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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. 

Надано загальну характеристику інституту правового моніторингу.  

Вступ дисертації містить обґрунтування вибору теми дослідження; 

зазначено про зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами; визначено мету і завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження; 

розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих результатів; 

наведено відомості про особистий внесок здобувача, апробацію матеріалів 

дисертації, структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі «Загальна характеристика функцій державного 

управління» 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. 

Другий розділ «Поняття та сутність правового моніторингу в теорії і 

практиці адміністративного права» охоплює такі питання як: 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. 

Проблематика третього розділу «Роль правового моніторингу у 

формуванні адміністративного законодавства та практики 
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правозастосування» стосується таких питань: використання моніторингової 

діяльності для вдосконалення адміністративного законодавства та державного 

управління; поняття правозастосовної практики; організація 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. Аналіз вітчизняних 

літературних джерел та нормативно-правових актів за темою дослідження 

показав, що проблематика правового моніторингу на даному етапі не знайшла 

належного теоретичного та практичного обґрунтування.  

Отже, автором було вирішено провести комплексне дослідження функцій 

державного управління та визначити на підставі цього, яке місце серед них 

займає моніторинг. 

За своєю природою правовий моніторинг – унікальне явище, яке 

спрямоване на забезпечення прозорості управлінської діяльності, аналіз 

реального стану суспільних відносин, налагодження зворотного зв’язку між 

суспільством і державою, забезпечення ефективності нормативно-правових 

актів та практики їх застосування. 

За своєю сутністю він тісно співвідноситься з контролем та наглядом, 

маючи з ними спільну мету, головною відмінністю виступають заходи впливу. 

Оскільки суб’єкти, які здійснюють контрольну діяльність, можуть 

застосовувати певні обтяжуючі наслідки до порушників, на відміну від 

суб’єктів моніторингу, які приймають управлінське рішення факультативного 

характеру. Закріплення правового моніторингу в якості обов’язкової діяльності, 

надасть юридичної сили його рішенням, за невиконання яких настає юридична 

відповідальність.  

Ключові слова: державне управління, публічне адміністрування, функції 

державного управління, вдосконалення державного управління, правовий 
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моніторинг, контроль, правозастосовна практика, нормативно-правовий акт, 

вдосконалення законодавства, техніка правового моніторингу.  

 

SUMMARY 

Bakhtina Y.S. Legal monitoring of the function of public administration. - 

Qualification Research Paper. Manuscript copyright. 

Thesis for a Candidate of Law Degree on specialty 12.00.07 – Administrative 

Law and Process; Finance Law; Information Law. Odessa State University of Internal 

Affairs, Odessa, 2019. 

The scientific work is devoted to the complex study of legal monitoring as one 

of the functions of public administration. The place of legal monitoring function 

among other functions of public administration is determined. The general 

description of the legal monitoring institute is given. 

The dissertation introduction contains a rationale for choosing a research topic; 

noted the relationship with scientific programs, plans, topics, grants; defined the 

purpose and objectives, object, subject and methods of research; the scientific novelty 

and practical significance of the obtained results are revealed; information about the 

personal contribution of the applicant, approbation of materials of the dissertation, 

structure and volume of the dissertation are given. 

In the first section "General Characteristics of the Functions of Public 

Administration" it is revealed: the concept of public administration in a broad and 

narrow sense; concepts and types of public administration functions; the ratio of the 

terms "control", "supervision", "monitoring"; legal monitoring has been identified as 

an integral function of public administration. 

The second section, "The Concept and Essence of Legal Monitoring in Theory 

and Practice of Adminstrative Law", covers issues such as: the concepts, objectives 

and objectives of legal monitoring in public administration; subjects and objects of 

legal monitoring; classification of legal monitoring; basic principles of activity of the 

subjects of legal monitoring; legal monitoring technique in public administration. 
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Issues in the third section, "The role of legal monitoring in the formulation of 

administrative legislation and enforcement practices" relate to the following issues: 

the use of monitoring activities to improve administrative law and public 

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

law enforcement practice. 

The thesis elaborates the scientific provisions and results obtained, which 

together solve the actual scientific problem of revealing the essence of legal 

monitoring as a function of public administration and its use for improvement of 

administrative legislation. Analysis of domestic literature sources and legal acts on 

the topic of the study showed that the problems of legal monitoring at this stage did 

not find adequate theoretical and practical justification. 

Therefore, the author decided to conduct a comprehensive study of the 

functions of public administration and to determine on the basis of this, what place 

among them the monitoring occupies. In its essence, it is closely related to control 

and surveillance, with a common purpose, and the main difference is the impact. 

Because control entities may exert certain aggravating effects on offenders, unlike 

monitoring entities that make management decisions of an optional nature. Fixing 

legal monitoring as a mandatory activity will give legal effect to its decisions, for 

which non-compliance comes legal responsibility. 

By its nature, legal monitoring is a unique phenomenon aimed at ensuring 

transparency of management activities, analyzing the real state of social relations, 

establishing feedback between society and the state, ensuring the effectiveness of 

regulatory acts and practices of their application. 

Keywords: public administration, functions of public administration, 

improvement of public administration, legal monitoring, control, law enforcement 

practice, regulatory act, improvement of legislation, technique of legal monitoring. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору 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 
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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 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. 
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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, 

грантами. 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.). 

Мета і завдання дослідження. Основною метою дослідження виступає 

з’ясування сутності правового моніторингу як функції державного управління 
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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 одна з функцій 

державного управління. 

Методи дослідження. В дослідженні використовувалися різні 

філософські, загальнонаукові і спеціально-наукові 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).  
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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).  

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 
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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; 

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 
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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: 
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-  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); 

-  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». 
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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.). 

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. 
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РОЗДІЛ І 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

1.1 Поняття та функції державного управління та його співвідношення з 

публічним адмініструванням 

 

Проблема підвищення ефективності державного управління актуальна 

для будь-якої країни незалежно від рівня її політичного та соціально-

економічного розвитку. Сучасні демократії розуміють державне управління, 

перш за все, як службу для громадян та громадськості. Таке розуміння ролі 

державного управління є основою, з якої випливають її принципи (такі як 

прозорість, публічність, підзвітність, громадський контроль), форми та методи 

діяльності, вимоги до професійної та неупередженої роботи тощо. 

Основні характеристики державного управління полягають у пізнанні 

різнорідних і часто суперечливих цілей, які воно зобов'язане захищати. У 

нинішній період основних соціальних змін і нових вимог, які повинні бути 

забезпечені, незважаючи на обмежені фінансові та людські ресурси, державна 

політика піддається значно більшою мірою тиску на проведення 

відповідального відбору пріоритетних цілей та переосмислення завдань та 

функцій державного управління відповідно до мети. Постійний професійний та 

політичний діалог є основоположним для процесу визначення цих завдань та 

функцій, що веде до нових економічних, юридичних та інших рішень [30, с.85]. 

Термін державного управління (англ. public administration) має латинське 

походження і походить від латинського "administer", що означає службовець, 

або з іншої точки зору, інструмент. Дієслово "administro" означає керувати, 

направляти або надавати руку допомоги.  

Американський спадковий словник англійської мови визначає 

«administration» як акт або процес адміністрування, особливе управління 
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урядом або великою установою; діяльність уряду або держави при здійсненні її 

повноважень та обов'язків [354]. 

В юридичній енциклопедії державне управління визначається як певний 

вид діяльності органів держави, що має виконавчий і розпорядчий 

характер [327, с.119]. Ніколас Генрі ототожнює державне управління з 

пристроєм, який використовується для примирення бюрократії з демократією. 

Державне управління – це широкомасштабне та аморфне поєднання теорії та 

практики, метою якого є сприяння кращому розумінню уряду та його відносин 

з суспільством, яким він керує [351]. 

У словнику державного управління зазначено, що управління це 

діяльність осіб для досягнення загальної мети [358, с. 3]. Це визначення дещо 

схоже з тим, що було надано Леонардом Уайтом в сорокових роках у 

підручнику «Вступ до вивчення державного управління». На його думку, 

мистецтво управління — це керівництво, координування й контроль, які 

здійснюються над багатьма людьми для досягнення певної мети. Це динамічне 

мистецтво, яке за допомогою людських і фізичних ресурсів, наявних у системі 

управління, сприяє досягненню певної поставленої мети [344, с.4]. 

Щодо державного управління, то одним з перших, хто надав його 

визначення був Вудро Вільсон, який зазначав, що державне управління – це 

детальне та систематичне виконання закону. А кожне конкретне застосування 

закону є адміністративним актом [358, с. 212]. Тлумачення державного 

управління через застосування законодавчого акту здійснює і американський 

політолог Е. Пендлтон Херринг. Він визначає державне управління як процес, 

за допомогою якого один індивід, діючи в офіційній якості та відповідно до 

розуміння своєї юридичної відповідальності, застосовує певний законодавчий 

акт відносно іншого індивіда, що знаходиться згідно закону в 

підпорядкованому становищі [70, с.99]. 

Досить широко тлумачить державне управління американський професор 

Девід Розенблюм, під яким він розуміє діяльність, що полягає у використанні 

управлінських, політичних та судових процесів і теорій, з метою досягнення 
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законодавчих, виконавчих та судових урядових мандатів, забезпечення правил 

та послуг для суспільства в цілому, а також для його сегментів [337]. Отже, в 

даному визначенні йде мова про всі три гілки влади, яких стосується державне 

управління. В той же час інший експерт державного управління, теж 

представник американської школи Лютер Гулик, наполягає на тому, що 

державне управління – це частина адміністративної науки, яка стосується уряду 

та, перш за все органів виконавчої влади. При цьому він не заперечує наявність 

очевидних проблем у зв'язку з законодавчою та судовою гілками влади [349, 

с.189]. Американська школа теорії державного управління має давню історію, 

через це підходи до визначення управління, в тому числі державного, 

змінювались залежно від конкретних історичних, політичних, економічних 

умов. В зв’язку з цим і виникали певні відмінності в розумінні того, які гілки 

влади мають охоплювати державне управління. 

Одне з найповніших і ґрунтовніших визначень державного управління 

надають Феликс та Лойд Нігро. На їхню думку, державне управління 

представляє собою спільні зусилля певної групи в контексті держави; воно 

охоплює всі три гілки влади – виконавчу, законодавчу й судову, а також їхній 

взаємозв'язок; виконує важливу роль у формуванні державної політики, а отже 

є частиною політичного процесу; істотно різниться від приватного управління; 

тісно пов'язане з численними приватними групами й окремими індивідами в 

забезпеченні громадських послуг [339]. 

Один із творців сучасної теорії управлінських рішень Герберт A. Саймон, 

розглядаючи державне управління, відзначає, що це діяльність виконавчих 

гілок національних, регіональних та місцевих органів влади [352, с.53-67]. В 

свою чергу, Уільям Ф. Уілоубі виокремлюючи широкий та вузький підходи до 

державного управління, є також прибічником саме вузького його розуміння як 

лише діяльності адміністративної галузі [356]. В широкому сенсі державне 

управління означає роботу, яка бере участь у фактичному веденні державних 

справ, незалежно від конкретної гілки влади. Тобто за цього підходу до 
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державного управління включаються крім виконавчої ще й законодавча і 

судова гілки влади. 

Можна зробити висновок, термін державного управління 

використовується американською школою державного управління у двох 

значеннях: широкому та вузькому. У більш широкому сенсі державне 

управління включає діяльність усіх трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої 

та судової влади. Прибічниками даної теорії є Вудро Вільсон, Леонард Уайт, 

Девід Розенблюм, Фелікс та Лойд Нігро. На відміну від цього, державне 

управління у вузькому сенсі включає діяльність лише виконавчої гілки влади, 

за такого підходу державне управління іноді ототожнюється з діяльністю 

уряду. Цієї точки зору дотримуються Герберт А. Саймон, Лютер Гулик, Уільям 

Ф. Уілоубі тощо. 

Щодо бачення стосовно визначення державного управління радянськими 

адміністративістами, то вартою уваги є позиція С.С. Студенікіна, який визначає 

державне управління як виконавчу і розпорядчу діяльність органів державної 

влади [267, с.5]. М.П. Лебедєв також трактує державне управління в широкому 

значенні, оскільки така важлива функція не може здійснюватись лише якоюсь 

одною з гілок влади, а реалізується державою у цілому, у процесі діяльності 

усіх її органів [155, с.91]. Ще одним прибічником широкого підходу є 

Д.М. Овсянко, який трактує державне управління як один із видів діяльності 

державних органів щодо реалізації державно-владних повноважень. При цьому 

«державне управління» – ширше поняття «виконавча влада», оскільки деякі 

управлінські функції виконуються й іншими органами державної влади поряд з 

їхніми головними функціями [201, с.6]. 

Щодо вузького підходу, то варта уваги точка зору П.Т. Василенка, який 

визначає державне управління як виконавчо-розпорядчу діяльність органів 

державної виконавчої влади, яка виявляється у безпосередньому 

повсякденному й оперативному впливі на різноманітні суспільні відносини у 

державі [268, с. 213]. Підтримуючи наведені підходи В. А. Юсупов зазначає, що 

державне управління – це владна організуюча діяльність виконавчо-
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розпорядчих органів державного управління [330, с. 19]. Тобто, у 

вищезазначених дефініціях простежується ототожнення державного управління 

з виконавчою владою. 

Слушним є зауваження Н.Ю. Хаманевої, що державне управління, яке 

було характерним для радянського періоду, значно відрізняється від 

нинішнього, що пов'язано зі зміненими умовами життя суспільства. Поняття 

«державне управління» вже не зв'язується з поняттям «адміністративне 

підпорядкування», а є більш багатогранним і проявляється в нормативному 

правовому регулюванні, координації, сприянні. Вона розглядає державне 

управління як підзаконну, юридично владну організуючу діяльність особливої 

групи органів в державі (гілки влади). Отже, Н.Ю. Хаманева розуміє державне 

управління саме в його вузькому значенні, як особливий вид діяльності, за 

допомогою якого реалізується виконавча гілка державної влади. При цьому 

вчена зазначає, що кожна галузь державної влади не має ототожнюватись з 

видом діяльності, яку вона здійснює: у законодавчій гілки влади є свій вид 

діяльності – нормотворчість; у судовій – правосуддя. Щодо виконавчої – 

державної влади наділена таким видом діяльності, як державне 

управління [312, с. 144]. Таке розуміння державного управління сприяє його 

зближенню з поняттям публічного адміністрування, яке увійшло в словообіг на 

пострадянській території після розпаду СРСР. Оскільки до того часу не було 

мови про публічність влади, про можливість її контролю з боку суспільства.  

Цілком справедливо можна говорити, що в сучасній юридичній науці 

загальноприйнятим є два основних підходи до розуміння державного 

управління: широкий та вузький. Говорячи про вузьке (спеціальне) значення 

державного управління, Т.Є. Кагановська має на увазі суто управлінську 

діяльність уповноважених органів державної влади та компетентних посадових 

осіб у сфері реалізації виконавчої влади [120, с. 91]. За широкого тлумачення 

державне управління представляє собою організуючу, впорядковуючи 

діяльність держави, державне регулювання різних суспільних (а іноді – і деяких 

особистих) відносин шляхом діяльності всіх гілок влади – законодавчої, 
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виконавчої та судової, їх органів, державних службовців. Інакше кажучи, це 

політичне управління справами всього суспільства. Його призначення полягає в 

упорядкуванні, збереженні або перетворенні життєдіяльності та відносин 

особистості, колективу, держави та суспільства, встановленні їх раціональних 

взаємозв’язків шляхом застосування державної влади [158, с. 137]. На думку 

одного з прихильників такої концепції В.Є. Чиркіна, предметом державного 

управління можуть виступати не лише суспільні відносини (як матеріальні, так 

і нематеріальні), але навіть приватні відносини між окремими індивідами, а 

державне управління представляє собою «цілісну сферу діяльності державної 

влади, всіх її гілок, всіх органів та посадових осіб» [303, с. 55].  

У вітчизняній юридичній літературі варте уваги визначення, яке пропонує 

В.Б. Авер’янов. Він розглядає державне управління в широкому та у вузькому 

значеннях. За широкого тлумачення – це сукупність усіх видів діяльності 

держави (тобто усіх форм реалізації державної влади в цілому) правомірно 

лише на рівні аналізу в цілому системи соціального (суспільного) управління, 

виділення її відносно самостійних підсистем. У вузькому, більш 

спеціалізованому значенні, – це особливий та самостійний різновид діяльності 

держави, що здійснює окрема система спеціальних державних органів – органів 

виконавчої влади [90, с. 13]. 

Ще один прибічник широкого підходу В.В. Копейчиков, розглядаючи 

державне управління як загальну функцію держави та державної влади, 

тлумачить його як підзаконну виконавчу та адміністративну діяльність органів 

державного управління, спрямовану на практичне виконання законів у процесі 

повсякденного та безпосереднього керівництва господарським, соціально-

культурним та адміністративно-політичним будівництвом [237]. 

Схоже визначення надає і С.В. Ківалов, відзначаючи, що державне 

управління – це самостійний вид державної діяльності, яке має підзаконний, 

виконавчо-розпорядчий характер органів (посадових осіб) щодо практичної 

реалізації функцій та завдань держави в процесі регулювання економічною, 

соціально-культурною та адміністративно-політичною сферами [123]. 
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Отже, визначення державного управління у широкому сенсі означає 

державну діяльність, що охоплює всі гілки влади, а у вузькому – лише 

виконавчу. При цьому така діяльність має певну мету – реалізацію норм 

законів. Ми схиляємося саме до вузького підходу, яке належить до теорії 

адміністративного права, оскільки лише виконавча влада в змозі повним чином 

реалізувати управлінські функції, інші гілки влади здійснюють окремі 

повноваження в сфері державного управління. Проте слід розуміти, що не 

можна ототожнювати «державне управління» з «виконавчою владою». Адже 

частина функцій державного управління реалізується за межами виконавчої 

влади, але водночас частина функцій виконавчої влади може реалізовуватись за 

межами державного управління. В цьому як раз і полягає особлива діалектика 

співвідношення понять «виконавча влада» і «державне управління» [58]. 

З’ясування поняття державного управління є необхідним, по-перше, для 

встановлення загальних меж та визначення основної концепції державного 

управління, по-друге, з метою сприяння включенню даної галузі у великий 

політичний, економічний та соціальний контекст, а по-третє, для можливості 

показати, що, розглядаючи основні визначення державного управління, існують 

різні підходи до цієї сфери. 

На думку Д.Н. Бахраха, всі визначення державного управління містять 

вказівку на його головний зміст – цілеспрямований практичний вплив держави 

на суспільні відносини для упорядкування, організації відповідної системи і 

здійснення регулюючого впливу, тобто забезпечення її належного 

функціонування та можливої зміни [6]. 

Реалізація функції державного управління відбувається через діяльність 

державних органів. Щодо органів виконавчої влади, то це цілком зрозуміло, а 

от функціонування законодавчої і виконавчої гілок влади, як правило, не 

асоціюється з управлінською діяльністю. Т.Є. Кагановська стверджує, що 

виконавча влада в особі своїх органів реалізує весь комплекс управлінських 

функцій, у той час як дві інші гілки влади реалізують лише одну з них або деякі 

в комбінації. Таким чином, функціонуючи спільно й узгоджено, всі три гілки 
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державної влади, виконуючи кожна свій набір управлінських функцій, 

становлять єдиний, цілісний державний апарат, що реалізує державне 

управління в повному обсязі [121, с. 75]. Слушною також є думка 

В.Б. Авер'янова стосовно того, що управлінські функції виконавчої влади 

здійснюються не лише державними суб'єктами, а й органами місцевого 

самоврядування, а також можуть бути делеговані недержавним інституціям в 

тому числі громадським організаціям [58]. 

Як ми бачимо, державне управління за своєю сутністю є соціальним і 

охоплює усі сфери соціального життя, здійснюється системою спеціально 

визначених органів державної влади і управління, які наділені певними 

владними повноваженнями, їх рішення є обов’язковими для виконання як у 

добровільному так і примусовому порядку [81, с. 31]. Державне управління не 

згадується в Основному Законі, не надає офіційного визначення цього терміну 

законодавець і в нормативних правових актах, що призводить до певних 

труднощів в розумінні та тлумаченні державного управління. Та незважаючи на 

це категорія державного управління не втрачає свого значення, є актуальною та 

затребуваною. Відсутність єдиного понятійного апарату викликає різного роду 

дискусії щодо визначення даної категорії в теорії та практиці.  

Державне управління є одним з найскладніших для розуміння інститутів 

адміністративного права, ті реформаційні процеси, шо відбуваються в Україні 

зумовлюють трансформацію багатьох суспільних відносин, в тому числі і 

державного управління. Перехід від державного до публічно управління 

зумовив виникнення такого терміну як «публічне адміністрування», що 

представляє собою «адміністративну діяльність суб’єктів публічної 

адміністрації, яка є зовнішнім виразом реалізації завдань (функцій) виконавчої 

влади, що здійснюється з метою задоволення публічного інтересу й негативно 

відмежовується від законодавчої, судової та політичної діяльності» [7, с. 18]. 

Проте ототожнення виконавчої влади та публічного адміністрування буде 

помилковим, оскільки в першому випадку йде мова про саму владу, а в другому 

– про її реалізацію як процес. 
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Управління суспільством виступає головним призначенням публічного 

адміністрування і є невід’ємною частиною людського буття. Публічне 

адміністрування представляє собою складний процес взаємодії двох сторін: тієї, 

хто управляє; і тієї, ким управляють, в яких важливу роль відіграють зворотні 

зв’язки. [250, с. 75]. Тому в даному процесі велику роль відіграє громадянське 

суспільство як один з учасників публічного адміністрування. 

В науці адміністративного права існують різні підходи до співвідношення 

таких категорій як «державне управління» та «публічне адміністрування». 

Досить тривалий час дані поняття розглядались як тотожні, і сам термін public 

administration перекладався з англійської як державне управління, проте 

останнім часом в науковій літературі можна зустріти інший переклад – 

публічне адміністрування, іноді громадське управління. Слушною є думка, що 

публічне адміністрування в державі сприяє розвитку та впровадженню 

демократичних цінностей, воно спрямоване на надання публічних послуг і є 

більш відкритим для громадянського суспільства, ніж державне управління. 

Адміністрування як вид юридичної діяльності – це прерогатива виконавчих 

органів влади, воно виступає різновидом управлінської діяльності інституцій 

публічної влади. 

Публічне адміністрування є важливим інструментом здійснення 

державного управління, а державне управління виступає процесом прийняття 

управлінських рішень на всіх рівнях [250, с. 267]. Як і державне управління, 

публічне адміністрування розглядається у двох значеннях: широкому та 

вузькому. У широкому значенні воно представляє собою систему 

адміністративних інститутів із ієрархією влади, за допомогою якої 

відповідальність за виконання державних рішень спускається зверху 

донизу [136, с. 43]. За такого підходу воно включає діяльність всіх трьох гілок 

влади. Щодо вузького розуміння, то публічне адміністрування пов’язане лише 

із виконавчою гілкою влади і розглядається як: управління та реалізація різних 

урядових заходів, що пов’язані з виконанням законів, постанов та рішень уряду 

та управління, що пов’язане з наданням публічних послуг [72]. Взагалі, 
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розрізнення понять «публічне адміністрування» та «державне управління» є 

характерним для американської школи, в європейських країнах public 

administration, як правило, перекладають як державне управління, тому дані 

поняття ототожнюються. 

Якщо розглянути етимологію понять управління та адміністрування, то 

на перший погляд вони здаються синонімічними, проте при більш детальному 

дослідженні стає зрозумілим, що для управління характерною ознакою є 

імперативність та безумовність виконання прийнятих управлінських рішень, 

яке може передбачати обмеження прав меншості. Адміністрування в свою 

чергу, представляє собою форму надання управлінської послуги, при якій 

враховуються інтереси всіх верств суспільства [250, с. 22]. Термін «управління» 

ширше «адміністрування» і включає крім цього ще керівництво і організацію. 

Відмінність державного управління і публічного адміністрування полягає в 

суб’єктно-об’єктній складовій: в першому випадку об’єктом виступає держава, 

а в другому – суспільство. Щодо суб’єктів, то для державного управління ми 

виокремлюємо в якості суб’єктів органи виконавчої влади, керівників органів 

виконавчої влади та службових осіб, що наділені владними повноваженнями. 

Суб’єктом публічного адміністрування є публічні адміністрації. 

Ми можемо впевнено говорити про те, що для сучасної України 

діяльність органів державної виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування має ознаки публічного адміністрування, це пов’язано із 

стрімкою зміною характеру відносин в державі, спрямованих на розвиток  

ринкової економіки та демократизацію суспільства. 

Незважаючи на очевидні схожості, в наші дні державне управління є 

зовсім іншим організмом, ніж у минулому. Воно ширше, ніж раніше, і все ще 

продовжує розвиватись і розширятись. На сьогодні державне управління має 

більше обов'язків перед громадянами, що дозволяє говорити про його 

зближення з публічним адмініструванням. Крім того, державне управління 

сьогодні потребує більшої кваліфікації, ніж раніше, воно повинне 



28 

 

дотримуватися стандартів рівності, законності, соціальної справедливості та, 

насамперед, прийняття відповідальності.  

Основна функція державного управління полягає у зміцненні будівництва 

та управління суспільством, постійному підвищенні рівня управління 

суспільними справами. Відмінний порядок управління є важливим знаком 

побудови гармонійного суспільства. Розробка державної політики є ще однією 

провідною функцією державного управління, а розробка хорошої державної 

політики є головним методом державного управління, що сприяє гармонійному 

розвитку суспільства. 

Отже, спробуємо проаналізувати поняття «функції державного 

управління» та провести класифікацію таких функцій. Хоча, очевидно, що 

будь-яка класифікація функцій державного управління є схоластичною, бо 

будь-які такі функції є взаємозалежними [342, с. 102]. 

Ми припускаємо, що функції державного управління можуть і повинні 

виходити з ідентифікованих та визнаних громадських інтересів, оскільки їх 

забезпечення є причиною його самого існування. Спосіб прийняття і 

задоволення загальних або суспільних інтересів – перетин історичних традицій, 

конкретного етапу розвитку відповідного суспільства, існуючої інституційної 

структури державного управління, а також належного політичного акценту. 

Для початку слід розібратись, що таке функція взагалі. Термін «функція» 

походить від латинського funсtіо («відправлення, діяльність») і означає 

діяльність, спрямовану на досягнення цілі. Загалом функція – робота кого- 

чого-небудь, обов’язок, коло діяльності когось, чогось, призначення, роль чого-

небудь [55, с.1552]; це спосіб поведінки, властивий будь-якому об'єкту, що 

сприяє збереженню існування цього об'єкта або тієї системи, в яку він входить в 

якості елемента [310].  

Функція в соціології – роль, яку виконує певний соціальний інститут або 

процес по відношенню до цілого (наприклад, функція держави, сім'ї і т.д. в 

суспільстві). У деяких джерелах поряд зі словом «функція» у дужках 

зазначають: «роль» [309, с.751]. У науковій літературі найчастіше термін 
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«функція» використовується як назва або характеристика напрямку діяльності, 

як узагальнююча характеристика сутності завдань і цілей діяльності будь-кого 

або призначення будь-чого. 

В науці адміністративного права та державного управління йде мова як 

про «функції державного управління», так і про «функції органів державного 

управління», «управлінські функції» та «функції управління». Щодо 

співвідношення функцій держави та функцій державного управління, то перші 

розкривають суспільну природу й роль держави, а функції державного 

управління показують, як, якими способами, у процесі яких взаємозв’язків із 

суспільством вона їх здійснює [146, с.27]. О.М. Бандурка наголошує на тому, 

що в науці і на практиці функції управління, як окремі напрямки управлінської 

діяльності, дістали назву «управлінські функції» [27, с.16]. В той же час, 

«функції управління» є родовим явищем по відношенню до «функцій 

державного управління» [35, с.11].  

Так, функція управління представляє собою реальний, силовий, 

цілеспрямований, організуючий і регулюючий вплив на кероване явище, 

відносини, становище, на який останні реагують і сприймають його [20, с.124]. 

Щодо функції державного управління, то це взяті в комплексі головні види 

державно-управлінської діяльності, що виражають і конкретизують владно-

організаційну сутність і призначення державного управління. Вони є засобом 

здійснення державно-владного впливу на суспільні відносини в державі, 

виражають зміст і призначення державного управління в суспільстві [146, с.27]. 

Тобто однією з ключових відмінностей між цими термінами є саме суб’єкт 

здійснення такого впливу – держава.  

Про вплив держави йде мова і у визначеннях, які надають Ю.П. Битяк та 

Н.Р. Нижник. Так, Ю.П. Битяк визначає функції державного управління як 

об’єктивно зумовлені види владних, цілепокладаючих, організуючих і 

регулюючих впливів держави (відповідних державних органів, посадових осіб) 

на керовані об’єкти [5, с.129-130]. В свою чергу Н.Р. Нижник, надаючи 

визначення функцій державного управління, зазначає, що це специфічний за 
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предметом, змістом і засобами забезпечення цілісний управляючий вплив 

держави, в якому можна не лише виділяти й описувати функції державного 

управління, а й аналізувати розподіл кожної з них «по вертикалі» і «по 

горизонталі», тобто функціональну структуру державного 

управління [194, с.88]. Щодо останнього визначення, на наш погляд не досить 

вдалим є тлумачення терміну через «невідоме», зміст якого намагаються 

з’ясувати. 

І.Л. Бачило, В.Я. Малиновський та Є.І. Білокур тлумачать функції 

державного управління через складові змісту державно-управлінської 

діяльності. І.Л. Бачило визначає функцію державного управління як частину 

або напрямок державної діяльності, якій властиві єдність змісту, і яка 

здійснюється на основі закону спеціально створеними органами за допомогою 

спеціальних методів для проведення в життя завдань державного 

управління [32, с. 43]. В.Я. Малиновський розглядає функції державного 

управління як складові змісту управлінської діяльності, що характеризуються 

певною самостійністю, однорідністю, складністю та стабільністю владно-

організуючого впливу суб’єкта управління, спрямованого на забезпечення 

життєво значущих потреб об’єкта управління [165, с. 202]. В той же час, 

Є.І. Білокур розуміє під функціями державного управління відносно самостійні 

та однорідні складові змісту державно-управлінської діяльності, які 

відображають окремі напрями цієї діяльності, здійснюються уповноваженими 

органами (посадовими особами) державного управління і спрямовані на 

забезпечення виконання цілей і завдань державного управління [39, с. 14]. 

В наступних визначеннях функції державного управління 

характеризуються як певні види діяльності. Т.Є. Кагановська визначає функції 

державного управління як стійкі, відносно самостійні, найбільш загальні види 

діяльності органів державної влади, спрямовані на досягнення цілей 

державного управління [121, с.81]. Т.М. Кравцова та Г.В. Калініченко 

розуміють під функціями державного управління взяті в комплексі головні 

види державно-управлінської діяльності, що виражають і конкретизують 



31 

 

владно-організаційну сутність і призначення державного управління. Вони є 

засобом здійснення державно-владного впливу на суспільні відносини в 

державі, виражають зміст і призначення державного управління в 

суспільстві [146, с.27]. 

Незважаючи на різні підходи науковців до визначення функцій 

державного управління, зміст термінів передбачає діяльність, за допомогою 

якої органи державної влади виконують свої повноваження для досягнення 

певної мети. В такій діяльності присутній обов’язковий суб’єкт – це держава (в 

особі її органів), об’єкт управління та мета такої діяльності. Наявність різних 

дефініцій функцій державного управління говорить про складність і 

багатогранність даного явища.  

Виходячи з вище проведеного аналізу пропонуємо наступне визначення 

функцій державного управління – це основні напрями діяльності органів 

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

управління та реалізують покладені на них завдання. 

При класифікації функцій державного управління також немає єдиного 

підходу. Виходячи з принципу універсальності управління, який проголошує, 

що функції управління є характерними як для державного, так і для приватного 

управління, класифікація функцій у більшості випадків спирається на 

класифікацію функцій управління, що застосовується у менеджменті [40, с. 56]. 

За деякими підрахунками різні автори розрізняють від 10 до 25 функцій 

управління [144, c. 172]. 

Одним із перших, хто здійснив класифікацію функцій управління був 

французький вчений Анрі Файоль. Він зазначав, що управління включає п’ять 

функцій: передбачення, організацію, командування, координацію та 

контроль [338, с. 5]. Це твердження підкреслює ідею, що для виконання своїх 

функцій органи державного управління звертаються до всіх атрибутів 

лідерства, і це має включати в себе: забезпечення їхньої діяльності і 

планування; організацію процесу впровадження; прийняття рішення, а також 

підготовку варіантів прийняття рішень для політиків; координування процесу 
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впровадження; розгляд всієї правозастосовної діяльності та досягнення 

політичних цінностей. 

Американський дослідник, послідовник теорії А. Файоля, Лютер Гулик, 

розширив перелік файолівських функцій управління до семи. У своїй праці 

«Нотатки з теорії організації» [71, с. 116] він ввів знамениту мнемонічну 

абревіатуру POSDCORB, яка відображає управлінські функції: планування, 

організацію, підбір персоналу, керівництво, координацію, звітність, 

бюджетування. Інший американець, основоположник наукового менеджменту, 

Фредерік У. Тейлор, поділяє функції управління на диспетчерування, 

нормування, інструктаж, контроль, роботу з кадрами [279, с. 5-40]. 

У підручнику з менеджменту Леслі Рю та Лойда Біара «Менеджмент: 

теорія та застосування» [345, с. 7] автори виокремлюють п'ять функцій 

управління: планування, організацію, комплектацію кадрами, мотивацію та 

контроль. Планування включає самоперевірку; визначення цілей; 

прогнозування; оцінку пропонованих дій; перегляд й коригування плану. В 

процесі організації відбувається визначення роботи, яку слід виконати; 

групування обов'язків відповідно до посад; визначення посадових вимог; 

перегляд і коригування. Комплектація кадрами передбачає визначення 

потрібних людських ресурсів; відбір з кандидатів; підготовку й розвиток 

людських ресурсів. В ході мотивації відбувається спілкування з підлеглими й 

пояснення їм цілей; визначення норм діяльності; справедливе 

винагороджування й покарання; створення мотиваційного середовища шляхом 

обговорення ситуації. Контроль передбачає запровадження норм; контроль 

результатів й виправлення відхилень; перегляд й коригування результатів 

контролю. 

Схожої класифікації управлінський функцій дотримуються й інші 

зарубіжні науковці: так, Роберт М. Фалмер [307] виокремлює планування, 

організацію, виконання та контроль; Кеннет Кіллен [126, с. 31-108] розглядає 

планування, організацію, керівництво, мотивацію та контроль; Г. Кунц та 
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С.О'Доннел [150, с.112] пропонують такі функції як: планування, організацію, 

роботу з кадрами, керівництво і лідерство, контроль. 

Щодо останнього підходу – ми не погоджуємось з точкою зору авторів, 

що теоретично першою управлінською функцією є планування, а інші функції 

мають йти саме в такій послідовності. Оскільки, на практиці концепція 

виглядає не зовсім реалістичною, управління – це системна мережа, а не 

послідовно виконуваний комплекс обов’язків. Наприклад, той же контроль 

може бути як попереднім, так і ретроспективним, а може відбуватись протягом 

всієї управлінської діяльності. Іншим цікавим моментом в дослідженнях 

авторів є те, що вони заперечують виокремлення в якості самостійної функції 

координації, розглядаючи її як основу управління, а кожну управлінську 

функцію як діяльність з координації. 

Бернар Гурне пропонує класифікацію функцій державного управління, за 

якої він виокремлює три групи функцій: головні, допоміжні, командні. Головні 

функції спрямовані на виконання завдань, «замовлених» суспільством суб’єкту 

державного управління – вони охоплюють політико-адміністративні, 

економічні, соціальні, гуманітарні функції; допоміжні функції випливають із 

потреб системи управління, їх основне призначення – забезпечення виконання 

головних функцій (вони включають управління персоналом, організаційне та 

матеріально-технічне забезпечення управління, забезпечення функціонування 

бюджетної системи, юридичне забезпечення, діловодство); командні, в свою 

чергу, пов’язані із застосуванням влади і включають прогнозування, 

відстеження результативності, зв’язки з громадськістю, розробку концепцій і 

стратегій, організацію служб і процедур, контролю та аудиту [86, с.19]. 

За радянської доби перелік функцій державного управління складався з 

організації, планування, регулювання, кадрового забезпечення, контролю [19, с. 

84]. Але функції управління є динамічним явищем і з часом вони змінюються, 

їхній перелік розширюється. Це залежить як від конкретних історичних умов, 

так і від політичної та економічної ситуації в країні. Отже, на зміну радянським 

владно-розпорядницьким функціям приходять інші. Виростає питома вага 



34 

 

стимулювання, пріоритетів, прогнозування, фінансово-кредитних способів, 

методичної допомоги, інформаційного обслуговування, кадрового 

забезпечення [285, с.15]. 

В.І. Кноринг зазначає, що функції управління вельми багатогранні, до них 

відносяться: організація виробництва, планування (прогнозування, 

моделювання, програмування), координація, мотивація, контроль і облік 

виконання поставлених завдань і, нарешті, маркетинг, виокремлений 

нещодавно в самостійну функцію. При цьому він підкреслює, що будь-яка 

класифікація не є абсолютною. А запропонована – є найбільш загальною і 

відображає найважливіші етапи організації управлінського процесу [130, с. 48]. 

В.І. Кноринг допускає можливість виокремлення в якості управлінських 

функцій таких, як бухгалтерський облік, науково-дослідні і дослідно-

конструкторські роботи, матеріально-технічне постачання, управління кадрами 

і якістю продукції, розпорядництво (командування), керівництво, комунікацію, 

дослідження, оцінку, прийняття управлінського рішення, представництво, 

ведення переговорів, укладання угод. 

В рамках теорії управління казахські науковці виділяють наступні 

загальні функції державного управління: аналіз, цілепокладання, 

прогнозування, планування і програмування, організацію, координацію, 

мотивацію, контроль, регулювання [262, с.15]. 

У російській науці з адміністративного права та державного управління 

поширеною є класифікація, що включає до функцій державного управління: 

прогнозування (планування); організацію (формування системи управління і 

забезпечення її нормально діяльності); координацію (забезпечення узгоджених 

дій різних учасників відносин у керованій сфері; регулювання (встановлення 

режиму взаємодії суб'єкта та об'єкта управління); розпорядництво (владне 

рішення конкретних питань, що виникають у керованій сфері); контроль 

(спостереження за функціонуванням керованої сфери) [238, с.254]. Схожим є 

підхід Ю.М. Старілова, він пропонує розглядати такі функції державного 

управління як інформаційне забезпечення діяльності державних органів; 
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прогнозування і моделювання; планування; організацію; розпорядництво; 

керівництво; координацію; контроль; регулювання; облік [258, с.41-47]. 

С.А. Новіков до переліку функцій державного управління включає: 

розробку та реалізацію політики, що виражається в державних програмах; 

встановлення і ефективне проведення в життя правових і організаційних основ 

господарського життя; управління установами державного сектора; 

регулювання функціонування різних об'єктів недержавного сектора; 

забезпечення реалізації прав і обов'язків фізичних та юридичних осіб у сфері 

державного управління; здійснення державного контролю та нагляду за 

процесами, що відбуваються в керованою і регульованою сферах [197]. 

В якості функцій державного управління, що набули важливого значення 

пропонується також виокремлювати прогнозування, індикативне планування, 

координацію, регулювання і контроль. При цьому перші дві функції 

(прогнозування та індикативне планування) прийшли на зміну директивному 

плануванню, атрибуту планової централізованої економіки [269]. 

Б.М. Лазарєв виокремлює такі функції державного управління: 

планування, прогнозування, функцію формування або організації системи 

державного управління, регулювання, координацію, контроль та облік [152, 

с.150]. Практично таку ж класифікацію пропонує і Т.Є. Кагановська, 

виокремлюючи прогнозування, планування, організацію, регулювання, 

координацію, контроль та облік в якості функцій державного управління [121, 

с.80]. Аналогічним є підхід до класифікації Т.М. Кравцової та Г.В. Калініченко, 

які розглядають зазначені функції ще і в якості окремих стадій здійснення 

державного управління [145, с.523]. Схожим є бачення Ю.Ф. Кравченка, але 

замість координації та обліку він виокремлює аналіз. Отже до загальних 

функцій управління він відносить такі види управлінської діяльності як аналіз, 

прогнозування, планування, організацію, регулювання, контроль [283, с.89]. 

В.Б. Авер’янов крім традиційного поділу функцій управління на загальні 

(або основні) функції, спеціальні (або спеціалізовані) та допоміжні, пропонує 

класифікацію за цільовою спрямованістю функцій. Вчений виділяв 
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цілевстановлюючі (прогнозування, планування); ресурсозабезпечувальні 

(фінансування, стимулювання, кадрове забезпечення); організаційно-регулюючі 

(керівництво, координацію, організацію, регулювання, контроль); 

трансформаційні (організаційне проектування, реорганізацію, організаційний 

розвиток, раціоналізацію, організаційну діагностику) функції [3, с. 263].  

Схожий підхід застосовує О.М. Бандурка, поділяючи функції управління 

за їх загальним значенням на цільові та організаційні. До цільових він відносить 

прогнозування і планування, а до організаційних – загально-організаційні, 

матеріально-технічного забезпечення, економіко-фінансового розвитку, облік і 

контроль, політико-правового забезпечення, духовно-ідеологічного 

забезпечення, соціального забезпечення та соціального захисту працівників 

системи, мотивацію [27, с. 19]. 

А.Ф. Мельник розглядає класифікацію функцій державного управління 

аналогічну тій, що була запропонована Г.В. Атаманчуком. Так, за критерієм 

змісту, характером і обсягом функції державного управління поділяються на 

загальні й спеціальні. До загальних функцій управління А.Ф. Мельник 

відносить: аналіз, прогнозування, планування, організацію, регулювання, 

роботу з персоналом, облік, контроль [89, с. 88] (Г.В. Атаманчук розглядав 

лише п’ять з них – організацію, планування, регулювання, кадрове 

забезпечення, контроль). Спеціальні функції управління реалізуються, як 

правило, в окремих сферах і визначаються, в основному, запитами об'єктів 

управління (економічних, духовних тощо). Крім того науковці класифікують 

функції залежно від спрямованості й місця впливу на внутрішні й зовнішні, де 

внутрішні – уособлюють управління всередині державної управлінської 

системи, а зовнішні – характеризують безпосередньо процес впливу органів 

державної влади на об'єкти управління.  

На думку Ю.П. Битяка, найбільш поширеною у вітчизняній літературі є 

класифікація функцій державного управління на загальні, спеціальні і 

допоміжні. Загальними функціями державного управління є прогнозування, 

планування, організація, регулювання, координація, облік та контроль – вони 
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притаманні всій системі державного управління. Спеціальні функції управління 

відображують особливості та умови управління сферами соціальної діяльності, 

характеризують особливості конкретного суб’єкта або об’єкта державного 

управління. Допоміжні функції обслуговують процеси реалізації загальних і 

спеціальних функцій і до них відносяться кадрова, матеріально-технічна, 

фінансова, діловодство та інші [85, с. 130-133]. 

Майже аналогічну класифікацію пропонує і В.Я. Малиновський, але з 

дещо іншим «наповненням». До основних функцій він відносить 

адміністративно-політичні, економічні, соціальні, культурно-освітні; до 

загальних – стратегічне планування, прийняття управлінських рішень, 

організацію діяльності, мотивацію, контроль; до допоміжних – управління 

людськими ресурсами, фінансову діяльність і бюджетний процес, юридично-

судові функції, діловодство і документування, зв'язки з 

громадськістю [165, с. 210]. 

На підтримку даного підходу пропонуємо розглянути і запропоновану 

класифікацію С.В. Ківаловим та Л.P. Білою. Вони класифікують функції 

державного управління в залежності від направленості і місця впливу: на 

соціально-організаційні і внутрішньо-організаційні; за змістом, характером і 

обсягом впливу: на загальні, спеціальні, допоміжні. До загальних функцій вони 

відносять: організацію, планування, регулювання, контроль. Спеціальні функції 

характеризують особливості конкретного суб'єкту чи об'єкту управління. А 

допоміжні функції сприяють процесам реалізації загальних та спеціальних 

функцій. До них можна віднести: стратегічне та поточне планування; 

фінансування, стимулювання, кадрове забезпечення, керування, діагностування 

та інші [123]. 

М.П. Ткач, аналізуючи українське законодавство, виділяє декілька груп 

функцій державного управління, в залежності від напряму впливу на систему 

управління: функції орієнтування системи, до яких відносяться прогнозування, 

планування, методичне керівництво, нормативне регулювання; функції 

забезпечення системи, що включають кадрове, фінансове, матеріально-
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технічне, організаційне, інформаційне, наукове; функції оперативного 

управління системою, до яких входить безпосереднє керівництво, контроль, 

оцінка, облік даних, організація, координація [290, с.61]. 

Найбільш поширеною, на думку В. А. Ліпкана, є класифікація функцій за 

змістом роботи на: загальні функції управління; функції системи управління 

або функції – задачі; функції процесу управління, або функції – операції. 

Загальні в свою чергу поділяються на: пізнавально-програмуючі, що 

включають аналіз, прогнозування і планування; організаційно-регулюючі, до 

яких входять організація, регулювання, контроль [158, с.224]. 

Г.П. Пожидаєв вважає, що функції управління не є відособленими одна 

від одної, і вони можуть входити як певна частина одної в іншу. Саме тому 

класифікація функцій можлива за різними ознаками. Відповідно до основних 

стадій процесу управління у сфері боротьби з організованою 

транснаціональною злочинністю він виокремлює функції організації, взаємодії і 

координації та контролю, як найбільш всеоб’ємлюючі [227]. 

Отже, в юридичній літературі досі немає як загальноприйнятого 

визначення «функції  державного управління», так немає і єдиного підходу до 

того, що ж відноситься до цих функцій. Функції державного управління в 

сукупності утворюють складну, багаторівневу функціональну структуру 

державного управління. Функціональна структура державного управління є 

сукупністю функцій державного управління й управлінських функцій органів 

державної влади у їх взаємодії. Ця структура забезпечує управлінський 

взаємозв'язок держави як суб'єкта управління із суспільною системою та 

внутрішню динамічність її як системи, що управляє [89, с. 88]. 

Якщо проаналізувати розглянуті класифікації функцій державного 

управління, то стає очевидним, що найчастіше до таких функцій відносять: 

контроль, планування, організацію, координацію, регулювання та 

прогнозування. Рідше зустрічаються – керівництво, облік, робота з кадрами, 

мотивація. Це дає підґрунтя стверджувати, що незважаючи на різні підходи до 

класифікації функцій державного управління, є фундаментальні з них, без яких 
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неможливо виконання завдань державного управління. І лідером виступає 

контроль (більше двадцяти разів його було згадано в нашому дослідженні в 

якості функції управління, починаючи з запропонованої класифікації 

А. Файолем і до наших часів), далі йде планування, при цьому і в якості 

окремої функції, і в поєднанні з прогнозуванням (проте останнє все частіше 

виступає окремою функцією), і замикає «трійку лідерів» – організація. Проте 

слід сказати, що останнім часом з’являються нові підходи до функцій 

державного управління, а отже постає питання про розширення переліку 

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

тенденція говорить про посилення ролі функцій, що мають аналітичне 

забарвлення [30, с. 88]. Це дає нам 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.  

 

1.2 Співвідношення понять контроль, нагляд та моніторинг 

 

Співвідношення понять контролю і нагляду в даний час виступає 

предметом обговорення багатьох вчених з адміністративного права, отже дане 

питання має важливе теоретичне і практичне значення. Необхідно відзначити, 

що в теорії права немає чітких критеріїв розмежування контрольної та 

наглядової діяльності. Ще більшою є проблема визначення місця моніторингу в 

управлінській діяльності та його зіставлення з контролем та наглядом. 

В підрозділі 1.1 ми розглянули класифікацію функцій державного 

управління та з’ясували, що однією з найважливіших функцій є контроль. Він 

дає змогу: порівняти фактичний стан у тій чи іншій галузі з вимогами, які 

поставлені перед нею; виявити недоліки та помилки в роботі та попередити їх; 

оцінити відповідність здійснення інших функцій управління завданням, що 

поставлені перед ним [89, с.138]. 
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 Контроль тісно співіснує з такими видами діяльності як нагляд, 

моніторинг, аудит, облік, оцінка тощо. 

Слід зазначити, що на сьогодні немає єдиного розуміння вживання 

термінів «контроль», «нагляд» та «моніторинг». Це є характерним як для кола 

науковців, так і для законодавця. Так, контроль і нагляд тісно переплетені і до 

сих пір в різних джерелах представлені протилежні погляди з приводу їх 

відмінності: одні їх ототожнюють, інші розглядають контроль як родове явище, 

що включає в себе нагляд, треті включають контроль до нагляду. В деяких 

публікаціях державний контроль, нагляд та моніторинг розглядаються як 

окремі самодостатні владні функції.  

Отже, пропонуємо більш детально розглянути сутність понять контролю, 

нагляду та моніторингу та з’ясувати як вони співвідносяться між собою. 

Контроль (франц. contrôle – перевірка, від старофранц. contre-rôle–список, 

що має дублікат для перевірки) – перевірка виконання законів, рішень тощо. Є 

однією з найважливіших функцій державного управління [328, с.323] Сontrol 

означає контролювати, управляти, регулювати. Успішно справлятися з 

ситуацією, що виникла, в фізичному і розумовому плані; здійснювати 

заплановані дії і дотримуватися розробленої політики щодо перспективного 

планування і політичних установок [257, с.102]. 

Великий тлумачний словник визначає контроль як перевірку 

відповідності контрольованого об’єкта встановленим вимогам [55, с.569]. В 

економічній енциклопедії зазначено, що контроль – це реальна влада, 

зосередження прав управління в одних руках [101, с. 346; 100, с.829]. 

Контроль – це діяльність, яка здійснюється з певною метою – виконання 

законів та інших нормативних правових актів. Він може бути відомчий, 

державний, народний, громадський, спеціальний. При цьому юридичні 

енциклопедичні видання виокремлюють державний контроль, який є 

діяльністю державних органів щодо запобігання, виявлення та припинення дій, 

що суперечать встановленим державою нормам і правилам [327, с.139].  
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Зазначається, що державний контроль – це одна з основних функцій 

державних органів. Він дає змогу отримувати достовірну і об’єктивну 

інформацію про фактичний стан справ на підконтрольному об’єкті, про стан 

виконання законів і державної дисципліни, про хід виконання відповідних 

рішень і рекомендацій; вживати оперативні заходи щодо запобігання, 

виявлення та припинення дій, що суперечать встановленим державою 

нормам [84, с. 173].  

Щодо визначення контролю в управлінні – слушною є думка 

В. Я. Малиновського, за якої контроль представляє собою процес забезпечення 

досягнення організацією своєї мети, що складається з установлення критеріїв, 

визначення фактично досягнутих результатів і запровадження корективів у 

тому випадку, якщо досягнуті результати суттєво відрізняються від 

установлених критеріїв [165]. Отже, контроль є конкретним самостійним видом 

діяльності. Він не існує ізольовано, оскільки не існує контролю заради 

контролю. І. К. Залюбовська визначає контроль як самостійну, функціонально 

виділену й об’єктивно необхідну діяльність, що виражена в цілеспрямованій, 

самостійній роботі [110, с. 7]. 

В.К. Колпаков зазначає, що сутність контролю полягає в тому, що суб’єкт 

контролю здійснює облік і перевірку того, як контрольований об’єкт виконує 

покладені на нього завдання і реалізує свої функції [137, c. 622]. В.І. Кноринг 

вважає, що контрольна функція – один з основних важелів впливу на 

суспільство, при цьому до контролю висуваються певні вимоги: він має бути 

оперативним, гласним і об'єктивним [130]. Наразі контрольна функція 

притаманна майже всім органам державної влади, контроль – невід’ємний 

атрибут сильної та впливової держави. Іноді в науці говорять про необхідність 

виокремлення самостійної гілки влади – контрольної. Але, на нашу думку, таке 

виділення контрольної гілки влади є недоречним. Оскільки не можна говорити 

про наявність контролюючої функції лише у якогось конкретного державного 

органу, адже ця функція пронизує всі органи державної влади. 
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Існує навіть думка, що функція контролю в державному управлінні 

України є гіпертрофованою. Органи контролю і нагляду не розглядають свою 

діяльність як діяльність щодо надання послуг. Розгалужена система органів 

державного контролю та нагляду, що сьогодні функціонує в Україні, має дуже 

низьку ефективність і не сприяє забезпеченню сталого розвитку нашої 

держави [166, с.76]. 

Щодо визначення державного контролю В.Г. Афанасьєв зазначив, що 

контроль як функція управління являє собою спостереження й перевірку 

відповідності діяльності об’єкта прийнятим управлінським рішенням (законам, 

планам, нормам, стандартам, правилам, наказам). Він спрямований на 

виявлення результатів впливу суб’єкта на об’єкт і допущених відхилень від 

названих рішень, від принципів організації й регулювання [22, с. 240]. Схожою 

є позиція О. Ф. Андрійко, на думку якої, сутність державного контролю полягає 

в перевірці відповідності дій установленим правилам, нормам, стандартам, в 

отриманні інформації про процеси, які відбуваються в суспільстві, та сприянні 

подальшому його розвиткові [15, с. 29]. 

У свою чергу, В. С. Шестак визначає державний контроль як самостійно 

чи зовнішньо ініційовану діяльність уповноважених на те суб’єктів, котра 

спрямована на встановлення фактичних даних щодо об’єктів цього контролю 

для визначення її відповідності/невідповідності тим правомірним оцінним 

критеріям, котрі передбачають застосування адекватних отриманому 

результатові заходів реагування в унормованому порядку. Всі три наведені 

визначення державного контролю тлумачать його у вузькому значенні, оскільки 

така діяльність охоплює лише факти встановлення порушень та їхню оцінку. За 

широкого підходу контроль може охоплювати ще й діяльність з припинення 

встановлених порушень та накладення санкцій на правопорушників [317, с.14]. 

Широке тлумачення державного застосовує Т.В. Маматова. Вона 

зазначає, що дане поняття має складатись мінімум з трьох компонент 

(аспектів): правової, функціональної (процесної), інформаційної 

(комунікаційної). Виходячи з цього Т.В. Маматова пропонує трикомпонентне 
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визначення «державного контролю»: 1) державний контроль (інформаційна 

компонента) – це виявлення фактів або намірів, що можуть призвести до 

виникнення загрози безпеці (людини, держави, навколишнього середовища); 

2) державний контроль (функціональна компонента) – це процес вироблення 

коригувальних дій, що базується на порівнянні фактичного та заявленого стану 

об’єкта відповідно до визначених критеріїв, розбіжність між якими призводить 

до загрози безпеці (людини, держави, навколишнього середовища); 

3) державний контроль (правова компонента) – це реалізація функції втручання 

держави в діяльність організацій будь-яких сфер діяльності у разі виникнення 

загрози безпеці (людини, держави, навколишнього середовища) [66, с.114-115]. 

Правова природа державного контролю виявляється в тому, що він 

здійснюється органами держави та їх посадовими особами в межах, визначених 

правовими нормами, на підставі норм права і згідно з ними. Тому можна 

сказати: державний контроль здійснюється в чітко встановлених правових 

межах і завжди викликає певні правові наслідки. 

Розглядаючи контроль як функцію державного управління, виникають 

різного роду проблеми: з одного боку можна спостерігати явище, коли 

недооцінюють контроль, говорять про його другорядність, що обумовлюється 

специфікою даної функції, оскільки досить часто вона виступає замикаючою 

ланкою. З іншого боку ми можемо спостерігати ситуацію, коли функція 

контролю гіпертрофується, коли йде мова про здійснення контролю заради 

контролю. Ні перша, ні друга ситуації є недопустимими. 

Ми маємо розуміти, що без контролю не може бути ефективного 

управління. Так, за визначенням відомого американського вченого Майкла 

Х. Мескона, контроль – це критично важлива і складна функція управління, 

вона представляє собою процес забезпечення досягнення організацією своїх 

цілей [218, с.280]. Цілі, плани та структура будь-якої організації, зокрема й 

держави, її органів управління, безпосередньо пов’язані з її місією та 

визначають напрями діяльності. Щоб контроль був ефективним, він має бути 

чітко з координованим з плануванням. Таким чином, контроль, що 
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спрямований на досягнення цілей організації, дотримання її планів, має бути 

одним з основних елементів сутності самої організації [280]. 

Отже, контроль можна визначити не тільки ключовою функцією 

державного управління, а й певним видом управлінської діяльності для 

функціонування всієї системи, механізмом оцінки прийнятих управлінських 

рішень. Він дає можливість не лише корегувати управлінську діяльність, а й 

допомагає передбачувати перспективи подальшого розвитку та досягнення 

конкретного результату [103, с.17]. Але такий контроль має бути всеосяжним, 

відбуватись на кожному етапі управлінської діяльності і здійснюватись всіма 

відповідальними суб’єктами. 

Контроль – це встановлення відповідності або невідповідності 

фактичного стану системи державного управління та її структури необхідному 

стандарту і рівню, вивчення і оцінка результатів загального функціонування 

державних органів, а також конкретних дій суб'єктів управління; встановлення 

співвідношення планованого і досягнутого в системі державного управління. 

Контроль повинен бути послідовним, розумним, обґрунтованим, гласним, 

об'єктивним, законним і оперативним. Одним з видів контролю є нагляд, 

здійснюваний, як правило, тільки для з'ясування відповідності законності 

проведених заходів (дій, рішень) [6]. 

Нагляд як вид державної діяльності визначається як сукупність 

безперервних дій по спостереженню за дотриманням законності у відповідних 

суспільних відносинах, які здійснюються компетентними на те органом із 

застосуванням наданих йому законом (підзаконним нормативно-правовим 

актом) повноважень і спрямовані на попередження, виявлення і припинення 

порушень, а також притягнення порушників до відповідальності [1, с.84]. 

Ще одне визначення державного нагляду через спостереження надає 

В.К. Колпаков: «державний нагляд – це здійснення спеціальними державними 

структурами цільового спостереження за дотриманням виконавчо-

розпорядчими органами, підприємствами, установами, організаціями та 

громадянами правил, передбачених нормативними актами» [137]. Дане 
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визначення є схожим з попереднім: нагляд трактується як діяльність зі 

спостереження за дотриманням певних правил, що встановлені законом, 

відповідними суб’єктами. 

С.Г. Стеценко вважає, що державний нагляд – це організаційно-правовий 

спосіб забезпечення законності й дисципліни, що характеризується виявленням 

і попередженням правопорушень щодо організаційно не підпорядкованих 

об’єктів [275, с. 196]. Особливістю цього визначення є те, що автор підкреслює 

не підпорядкованість об’єкта суб’єкту здійснення такого нагляду. 

Визначення державного нагляду досить часто надається через контрольну 

діяльність. О.Ф. Андрійко вважає, що державний нагляд – це вид державного 

контролю із забезпечення законності, дотримання спеціальних норм, виконання 

загальнообов’язкових правил, що містяться в законах і підзаконних актах. 

Здійснення державного нагляду передбачає постійний систематичний нагляд 

спеціальних державних органів за діяльністю не підпорядкованих їм органів 

або осіб із метою виявлення порушень законності [15, с. 140]. Державний 

нагляд – це діяльність спеціальних органів державного управління з 

систематичного контролю за дотриманням встановлених державних правил 

підприємствами, установами, організаціями, службовими особами та окремими 

громадянами [55, с. 707]. 

Таким чином, державний нагляд представляє собою вид державного 

контролю по забезпеченню законності, дотримання спеціальних норм, 

виконання загальнообов’язкових правил, що містяться у законах і підзаконних 

актах. Здійснення державного нагляду передбачає постійний, систематичний 

нагляд спеціальних державних органів за діяльністю не підпорядкованих їм 

органів або осіб з метою виявлення порушень законності. Розрізняють судовий, 

конституційний, прокурорський нагляд та окремі види адміністративного 

нагляду [327, с. 140; 54, с.175]. 

Отже, із аналізу даних визначень можна зробити висновок, що нагляд є 

видом контролю. Щодо поглядів науковців, які підтримують цю ідею, можна 

відзначити відомого адміністративіста Д.Н. Бахраха, який зазначає, що 
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«контроль містить у собі нагляд за законністю і доцільністю діяльності, її 

оцінку з позицій соціально-політичних, організаційно-технічних, наукових, 

правових» [33, с. 40].  

Повертаючись до трьохкомпонентного визначення, яке пропонує 

Т.В. Маматова не тільки для державного контролю, але й для державного 

нагляду, можна зазначити, що державний нагляд 

 – це виявлення фактів, що можуть призвести до появлення небезпеки 

(для людини, держави, навколишнього середовища) «інформаційна 

компонента»; 

– це процес вироблення коригувальних дій по відношенню до діяльності 

організації, що базується на порівнянні фактичних характеристик та 

нормативних вимог/декларованих виробником характеристик, розбіжність між 

якими призводить до появи небезпеки (для людини, держави, навколишнього 

середовища) «функціональна компонента»; 

– це реалізація функції втручання держави в діяльність організації у разі 

прояву небезпеки (для людини, держави, навколишнього середовища) «правова 

компонента» [166, с.115]. У даному підході простежуються етапи здійснення 

нагляду: спочатку йде виявлення порушення, потім йде зіставлення фактів (що 

є в реальності і як мало бути), далі йде безпосереднє втручання з боку держави, 

щоб незаконну діяльність припинити, винних покарати. 

Проводячи порівняння термінів «державний контроль» та «державний 

нагляд», ми маємо змогу побачити дуже велику їхню схожість, але при цьому 

вони не ідентичні, тому найскладнішим є знайти ту тонку грань, яка дозволяє 

розмежовувати їх як в теорії так і на практиці. 

На думку В.Б. Авер’янова, нагляд є похідним від контролю, тому його 

слід розглядати як окремий вид контролю, певну його форму, застосування якої 

при виявленні порушень може супроводжуватися заходами впливу державно-

владного характеру. При цьому нагляд має свої характерні ознаки, до яких 

належать: перевірка дотримання правових норм, спеціальних правил, 

встановлених на об'єктах, що перебувають під наглядом; організаційна не 
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підпорядкованість об'єктів органам, що здійснюють нагляд; при виявленні 

порушень встановлених правил у процесі нагляду органи, що його здійснюють, 

застосовують визначені законом заходи відповідальності за допущені 

порушення [90, с.346]. 

С.В. Ківалов відзначає, що адміністративному нагляду притаманні 

особливості, які не характерні для контролю. У той же час є підстави вважати, 

що адміністративний нагляд є специфічним видом державного контролю. [8, 

с.304]. В.В. Дьяконов впевнений, що державний нагляд, має ту ж природу, що і 

контроль. Однак, він є різновидом особливого державного контролю 

правоохоронних органів щодо забезпечення законності у вигляді реагування на 

правопорушення [98, с.8]. Отже, обидва науковці наполягають на певній 

особливості нагляду в порівнянні з контролем, не заперечуючи при цьому, що 

все ж таки нагляд – це вид державного контролю. 

І.І. Онищук зазначає, що слово «нагляд» є складовою частиною назви 

контролюючих органів виконавчої влади. Нагляд функціонує як сукупність 

адміністративно-правових процедур з перевірки законності різної діяльності. 

Нагляд – це більш регламентований різновид контролю, що припускає 

накладення санкцій та передачу результатів перевірки в правоохоронні 

органи [203, с.350]. 

До недавнього часу в Україні органом, що здійснював загальний нагляд, 

була прокуратура. Крім того правовий нагляд здійснюють суб’єкти державного 

управління, в тому числі за допомогою територіальних органів. 

На думку В.М. Гаращука, нагляд – це юридичний аналіз стану справ 

щодо додержання законності і дисципліни в суспільстві, який здійснюється 

прокуратурою із застосуванням відповідних, наданих їй законодавством форм, 

але без безпосереднього втручання в оперативну та іншу діяльність юридичної 

або фізичної (у тому числі посадової) особи [65, с.14]. 

На думку Х.П. Ярмакі, контроль та нагляд – подібні види державної 

діяльності, хоча між ними є певні відмінності. У тлумачних словниках досить 

часто зміст одного терміну розкривається за допомогою іншого [33]. 
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Порівнюючи адміністративний нагляд з іншими видами нагляду чи контролю, 

він відзначає певні відмінні ознаки. Х.П. Ярмакі виокремлює загальні ознаки 

адміністративного нагляду: надвідомчий характер, менший набір засобів і 

методів здійснення, профілактична спрямованість. Також він виділяє ознаки 

адміністративного нагляду, які є характерними і для діяльності контрольних 

органів а саме: можливість втручання в діяльність підконтрольних або 

піднаглядних суб’єктів; безперервність здійснення; оцінка дій підконтрольних 

або піднаглядних суб’єктів; наявність або відсутність проміжної ланки при 

реалізації своїх повноважень; можливість поширення контрольно-наглядових 

повноважень на громадян; можливість здійснення контрольно-наглядових 

повноважень як за власною ініціативою так, і за ініціативою третіх осіб; 

можливість вжиття заходів адміністративного примусу, у тому числі й 

адміністративних стягнень [334, с.152]. 

Схожу точку зору має і О.І. Нечитайленко, підкреслюючи важливість 

розмежування адміністративного контролю і нагляду, яка полягає в 

необхідності окреслення меж втручання органів виконавчої влади в діяльність 

осіб, що не знаходяться в організаційній підлеглості цих органів. На відміну від 

контролю адміністративний нагляд дозволяє забезпечити дотримання правил, 

норм і стандартів непідлеглими суб’єктами. Крім того, органи нагляду не 

втручаються в діяльність об’єктів нагляду, а контрольні органи своїми 

приписами впливають на діяльність підконтрольних об’єктів [192, с.120]. 

В юридичній літературі досить часто можна зустріти використання 

термінів «контроль» та «нагляд» як тотожних, взаємозамінних. Так наприклад, 

в праці «Теорія юридичного процесу» за редакцією В.М. Горшеньова йде мова 

про «забезпечення систематичного і постійного нагляду (контролю) за 

діяльністю державних органів і посадових осіб» [281]. Аналогічне тлумачення 

співвідношення державного контролю і прокурорського нагляду дає 

М.В. Руденко, який вказує, що держава здійснює контроль (нагляд) за 

додержанням правових приписів через відповідні служби, інспекції, комітети, 

комісії, управління, відділи [259, с. 29]. А.В. Міцкевич об’єднує поняття 
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контролю та нагляду за дотриманням законів єдиним терміном «нагляд», 

зазначаючи, що нагляд здійснюється прокуратурою, судом, правоохоронними 

органами тощо [215, с. 65].  

Законодавець також не розмежовує поняття контролю і нагляду, 

ототожнюючи їх в Законі України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 року. Так 

розкриваючи поняття «державного нагляду», законодавець в дужках наводить 

термін «контроль». Таким чином, державний нагляд (контроль) – це діяльність 

уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх 

територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої 

влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів 

місцевого самоврядування в межах повноважень, передбачених законом, щодо 

виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами 

господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості 

продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, 

навколишнього природного середовища [246]. Це не єдиний приклад 

ототожнення цих термінів законодавцем, аналогічна ситуація простежується в 

Законах України «Про державний контроль за використанням та охороною 

земель» від 19 червня 2003 року № 963-IV, « Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері 

державного нагляду (контролю)» від 3 листопада 2016 року № 1727-VIII. Хоча 

в деяких нормативних правових актах зустрічається окреме використання 

контрольної та наглядової діяльності, наприклад, в Законі України від 2 грудня 

2010 року № 2735-VI «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової 

продукції», в Постанові Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 р. 

№ 988 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду». Така ситуація є 

неприпустимою, оскільки будь-яке поняття в законодавстві має тлумачитись 

однаково, в іншому випадку це призведе до плутанини не тільки в термінології, 
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але й в повноваженнях органів, які цей контроль або нагляд мають здійснювати. 

В результаті підміни понять можливе перевищення службових повноважень 

державним органом. 

Безспірно можна стверджувати, що вживане в державному управлінні та 

юриспруденції поняття «нагляд» тісно співвідноситься з поняттям «контроль». 

У них є багато спільних рис, як то: здійснення їх органами державної влади та 

посадовими особами цих органів у рамках закону, на підставі норма права; 

забезпечення законності і дисципліни в діяльності органів публічної влади та 

громадських інститутів. В зв’язку з цим набула поширення й контрольно-

наглядова діяльність. Поняття «контрольно-наглядова діяльність» є збірним 

поняттям, об'єднуючим однорідну за багатьма ознаками діяльність суб'єктів у 

сфері контролю та нагляду. Оскільки термінологія тут поки до кінця не 

усталилася, іноді говорять про наглядово-контрольну діяльність. Контрольно-

наглядова діяльність – це синтетичне поняття, яке відображає систему з 

окремих видів діяльності: контролю, нагляду, а також їх правової основи і ряду 

суміжних явищ (правовий моніторинг, бюджетний аудит тощо) [196, с.8]. 

«Нагляд» передбачає «контроль», як і «контроль» передбачає «нагляд», про що 

зазначено як у переважній більшості наукових праць, так і в багатьох 

нормативно-правових актах, зокрема, законодавчого рівня. Хоча сам факт 

одночасного співіснування в текстах нормативно-правових актів термінів 

«контроль» і «нагляд» можна розглядати як формальну підставу для їх 

ототожнення, реальне здійснення цих видів діяльності сьогодні дає підставу 

стверджувати про їх відмінність [1, с.83]. 

Аналогічні висновки робить і А.Б. Яблонська, відзначаючи сутнісну 

єдність контролю і нагляду, в зв'язку з чим контрольно-наглядову діяльність 

слід розглядати в якості єдиної функції державної влади. При цьому вона 

погоджується з точкою зору, згідно з якою нагляд є специфічним різновидом 

контролю, спрямованим на забезпечення дотримання законності [331, с.95]. 

Щодо іншої точки зору, то Д.М. Овсянко вважає, що адміністративний 

нагляд є самостійним видом контрольно-наглядової діяльності, аналогічну 
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позицію займає і В.М. Тюн, розглядаючи нагляд як самостійний елемент 

контрольно-наглядової діяльності державних органів [296, с.145]. 

О.С. Шморгун наводить аргументи щодо необхідності відмежування термінів 

«контроль» і «нагляд», недопустимості зведення їх до одного терміну 

«контроль» [319, с. 147]. С.Г. Ністратов зазначає, що адміністративний 

контроль і прокурорський нагляд мають спільні риси: обидва види діяльності 

виступають гарантіями встановлення режиму законності і сприяють 

правопорядку в країні. Серед значущих відмінностей він відмічає цільову 

специфіку: нагляд завжди має своїм предметом законність, в той час як 

контроль – не тільки законність, а й доцільність [196, с.9]. Це дозволяє 

говорити, про самостійність та автономність нагляду у державному механізмі.  

В.М. Гаращук визнає існування певних відмінностей між контролем і 

наглядом. Контроль як форма державної діяльності здійснюється як органами 

законодавчої та виконавчої влади, судами, так і багаточисельними спеціально 

створеними для цього контролюючими органами. Прокуратура ж виконує свої 

наглядові функції по відношенню до не підпорядкованих їй органів державного 

управління, інших об’єктів. Різною є і нормативна база контролю та нагляду. 

Головною відмінністю, що відрізняє контроль від нагляду – є, на його думку, 

те, що контролюючий орган, на відміну від прокуратури (наглядового органу), 

має право втручатися в оперативну діяльність підконтрольного, а також те, що 

контролюючі органи мають право самостійно притягувати винних до 

юридичної відповідальності [65, с.14]. 

Ряд науковців, серед яких Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, С.Г. Ністратов 

визначають нагляд як функцію притаманну лише прокуратурі. Згідно Закону 

України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р. №1697-VII серед функцій 

прокуратури виокремлюється нагляд за додержанням законів органами, що 

провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, та 

нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 

справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, 

пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян [247]. В порівнянні з 
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попереднім законом 1991 року законодавець не передбачає здійснення 

загального прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів 

органами прокуратури в Україні. 

С.С. Вітвицький розмежовуючи поняття контролю і нагляду, зазначає, що 

нагляд виступає як «пасивна» діяльність, а контроль – «активна»; контроль і 

нагляд завжди є дією, що виражається, наприклад, у перевірці, експертизі, 

аудиті, моніторингу і несе в певних випадках негативні наслідки для 

підконтрольної (піднаглядної) особи. При цьому зміст категорії «контроль» 

ширший за термін «нагляд», оскільки він включає можливість не тільки 

наглядати, тобто спостерігати за законністю і ставити питання про усунення, 

але й усувати їх своєю владою. Нагляд можна виділити як окремий засіб 

забезпечення законності та дисципліни [60, с.62]. 

Розрізнення правового контролю і нагляду можна провести і за 

характером відносин між керівниками і керованими. Якщо правовий контроль 

може бути і «знизу», і «зверху», державним і громадським, то нагляд 

передбачає спеціальні повноваження органів державної влади по відношенню 

до установ, включеним, а частіше не включеним в службову ієрархію [13, с. 14]. 

На думку І.В. Орищенка основними відмінностями контролю та нагляду є 

розташування об’єктів відносно загальної системи, право контролюючого 

органу втручатися в оперативну діяльність підконтрольного об’єкта і 

самостійно притягувати правопорушника до юридичної відповідальності 

тощо [217, с.8]. 

Існує думка, що контроль здійснюється епізодично, наприклад, один раз 

на два роки, а нагляд – регулярно, наприклад, один раз на місяць і при цьому 

дистанційно. Такий підхід має недолік, який виражається в тому, що і контроль 

також може здійснюватися дистанційно, а властивість періодичності не є 

суттєвим для відділення контролю від нагляду. Висловлюється думка, що 

нагляд закінчується тільки перевіркою без вжиття заходів, а контроль 

обов'язково закінчується заходами, але насправді це не так [191, с. 3]. 
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Діяльність більшості державних органів, на думку Л.Р. Грицаєнко, 

пов'язана саме з реалізацією як контрольних, так і наглядових повноважень, а 

тому контроль необхідний як засіб, за допомогою якого здійснюється 

правильне управління суспільним виробництвом [83, с.34]. 

Головна різниця між ними полягає в тому, що контроль, на відміну від 

нагляду, передбачає втручання в діяльність тієї чи іншої організації. При цьому 

необхідно зауважити, що жодний орган державної влади не може виконувати 

суто контрольні чи наглядові функції, саме тому нагляд і контроль дуже тісно 

пов’язані між собою [332, с.91]. 

Як ми бачимо вчені мають різні погляди щодо співвідношення понять 

контролю та нагляду, серед них можна виокремити декілька варіантів: 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 [34]; 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. 

Як же контроль та нагляд співвідносяться з моніторингом? І.І. Онищук 

відповідаючи на дане питання, зазначає, що у цих трьох термінів є загальні 

істотні ознаки: процедура спостереження, інформування, аналіз. Але є й 

відмінності. Так, контроль і нагляд, у порівнянні з моніторингом, є більшою 

мірою управлінським та правоохоронним впливом [203, с.350]. 

В основу контролю закладені системність, цілеспрямованість, всебічний 

аналіз інформації про фактичну ситуацію, перевірка відповідності 

управлінських дій прийнятим рішенням, вияву результатів впливу на хід 

управлінської діяльності. Він слугує інтегруючим засобом перевірки загальної 

спрямованості управління і водночас перевірки досягнення кінцевого 

результату управлінської діяльності [87, с.236]. Моніторинг в свою чергу, 

забезпечує управління для його ефективного функціонування якісною, 

своєчасною, надійною, доступною інформацією; він включає систематичне 
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відстеження певних постійних параметрів соціально-економічної системи, 

тобто передбачає періодичне збирання даних про найважливіші характеристики 

досліджуваних підсистем і елементів системи [63]. Отже, моніторинг і контроль 

мають багато спільного, обидва включають аналіз інформації, передбачають 

з’ясування досягнення кінцевої мети. 

Контроль, який розглядається в якості обов’язкової функції державного 

управління, елементу зворотного зв’язку, дозволяє своєчасно відреагувати на 

будь-які відхилення від запланованого шляху досягнення поставлених цілей 

розвитку держави. Зворотний зв'язок до теперішнього часу традиційно 

здійснювався у формі контролю, але сучасний рівень розвитку державного 

управління дає змогу його здійснення у формі управлінського моніторингу.  

С.В. Шестак вважає, що контроль є родовим поняттям відносно таких 

термінів, як «нагляд», «аудит», «моніторинг», «контролінг», «ревізія», 

«цензура» [318, с. 28]. Нагляд передбачає, як правило, офіційні перевірки 

діяльності органу державної влади або недержавної організації, а також певні 

адміністративно-правові санкції. А суттєвою ознакою моніторингу є його роль 

в підтримці потоку інформації і систематизації законодавства. Таким чином, 

можна сказати, що моніторинг співвідноситься і з контролем, і з наглядом, 

виступає як вид контрольної діяльності. [13, с.14] 

У теорії соціального управління моніторинг розглядається як одна з 

найважливіших, відносно самостійних ланок в управлінському циклі [104]. 

Найдієвішим інструментом здійснення постійного спостереження за 

управлінськими процесами у сфері публічної влади в розвинутих країнах світу 

вважається саме моніторинг [199, с.115]. Контроль, в свою чергу, також є 

спостереженням за якістю управлінської діяльності, котрий як і моніторинг, 

дозволяє виявляти помилки в управлінні.  

На думку О. Оболенського та Н. Обушної між моніторингом і контролем 

існують суттєві відмінності, що полягають у різних підходах, методах, 

завданнях тощо. Так, контроль у системі органів державного управління та 

місцевого самоврядування здійснюється різними суб’єктами, зокрема: 
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спеціальними органами та структурами, органами місцевого самоврядування та 

громадськістю. Такий контроль має різні форми та методи здійснення. Він 

спрямований не лише на оцінювання якості управлінської діяльності, а й 

відповідності встановленим нормам, вимогам та чинному законодавству. 

Моніторинг, як правило, проводиться у формі систематичних спостережень. 

Він представляє собою багатоцільову інформаційну систему постійного 

спостереження за будь-яким процесом щодо виявлення його відповідності 

бажаному результату чи первинним пропозиціям [199, с.122]. 

Т.О. Анцупова, досліджуючи міжнародно-правовий моніторинг, 

приходить до висновку, що у разі ототожнення понять «міжнародно-правовий 

моніторинг» і «міжнародний контроль» нівелюється істотна смислова різниця 

між ними. На її думку, «міжнародний контроль» може мати як самостійне 

значення, так і виступати однією з функцій «міжнародно-правового 

моніторингу» [16, с.163]. В той же час вчена зазначає, що ототожнення 

моніторингу із наглядом також не є прийнятним, особливо коли йде мова про 

систему права Ради Європи.  

С.В. Пєхарєва зазначає, що всі ознаки контролю характерні для 

моніторингу, але на якісно новому рівні. Автор також підкреслює необхідність 

змістового перегляду функції контролю, переведення його з позицій жорсткого 

контролюючого засобу, який здійснює одноосібно керівник, на позиції передачі 

відстеження своєї діяльності безпосередньо підлеглим. Сутністю контролю є 

забезпечення досягнення мети організації на підставі отриманої інформації у 

вигляді зворотного зв’язку. Аналізуючи визначення контролю, яке пропонує 

А.Н. Майоров, за якого процес контролю складається з установлення стандарту, 

вимірів досягнутих результатів, порівняння стандарту з досягнутим параметром 

і коректування, при необхідності, перебігу робіт, [162, с.59] вона приходить до 

висновку, що це визначення контролю майже повністю ідентичне сучасному 

розумінню поняття «моніторинг» [225, с.144]. 

На необхідності відмежування понять моніторинг та контроль в системі 

державного та регіонального управління наголошує І.В. Валентюк, яка 
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зазначає, що «попри схожість окремих елементів, функції та принципи їх 

відрізняються, що ще раз доводить самостійність і змістовність понять 

«моніторинг» та «контроль»» [50, с. 73].  

Цікавою є точка зору законодавця, яку він демонструє в Законі України 

від 18 травня 2017 р. №2042-VIII «Про державний контроль за дотриманням 

законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 

походження, здоров’я та благополуччя тварин». В цьому законі державний 

контроль визначається як діяльність компетентного органу, його 

територіальних органів, державних інспекторів, державних ветеринарних 

інспекторів, помічників державного ветеринарного інспектора та 

уповноважених осіб, що здійснюється з метою перевірки відповідності 

діяльності операторів ринку вимогам законодавства про харчові продукти, 

корми, здоров’я та благополуччя тварин, а також усунення наслідків 

невідповідності та притягнення до відповідальності за порушення відповідних 

вимог. Державний контроль включає також діяльність з перевірки відповідності 

законодавству про побічні продукти тваринного походження під час ввезення 

(пересилання) таких продуктів на митну територію України. В свою чергу, 

державний моніторинг визначено в даному законі як здійснення в межах 

заходів державного контролю послідовних спостережень та/або вимірювань 

відповідно до плану державного моніторингу з наступним їх аналізом та 

узагальненням з метою отримання загального уявлення про стан справ щодо 

дотримання законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та 

благополуччя тварин [244]. За таких обставин, державний моніторинг є 

невід’ємною складовою контролю. Сутність моніторингу полягає у збиранні 

необхідної інформації, на основі якої контролюючий орган буде здійснювати 

перевірку, усувати негативні наслідків та притягати до відповідальності. Отже, 

моніторинг виступає одним з ключових етапів здійснення контролю, його 

важливим елементом. 

І.С. Орехова відзначає, що має місце змішування понять форм контролю 

та методів його здійснення, при цьому обидві категорії штучно зводяться до дій 
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суб'єкта контролю, у тому числі шляхом визначення співвідношення таких 

схожих із контролем понять як «моніторинг», «облік» чи «аудит» [216, с.538]. 

М.М. Толмачова визначає моніторинг закону як метод здійснення 

державного контролю, суть якого полягає в системному і постійному зборі та 

аналізі інформації про стан спостережуваного закону з метою використання 

заходів державного реагування та примусу для запобігання та усунення 

небажаних наслідків його застосування. Отже, вчена трактує моніторинг як 

метод державного контролю. Аналогічний підхід застосовують і наступні два 

автори, зараховуючи моніторинг до методів управління [295, с.4]. 

Так, В.В. Мамонова, розглядаючи контроль як одну з основних функцій 

управління, відносить нагляд та моніторинг до методів управління, завдяки 

яким ця функція може бути реалізована [167, с.100]. Такий же підхід до 

моніторингу використовує В.Л. Синчук. Надаючи комплексне визначення 

державного контролю як невід’ємної функції держави, він виокремлює 

моніторинг на ряду зі спостереженням, перевіркою та аналізом в якості форм і 

методів, передбачених чинним законодавством [264, с.96]. Казахські вчені 

також відносять правовий моніторинг до методів державного контролю за 

якістю законодавства та його реалізації [14, с.10]. Ми не погоджуємося з даною 

точкою зору. Під методом управління розуміється сукупність прийомів і 

способів впливу на управлінський об'єкт для досягнення поставлених цілей. 

Але моніторинг не впливає на об'єкт як такий, його значення полягає в 

створенні необхідної інформації для управління соціальною системою, він 

сприяє реалізації управління. 

На думку В.Б. Авер’янова моніторинг, який на практиці останнім часом 

знаходить дедалі більш широке застосування, є різновидом контролю, 

пасивною його формою [58, 433]. Застосування моніторингу пов'язують з 

відслідковуванням ситуації чи процесу у сфері управлінської діяльності, 

відстежуванням впливу прийнятих управлінських рішень, правових актів на 

існуючі суспільні відносини. При цьому використовуються методи не стільки 

перевірок, ревізій, скільки спостереження та аналізу. 
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Типова інструкція з документування управлінської інформації в 

електронній формі та організації роботи з електронними документами в 

діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55,  визначає, що моніторинг 

виконання управлінських рішень є складовою системи контролю в установі та 

проводиться з метою нагляду за виконавською дисципліною. 

С.Г. Ністратов відзначає, що правовий моніторинг, маючи риси 

контрольно-наглядової діяльності і будучи органічно з нею пов'язаний може 

бути зарахований до гарантій законності. Це інтелектуальна технологія, що 

дозволяє підвищити ефективність державної політики у правовій сфері. 

Відстежуючи позитивні і негативні моменти в правовому житті суспільства, 

правовий моніторинг більш предметно орієнтує контрольно-наглядову 

діяльність [196, с.9]. 

На думку А.В. Нестерова, владний адміністративний контроль (нагляд, 

моніторинг) відносяться до владних адміністративних функцій, тому вони 

повинні розглядатися з функціональної точки зору. Функція владного нагляду 

і/або владного моніторингу відрізняється від владного контролю тільки 

заходами впливу. Він зазначає, що при нагляді орган виконавчої влади 

(служба), виконуючий функцію нагляду може оформити припис керуючому 

органу суб'єкта, який порушив законодавство, усунути дефекти. При цьому 

можливий тільки непрямий вплив. Щодо функції владного моніторингу, то він 

має на увазі застосування відомчих регламентуючих заходів впливу, тобто 

зміну адміністративного регламенту в підвідомчій сфері з метою впливу на 

конкретні негативні ситуації, які виникають. Це пов'язано з тим, що при 

проведенні моніторингу відсутні можливості прямого і / або непрямого впливу 

на негативну ситуацію [190, с.11]. 

В свою чергу, Д. В. Сухінін зазначає про наявність суттєвих відмінностей 

між моніторингом і контролем у системі органів місцевого самоврядування, що 

полягають у різних підходах, методах, завданнях тощо. Він наводить приклад 

на процесах надання послуг населенню. Так, моніторинг якості послуг, як 
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правило, проводиться у формі систематичних опитувань громадян щодо рівня 

їх задоволення цією якістю, а також кількістю послуг і діяльністю органів 

місцевого самоврядування щодо надання послуг населенню взагалі. Контроль 

за якістю послуг у системі органів місцевого самоврядування здійснюється 

різними суб’єктами, як-то: спеціальними органами та структурами, самими 

органами місцевого самоврядування та громадськістю. Такий контроль має 

різні форми та методи здійснення. Він спрямований на не лише оцінювання 

якості, а й відповідності встановленим нормам, вимогам та чинному 

законодавству [277, с.7]. 

О.М. Музичук аналізуючи термін «моніторинг», робить висновок про 

розуміння його як спостереження, аналізу, оцінювання певних процесів, за 

результатами якого приймається управлінське рішення факультативного 

(необов’язкового) характеру для того, кому воно адресується [179, с.57-58]. При 

моніторингу відсутні можливості будь-якого впливу на негативну ситуацію. А 

факультативність прийнятого рішення за такої ситуації буде суттєвою відмінної 

рисою моніторингу від контролю і нагляду, рішення яких є обов’язковими.  

За словами Е.Н. Ричихіної, моніторинг може частково виступати у 

вигляді функції контролю, тому що регулярний збір даних дає можливість 

тримати під контролем найважливіші дані організації. Регулярність збору таких 

даних дозволяє знизити психологічне напруження, яке зазвичай пов'язане з 

контролюючою діяльністю [260, с.78-79]. 

А.А. Акмалова та Д.В. Капіцина пропонують затвердити за поняттям 

«правовий контроль» родові ознаки, а «нагляд» і «моніторинг» вважати 

видовими поняттями. Вони зазначають, що правовий контроль, як система і 

цілісний процес, виявляється і в такому традиційному вигляді, як нагляд, і в 

більш новому вигляді як моніторинг. Останній застосовує такі інструменти, як 

досьє закону (законопроекту), експеримент, експертні оцінки, публічні 

консультації, єдині інформаційні мережі, демонстрацію результатів. При цьому 

зберігаються можливості використання моніторингу як методу, форми, 

інструменту правового контролю (нагляду) поряд з іншими формами і 
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методами (перевіркою законності діяльності, видачею приписів, оцінкою 

ефективності правового регулювання, правовою експертизою, накладенням 

санкцій і ін.) [13, с. 15]. Отже, на їхню думку, правовий контроль – родове 

поняття, по відношенню до нього «нагляд» і «моніторинг» – супідрядні видові 

поняття; моніторинг по відношенню до нагляду може виступати як 

допоміжний, так і самостійний вид контрольної діяльності [13, с.24]. 

Організований належним чином моніторинг суспільних процесів має 

розв’язати проблему забезпечення контролю необхідною та достатньою 

інформацією. Ефективність контролю завжди пов’язана з якістю та повнотою 

його інформаційно-аналітичного забезпечення. [91, с. 450]. Загальною метою 

контролю, нагляду та / або моніторингу є владний облік (виявлення) відхилень 

конкретної ситуації від критеріїв законодавства, правова (юридична) 

діагностика (кваліфікація) правопорушень і заходи щодо їх 

усунення [190, с.12]. 

Власне моніторинг дозволяє забезпечити тільки одну із основних стадій 

контролю, оскільки він надає можливість своєчасно відстежити факти 

відхилення від визначених цілей. Наступною стадією контролю є порівняння 

отриманих результатів та визначення ступеню їх відхилення від запланованих. 

В залежності від такого відхилення, як правило, приймається рішення щодо 

корегування або поставлених цілей, або шляхів та дій з їх досягнення. Серед 

актуальних завдань підвищення ефективності контролю у сфері державного 

управління є удосконалення технологій зворотного зв’язку відповідних 

процесів, а саме: встановлення стандартів; здійснення моніторингу; оцінювання 

результатів; коригування управління – цілей, вибору напрямів та планів дій, 

визначення технологій та методології, зміни відносин 

відповідальності [280, с. 83-84]. 

В свою чергу, моніторинг та нагляд – також близькі категорії, вони 

використовують одні й ті ж самі методи та форми діяльності, як то 

спостереження, прогноз; мають певну мету, якщо за моніторингу це 

підвищення ефективності досліджуваної діяльності, то за нагляду метою є 
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охорона відповідних суспільних відносин. Різняться суб’єкти: моніторинг, на 

відміну від нагляду можуть здійснювати і недержавні органи та організації. За 

такої ситуації моніторинг буде мати більше спільних рис з громадським 

контролем. Останній містить у собі такі елементи як: одержання необхідної 

інформації щодо діяльності; аналіз та оцінку інформації; реагування на 

виявлення порушення чинного законодавства з метою гарантування прав і 

свобод людини і громадянина [88, с.50]. Перші два елементи повністю 

відображають сутність моніторингу, стосовно третього, то тут можуть 

простежуватись певні відмінності. Оскільки від моніторингу ми очікуємо 

прогнозування діяльності з метою підвищення її ефективності, контроль же 

вимагає певних дій реагування. 

Підводячи підсумки, слід зазначити, що в теорії державного управління 

закріпились такі функції як контроль, нагляд та моніторинг. Якщо контроль і 

нагляд є досить розповсюдженими явищами, то моніторинг ще не отримав такої 

популярності. Проте останнім часом він все частіше згадується як в працях 

науковців, так і в нормативно-правових актах. Так, станом на станом на 11 

січня 2019 р. термін «моніторинг» зустрічається у назві 787 нормативно-

правових документів. Це дає змогу стверджувати, що він проник у всі сфери 

життя і міцно там закріпився. Отже, є певне підґрунтя для подальшого його 

дослідження як окремої функції державного управління. Оскільки більшість 

правників ототожнюють моніторинг з контролем або говорять про близьку 

схожість даних категорій, то відбувається підміна понять. Тому вважаємо за 

необхідне наголосити на тому, що моніторинг може виступати як вид 

контрольної діяльності, але його ознаки дозволяють відмежовувати поняття 

«моніторингу» від схожих категорій «контролю» та «нагляду». 

 

1.3 Моніторинг – як спеціальний вид державного контролю 

 

Термін «моніторинг» успішно увійшов та міцно закріпився у науковому 

словообігу. Дане поняття є цікавим з точки зору його теоретичного аналізу, 
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оскільки досі наука та практика не дійшли до його однозначного тлумачення. 

Саме поняття є досить молодим: вперше виникла необхідність щодо надання 

визначення поняттю «моніторинг» у 70-х роках ХХ століття. Пов’язано це з 

проведенням конференції з охорони навколишнього середовища під егідою 

ООН у 1972 р. у Стокгольмі, де було домовлено під моніторингом 

навколишнього середовища розуміти комплексну систему спостережень, 

оцінювання і прогнозування змін стану навколишнього середовища під 

впливом антропогенних чинників. На пострадянському просторі поняття 

моніторингу з’явилося після чорнобильської катастрофи (1986 р.), як система 

відслідковування стану здоров’я дітей Чорнобиля [261, с.263]. 

За досить невеликий проміжок часу «моніторинг» закріпився в педагогіці, 

соціології, психології, медицині, екології, економіці та юриспруденції. 

Моніторинг являє собою досить складне і неоднозначне явище. Він 

використовується в різних сферах і з різною метою, але при цьому, має загальні 

характеристики і властивості [64, с.32]. Він використовується і як засіб 

проведення соціальних досліджень, і як інструмент управлінського впливу на 

досліджуваний об’єкт, як метод дослідження, як функція управління. Все це 

говорить про багатоаспектність та складність даного явища. В результаті 

виникає необхідність в проведенні всебічного дослідження такого явища як 

«моніторинг», з метою повного розкриття його сутності. 

Отже, пропонуємо звернутись до різних видань словників та 

енциклопедій, проаналізувати погляди науковців, щоб з’ясувати визначення 

моніторингу. 

Термін моніторинг походить від латинського monitor – той, хто нагадує, 

попереджає. Тобто це ключові слова, які мають бути в центрі при визначенні 

«моніторингу» в будь-якій сфері. 

Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає 

моніторин як безперервне стеження за яким-небудь процесом з метою 

виявлення його відповідності бажаному результату, а також прогнозування та 

запобігання критичним ситуаціям [55, c. 687]. 
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В соціально-психологічному словнику надається наступне визначення 

моніторингу – це систематичне відстежування, вивчення стану соціальних 

явищ і процесів, навколишнього середовища, співставлення результатів 

постійних спостережень для отримання обґрунтованих уявлень про їх дійсний 

стан, тенденції розвитку. Моніторинг проводиться з метою одержання 

необхідної інформації для прогнозування ситуації, розроблення програм та 

прийняття рішень [272, c.247]. 

В геологічній енциклопедії пропонується розуміти під моніторингом 

комплексну систему регламентованих періодичних спостережень, оцінки і 

прогнозу змін стану природного середовища з метою виявлення негативних 

змін і вироблення рекомендацій щодо їх усунення або послаблення [67]. 

В україно-російському словнику-довіднику з екології пропонується під 

моніторингом розуміти систему регулярних тривалих спостережень у просторі і 

часі, що дає інформацію про стан довкілля з метою оцінки минулого, сучасного 

і прогнозів на майбутнє для параметрів довкілля, що мають значення для 

людини [297, c.61]. 

Великий енциклопедичний словник встановлює, що моніторинг – це 

спостереження за станом навколишнього середовища (атмосфери, гідросфери, 

грунтово-рослинного покриву, а також техногенних систем) з метою її 

контролю, прогнозу і охорони [46]. 

Отже, в усіх наведених визначеннях під моніторингом розуміється саме 

спостереження (стеження, відстеження), тобто це його основна ознака, але не 

єдина. Важливим елементом виступає мета такого спостереження, як то 

«виявлення негативних змін і вироблення рекомендацій», «оцінка минулого, 

сьогодення і прогнозів на майбутнє», метою може бути «контроль, прогноз і 

охорона» будь-якого явища чи «контроль, управління його станом, охорона та 

виявлення його відповідності бажаному результату або первісним 

припущенням».  

Також слід зазначити ще одну важливу ознаку моніторингу – це 

системність. Тобто моніторинг – не просто спостереження, це обов’язково 
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комплексна система, яка включає в себе цілий ряд комплексних дій, як то 

спостереження, аналіз, оцінка, прогноз. 

Для виокремлення наступної ознаки пропонуємо звернутись до визначень 

моніторингу в Кембриджському та Оксфордському словниках. В 

Кембриджському словнику йде мова про те, що моніторинг означає уважно 

спостерігати та перевіряти ситуацію протягом певного періоду часу, щоб щось 

дізнатись про неї [336]. Дещо схоже визначення надається і в Оксфордському 

словнику, де під моніторингом слід розуміти спостереження і перевірку 

прогресу або якості чогось протягом певного періоду часу; тримання під 

систематичним оглядом [349]. І в першому і в другому визначенні мова йде про 

спостереження і перевірку, які відбуваються протягом певного періоду. 

Наявність такої періодичності моніторингу є однією з важливих рис, яка 

відмежовує його від «оцінки», що має епізодичний характер. Оцінка має на меті 

з'ясувати, чи забезпечують реалізовані заходи той вплив, на які вони 

розраховані. Інакше кажучи, моніторинг включає спостереження за тим, що 

робиться, тоді як оцінка дозволяє встановити причинно-наслідкові зв'язки між 

діями та результатами. 

Моніторинг та оцінка – це два різних елементи, але вони доповнюють 

один одного. Обидва розуміються як інструменти управління, що забезпечують 

ясність усім зацікавленим сторонам щодо діяльності, яка здійснюється [347]. 

Моніторинг та оцінка – це ключові функції управління. Разом вони служать для 

підтримки обґрунтованих рішень, найкращого використання ресурсів та 

об'єктивної оцінки того, наскільки заходи дали бажаний результат [343]. При 

цьому моніторинг – це безперервна функція, яка використовує систематичний 

збір даних за вказаними показниками, щоб забезпечити управління та постійне 

втручання зацікавлених сторін у розвиток прогресу з метою досягнення 

поставлених цілей. Моніторинг та оцінка – невід'ємна частина управлінського 

процесу. При цьому оцінка, надає деталізуючи інформацію, що є необхідним 

для доповнення моніторингу.  
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Оцінка ж представляє собою систематичне та об'єктивне встановлення 

якості поточного або завершеного проекту, програми чи політики, їх розробки, 

реалізації та результатів. Метою є визначення відповідності виконаним 

завданням, ефективності, результативності та стабільності розвитку. Оцінка 

повинна забезпечувати достовірну та корисну інформацію, що дозволяє 

враховувати отримані результати у процесі прийняття рішень як у одержувачів, 

так і донорів [335, c.3]. 

Синонімом періодичності може виступати регулярність. Моніторинг 

використовується для регулярного відстеження змін у показниках, що 

піддаються вимірюваним маркерам змін у часі, для управління реалізацією 

програми [343]. 

Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку визначає систему 

моніторингу як систему спостереження для перевірки того, чи відбувається 

проектна діяльність відповідно до планування та чи правильно та ефективно 

використовуються всі засоби. Система повинна надати керівництву проекту 

постійний потік інформації впродовж всього проекту, щоб зробити це рішення 

правильним [341]. 

Глобальний фонд розуміє моніторинг як планове відстеження ключових 

елементів роботи програми / проекту, як правило, вхідних і вихідних даних, за 

допомогою обліку, регулярних систем спостереження [355]. 

Із цих визначень можна виокремити таку важливу ознаку моніторингу як 

планування, що представляє собою вид управлінської діяльності, яка визначає 

перспективу й майбутній стан організації, шляхи й способи його 

досягнення [320]. 

Моніторинг можна визначити як поточний процес, за допомогою якого 

зацікавлені сторони отримують регулярний відгук про прогрес, якого дійшли у 

досягненні своїх цілей [340, с.8 ]. На відміну від багатьох визначень, які 

ставляться до моніторингу як до простого перегляду прогресу, досягнутого при 

здійсненні певної діяльності, визначення, що використовується в «Посібнику з 

планування, моніторингу й оцінки результатів розвитку» розглядає моніторинг 
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в більш широкому ключі. Моніторинг в даному випадку також включає 

стратегії відстеження та дії, що потрібні для забезпечення прогресу у 

досягненні найважливіших результатів. 

За міжнародним стандартом (СТ ICO 4225-80) моніторинг – це 

багаторазове вимірювання для спостереження за змінами будь-якого параметру 

в певному інтервалу часу; система довготривалих спостережень, оцінювання, 

контролювання i прогнозування стану й зміни об’єктів. Окрім спостережень та 

отримання інформації, моніторинг передбачає й елементи активних дій, таких, 

як оцінювання, прогнозування, розроблення природоохоронних 

рекомендацій [182, с. 7]. Цей термін також включає такі вищезазначені ознаки 

моніторингу як системність, регулярність й наявність мети такого 

спостереження. 

Моніторинг – це систематичний збір та аналіз інформації як прогресу 

проекту. Він спрямований на підвищення ефективності проекту чи організації. 

Він базується на встановлених цілях та заходах, що були заплановані. Це 

допомагає відстежувати роботу і може дозволити керівництву знати, коли 

справа йде неправильно. Якщо моніторинг організовано правильним шляхом, 

це безцінний інструмент для ефективного управління, і він є корисною базою 

для оцінки. В такому випадку моніторинг дає змогу визначити, наскільки 

достатньо ресурсів, що ви маєте, і наскільки вони добре використовуються, і чи 

є достатніми та відповідними  ті заходи, що були заплановані [352]. 

Також моніторинг – це постійна оцінка програми чи проекту стосовно 

узгодженої реалізації графіку. Це також хороший інструмент управління, який, 

якщо його правильно використовувати, повинен забезпечувати безперервний 

зворотний зв'язок щодо впровадження проекту, а також сприяти визначенню 

потенційних успіхів та обмежень для сприяння своєчасним рішенням [348]. 

Моніторинг іноді називається оцінкою процесу, оскільки він концентрується на 

тому, що робиться під час виконання служби чи програми, тобто «всередині». 

Це включає в себе програмну діяльність, персонал, який виконує діяльність та 

інші питання впровадження. 
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Якщо порівнювати моніторинг та оцінку за різними критеріями, то можна 

виокремити такі основні властивості цих двох явищ:  

Моніторинг – безперервна діяльність, на відміну від оцінки, яка є 

періодичною. Моніторинг відстежує діяльність та її прогрес, в той час як оцінка 

проводить поглиблений аналіз, порівнює запланований і досягнутий 

результати. 

Моніторинг орієнтований на вклади, дії та результати, а також процеси 

впровадження. Оцінка зосереджується на результатах стосовно витрат, 

процесів, що використовуються для досягнення результатів, загальної 

релевантності, наслідках, впливу та стійкості. 

Моніторинг відповідає, які вклади та заходи були реалізовані та які 

досягнуто результати. Оцінка відповідає, чому й як були чи не були досягнуті 

результати, сприяючи формуванню теорій та моделей змін. 

Моніторинг орієнтований тільки на заплановані результати, а оцінка ще й 

на незаплановані. Моніторинг оповіщає про проблеми та надає варіанти 

коригувальних дій. Щодо оцінки, то вона забезпечує варіанти стратегії та 

політики [28, с.11]. 

Поняття «моніторинг» стало використовуватися давно, приймаючи в різні 

часи різні смисли. Але завжди дане поняття було пов'язано з контролем, 

наглядом за якимись явищами, подіями і діями [314, с.320]. Моніторинг дуже 

схожий на контроль, але моніторинг потребує додержання максимальної 

об’єктивності й достовірності отриманої інформації, саме тому проводиться за 

спеціальними технологіями незалежними (зовнішніми) дослідниками, на 

відміну від контролю. Моніторинг і контроль відрізняються суб’єктом 

оцінювання. Отримана в ході контролю інформація має констатуючий 

характер, вона чітко персоніфікована, на відміну від моніторингової інформації, 

яка завжди подається для ознайомлення в узагальненому вигляді, містить дані 

про загальні тенденції, закономірності перебігу процесів [249, с. 250] Крім того, 

моніторинг є нейтральною системою, забезпечуючи потоки необхідної 

інформації з приводу реалізації стратегічних управлінських рішень між 
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керівниками і виконавцями, по горизонталі і вертикалі системи, всередині неї у 

зв'язку з її взаємодією з навколишнім середовищем. Контроль же не носить 

нейтрального характеру, він пов'язаний з мотивацією поведінки, зацікавленими 

відносинами між керівниками та підлеглими. Контроль покликаний фіксувати 

увагу як керівників, так і виконавців на досягненні ключових показниках 

планування і програмування в певні моменти і періоди часу [140]. 

Управлінський моніторинг дає підстави для проведення контролю, тобто 

результати моніторингу відслідковуються як в порівнянні зі стандартами, так і 

в порівнянні з попередніми показниками. Тому моніторинг може частково 

взяти на себе функцію контролю і здійснювати зворотний зв'язок між реальним 

станом справ і планованими показниками [260, с.84]. 

Функція моніторингу як спостереження за реальними процесами активно 

проявляється в різних сферах науки. Зараз робляться спроби розрізнення і 

класифікації моніторингових досліджень в залежності від напрямку наукових 

дисциплін, цільового призначення, просторового і тимчасового параметрів, 

масштабу і рівня реалізації. Виділяються такі види, як базовий і фоновий 

моніторинг, глобальний, локальний, регіональний, місцевий, а також 

моніторинг, який охоплює різні сфери суспільної діяльності [308, с.257]. 

Пропонуємо розглянути поняття моніторингу в різних галузях науки, як то 

освіті, психології, соціології, екології, менеджменті тощо. Оскільки багато 

існуючих в даний час підходів розглядають моніторинг як універсальний вид 

дослідження, безособовий до предметного змісту і науковому напрямку 

діяльності [314, с.320]. 

А.Н. Майоров досліджуючи моніторинг в освіті, зазначає, що на 

сьогоднішній день він став найбільш досконалим способом інформаційного 

обслуговування [161, с.4]. Моніторинг в освіті – це система збору, обробки, 

зберігання та поширення інформації про освітню систему або її окремі 

елементи, що орієнтована на інформаційне забезпечення управління, дозволяє 

робити висновки про стан об’єкта в будь-який момент часу та дає прогноз його 
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розвитку [249, с.248]. Крім того він розглядається як інструмент управління 

якістю освіти; інформаційна система; процедура збору даних про об’єкт.  

Суть психологічного моніторингу зводиться до отримання поточної 

інформації про стан об’єкту відповідно до поставлених цілей з метою корекції, 

потрібної для прогнозу. Психологічний моніторинг реалізується в двох 

основних напрямах: відстеження параметрів діяльності – основна увага 

приділяється особливостям впровадження діяльності (труднощі, перешкоди, 

викривлення), тому що ці данні є найбільш інформативні в порівнянні з даними 

про результат. Спостереження та оцінювання за певними критеріями, а також 

прогноз розвитку досліджуваних психологічних особливостей 

особистості [169, с.85]. 

Соціальний моніторинг виступає як метод дослідження реальної 

соціальної практики, світу людського досвіду в його конкретній ситуаційній 

визначеності. Він спрямований на діяльність індивідів як прояв їх соціальної 

активності в найрізноматніших галузях, а також на виявлення соціальних умов 

її здійснення, які можуть як сприяти розвитку дій, так і обмежувати їх [273, с. 

311]. Т.І. Заславська вказує, що соціальний моніторинг – це цілісна система 

відстеження, що відбуваються в суспільстві змін на основі дослідження та 

аналізу масового уявлення про них для того, щоб забезпечити суспільство 

достовірною, своєчасною і досить повною інформацією [111]. 

Під фінансовим моніторингом варто розуміти систему безперервного 

спостереження, аналізу та прогнозування показників фінансового стану 

підприємств, сформовану на макро- або мікроекономічному рівнях, з метою 

забезпечення прийняття тактичних і стратегічних управлінських рішень. 

Процес фінансового моніторингу включає в себе: визначення цілей і 

планування процесу моніторингу, розробку системи показників, параметрів 

моніторингу, а також їх цільових значень, вибір засобів і методів збору 

інформації; спостереження, збір і узагальнення інформації відповідно до 

визначених параметрами моніторингу; аналіз і оцінку параметрів господарської 

діяльності на основі інформації, отриманої на попередньому етапі; підготовку 
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рекомендацій для прийняття управлінських рішень з метою своєчасного 

коригування та вдосконалення діяльності підприємства; контроль за 

результатами управлінських впливів і формування інформації для подальшого 

спостереження [36, с.76]. 

Найбільше поширення моніторинг отримав в екологічній сфері, де він 

використовується щодо атмосферного повітря, водних об’єктів, земель, лісів, 

об’єктів тваринного світу тощо. Згідно з концепцією сучасного російського 

геофізика Ю.А. Iзраеля моніторинг довкілля є системою цілеспрямованих, 

періодично повторюваних i програмованих спостережень за одним та бiльше 

елементами навколишнього середовища у просторі й часі [115, с.155]. 

Основними елементами цієї системи є спостереження, оцінювання i 

прогнозування стану довкілля. 

Згідно національної нормативно-правової бази, в якій закріплені 

положення про державну систему моніторингу довкілля та моніторинг земель, 

під цими термінами розуміється наступне: 

Державна система моніторингу довкілля – це система спостережень, 

збирання, оброблення, передавання, збереження  та аналізу інформації про стан 

довкілля, прогнозування його змін і розроблення науково-обґрунтованих 

рекомендацій для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану 

довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки [242]. 

Моніторинг земель – це система спостереження за станом земель з метою 

своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків 

негативних процесів [243]. Обидва ці терміни включають такі ознаки як 

системність, спостереження, мету такого спостереження. 

Інформаційний моніторинг – це система регулярного спостереження за 

явищами, об’єктами і процесами інформаційного простору, що передбачає 

систематичний збір даних про їхні основні параметри з метою оперативної 

їхньої діагностики та оцінки в динаміці [127, с.67].  

Під контент-моніторингом найчастіше розуміють змістовий аналіз 

інформаційних потоків з метою отримання необхідних якісних і кількісних 
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зрізів, який ведеться постійно протягом не визначеного заздалегідь проміжку 

часу. Саме використання контент-моніторингу в розвитку інформаційної 

діяльності багатьма науковцями розглядається в контексті вирішення завдання 

систематичного відстежування тенденцій і суспільних процесів, явищ у 

постійно оновлюваному мережевому інформаційному середовищі [223]. 

Моніторинг політичний – спеціально організована і постійно діюча 

система спостереження, збору та поширення інформації за станом політичних 

об’єктів, явищ, процесів з метою їх оцінювання, контролю, прогнозування [229, 

с.405; 228, с.463]. 

Під управлінським моніторингом розуміють процес систематичного 

відстеження та збирання даних про об'єкт управлінської діяльності як системи і 

зовнішні чинники, що впливають на нього, оброблення, збереження, 

використання і розповсюдження отриманих результатів з метою ефективного 

впливу суб'єкта управління на об'єкт управління [63]. Оскільки моніторинг – це 

періодична оцінка прогресу проекту щодо досягнення запланованих заходів та 

результатів, то вона (оцінка) починається з реалізації першого заходу діяльності 

і триває до тих пір, поки виконуються всі інші заходи. Моніторинг необхідний 

для того, щоб дізнатись про статус проекту. Він розглядається як основний і 

універсальний інструмент управління. 

При плануванні моніторингу, управління проектом встановлює певні 

стандарти для виконання вхідних даних, процесів та результатів. Зібрані та 

проаналізовані дані моніторингу порівнюються із встановленими стандартами. 

Таким чином результати моніторингу показують, чи є в управлінні проектом 

відхилення від цих стандартів. Це в свою чергу дає можливість прийняти 

необхідне рішення для усунення недоліків та підвищення ефективності. 

Моніторинг визначає позитивність та ефективність проекту і допомагає 

керівництву приймати розумні та своєчасні рішення для виправлення 

негативних результатів [335]. 

Специфіка моніторингу полягає в тому, що на відміну від статистики і 

соціологічних опитувань моніторинг не є тільки збором даних, а має ту 
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особливість, що в силу своєї спрямованості на відстеження процесу він 

виявляється більш дієвим, має пряме відношення до виявлення нових 

можливостей, забезпечення умов їх здійснення і навіть стратегій [308, с.258]. 

Особливістю моніторингу є те, що він може виступати як складова 

частина системного або великого за обсягом дослідження і служити 

встановленню не тільки окремих фактів, а й проясненню реального фактичного 

стану справ в цілому, а також частково виявлення того, з чим це пов'язано. 

Отже, в науці досі не вироблено єдиного підходу до розуміння терміну 

«моніторинг». Але при цьому він набув широкої популярності майже в усіх її 

сферах, що дає підстави виокремлювати такі його характерні ознаки як: 

системність, плановість, періодичність, наявність певної мети [28, с.14]. 

Враховуючі дані критерії можна надати визначення моніторингу в будь-якій 

галузі науки.  

Пропонуємо детальніше зупинитись на характеристиці моніторингу як 

функції державного управління. В підрозділі 1.1 ми розглянули класифікацію 

функцій державного управління, але не робили акцент на виокремленні 

моніторингу в якості такої функції. Оскільки контроль безспірно є однією з 

невід’ємних управлінських функцій, то і його співвідношення з моніторингом 

необхідно розглядати через призму функцій державного управління.  

Функція контролю полягає в аналізі та порівнянні фактичного становища 

в певній сфері соціального життя з вимогами, що були висунуті, відхилень під 

час виконання поставлених завдань і причин виявлених розбіжностей. 

Контроль є найважливішою функцією управління та засобом забезпечення 

законності у сфері державного управління, він має сприяти підвищенню 

результативності та ефективності управлінської діяльності [73]. 

Щодо моніторингу як функції управління слід сказати, що він є 

складовою діяльності управління, яка забезпечує її необхідною інформацією. 

Адже управління являє собою систему різноманітних функцій, кожна з яких 

повинна підкріплюватися певною інформаційною базою [260, с.72]. 

Управлінський моніторинг – перш за все той, який використовується для 
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прийняття управлінського рішення, який може бути необхідний керівництву 

організації для реалізації управлінських функцій [260, с. 26]. 

У державному управлінні, як одному з видів соціального управління, 

моніторинг являє собою систему постійного спостереження за найважливішими 

поточними результатами, умовами і параметрами розвитку державного 

управління в розрізі окремих його сегментів з метою коригування та 

прогнозування [66, с. 12]. Метою моніторингу є збір, вивчення і підготовка 

інформації для прийняття і аналізу оперативних рішень. Це обумовлює дві 

особливості, яким повинен задовольняти моніторинг як система збору та 

обробки інформації: цільова спрямованість інформаційних процесів і 

максимальна об'єктивність отриманих висновків на кожній стадії обробки 

даних [49, с.124]. 

У науці та практиці немає єдиного розуміння і визначення місця 

правового моніторингу в державному управлінні. Наприклад, З.В. Ґбур 

розглядає моніторинг як інструмент державного управління, підкреслюючи при 

цьому, що моніторинг є універсальним і здійснюється за узагальненими 

алгоритмами в будь-якій сфері державного управління, але з урахуванням її 

специфіки. В даному випадку ключове місце займає інформація, отримана в 

ході моніторингу в державному управлінні. Саме на неї покладається 

коригування важелів, методів, політики механізмів державного управління, яка 

забезпечує тим самим ефективність його функціонування. Сам моніторинг 

повинен відбуватися з певною періодичністю, мати безперервний характер. 

Аналогічний підхід до моніторингу як ефективного самостійного інструменту 

державного управління представлений в роботі «Інститут моніторингу права як 

інструмент державного управління» [159, с. 54]. В якості інструменту 

державного управління, правда, в сфері освіти, визначає моніторинг і 

Н.Ю. Максимчук [163, с.250]. Як інструмент публічного управління в області 

ЖКГ, покликаний реформувати галузь і усунути недоліки функціонування 

діючої системи звітності, розглядає моніторинг М.Ф.Кіпенко [125, с.9]. 
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В теорії управління моніторинг представлений як технологія, що 

відрізняється підвищеною наукоємністю; він передбачає наявність 

кваліфікованих фахівців, здатних до теоретичного переосмислення складних 

явищ. При цьому його основними завданнями в рамках державного і 

муніципального управління є: отримання об'єктивної інформації про соціально-

економічні і суспільно-політичні процеси в державі; аналіз і всебічна оцінка 

загрози громадському розвитку і доведення отриманих результатів до відома 

органів публічної влади і населення; обґрунтування заходів щодо прискорення 

позитивних змін; розробка заходів, що гарантують безпеку систем 

життєзабезпечення населення [282, с.397]. 

У свою чергу, С.М. Балабан, вивчаючи систему управління якістю 

адміністративно-правового регулювання, виділяє її три складові: оцінку, 

моніторинг і контроль, тобто управління якістю вимагає належного 

забезпечення моніторинговими процедурами. Виходячи з цього, він приходить 

до висновків про структурно-функціональну природу правового моніторингу. 

Оскільки той є складовою частиною системи управління якістю діяльності 

органів державної влади та місцевого самоврядування, сприяє адаптивності 

правового регулювання зовнішніх по відношенню до публічної адміністрації 

параметрам суспільного розвитку [26, с.69]. 

Комплексний підхід до моніторингу викладено в монографії «Системи 

моніторингу» під редакцією В.К. Галіцина. В роботі моніторинг представлений 

як невід'ємний елемент системи управління, стадії процесу управління 

організаційним об'єктом, найважливіший засіб інформаційного забезпечення 

економічної, соціально-політичної, екологічної та інших фундаментальних 

сфер суспільної життєдіяльності [63]. 

А.М. Слінко маючи на увазі під моніторингом засіб інформаційно-

аналітичної підтримки управління, виділяє такі його переваги: своєчасне 

виявлення реальних і потенційно можливих проблем управління; якісно інший 

рівень прийнятих на основі даних моніторингу управлінських рішень; 

своєчасне фіксування позитивних змін в організації, що дає можливість 
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поширення передового досвіду на основі його вивчення і 

узагальнення [266, с.68-69]. 

Взагалі інформаційне забезпечення є одним з найважливіших елементів 

правового моніторингу. Зібрана в процесі моніторингу інформація слугує 

аналітико-оцінним блоком, без якого ефективність самого процесу сходить 

нанівець. 

І.В. Валентюк визначає роль моніторингу в системі регіонального 

управління. На її думку, він повинен надавати аргументовані висновки про 

відповідність діяльності місцевих органів влади сучасним пріоритетам 

державної регіональної політики, відстежувати нормативно-правові акти або 

факти управлінської діяльності, які можуть мати негативні соціальні наслідки. 

Виходячи з цього, І.В. Валентюк робить висновок про те, що моніторинг 

регіонального управління спрямований на подолання розбіжностей 

нормативно-правового та організаційно-управлінського забезпечення 

державної регіональної політики з реаліями суспільного життя [51, с.151]. 

Здійснення моніторингу розглядається також як інструмент публічного 

адміністрування, що полягає у комплексі взаємопов’язаних заходів технічного, 

організаційного та правового характеру, який здійснюється уповноваженими на 

це суб’єктами публічної адміністрації для отримання, аналізу, зберігання та 

використання інформації про визначені об’єкти моніторингу [7, с.185]. 

Ю.Г. Арзамасов вивчаючи моніторинг нормативних правових актів, 

стверджує, що він є складовою частиною правового моніторингу, який в свою 

чергу є сформованим і реально діючим інноваційним інститутом державного 

управління і громадського контролю [198, с.153 ]. В той же час в російській 

юридичній літературі розглядають правовий моніторинг як пріоритетний новий 

вид державної діяльності, а також як один з методів державного контролю, 

спрямований на забезпечення законності; [76] як динамічний організаційний і 

правовий інститут інформаційно-оціночного характеру, який рухається по всіх 

стадіях функціонування управління; [287] як особливий різновид прикладної, 

науково-пізнавальної юридичної діяльності [187]. 
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О. С. Марков в своєму дослідженні визначає регіональний моніторинг як 

механізм інформаційної підтримки державної регіональної політики, 

призначений для аналізу та прогнозування регіонального розвитку, 

накопичення, зберігання, всебічного розгляду структурованої інформації і 

прогнозування територіальних соціально-економічних процесів. Головною 

метою системи регіонального моніторингу, на його думку, є підвищення 

ефективності регіонального управління шляхом забезпечення суб'єктів 

державної регіональної політики своєчасної та оперативної інформацією про 

функціонування та розвиток регіонів в контексті державної регіональної 

політики [168, с.10]. На стратегічному рівні основним призначенням 

моніторингу процесу реалізації управлінських рішень є забезпечення 

інформаційної бази для оцінки ступеня відповідності поточного стану 

діяльності її запланованій стратегії розвитку [156]. 

Н.B. Павліха, І.В. Кицюк вивчають моніторинг в системі управління 

державними програмами і проектами. Вони характеризують його у вузькому і 

широкому сенсі. У вузькому сенсі – це сучасний вид аналізу виконання даних 

програм і проектів та оцінки ефективності залучення та використання 

інвестиційних коштів. В широкому – це формування (відстеження, збір і 

обробка даних) інтегрованої інформаційної системи про стан виконання 

програм і/або проектів і використання залучених коштів, які постійно 

поповнюються даними завдяки безперервності відстеження [219, с.48]. Це 

дозволяє говорити про моніторинг як про самостійну функції процесу 

управління державними програмами і проектами. 

У контексті нашого дослідження нас цікавлять роль моніторингу саме як 

функції державного управління. Ю.Н. Старілов в рамках таких функцій 

державного управління органів виконавчої влади як: прогнозування і 

моделювання, визначає можливість здійснення функції моніторингу [258, с.43]. 

Е.Н. Ричіхіна в своїй монографії «Моніторинг як загальна функція управління» 

акцентує увагу на тому, що управлінський моніторинг відноситься до загальних 

функцій управління, які представляють собою типові, стабільні і повторювані 
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дії і проявляються на окремих стадіях процесу управлінської діяльності. 

Моніторинг відповідає рисам загальних функцій, і ці риси проявляються 

своєрідно, з урахуванням специфіки моніторингу як особливої функції 

управління [260, с. 70]. 

В якості функції, правда, не управління, а органів державної влади, 

розглядає правовий моніторинг Д.Б. Горохов, підкреслюючи, що правовий 

моніторинг можна уявити як додаткову функцію органів державної влади, що 

забезпечує здійснення основних завдань (нормативно-правове регулювання в 

встановлених сферах діяльності, контроль і нагляд за їх виконанням) [75, с. 61]. 

Аналогічний підхід застосовує Л.А. Іванова, підкреслюючи при цьому, що 

протягом декількох років йде процес становлення і інституалізації нового виду 

юридичної діяльності – правового моніторингу як обов'язкової функції органів 

державної влади. 

З.С. Байніязова представляє моніторинг і як самостійний напрямок 

правової політики, і як нову функцію сучасної держави, яка повинна 

оформитися в окремий напрямок його діяльності. На її думку, моніторинг – це 

така функція держави, яка повинна здійснюватися з урахуванням певних 

параметрів: цільового, інституційного, суб'єктного тощо. Їх системне 

поєднання дозволить забезпечити цілісний характер проведення моніторингу 

правової системи, що, в свою чергу, буде сприяти поліпшенню її 

характеристик [23, с.112]. 

Об'єднуючи такі найважливіші функції управління як спостереження за 

об'єктом, аналіз і оцінку його стану, діагностику результатів реалізації стратегії, 

оцінку результатів реалізації стратегії і формування інформаційно-аналітичної 

бази процесу підготовки прийняття управлінських рішень, моніторинг тим 

самим за своєю суттю є складовою інформаційного забезпечення процесу 

управління [63, с. 30]. 

У науково-практичному посібнику «Правовий моніторинг» автори, 

розглядаючи правовий моніторинг як вид державної діяльності, виділяють два 

варіанти його функціонального визначення. Перший варіант – це одна з 
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основних функцій органів виконавчої влади, другий – це додаткова функція, 

яка випливає з прийняття нормативних правових актів, а також контролю і 

нагляду за їх виконанням [236, с.132-133]. 

А.А. Акмалова та Д.В. Капіцина приходять до висновку, що правовий 

моніторинг виступає як вид контрольної діяльності, тобто частотний 

(періодичний або постійний) її різновид, який доповнює контроль як функцію 

управління. Це особливий стан (вид) контролю, коли об'єктом спеціального 

систематичного спостереження (відстеження) і аналізу стають динаміка і якість 

діяльності суб'єктів, її нормативне регулювання [13, с.15]. 

Виходячи з розуміння суті контролю в сфері управління як 

спостереження за відповідністю діяльності об’єкта тим приписам, які він 

отримав від суб’єкта управління, та виконанням прийнятих рішень, він є 

конкретним самостійним видом діяльності. Функція контролю у державному 

управлінні полягає в співставленні фактичного стану справ в тій чи іншій галузі 

з вимогами, поставленими перед нею, аналізі відхилень у виконані поставлених 

завдань та причин цих відхилень, а також оцінці діяльності і доцільності саме 

такого шляху [4, с.155]. 

Моніторинг доцільно застосовувати при контролі над станом правового 

регулювання суспільних відносин як вид однієї з головних функцій держави – 

контрольної функції. Моніторинг ефективності законодавства, на думку 

Н. Червинської, є методом державного контролю, забезпечує законність і 

правопорядок шляхом виявлення небажаних наслідків дії закону або 

порушення закону, вироблення найбільш ефективних способів їх усунення, а 

також формування пропозицій щодо застосування заходів впливу на 

порушників закону [299, с.235]. 

Виходячи з цього, постає питання: чи може моніторинг бути видом, 

формою, методом, технологією контролю одночасно? Трактуючи моніторинг як 

відносно самостійний вид контролю, не скасовується можливість застосування 

моніторингу і як одного з методів правового контролю, а заразом як його 

технології. За словами І.І. Онищука, сутність моніторингу полягає не в контролі 
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над системою нормативно-правових актів, а в аналізі законодавства в тісному 

взаємозв’язку з правозастосовною практикою на предмет виявлення тенденцій 

та проблем його реалізації. Ця діяльність не повинна виступати в ролі методу 

здійснення контрольної функції держави. Правовий моніторинг лише 

забезпечує інформацією щодо протікання правового циклу. Таким чином, він 

також приходить до висновку, що моніторинг є видом правового контролю. 

Хоча подекуди, коли моніторинг в значній мірі формалізований та слугує для 

реалізації особливих завдань, у «вузьких» спеціалістів виникає спокуса вважати 

його самостійним видом [203, с.354]. 

На думку Л.Г. Ліпича та І.Я.Білика, моніторинг як функція управління 

звужує «зону невизначеності» для подальшого планування і розробки 

тактичних або перегляду/коригування стратегічних векторів у діяльності. 

Встановлюючи  характер процедур моніторингу та контролю вони приходять 

до висновку, що і моніторинг і контроль виражають форми трансформації двох 

напрямків управлінської діяльності: перший напрям – дослідницька діяльність, 

другий – діяльність, що здійснює контроль. Отже, виходячи з того, що 

внутрішній моніторинг та контроль є взаємозалежними та 

взаємодоповнюючими функціями управління, виникає необхідність в їх 

інтегруванні в систему управління діяльністю та розвитком підприємства та 

розробці механізмів їх здійснення [157, с.51].  

Ми можемо зробити висновок про те, що моніторинг тісно 

співвідноситься з контролем, обидва виступають функціями державного 

управління. Головною метою функції контролю є блокування відхилень 

діяльності суб’єкта управління від заданої управлінської програми, а при 

виявленні аномалій – приведення управлінської системи в стійкий стан за 

допомогою всіх наявних регуляторів. Соціальне призначення контролю в тому, 

що він покликаний служити джерелом інформації про процеси, що 

відбуваються, бути умовою підтримки законності, порядку та організованості, 

охорони свободи й дотримання прав громадян. Контроль використовується як 

важливий засіб виявлення правильності поставлених завдань, міри пізнання 
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об’єктивних законів суспільного розвитку [165, с.330]. Функція контролю 

наявна на будь-якій стадії організації державного управління. Вона не 

поглинається іншими і не є допоміжною, а пронизує усі інші, активно впливає 

на них, корегує і навіть формує нові напрямки управлінської діяльності. 

Контроль дозволяє отримати значний обсяг інформації, аналіз якої допомагає 

знайти найбільш доцільні та раціональні рішення з питань подальшого 

розвитку різних сфер [65, с.13].  

Правовий моніторинг – вид правового контролю, який поєднує 

інформаційний (демонстраційний), аналітичний, інтерпретаційний, експертний, 

прогнозний, систематизаційний супровід правотворчості і правозастосування, 

який передбачає періодичне (постійне) відстеження динаміки і статики 

правових відносин і норм, взаємодія формалізованого правотворчості і 

правозастосування [13, с.18]. 

В якості опції його виділяють і в теорії управління, і в державному, 

регіональному, а також місцевому управлінні. Моніторинг розглядають як 

функцію держави і органів державної влади. Значення моніторингу в сучасній 

державі складно переоцінити: він глибоко проник в усі сфери суспільного 

життя і його роль зростає з кожним роком. Це не просто модне явище, це 

обов'язкова складова сучасного суспільства. 

Правовий моніторинг як функція державного управління представляє 

собою 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. 

Необхідність виділення моніторингу як функції управління викликана не 

тільки проблемами і суперечками навколо сутності самого цього поняття, а й 

тим, що моніторинг сприяє вдосконаленню процесу управлінської 

діяльності [260, с. 76]. Ми говоримо не просто про моніторинг як про систему 

спостережень, мова йде про правовий моніторинг. Він являє собою методично 

обґрунтовану комплексну систематичну діяльність уповноважених суб'єктів по 
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спостереженню, аналізу, оцінці якості правових норм і практики їх 

застосування на предмет досягнення закладених в них цілей і планованих 

результатів правового регулювання суспільних відносин, а також щодо 

прогнозування шляхів вдосконалення нормотворчої і правозастосовчої 

діяльності [63]. А тому і моніторинг, і контроль для виконання завдань, і 

досягнення стратегічних цілей стають обов’язковими елементами діяльності 

управлінців.  

 

Висновки до розділу І 

1. Термін державного управління використовується у двох значеннях: 

широкому та вузькому. За широкого тлумачення державне управління 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. Останнім часом в літературі все частіше можна 

зустріти термін «публічне адміністрування», яке приходить на зміну 

державному управлінню. Публічне адміністрування в державі сприяє розвитку 

та впровадженню демократичних цінностей, воно спрямоване на надання 

публічних послуг і є більш відкритим для громадянського суспільства, ніж 

державне управління. 

Функції державного управління – це основні напрями діяльності органів 

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

управління та реалізують покладені на них завдання. Перша класифікація 

функцій управління була запропонована Анрі Файолем та включала п’ять 

функцій: передбачення, організацію, командування, координацію та контроль. 

Оскільки функції управління є динамічним явищем, то з часом їхній перелік 

розширився майже до 25. 
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Найбільш поширеною у вітчизняній літературі є класифікація функцій 

державного управління на загальні, спеціальні і допоміжні. До загальних 

відносяться прогнозування, планування, організація, регулювання, координація, 

облік та контроль; спеціальні – характеризують особливості конкретного 

суб’єкта або об’єкта державного управління; допоміжні – сприяють реалізації 

загальних і спеціальних функцій. На наш погляд, найбільш популярними серед 

функцій державного управління є контроль, планування, організація, 

координація, регулювання та прогнозування. 

2. Співвідношення понять контролю та нагляду, на думку теоретиків та 

практиків, 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. 

Незважаючи на різні підходи до моніторингу як до форми, методу, 

технології здійснення контролю (нагляду), найбільш обґрунтованою є точка 

зору, що відносить моніторинг до виду контрольної діяльності. Контроль, 

нагляд та моніторинг мають досить багато спільних рис, це призводить до 

змішування понять. Істотною відмінністю моніторингу є відсутність 

можливості будь-якого впливу на ситуацію при його проведенні. Під час 

здійснення моніторингу можливі лише спостереження, аналіз, оцінка, прогноз 

діяльності, а прийняття конкретних актів реагування характерне для 

контрольно-наглядової діяльності. 

3. Моніторинг являє собою досить складне і неоднозначне явище. Він 

використовується в різних галузях науки, як то освіті, психології, соціології, 

екології, менеджменті. Моніторинг розглядається і як засіб проведення 

соціальних досліджень, і як інструмент управлінського впливу на 

досліджуваний об’єкт, і як метод дослідження, і як функція. Характерними 
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ознаками моніторингу є системність, плановість, періодичність, наявність мети 

діяльності. 

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. 

Правовий моніторинг 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. 
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РОЗДІЛ ІІ 

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВОВОГО МОНІТОРИНГУ В ТЕОРІЇ І 

ПРАКТИЦІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 

2.1. Поняття, цілі та завдання правового моніторингу в публічному 

адмініструванні 

 

Правовий моніторинг в Україні – явище досить нове, не до кінця вивчене. 

Незважаючи на певну фрагментарну моніторингову діяльність, яку виконують 

окремі суб’єкти, немає концептуальності в організації та проведенні правового 

моніторингу. Слід зазначити, що сьогодні правовий моніторинг стає одним із 

пріоритетних напрямків державної діяльності. Він є необхідним елементом 

ефективної організації публічного управління. Правильно організований та 

проведений моніторинг дозволяє вчасно виявляти різного роду дефекти 

нормативно-правового регулювання (колізії, прогалини, дублювання). 

Правовий моніторинг має велике значення в забезпеченні прозорості 

управлінської діяльності за допомогою інформування населення про стан 

правової системи держави, у встановленні зворотного зв'язку правотворчих 

органів і суспільства [301, c. 10]. 

За останні десять років у вітчизняних науковців збільшився інтерес до 

даного правового інституту, на підтвердження цього можна зазначити дві 

захищені дисертації: одна докторська і одна кандидатська з правового 

моніторингу; ряд наукових статей у фахових виданнях; а також той факт, що в 

Інституті законодавства Верховної Ради України (далі – Інститут) було 

започатковано постійний науково-практичний семінар «Моніторинг колізій та 

прогалин у законодавстві України», в рамках якого було розроблено певні 

напрацювання з даної тематики. 

Але як відзначають самі ж співробітники Інституту в Україні процес 

становлення моніторингової діяльності надто затягнувся. На необхідності 

активізації вивчення питань ефективності дії прийнятих законів шляхом 

моніторингу застосування законодавства та стану правозастосовної практики, 
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розробки загальної методології здійснення моніторингу, його обовязкового 

законодавчого закріплення з метою уніфікації та координації цієї діяльності 

наголошує О.В. Богачова [44, с.17]. В свою чергу, Н.Р. Нижник також зазначала 

про таку необхідність: «з метою вирішення сучасних проблем розвитку 

законодавства в Україні юридична наука має розробити концепцію правового 

моніторингу – систему теоретичних і емпіричних методів дослідження, 

спрямованих на отримання інформації, необхідної, передусім, для забезпечення 

якості законодавчих актів» [193, с. 54]. Отже, однією з основних причин такого 

становища можна назвати відсутність концепції Державної програми 

моніторингу ефективності застосування законодавства, визначеного на 

законодавчому рівні механізму його проведення та потужної організаційної 

структури, що практично змогла б його здійснювати у взаємодії з відповідними 

установами та організаціями [183, с. 53].  

Правовий моніторинг є сучасним інноваційним інститутом державного 

управління та розвитку громадянського суспільства. На основі його результатів 

можуть своєчасно вироблятися, якісно прийматися і ефективно реалізовуватися 

адекватні державні рішення [270, с.13]. Тому дослідження даного інституту є 

вкрай важливим для вітчизняної доктрини.  

Правовий моніторинг в теорії адміністративного права можна розглядати 

з різних боків: як інститут, як юридичну діяльність, як правову категорію. 

Виступаючи інститутом адміністративного права правовий моніторинг 

характеризується відкритістю для громадянського суспільства, використовує 

нові методи управління в сфері виконавчої влади і спрямований на 

налагодження взаємовідносин між публічною владою та громадянами. 

Правовий моніторинг як інститут адміністративного права, представляє 

собою 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.  

Як категорія адміністративно-правової науки правовий моніторинг – це 

поняття, яке відображає універсальні властивості і відношення об'єктивної 
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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. Отже, він дозволяє відслідковувати процес розвитку 

суспільних відносин, відстежувати яким чином проходить нормативне 

врегулювання відносин в сфері публічного адміністрування та, аналізуючи 

правозастосовну практику, робити висновки про те як ці норми втілюються в 

життя.  

Адміністративна діяльність займає важливе місце в державному 

управлінні, вона спрямована на організацію різноманітних процесів і 

управління ними. Адміністративною діяльністю є виконавчо-розпорядча 

діяльність органів публічного адміністрування, що здійснюється на основі й на 

виконання законів України. 

Правовий моніторинг як вид адміністративної діяльності представляє 

собою постійну комплексну систему нормативно регламентованих дій, 

спрямованих на вдосконалення адміністративного законодавства та практики 

правозастосування. 

Розглянемо більш детально визначення правового моніторингу в 

юридичній літературі. 

Перше питання, яке потребує дослідження, стосується використання 

категорії «правовий моніторинг». Адже серед науковців є пропозиції щодо 

застосування суміжних, на їхню думку, понять як то: моніторинг 

законодавства, моніторинг нормативно-правових актів, моніторинг права, 

моніторинг закону, моніторинг правової системи, моніторинг законодавства і 

правозастосовної практики, моніторинг правового простору, юридичний 

моніторинг. Але ми вважаємо, що суміжні поняття не охоплюють повним 

чином ті відносини, що регулює правовий моніторинг. 

Моніторинг закону, на думку Ю.А. Тихомирова, – це система постійного 

спостереження, аналізу та впливу на правову сферу, на всі стадії життя закону – 

від зародження ідеї, визначення предмета регулювання до реалізації норм і 
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контролю за ефективністю щодо їх застосування [286]. Дана дефініція є досить 

широкою і охоплює навіть діяльність з правозастосування, проте в ній йде мова 

лише про закон, а отже підзаконні нормативно-правові акти не підпадають під 

моніторингову діяльність. 

Моніторинг нормативних актів визначається як науково і методично 

обґрунтована система комплексної оцінки змісту і форми нормативних актів, 

яка здійснюється на плановій основі за допомогою отримання різних видів 

інформації, спостереження, аналізу, контролю і прогнозу, що здійснюються з 

метою створення якісної та ефективної системи нормативних правових 

актів [17]. Запропоноване Ю.Г. Арзамасовим та Я.Е. Наконечним визначення не 

охоплює правозастосовну практику, через що такий моніторинг не має 

комплексного характеру. 

Н.Р. Нижник визначає моніторинг законодавства як систематичну, 

комплексну діяльність органів влади, наукових установ, інститутів 

громадянського суспільства з оцінки, аналізу, узагальнення результатів дії норм 

права та прогнозування розвитку законодавства [195, с.24]. Як і попереднє 

визначення, моніторинг законодавства не охоплює правозастосовну діяльність. 

Моніторинг правозастосування, на думку М.М. Рассолова, – це правова 

діяльність, автентична волі, яка висловлена у самому праві, що застосовується 

суб’єктами. Її можна розглядати як процес, процедуру і кінцевий результат, за 

підсумками якого з’являться той чи інший правовий акт або рішення [254, с.7]. 

Очевидно, що терміни «моніторинг закону», «моніторинг нормативних 

актів», «моніторинг законодавства», «моніторинг правозастосовної практики», 

що застосовуються окремо, не охоплюють або стадію нормотворчості, або – 

правозастосування. Саме тому для досягнення єдності в термінології 

пропонується використовувати поняття «правовий моніторинг». Оскільки він 

носить всеосяжний характер, і, як системне поняття має більш широкий зміст, 

ніж моніторинг тільки стану закону, нормативних актів тощо. Адже правовий 

моніторинг охоплює собою такі стадії юридичної діяльності, як правотворчий 
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процес, оцінку якості діючих нормативних правових актів, правозастосовний 

процес. 

Поняття правового моніторингу не визначено жодним нормативним 

правовим актом в Україні, хоча в законодавстві можна зустріти такі терміни як 

«моніторинг земель», «державний моніторинг», «фінансовий моніторинг», 

«моніторинг довкілля», але вони не мають жодного відношення саме до 

правового моніторингу. Для прикладу, в Республіці Казахстан визначення 

правового моніторингу надано в Законі Республіки Казахстан від 6 квітня 2016 

року №480-V ЗРК «Про правові акти», в якому зазначено, що під правовим 

моніторингом слід розуміти систему постійного спостереження, збору, аналізу 

інформації про стан законодавства Республіки Казахстан і практику його 

застосування [214]. Аналогічно питання вирішено і Республікою Білорусь, в 

якій Законом від 17 липня 2018 року № 130-З «Про нормативні правові акти» 

надано визначення правового моніторингу як діяльності з систематичного 

аналізу і оцінки якості законодавства, практики правозастосування, 

ефективності правового регулювання суспільних відносин [211]. Але в Україні 

так і не прийнято закон «Про нормативно-правові акти», а на закон «Про 

закони і законодавчу діяльність» було накладено вето Президентом. 

Отже, офіційне визначення правового моніторингу було б доречно 

передбачити або в проекті закону «Про нормативно-правові акти» або в 

окремому законі «Про правовий моніторинг». Щодо першого варіанту: 

В.М. Косович пропонує доповнити проект Закону України «Про нормативно-

правові акти» статтею «Правотворчий моніторинг», який є складовою 

нормотворчого процесу, здійснюється з метою виявлення необхідності та 

можливостей удосконалення чинного або створення нового нормативно-

правового акта на основі оцінки результатів праворегулятивного впливу 

чинного нормативно-правового акту [143, с.44].  

Стосовно другого варіанту та встановлення дефініції в Законі України 

«Про правовий моніторинг», то І.І. Онищук пропонує таке визначення 

правового моніторингу: це інноваційний прагматичний метод отримання 
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знання про якість та ефективність нормативно-правових актів; самостійний, 

спеціальний вид правового контролю, що поєднує інформаційний 

(демонстраційний), аналітичний, інтерпретаційний, експертний, прогнозний, 

систематичний супровід правотворчості й правозастосування; періодичне 

(постійне) стеження за динамікою й статикою правових відносин і норм, за 

взаємозв’язком формалізованої правотворчості та правозастосування [203, с.506]. 

Аналогічне бачення й у іншої дослідниці Ю.В. Градової, яка у 

вищезгаданому законі пропонує закріпити визначення та концепцію організації 

правового моніторингу. П.О. Добродумов також є прибічником даного підходу, 

тому він пропонує нормативно-правове регулювання організації та проведення 

правового моніторингу закріпити в Законі Україні «Про організацію 

моніторингу законодавства і правозастосовної практики в Україні» [95, с.11].  

Ми поділяємо погляди науковців та вважаємо за необхідне прийняття 

Закону України «Про нормативно-правові акти», в якому має бути закріплена 

норма, що визначає обов’язковість проведення правового моніторингу 

нормативно-правових актів прийнятих органами публічної адміністрації, та 

їхнього застосування. На підставі цієї норми необхідно розробити окремий 

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

організацію та його проведення в державі. 

Крім того у вітчизняній юридичній науці є пропозиція закріпити поняття 

та концепцію правового моніторингу у Положенні про правовий моніторинг та 

методику його здійснення. М.В. Афанасьєва вважає, що в такому Положенні 

має бути визначено правовий моніторинг як комплексну, планову постійну 

діяльність органів публічної влади в межах своїх повноважень зі збору, 

узагальнення, аналізу й оцінювання інформації про чинне законодавство та 

практику його застосування для забезпечення прийняття, зміни або визнання 

такими, що втратили чинність (скасування), нормативно-правових 

актів [22, с.29]. Дане визначення звужує коло суб’єктів моніторингової 

діяльності тільки до органів публічної влади, відкидаючи діяльність 

громадських інституцій і громадян. Проте сама точка зору щодо розробки 
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положення заслуговує на увагу, адже прийняття закону, на відміну від 

положення, є більш складним процесом, а тому такий варіант є простішим за 

процедурою. Проте ми все одно вважаємо, що спочатку обов’язковість 

проведення правового моніторингу має бути закріплена в Закон України «Про 

нормативно-правові акти». 

Хоча у вітчизняному законодавстві і не використовується термін 

«правовий моніторинг», проте в Типовій інструкції з документування 

управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з 

електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, 

затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55, 

визначається «система моніторингу», яка є дуже близькою за змістом до 

правового моніторингу. Вона представляє собою комплексну автоматизовану 

систему безперервного збору, обробки, систематизації та аналізу інформації 

про стан виконання управлінських рішень (електронних документів) в установі. 

Пропонуємо також розглянути інші підходи до визначення правового 

моніторингу як серед вітчизняних, так і закордонних вчених з метою кращого 

розуміння даної категорії. 

Сам термін «правовий моніторинг» набув популярності серед країн СНД 

за останні 10-15 років, коли розпочалась масштабна робота з запровадження 

даної категорії в науковий обіг. Спочатку розроблялась концепція правового 

моніторингу, проводились конференції, до яких залучались експерти з різних 

галузей права, і на основі наукової доктрини приймались відповідні закони, 

методичні рекомендації з організації і проведення моніторингу законодавства 

та правозастосовної практики.  

Правовий моніторинг стали розуміти як методично обґрунтовану 

комплексну систематичну діяльність уповноважених суб'єктів зі 

спостереження, аналізу, оцінки якості правових норм і практики їх 

застосування на предмет досягнення закладених в них цілей і планованих 

результатів правового регулювання суспільних відносин, а також щодо 

прогнозування шляхів вдосконалення нормотворчої і правозастосовної 
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діяльності [239, с.32]. Дане визначення є універсальним, воно досить повно 

розкриває сутність та спрямованість досліджуваного політико-правового 

феномену, тому майже аналогічний підхід до правового моніторингу можна 

зустріти і в працях А.Н. Алексєєва [9, c.56], Л.О. Іванової [113, c.8], 

І.В. Колісника [133, c.6], А.С. Фадєєвої [304, c.9]. 

Отже, правовий моніторинг виступає в якості родового поняття для 

різного роду дій зі збору та систематизації юридичної інформації, 

спостережень, аналізу і оцінок явищ правової дійсності, охоплюючи всі основні 

види юридичної діяльності: від правотворчості та право інтерпретації до 

правозастосування та контролю. 

Слід погодитися також з думкою казахського академіка 

М.Т. Баймаханова, який вважає, що особливістю моніторингу законодавства та 

правозастосовної практики є не стільки аналіз і прогноз власне їх якості, 

скільки аналіз реального стану суспільних відносин, реальному життю людини, 

діяльності інститутів держави і громадянського суспільства, кінцеві цілі яких 

можуть бути досягнуті тільки завдяки міжпредметному комплексному 

правовому регулюванню [24, c. 55]. Таким чином, правовий моніторинг 

вбудовується в нормотворчу діяльність і стає її органічним елементом. 

Заслуговує також уваги визначення, яке пропонує використовувати 

А.Н. Миронов. Він характеризує правовий моніторинг як систематичну, 

постійну діяльність, пов'язану із збиранням і аналізом правової інформації та 

спрямовану на спостереження за розвитком права з метою виявлення 

відповідності його стану очікуваним результатам і оцінки його розвитку, 

усунення виявлених в ході його проведення порушень і застосування заходів 

впливу до порушників [174]. На наш погляд використання категорії «розвиток 

права» є не зовсім зрозумілим. Виходячи з того, що право – це система норм 

(правил поведінки) і принципів, встановлених або визнаних державою як 

регулятори суспільних відносин, які формально закріплюють міру свободи, 

рівності та справедливості відповідно до суспільних, групових та 

індивідуальних інтересів (волі) населення країни, забезпечуються всіма 
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заходами легального державного впливу аж до примусу [265], можна зробити 

висновок, що автор не розглядає можливість проведення правового 

моніторингу для правозастосовної практики. Незважаючи на це, слід відмітити 

позитивний момент даного визначення, як то передбачення юридичної 

відповідальності до порушників. 

Правовий моніторинг є важливим інструментом забезпечення 

ефективності нормативно-правових актів та практики їх застосування, за 

допомогою якого можна виробити концепцію подальшої нормотворчої роботи. 

Адже порядок внесення законопроектів до Верховної Ради України носить 

хаотичний характер, оскільки немає чіткої виробленої стратегії. В результаті 

найнеобхідніші для суспільства закони так і не приймаються, адже після 

першого читання вони залишаються для подальшого опрацювання в комітетах 

роками, а потім про них забувають. Чергові хвилі популістських обіцянок на 

передодні виборів «реанімують» забуті законопроекти, намагаючись повернути 

їх на обговорення в парламент. Яскравим прикладом слугують законопроекти 

«Про всеукраїнський референдум», «Про внесення змін до статті 80 

Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)» 

тощо. Уникнути зазначеної ситуації, а також заповнити законодавчі прогалини 

та усунути нормотворчі помилки можливо завдяки правовому моніторингу.  

Результати правового моніторингу дають можливість виявити, 

спрогнозувати і скоректувати негативні тенденції в правовому регулюванні, 

підібрати ефективні способи забезпечення оптимального стану правового 

простору [114, с.145]. Аналогічну позицію займають І.Г. Веселова та 

С.О. Комарова, зазначаючи, що завдяки правовому моніторингу внесення змін 

до чинного законодавства матиме науково обґрунтоване вдосконалення на 

основі своєчасного виявлення наявних недоліків в правовому 

регулюванні [57, с.211]. 

Ю.Г. Арзамасов відмічає творчо-цільові характеристики моніторингової 

діяльності. На його думку, під терміном «правовий моніторинг» розуміється 

колективна творчість різних суб’єктів з прогнозування, виявлення наслідків 



93 

 

(позитивних, або негативних), вдосконалення, планування дії нормативних 

джерел права) [18, c.6-8]. Надаючи тлумачення правового моніторингу, 

науковець відмічає колективний характер такої діяльності, адже інформація, 

яка збирається в ході моніторингової діяльності не може надходити лише з 

одного джерела, вона має бути всеохоплюючою та всеосяжною, тому так 

важливо залучати до цієї діяльності якомога більше суб’єктів. 

Ю.А. Тихомиров акцентує увагу на організаційно-управлінському аспекті 

правового моніторингу. Ми повністю поділяємо дану точку зору: в нашому 

дисертаційному дослідженні як раз і йде мова про управлінський характер 

правового моніторингу, який є однією з важливих функцій державного 

управління. 

І.Д. Шутак розглядає правовий моніторинг як основну ланку механізму 

реалізації правотворчої політики, яка використовує такі інструменти 

забезпечення високої якості нормативно-правових актів як соціологічні 

дослідження, обробку та аналіз статистичних даних, прогнозування і 

моделювання дії майбутніх законів, комплексну експертизу 

законопроектів [322, с.50]. При цьому автор відзначає, що для забезпечення 

стабільності законодавства важливо враховувати не тільки конкретно-історичні 

умови, за яких було прийнято акт, але і тенденції, основні напрямки розвитку 

суспільних відносин; кількісні та якісні параметри правової свідомості окремих 

соціальних груп, правової психології населення, громадської думки щодо 

конкретних законів, діяльності державних органів і посадових осіб; якісних і 

кількісних змін інституту прав і свобод особистості, з урахуванням стану 

економіки, політичного режиму, інших соціально-правових факторів; стану 

законності в країні, динаміки різних видів правопорушень; основних напрямів і 

тенденцій розвитку юридичної науки тощо.  

Т.О. Анцупова надає визначення правового моніторингу в контексті 

права Ради Європи, зазначаючи, що це комплекс регулярних процедур, 

пов’язаних з наглядом, вивченням, аналізом, оцінкою, нагадуванням та 

прогнозуванням і контролем і, здійснюваних органами та спеціалізованими 
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установами Ради Європи з метою відстеження виконання державами-членами 

взятих на себе зобов’язань, а також запобігання порушень прав людини та 

зміцнення демократичної стабільності в Європі [16, с.164]. Визначення 

правового моніторингу, надане авторкою, є цікавим з точки зору 

євроінтеграційних процесів, які відбуваються у державі, та нещодавніх змін до 

Конституції України, які підкреслюють «європейську ідентичність 

Українського народу і незворотність європейського курсу України». 

Таким чином, можна прийти до висновку про те, що моніторинг являє 

собою певним чином організований механізм планомірного і впорядкованого 

спостереження, аналізу та оцінки стану і розвитку об'єкту моніторингу при його 

реалізації на практиці під впливом різних факторів і прогнозування подальшого 

його розвитку.  

Відповідно, правовий моніторинг є одним із різновидів загального 

поняття «моніторинг», у зв'язку з чим йому властива виділена вище загальна 

функціональна спрямованість моніторингу (спостереження за ходом практичної 

експлуатації об'єкту моніторингу) [134, с.142]. 

Отже,  важливою складовою правотворчого (нормотворчого) процесу, що 

сприяє його вдосконаленню, є впровадження інституту правового моніторингу 

в діяльність державних органів, і перш за все суб'єктів нормотворення, оскільки 

одне із завдань правового моніторингу бачиться у визначенні ступеня 

ефективності нормотворчої та правозастосовної діяльності з точки зору її 

відповідності об'єктивним потребам правового регулювання суспільних 

відносин і досягнення планованого результату [233, с.11]. Незважаючи на те, 

що в літературі зустрічаються різні підходи до визначення правового 

моніторингу, переважна більшість фахівців сходяться на надзвичайній 

важливості і необхідності впровадження даного інституту для формування 

цілісної системи законодавства. 

Багатозначність слова і прагнення вчених виробити єдине визначення 

поняття, бажання розглянути цей інститут моніторингу з різних точок зору 

(філософської, управлінської, політичної, правової) можна пояснити. Зрозуміло, 
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що кожен окремий автор намагається охарактеризувати різні сторони поняття 

правового моніторингу. Однак виробити єдине визначення в праві досить 

проблематично. Зрозумілим є одне, що в даний час назріла необхідність 

провести комплексне дослідження цього правового інституту. Що саме ми і 

намагаємося зробити. 

Правовий моніторинг сьогодні стає одним із пріоритетних напрямків 

державної діяльності, необхідної для ефективної організації публічного 

управління [114, с.148]. Це дає нам підстави стверджувати, що правовий 

моніторинг дозволяє оптимізувати як нормотворчу, так і правозастосовну 

діяльність, оскільки його проведення забезпечує не тільки отримання 

необхідної інформації для комплексного аналізу стану системи законодавства, 

оцінки ефективності правового регулювання суспільних відносин, вироблення 

на підставі його результатів пропозицій щодо вдосконалення законодавства, а й 

сприяє формуванню каналу зворотного зв'язку між державою і суспільством, а 

конкретніше, між нормотворчими органам (посадовими особами) і суб'єктами, 

що безпосередньо реалізують і застосовують норми права, включаючи 

населення (громадян і юридичних осіб) [233, с.13]. 

Наведений огляд юридичного закріплення моніторингу законодавства та 

правозастосування як правового механізму показує не тільки динаміку процесу 

його інституціоналізації, а й розширення сфери дії і завдань правового 

моніторингу, а також його постійно зростаючу потребу і актуалізацію. 

Таким чином, при всьому різноманітті існуючих на даний момент 

визначень правового моніторингу можна прийти до загального висновку: це 

систематична діяльність, здійснювана на постійній плановій основі для того, 

щоб мати уявлення про всю систему законодавства. 

В свою чергу, правовий моніторинг в державному управлінні представляє 

собою комплексну, систематичну діяльність уповноважених суб’єктів зі 

спостереження, аналізу, оцінки інформації щодо якості прийнятих нормативних 

правових актів та практики їх застосування в сфері державного управління, з 

метою підвищення його ефективності та прогнозування подальшого розвитку. 
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На наш погляд, правовий моніторинг в публічному адмініструванні 

відіграє достатньо велику роль і здатен докорінно змінити існуючу систему 

управління в бік наближення до інтересів громадянського суспільства. Тому так 

важливо закріпити даний інститут адміністративного права на законодавчому 

рівні.  

На сьогоднішній день головне призначення правового моніторингу в 

публічному адмініструванні полягає в підвищенні якості законів, їх ефективної 

реалізації, що в підсумку має допомогти в процесі вдосконалення 

адміністративного законодавства. Тому можемо стверджувати, що головна мета 

правового моніторингу – оптимізація правової системи. Правовий моніторинг, 

за своєю суттю, є елементом руху права і повинен супроводжувати 

нормативно-правовий акт від стадії зародження ідеї регулювання суспільних 

відносин до його прийняття і реалізації. 

Ефективність публічного адміністрування полягає у відношенні її 

корисного результату та обсягу використаних або витрачених для цього 

ресурсів, при чому важливі не тільки економічні, але й соціальні результати. За 

своєю роллю в забезпеченні гармонійного функціонування в суспільстві вони 

не рівнозначні: соціальна ефективність як узагальнююча, кінцева, і в цьому 

смислі головна; економічна – як первинна, вихідна, і в цьому смислі 

основна [250, с.61]. Реалізація нормативних правових актів має бути 

спрямована на ефективне врегулювання суспільних відносин, тому правовий 

моніторинг сприяє пошуку найкращого варіанту вирішення проблем в сфері 

публічного управління. 

Коли науковці говорять про мету правового моніторингу, кожен з них має 

своє бачення стосовно даного питання. М.М. Рассолов називає метою 

правового моніторингу профілактику правопорушень і прогнозування 

правового розвитку суспільства на основі ефективного правового регулювання 

суспільних відносин [254, с.32]. М.М. Черногор вбачає, що мета правового 

моніторингу полягає в забезпеченні ефективної дії циклу правового 

регулювання суспільних відносин: від моменту надання юридичної сили 
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правової норми до виявлення проблем її практичного застосування і 

вироблення шляхів подальшого вдосконалення [239, с.35]. Ю.А. Тихомиров 

визначає мету моніторингу як забезпечення систематичного спостереження, 

аналізу, оцінки і коригування діяльності органів публічної влади [287, с.12]. 

Л.О. Іванова мету правового моніторингу як невід'ємної частини 

управлінського циклу бачить в забезпеченні зворотного зв'язку, виявленні 

потреб в регулюванні суспільних відносин, оцінці ефективності і 

результативності обраних методів правового регулювання [113, с.13]. 

Цілями моніторингу законодавства В.Л. Негробов вважає: збір 

достовірної інформації про стан, структуру, узгодженість, динаміку 

законодавчих актів різного виду, рівня та юридичної сили для подальшого її 

вивчення і оцінки; вивчення та систематизацію отриманої моніторингової 

інформації за допомогою комплексу методів та інструментів для виявлення 

дефектів законодавства і тенденцій його розвитку; оцінку ступеня якості, 

ефективності, оптимальності, внутрішньої узгодженості законодавства і 

схильності його до негативних трансформацій, а також адаптації до 

практичного застосування; виявлення динаміки обсягів і способів правового 

регулювання, що використовуються в законодавстві; встановлення 

відповідності стану, структури, обсягу законодавства бажаному 

результату [188]. Серед визначених завдань цікавим, на наш погляд, є 

положення щодо виявлення схильності законодавства до негативних 

трансформацій, тобто така діяльність має превентивний характер, що надасть 

можливість уникнути негативних наслідків після прийняття нормативного 

правового акту. 

Цілями правового моніторингу, на думку Т.Я. Хабриєвої, є: визначення 

ефективності дії правових норм; оцінка ефективності правозастосовної 

діяльності; виявлення колізій, дублювань, прогалин у правовому регулюванні 

суспільних відносин; визначення ступеня урегульованості предметів ведення, 

закріплених в Конституції; виявлення векторів розвитку галузей законодавства, 

аналіз і узагальнення зарубіжного досвіду регулювання соціальних відносин 
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для подальшого використання в законотворчій діяльності [311, с.56]. Тобто 

професорка досить широко тлумачить мету правового моніторингу, відводячи 

йому важливе місце в системі правового регулювання. 

В.С. Єлісєєва визначає головною метою правового моніторингу 

вдосконалення системи правового регулювання і практики правозастосування. 

Але при цьому автор окремо говорить про мету моніторингу правозастосування 

– це вдосконалення правової системи держави; мету моніторингу в сфері 

профілактики правопорушень – визначення стану забезпечення захисту прав, 

свобод і законних інтересів особистості, суспільства і держави від 

протиправних посягань; виявлення, оцінка та прогнозування криміногенних 

факторів соціального характеру; оцінка ефективності діяльності суб'єктів 

профілактики правопорушень; мету моніторингу реалізації документів 

стратегічного планування – підвищення ефективності функціонування системи 

стратегічного планування тощо [99, с.94]. Тобто в рамках загальної мети йде 

мова про конкретні цілі того чи іншого питання. З цим положенням можна 

погодитись, адже абстрактне формулювання «оптимізація правової системи» не 

завжди є зрозумілою і її можна тлумачити з різних боків. Виокремлення же 

таких «невеликих», але більш зрозумілих цілей є достатньо позитивною 

спробою охопити неосяжне. 

Автори наступної концепції до основних цілей правового моніторингу 

відносять: оцінку ефективності функціонування правової системи; 

систематизацію чинного законодавства; підготовку пропозицій щодо 

вдосконалення законодавства; створення постійно діючої системи зворотного 

зв'язку між суб'єктом нормотворчої діяльності та правозастосовцем. В якості 

кінцевої мети правового моніторингу пропонується розглядати створення 

ефективного механізму правотворчості і реалізації її результатів – нормативних 

правових актів, що відображає суспільні потреби на стадіях правотворчої 

діяльності щодо законодавчого забезпечення державної політики, підзаконної 

правотворчості, правозастосовної діяльності та здійснення правосуддя [76]. 

Деякі положення даної концепції викликають дискусію, наприклад, 
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передбачення «основних» цілей має на увазі і існування «додаткових», про які 

не йде мова в рамках згаданої концепції. Крім того так звана «кінцева» мета 

деякою мірою суперечить сутності правового моніторингу, який має 

систематичний і постійно здійснюваний характер. Тобто навіть за досягнення 

кінцевої мети моніторингова діяльність має продовжуватись за встановленими 

параметрами. 

Яку ж мету правового моніторингу встановлює законодавець? 

В Республіці Казахстан правовий моніторинг проводиться з метою оцінки 

і прогнозування ефективності законодавства шляхом виявлення норм права, що 

суперечать законодавству, є застарілими, корупціогенними і неефективно 

реалізуються, а також вироблення пропозицій щодо його вдосконалення [214]. 

В Республіці Білорусь правовий моніторинг проводиться з метою 

систематичного аналізу і оцінки якості законодавства, практики 

правозастосування, ефективності правового регулювання суспільних 

відносин [116]. 

Основною метою здійснення моніторингу в Російській Федерації є 

вдосконалення її правової системи [230]. Таке формулювання є занадто 

загальним і потребує уточнення, на наш погляд. Регіональне законодавство в 

цьому сенсі більш конкретно визначає мету моніторингу. Так наприклад, 

моніторинг законів Республіки Татарстан проводиться з метою захисту прав і 

свобод людини і громадянина, зміцнення режиму законності і правопорядку, 

визначення ефективності дії законів Республіки [209]. Метою правового 

моніторингу Пермського краю є: виявлення, усунення та запобігання 

небажаних наслідків дії законів та інших нормативних правових актів; 

вдосконалення законодавства; створення ефективного механізму правотворчого 

процесу; створення умов для отримання, узагальнення та аналізу інформації 

про виконання і забезпечення контролю за виконанням нормативних правових 

актів; аналіз і оцінка відповідності практики реалізації нормативно-правових 

актів планованому результату правового регулювання; дотримання прав 

громадян під час виконання нормативних правових актів [213]. 
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На жаль, в Україні немає законодавчого закріплення мети та завдань 

правового моніторингу. Проте в методичних рекомендаціях щодо здійснення 

моніторингу діяльності місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, що затверджені наказом Міністерства юстиції України, 

визначено мету моніторингу діяльності таких центрів. Вона полягає у 

покращенні якості роботи місцевих центрів; наданні консультативно-

методичної допомоги працівникам місцевих центрів у виконанні ними своїх 

основних завдань та функцій; відстеженні процесу досягнення цілей та 

запланованих результативних показників діяльності та, у разі потреби, 

коригування поточного стану; сприянні прозорості при здійсненні заходів із 

заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників 

місцевих центрів; сприянні ефективному та раціональному використанню 

матеріальних, фінансових та людських ресурсів. Тобто уявлення мети 

моніторингу у нормотворця є, залишилось передбачити її в рамках концепції 

правового моніторингу. 

Виходячи з вищевикладеного вбачаємо за можливе виокремити в якості 

мети правового моніторингу в публічному адмініструванні підвищення 

ефективності адміністративного законодавства та практики його 

правозастосування на основі аналізу і оцінки зібраної інформації, формування 

прогнозів та розроблення планів нормопроектування. 

За своїм призначенням правовий моніторинг в публічному 

адмініструванні має здійснювати інформаційне забезпечення вироблення 

рішень у сфері державної політики. Головне завдання моніторингу як 

інструменту публічного управління – отримання достовірної, повної, 

об’єктивної та своєчасної інформації, її системний аналіз та оцінка з метою 

підготовки умов для вироблення пропозицій і прийняття управлінських 

рішень [125, с.91]. Тому в рамках правового моніторингу можуть вирішуватись 

найрізноманітніші завдання. Спробуємо розглянути деякі з них. 

Завдання моніторингу, на думку І.Л. Бачило, передбачають: відстеження 

дотримання регламенту роботи з проектом закону чи іншого нормативно-
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правового акту і порядку його подання в законодавчий або інший 

нормотворчий орган державної влади; відстеження та аналіз всіх етапів 

проходження проекту закону (іншого акту) у відповідному органі державної 

влади аж до моменту його підписання і опублікування; створення програми 

(алгоритму), яка дозволяє виявляти стан системи чинного законодавства, 

включаючи відстеження динаміки кожного конкретного акту законодавства в 

його життєвому циклі (від прийняття до скасування); аналіз застосування 

встановленого порядку моніторингу з урахуванням специфіки і видів 

нормативних правових актів у системі законодавства, правозастосування в 

управлінні і судову систему; встановлення індикаторів оцінки закону; 

отримання експертної оцінки ефективності закону, та всієї системи 

законодавства і правової роботи органів державної влади; формулювання 

висновків моніторингу та внесення пропозицій до відповідних 

органів [31, с.453]. Отже, на думку науковця, моніторинг носить всеосяжний 

характер, а тому його завдання потребують такого широкого тлумачення. 

А.Н. Миронов серед завдань правового моніторингу виокремлює: 

виявлення необхідності прийняття рішення з того чи іншого питання правового 

регулювання; вивчення діючих нормативних правових актів з питань 

регулювання; вироблення пропозицій можливості вирішення питання без 

допомоги правового регулювання; узагальнення існуючого регулювання 

питання за кордоном; вивчення історії питання; аналіз і розрахунок можливих 

наслідків регулювання правом; виявлення прогалин і помилок в чинному 

правовому регулюванні тощо [174]. Одним із завдань дослідник виокремлює 

вивчення історії питання, що є дещо незвичним серед завдань правового 

моніторингу, але вартим уваги. Суспільство має великий досвід у врегулюванні 

тих чи інших відносин, але не завжди наступний крок є кроком вперед, 

подекуди прийняті нормативні правові акти відкочують розвиток держави 

назад. Тому в даному аспекті вивчення історичного розвитку досліджуваного 

питання може дати істотний результат без зайвих затрат. 
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На думку А.К. Шаймурунової, головним завданням моніторингу на стадії 

законотворчості є забезпечення максимальної відповідності розроблюваного 

закону й усіх розміщених у ньому норм існуючим на даний момент умовам 

життя суспільства, потребам поступального розвитку країни, характеру 

економічних, соціально-політичних, духовних, міжособистісних та інших 

суспільних відносин [315, с. 95]. Хоча казахська дослідниця виокремлює 

завдання моніторингу лише на стадії законотворчості, проте вона підкреслює 

важливість відповідності закону розвитку держави та суспільним відносинам, 

оскільки законодавець має швидко реагувати на потреби суспільства, 

встановлюючи певні правила поведінки. 

М.М. Черногор вважає, що завдання правового моніторингу  полягають у 

наступному: виявлення недоліків правового регулювання, а також визначення 

ефективності дії правових норм з метою систематизації та вдосконалення 

законодавства; створення умов для впорядкування законодавства; виявлення 

тенденцій і потреб в правовому регулюванні певного кола суспільних відносин; 

визначення можливості і необхідності сприйняття зарубіжного досвіду 

розвитку правових інститутів [239, с.35]. Наряду з іншими науковцями 

М.М. Черногор в якості завдання правового моніторингу виокремлює 

дослідження зарубіжного досвіду при врегулюванні суспільних відносин. Адже 

в багатьох випадках інші держави мають певний досвід у врегулюванні тих чи 

інших суспільних питань, так чому б не скористатись їх досягненнями, 

оминаючи помилки. Зрозуміло, що неможна повністю переносити модель 

розвитку однієї держави на іншу в зв’язку з різними особливостями правових 

систем, історичних традиції, національно-культурного розвитку. Проте 

ігнорувати такий досвід нелогічно.  

І.І. Онищук до основних завдань моніторингу нормативно-правових актів 

відносить: встановлення рівня ефективності дії норм права; активізацію 

системи постійного інформаційного відстеження стадій розвитку нормативно-

правових актів; визначення надмірності або недостатності правового 

регулювання суспільних відносин; виявлення норм права, які неоднозначно 
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тлумачаться на практиці; вивчення застосування аналогії права, аналогії закону 

на практиці; виявлення причин неправильного застосування чинного 

законодавства; забезпечення контролю за реалізацією нормативно-правових 

актів; оцінювання наслідків прийняття нормативно-правових актів; виявлення 

розбіжностей, дублювання і прогалин у правовому регулюванні; формування 

перспективних напрямів діяльності органів державної влади з реалізації 

нормативно-правових актів; створення постійно дієвого зв’язку між органами 

державної влади й правозастосовувачами тощо [203]. 

Фахівці інституту законодавства і порівняльного правознавства 

Російської Федерації позначають такі завдання правового моніторингу як: 

надання суб'єкту нормотворення об'єктивної інформації про тенденції і потреби 

правового регулювання певних суспільних відносин; корегуючий вплив на 

систему законодавства: виявлення «вузьких місць», протиріч, колізій, 

дублювання в правовому регулюванні, визначення ефективності дії правових 

норм з метою вдосконалення та систематизації законодавства; виявлення 

тенденцій розвитку системи законодавства, узагальнення та аналіз зарубіжного 

досвіду розвитку нормативно-правової бази з подальшою розробкою 

пропозицій щодо його використання в законотворчій діяльності; упорядкування 

законотворчості на всіх рівнях: виявлення суперечностей між нормативними 

правовими актами; відстеження ефективності закону і практики його реалізації; 

визначення ступеня урегульованості конституційно закріплених предметів 

ведення, формування перспективних напрямків законотворчої діяльності; 

створення умов для підвищення відкритості всіх рівнів влади; підвищення 

ступеня участі інститутів громадянського суспільства у формуванні та 

реалізації публічно-правових рішень держави [76]. Зазначений перелік завдань 

досить повно розкриває сутність правового моніторингу як діяльності, що 

спрямована не тільки на удосконалення системи законодавства, але й на 

налагодження взаємозв’язку між громадянським суспільством та органами 

державної влади, оскільки має змогу консолідувати їх зусилля.  
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Проведення моніторингу правових актів Кабардино-Балкарської 

Республіки спрямоване на вирішення таких завдань як: надання об'єктивної 

інформації про тенденції і потреби правового регулювання певних суспільних 

відносин; створення постійно діючого зв'язку між органами державної влади 

республіки і правозастосовцем; відстеження ефективності нормативних 

правових актів республіки і практики їх реалізації в процесі організації 

взаємодії органів державної влади республіки, органів місцевого 

самоврядування, організацій і громадян;визначення ступеня урегульованості 

питань, формування перспективних напрямків нормотворчої діяльності. 

Завданнями правового моніторингу згідно Інструкції про порядок 

проведення правового моніторингу в Республіці Білорусь [116] є: оцінка 

ефективності норм законодавства; виявлення та аналіз недоліків правового 

регулювання суспільних відносин, їх причин, а також наслідків, які виникли в 

процесі застосування нормативно-правового акту; вироблення пропозицій щодо 

вдосконалення законодавства і практики правозастосування, вжиття заходів 

щодо належної реалізації нормативних правових актів. 

Правовий моніторинг проводиться з метою підвищення якості прийнятих 

нормативних актів, вдосконалення системи правотворчості, а також 

забезпечення і захисту прав і свобод людини і громадянина. Безумовно, аналіз 

законодавства у взаємозв'язку з правозастосовною практикою, виявлення 

тенденцій і проблем його реалізації – одна з основних задач правового 

моніторингу [306, с.6]. 

На нашу думку, до основних завдань правового моніторингу в публічному 

адмініструванні слід віднести: 

- 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); 
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- 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; 

- 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. 

Отже, на наш погляд, в ході проведення правового моніторингу в 

публічному адмініструванні мають вирішуватись саме ці завдання, їхній 

перелік не є вичерпним, він може уточнюватись як законодавцем, так і 

уповноваженим суб’єктом. 

Слід розуміти, що не можна здійснювати правовий моніторинг 

епізодично, відривати його від реальних відносин в суспільстві, не слід і 

ставитись до моніторингу як до якоїсь догми, оскільки моніторингова 

діяльність має бути усвідомленою і осмисленою. Сам збір інформації в ході 

правового моніторингу не боже бути поверхневим і формальним: від рівня 

інформації залежить вся подальша діяльність з аналізу та оцінки зібраного 

матеріалу. Правовий моніторинг в державному управлінні має ґрунтуватись на 

чітко сформованій методичній базі, яка включає в себе системні та діалектичні 

наукові підходи. Тільки так моніторинг стане змістовною частиною системи 

державного управління. 

Основною, на наш погляд, проблемою, яка заважає сформувати постійно 

діючу, ефективну систему правового моніторингу, є відсутність законодавчого 

закріплення такої діяльності як обов’язкової функції уповноважених суб’єктів 

державного управління та визначення моніторингу як невід’ємного елементу 

всієї правової системи. 
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Тільки за такої ситуації правовий моніторинг зможе забезпечити 

верховенство права та стабільний розвиток правової системи в державі, 

сприятиме підвищенню якості прийнятих нормативних правових актів, 

відстежуватиме вплив прийнятих управлінських рішень на існуючі суспільні 

відносини, і в кінцевому результаті підвищить ефективність державного 

управління.  

 

2.2. Правовий моніторинг в публічному адмініструванні: види та 

структурний склад 

 

Розробка концепції правового моніторингу – процес досить тривалий, він 

включає в себе ряд ключових елементів. Крім поняття, мети та завдань 

концепція має містити об’єкти та суб’єкти моніторингу, принципи та техніку 

організації і проведення моніторингової діяльності, види правового 

моніторингу тощо. Без затвердженої концепції не буде єдиного розуміння 

правового моніторингу, в результаті унеможливлюється розробка і прийняття 

нормативно-правового акту, що закріплював би даний інститут як невід’ємний 

елемент правової системи. А отже, відсутність науково-розробленої теорії 

організації правового моніторингу не сприяє його ефективному проведенню. 

В окремому законі або, як варіант, в інструкціях (правилах), 

затверджених Міністерством юстиції України, мають бути відображені основні 

концептуальні засади правового моніторингу, де особливу увагу слід приділити 

суб’єктно-об’єктному складу. Оскільки питання «хто» і «стосовно чого» має 

здійснювати моніторингову діяльність є ключовим. 

Сьогодні правовий моніторинг в Україні здійснюють різні суб’єкти, але 

відчувається відсутність механізмів взаємодії державних органів із дослідження 

якості й ефективності дії нормативних актів [22, с.27]. Суб’єктами правого 

моніторингу в публічному адмініструванні можуть виступати органи державної 

влади, органи місцевого самоврядування, науково-дослідні установи 

юридичного та іншого профілю, інститути громадянського суспільства, бізнес-
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структури, незалежні експертні організації [288, с.125]. Виокремлюють такі 

суб’єкти моніторингової діяльності як: президент і державні органи (органи 

законодавчої і виконавчої державної влади, органи судової влади, інші 

державні органи) інститути громадянського суспільства, які виражають 

громадську думку (незалежні експерти, громадські об'єднання та некомерційні 

організації, які зацікавлені у вирішенні питань, що зачіпають їх інтереси), 

органи місцевого самоврядування, громадські палати, інститут уповноважених 

з прав людини, засоби масової інформації та інші [53]. 

Таким чином, проведення правового моніторингу має здійснюватися не 

тільки органами законодавчої влади, а й виконавчої та судової влади, крім того 

необхідний єдиний координуючий орган [174]. В Україні відсутня єдина 

державна структура, що могла б планомірно здійснювати правовий моніторинг. 

Хоча вітчизняні науковці на необхідності запровадження такого органу 

наголошують вже давно. О.В. Богачова пропонує розглянути питання про 

створення розгалуженої мережі спеціалізованих структурних підрозділів з 

питань моніторингу [44, с.17]. Є також пропозиція щодо створення Єдиного 

центру моніторингу (В.М. Косович), Всеукраїнського центру моніторингу 

права під патронатом Президента України [202, с.248] (І.І. Онищук), Центру 

правового моніторингу (Ю.В. Градова). При чому статус такої структури 

різниться в поглядах вчених. Єдиний центр моніторингу, на думку 

В.М. Косовича, може виконувати функції інформаційно-координаційного 

органу для суб’єктів моніторингу. Центр правового моніторингу, за словами 

Ю.В. Градової, має бути державною та некомерційною структурою, що 

відособлена від політичних процесів в державі. Такий Центр повинен 

плануватися як структура, здатна об'єднати на єдиній організаційній і 

концептуальній основі зусилля державних органів, наукових організацій, 

суспільних об'єднань й інших структур громадського суспільства [81, с.8]. Слід 

зазначити, що в таких республіках як: Білорусь, Казахстан, Узбекистан, 

Російська Федерація, – єдині центри, що здійснюють правовий моніторинг, 

створені давно. 
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Розглянемо як класифікує суб’єктів правового моніторингу законодавець 

в зарубіжних країнах. В Республіці Білорусь правовий моніторинг здійснюється 

нормотворчими органами та/або посадовими особами щодо нормативних 

правових актів, які були ними прийняті. Державні органи здійснюють правовий 

моніторинг щодо нормативних правових актів, що регулюють суспільні 

відносини у сфері діяльності (галузі), в якій дані державні органи проводять 

державну політику, здійснюють регулювання та управління, а інші державні 

організації – по відношенню до нормативних правових актів, розробку яких 

вони здійснювали. До здійснення правового моніторингу організатором 

правового моніторингу можуть залучатися представники інших державних 

органів (організацій) відповідно до їх компетенції, наукових організацій, 

громадських об'єднань (спілок, асоціацій громадських об'єднань), інші 

зацікавлені особи [116]. 

Правовий моніторинг у Республіці Казахстан проводиться державними 

органами (структурними підрозділами державних органів), щодо нормативних 

правових актів, прийнятих ними, і (або) розробниками яких вони були. При 

проведенні правового моніторингу державні органи мають право залучати 

громадські та наукові організації, громадян в порядку, встановленому 

законодавством Республіки Казахстан. У державних органах координацію 

діяльності підрозділів з правового моніторингу здійснюють юридичні служби, в 

разі їх відсутності – структурні підрозділи, які визначаються керівником 

державного органу. Координацію діяльності державних органів з правового 

моніторингу здійснюють Міністерство юстиції Республіки Казахстан та 

територіальні органи юстиції областей, міст Астани, Алмати [200]. 

Моніторинг і контроль за виконанням нормативно-правових актів в 

Республіці Узбекистан здійснюються державними органами та іншими 

організаціями відповідно до законодавства [212]. У Російській Федерації до 

ініціативних суб’єктів правового моніторингу відносяться Федеральні органи 

виконавчої влади, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації і 

органи місцевого самоврядування. Вагома роль надається Міністерству 
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юстиції, яке розробляє проект плану моніторингу, здійснює моніторинг 

правозастосування, виконує функції з координації моніторингу, здійснюваного 

федеральними органами виконавчої влади, і його методичного забезпечення. 

Слідчий комітет Російської Федерації, федеральні органи виконавчої влади та 

органи державної влади суб'єктів Російської Федерації мають подавати щороку 

до Міністерства юстиції пропозиції до проекту плану моніторингу; доповіді про 

результати моніторингу, здійсненого зазначеними органами; приймати в межах 

своїх повноважень заходи щодо усунення виявлених в ході моніторингу 

недоліків у нормотворчій та (або) правозастосовній діяльності [210]. 

У юридичній літературі науковці по-різному підходять до класифікації 

суб’єктів правового моніторингу в публічному адмініструванні. Проте 

спільною думкою є те, що до таких суб’єктів мають відноситись органи 

держави та громадські установи (об’єднання громадян, громадяни). Різниця 

полягає у їх правовому статусі: для перших ця діяльність є обов’язковою, для 

других – здійснюється за власним бажанням. Виходячи з цього суб’єкти 

правового моніторингу класифікують на: 

- статутні та ініціативні [77, c. 7]; 

- конституційні та ініціативні [17, с. 40; 175, c. 9]; 

- уповноважені та ініціативні [106, c. 8; 239]; 

- органи державної влади, що беруть участь у моніторингу правового 

простору та інші органи й організації, задіяні в моніторингу [188, c. 8]; 

- «суб’єкти» (органи державної влади, посадові особи, а також 

спеціально створені зазначеними органами структури) і «учасники» 

моніторингу (юридичні і фізичні особи) [295, c. 3-4]; 

- державні органи влади та суб'єкти, які виражають громадську 

думку [52]. 

- органи держави, наділені правом створювати нормативно-правові 

акти чи вносити до них зміни; суб’єкти, спеціально уповноважені для 

проведення моніторингу; недержавні формування, починаючи з об’єднань 

громадян і завершуючи правосвідомими громадянами [142, с. 38; 203, с. 144-
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147]. Останній підхід вбачається досить розгалуженим, оскільки розмежовує 

органи державної влади на ті, що приймають та змінюють нормативно-правові 

акти та спеціально уповноважені для проведення моніторингу.  

Суб’єктами правового моніторингу в адміністративному праві 

виступають інститути громадянського суспільства та суб’єкти публічної 

адміністрації, які представлені: органами державної влади; органами влади 

Автономної Республіки Крим; органами місцевого самоврядування та їхніми 

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

владних управлінських функцій [172, с. 127]. Отже, до даних суб’єктів 

відносяться не тільки органи виконавчої гілки влади, але й інші суб’єкти, що 

наділені різними адміністративними повноваженнями, в тому числі парламент 

та президент. 

Виходячи з цього положення, пропонуємо наступний перелік суб’єктів 

правового моніторингу в публічному адмініструванні:  

Верховна Рада України; Рахункова палата; Уповноважений Верховної 

Ради України з прав людини; Інститут законодавства Верховна Рада України; 

Президент України, Офіс Президента, Рада національної безпеки і 

оборони України; Представник Президента України в Автономній Республіці 

Крим;  

Кабінет Міністрів України; міністерства, центральні органи виконавчої 

влади та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом; місцеві 

державні адміністрації; 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим; Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим; міністерства Автономної Республіки Крим; республіканські 

комітети Автономної Республіки Крим; інші органи виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим; органи виконавчої влади зі спеціальним 

статусом; місцеві державні адміністрації; 

органи прокуратури; 
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Конституційний Суд України; Верховний Суд, апеляційні місцеві суди; 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України; Державна судова адміністрація 

України; Вища рада правосуддя; органи суддівського самоврядування;  

органи державної влади, які не входять до системи органів виконавчої 

влади (Служба безпеки України, Центральна виборча комісія, Національне 

антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання 

корупції тощо);  

суб’єкти публічних повноважень із особливим статусом (Національний 

банк України); 

дипломатичні представництва та консульські установи України, постійні 

представництва України при міжнародних організаціях;  

органи місцевого самоврядування; 

військово-цивільні адміністрації; 

юридичні особи; 

фізичні особи. 

Виходячи з запропонованої класифікації розглянемо окремі державні 

органи, які є суб’єктами правового моніторингу в публічному адмініструванні. 

Основним нормотворчим органом в будь-якій демократичній державі є 

парламент, а отже, саме Верховній Раді Україні (далі – Верховна Рада) як 

єдиному законодавчому органу відведено особливе місце у проведенні 

моніторингової діяльності. Процес розроблення та прийняття закону включає в 

себе елементи моніторингу, тому можна говорити про здійснення парламентом 

перспективної та ретроспективної оцінки законопроекту, проведення аналізу, 

експертизи, планування та прогнозування. Комітет Верховної Ради як орган, що 

здійснює законопроектну роботу, підготовку і попередній розгляд питань, 

віднесених до повноважень парламенту, виконання контрольної функції – 

найважливіший структурний підрозділ Верховної Ради, що має здійснювати 

моніторингову діяльність. 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини – це особливий суб'єкт 

проведення моніторингу. Він постійно займається правозастосуванням, бере 
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участь в підготовці соціальних законів і веде моніторинг складних питань 

правозастосування, які зачіпають найбільш важливі інтереси громадян. Така 

структура стикається з недоліками як закону, так і діяльності судів, інших 

органів державної влади [105, с.38]. Здійснення моніторингу омбудсменом 

стосується важливої сфери – прав людини, в якій він наділений достатніми 

повноваженнями: вносити пропозиції щодо вдосконалення законодавства; 

звертатися до Конституційного Суду України з поданням про відповідність 

Конституції України законів України та інших нормативно-правових актів, які 

стосуються прав і свобод людини і громадянина; перевіряти стан додержання 

прав і свобод людини і громадянина відповідними державними органами; 

направляти у відповідні органи акти реагування у разі виявлення порушень 

прав і свобод людини тощо. 

Окремо слід згадати Інститут законодавства Верховної Ради України, 

який є провідною установою серед суб’єктів моніторингу. На думку 

В.М. Косовича Інститут законодавства Верховної Ради України має займатися 

моніторингом законів, а Міністерство юстиції України – підзаконних 

нормативно-правових актів [142, с.39]. І.І. Онищук вважає, що моніторингові 

повноваження вказаних суб’єктів варто диференціювати. Інститут має 

займатися моніторингом нормативно-правових актів на доктринальному рівні, а 

Міністерство юстиції України – на практичному, унормувавши порядок і 

методологію його проведення та оприлюднення результатів [206, с.74]. 

За словами директора Інституту законодавства Верховної Ради України 

(далі – Інститут) О.Л. Копиленка «моніторинг законодавства є постійним і 

послідовним напрямом діяльності Інституту, який охоплює низку складових 

науково-практичного, методологічного, прогностичного характеру» [186]. 

Структурним підрозділом Інституту є відділ моніторингу ефективності 

законодавства, що здійснює періодичне інформування Апарату Верховної Ради 

України та громадськості з проблемних питань моніторингу законодавства 

України. Однією з тем дослідження в Інституті є «Організація моніторингу 

ефективності законодавства та прогнозування наслідків його застосування». А 
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отже, постійно проводиться певна моніторингова робота, лише за останні 

місяці обговорено законодавче забезпечення парламентського контролю в 

оборонно-промисловому комплексі України, удосконалено антикорупційне 

законодавство, безпекові аспекти правового регулювання децентралізації в 

Україні, а також узагальнено пропозиції й рекомендації щодо переосмислення 

підходів до реалізації основних засад національної безпеки. Крім ряду 

опублікованих статей та монографій, слід зазначити, що співробітниками 

Інституту було започатковано постійний науково-практичний семінар 

«Моніторинг колізій та прогалин у законодавстві України», в рамках якого 

обговорюються методологічні проблеми виявлення неузгодженостей і 

суперечностей між окремими нормативними актами; узагальнюються 

пропозиції щодо заповнення законодавчих прогалин. Також за ініціативою 

Інституту було створено Міжнародний центр моніторингу інвестиційного 

законодавства, метою якого є вдосконалення інвестиційного законодавства 

України. Він має здійснювати правовий моніторинг, що здатний не просто 

висвітлити наявні проблеми, а й запропонувати конкретні кроки для об’єднання 

зусиль представників влади й бізнесу. Такий моніторинг, покликаний 

спростити вивчення особливостей інвестиційного законодавства, проводитиме 

оцінку ризиків щодо інвестиційного клімату України та можливостей, які 

відкриваються в разі його покращення. Це дасть змогу оперативно інформувати 

потенційних партнерів про удосконалення державного регулювання у сфері 

залучення іноземних інвестицій. Центр моніторингу інвестиційного 

законодавства працюватиме публічно, а представники бізнесу матимуть змогу 

безпосередньо контактувати з науковцями та юристами-практиками [181]. 

Наступними суб’єктами, що мають право видавати підзаконні акти є 

Президент України (далі – Президент) та Кабінет Міністрів України (далі – 

Кабінет Міністрів). В рамках своїх повноважень Президент зупиняє дію актів 

Кабінету Міністрів з мотивів невідповідності Конституції з одночасним 

зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності; 

скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим; підписує закони, 
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прийняті Верховною Радою; має право вето щодо прийнятих Верховною Радою 

законів, а також наділений правом законодавчої ініціативи у Верховній Раді. 

При цьому законопроекти, визначені Президентом як невідкладні, 

розглядаються Верховною Радою позачергово. Хоча серед повноважень 

Президента прямо не вказується на здійснення правового моніторингу, проте 

така згадка є в Положенні про Адміністрацію Президента України, яка 

відповідно до покладених на неї завдань здійснює мониторинг інформаційного 

простору України. 

У Регламенті Кабінету Міністрів термін «моніторинг» згадується 

шістнадцять разів, це дає підстави стверджувати про ключове місце Уряду в 

здійсненні правового моніторингу. Так, серед засад формування та реалізації 

державної політики виокремлено проведення моніторингу та оцінювання 

результатів реалізації державної політики та розроблення на основі такого 

оцінювання пропозицій щодо її продовження, коригування чи припинення. 

На Секретаріат Кабінету Міністрів покладається: контроль за своєчасним 

поданням органами виконавчої влади проектів законів, актів Президента та 

Кабінету Міністрів, інших документів для підготовки їх до розгляду Кабінетом 

Міністрів та урядовими комітетами; моніторинг виконання органами 

виконавчої влади актів Кабінету Міністрів, планів організації підготовки 

проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації законів України та 

організації виконання указів Президента, а також доручень Прем’єр-міністра в 

частині дотримання строків, визначених для їх виконання. Крім того, 

Секретаріат Кабінету Міністрів проводить постійний моніторинг та аналіз 

результатів розгляду судами справ, стороною або третьою особою в яких є 

Кабінет Міністрів, вивчає причини та умови, що стали підставою для звернення 

до суду з позовом. Про результати контролю та моніторингу Секретаріат 

Кабінету Міністрів систематично інформує Прем’єр-міністра. 

У § 91 Регламенту «Моніторинг діяльності» Кабінет Міністрів визначає 

відповідальних членів за взаємодію з Радою міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими 
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держадміністраціями, завданням яких є сприяння реалізації державної 

політики, виконання ними Програми діяльності Кабінету Міністрів, інших 

державних програм у відповідних регіонах, інформування Кабінету Міністрів 

про результати діяльності зазначених органів. 

Регламентом визначається, що центральні органи виконавчої влади також 

проводять моніторинг законопроектів з питань, що належать до їх компетенції, 

та аналізують такі проекти на відповідність засадам державної політики. 

Крім того, Кабінет Міністрів створює умови для здійснення громадського 

контролю за діяльністю органів виконавчої влади шляхом оприлюднення звітів 

за результатами моніторингу виконання своїх рішень та іншої інформації про 

свою діяльність у засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті Кабінету 

Міністрів, проведення роз'яснювальної роботи щодо цілей, змісту та механізму 

реалізації державної політики. 

У регламенті встановлюється порядок проведення моніторингу процесу 

реалізації рішення, динаміки основних показників, досягнення прогнозованих 

результатів, визначається періодичність проведення аналізу ефективності 

результатів реалізації рішення та шляхи їх застосування для коригування 

державної політики, а також зазначаються центральні органи виконавчої влади, 

що братимуть участь у проведенні моніторингу. Визначається періодичність 

подання звітів Кабінетові Міністрів за результатами моніторингу процесу 

реалізації рішення [255]. 

Стосовно іншого уповноваженого суб’єкта правового моніторингу, то 

згідно Положення про Міністерство юстиції України (далі – Міністерство 

юстиції) на нього покладається ряд завдань, які є елементами правового 

моніторингу. Серед них: розроблення проектів законів та інших нормативно-

правових актів; розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства; 

узагальнення практики застосування законодавства; здійснення правової, 

гендерно-правової, антикорупційної експертиз проектів нормативно-правових 

актів; підготовка зауважень і пропозицій до прийнятих законів; розроблення 

планів законопроектної роботи; координація діяльності міністерств та інших 
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центральних органів виконавчої влади з питань систематизації законодавства; 

інформування громадськості про стан реалізації державної політики тощо [232]. 

Також Міністерство юстиції здійснює моніторинг розгляду справ у судах та 

інформує Кабінет Міністрів про хід розгляду справ і прийняті рішення, після 

чого подає Кабінетові Міністрів пропозиції щодо подальших дій [255].  

Окремо слід відмітити таку діяльність Міністерства юстиції як 

проведення антикорупційної експертизи, яка представляє собою діяльність із 

виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів 

положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти 

вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з 

корупцією [245]. Антикорупційна експертиза, що проводиться Міністерством 

юстиції виконує такі завдання як: проведення комплексного дослідження 

нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів з метою 

виявлення корупціогенних факторів, що сприяють або можуть сприяти 

вчиненню корупційних правопорушень; підготовку обґрунтованих висновків 

щодо наявності або відсутності у нормативно-правових актах та проектах 

нормативно-правових актів корупціогенних норм, надання пропозицій та 

рекомендацій щодо їх усунення [93]. Крім Міністерства юстиції та Комітету 

Верховної Ради з питань антикорупційної політики, антикорупційну експертизу 

здійснює Національне агентство з питань запобігання корупції, яке проводить 

таку експертизу за власною ініціативою. Важливим є той факт, що до 

проведення антикорупційної експертизи можуть залучатися громадські 

об’єднання, наукові установи, експерти, у тому числі міжнародні організації. 

Дане положення підтверджує важливість участі представників громадянського 

суспільства у питаннях, пов'язаних з публічним адмініструванням, і ще раз 

підкреслює той факт, що інститути громадянського суспільства є важливим 

суб’єктом правового моніторингу. 

Суб’єктами правового моніторингу має виступати не тільки Міністерство 

юстиції, але й інші міністерства. Схема організації їхньої роботи повинна 

виглядати наступним чином: аналітичні підрозділи апарату міністерства на 
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основі правового моніторингу мають виявляти проблеми, розробляти варіанти 

їх вирішення і при потребі організовувати їх обговорення, а також розробку 

проектів документів. Міністр представляє розроблені міністерством пропозиції 

на вищих рівнях державної влади для прийняття відповідних політичних 

рішень або сам приймає такі рішення в межах компетенції. Апарат міністерства 

конкретизує прийняті норми, перетворюючи їх у конкретні заходи, і організує 

здійснення цих заходів. Система міністерства реалізує державну політику, 

виконує закони та інші правові акти. Контрольно-аналітичні підрозділи 

міністерства розробляють і здійснюють моніторинг змін, що відбуваються у 

відповідній галузі в результаті виконання державної політики та в разі 

необхідності звертають увагу на суспільні проблеми, що потребують 

вирішення [138]. 

До числа суб'єктів правового моніторингу, безумовно, відносяться і 

судові органи. У процесі здійснення правосуддя суди фактично відстежують 

стан законодавства з метою його правильного застосування і тлумачення, 

стикаються з проблемою юридичних прогалин і колізій, готують огляди судової 

(правозастосовної) практики і інформацію про труднощі застосування 

законодавства [239]. Роль судової практики в механізмі правового моніторингу 

є однією з найважливіших, адже саме судові органи, перебуваючи щодня на 

рубежі інтересів, що часом суперечать один одному, мають найбільш повну 

інформацію про якість законодавства [276, с.12]. Судові органи – це той 

суб’єкт, що формує правозастосовну практику і в своїй діяльності кожен день 

стикається з порушенням правової норми. Правовий моніторинг має 

відбуватись на всіх рівнях: починаючи від місцевого суду і закінчуючи 

Верховним Судом. Окремо слід назвати Конституційний Суд України, який 

наділений такою важливою місією як вирішення питань про конституційність 

законів та інших правових актів в державі. 

Стає очевидним, що результати правового моніторингу в першу чергу 

залежать від діяльності суб’єктів публічного адміністрування. Зрозуміло, що 

органи державної влади проводять правовий моніторинг оскільки це їхня 
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функція. Проте неможна недооцінювати діяльність громадського сектору, 

зазначаючи, що «значущість їхніх висновків мінімальна» [142, с.39; 203, с.147]. 

С.М. Мельничук взагалі вважає, що суб’єктами здійснення правового 

моніторингу правових форм реалізації функцій сучасної держави мають бути 

незалежні інституції з чіткими завданнями та повноваженнями з достатнім 

(збалансованим, обґрунтованим) нормативним, науково-методичним, 

матеріально-технічним забезпеченням, які мають нести адекватну юридичну 

відповідальність за виявлені недоліки у своїй діяльності (бездіяльності) [171]. 

На нашу думку, громадські об’єднання на даний час мають істотний 

вплив на суспільні відносини, особливо в антикорупційних питаннях. Вони 

здійснюють моніторинг безпосередньо на регіональному рівні відносно 

конкретних ситуацій та потім поширюють цю інформацію серед населення, 

можуть звертатись до уповноважених органів стосовно порушення 

кримінальної справи щодо винних осіб. Тому зменшення їхньою ролі в процесі 

правового моніторингу не дозволяє використовувати весь потенціал даної 

діяльності. Таке обмеження спотворюватиме результати моніторингу, оскільки 

державні органи можуть не надавати зібрану інформацію в повному обсязі з 

метою приховування законодавчих помилок. В той же час не слід і звеличувати 

роль громадських організацій, які на відміну від державних органів та їхніх 

посадових осіб не мають таких реальних важелів впливу. Отже, в даному 

випадку слід говорити про плідну співпрацю органів публічної влади та 

громадян і їх об’єднань.  

Моніторинг передбачає такий метод, як порівняння, тому має бути 

мінімум два полюси надходження інформації. Це влада і суспільство. Тільки за 

підсумками порівняння можна об'єктивно оцінити ситуацію і винести 

рекомендації, що містять судження про ефективність і доцільність прийняття 

того чи іншого нормативного акта і пропозиції щодо підвищення якості його 

застосування. Моніторингу не властиві владарювання і підпорядкування, але в 

процесі управління (правотворчості, здійснення контролю за дотриманням 

законів) дані моніторингу дозволяють приймати більш ефективні управлінські 
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рішення [53]. При цьому інформація, що надійшла від громадянського 

суспільства є більш достовірною та надійною, оскільки саме громадяни 

виступають першоджерелом в процесі моніторингу. 

Безсумнівно, громадянське суспільство необхідно включити в роботу з 

правового моніторингу, це призведе до підвищення якості нормотворчої та 

правозастосовної діяльності, сприятиме подоланню правового нігілізму серед 

населення, підвищить рівень довіри до законодавця і правозастосовця. 

Використання інтелектуального потенціалу суспільства дозволить подолати 

багато недоліків у системі законодавства України. 

Слід розуміти, що залучення громадськості до проведення правового 

моніторингу – досить складний і громіздкий процес, але ігнорування цієї 

важливої складової правового моніторингу не дасть повною мірою 

проаналізувати, оцінити й спрогнозувати майбутній нормативно-правовий акт. 

Не маючи в якості обов’язкової функції правовий моніторинг у органів 

держаної влади, завчасно говорити про наділення цією функцією громадськість, 

і важливо пам’ятати, що тільки тоді, коли всі суб’єкти будуть задіяні в процесі 

правового моніторингу, можна буде говорити про комплексну й систематичну 

діяльність, що матиме ефективний результат у вигляді закону [79]. 

Ефективність діяльності публічних адміністрацій залежить від спільної праці 

виконавчої влади та громади. Тому процес з організації і проведення правового 

моніторингу має включати всі названі структури: і органи, що безпосередньо 

здійснюють нормотворчу роботу, і органи, що спеціально уповноважені на 

проведення моніторингової діяльності, і громадські інститути. Тільки за такої 

ситуації можна говорити про ефективні результати правового моніторингу. 

Важливе значення для формування адекватного розуміння правового 

моніторингу має з’ясування його об’єктного складу. 

Об’єктами правового моніторингу є: 

- нормативно-правові акти та їх праворегулятивна ефективність, 

пов’язані із ними соціально-правові явища [143]; 
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- сфери і галузі права, правові інститути; система законів, окремі 

закони, інші нормативно-правові акти; підготовка і реалізація нормативно-

правових актів; не правові явища, «тіньове» право; матеріальні об’єкти 

навколишнього світу [102, c. 157]; 

- нормотворча діяльність, правозастосовна практика, суспільні 

відносини, не врегульовані нормами права [276, c. 17];  

- нормативний правовий акт, окремі статті нормативного правового 

акту, комплекс нормативних правових актів, а також правозастосовні акти [52]; 

- закони або інші нормативні акти; стан дотримання прав людини (за 

сферами або певних категорій суб’єктів); функціонування гілок влади в аспекті 

права [195, c. 24-26]; 

- будь-який правовий акт чи його проект і практика його 

реалізації [79]; 

- нормативний правовий акт або його структурна частина; окремі 

статті нормативного правового акту; комплекс нормативних правових актів, що 

регулюють окрему сферу суспільних відносин; а також відносини, пов’язані з 

реалізацією нормативних правових актів [76]; 

- не тільки законодавчі акти, але й локальні нормативні акти або 

внутрішні нормативні документи, які є невід’ємною частиною 

законодавства [164, c. 54-55]. 

Згідно казахського законодавства об'єктом правового моніторингу 

виступають: конституційні закони, кодекси, консолідовані закони, закони; 

нормативні правові укази Президента; нормативні правові постанови Уряду; 

нормативні правові постанови Центральної виборчої комісії, Рахункового 

комітету з контролю за виконанням республіканського бюджету, 

Національного Банку та інших центральних державних органів, нормативні 

правові накази міністрів Республіки Казахстан та інших керівників центральних 

державних органів, нормативні правові накази керівників відомств центральних 

державних органів; нормативно-правові рішення масліхатів, нормативні 

правові постанови акіматів, нормативні правові рішення акимів і нормативні 
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правові постанови ревізійних комісій (акти органів місцевого державного 

управління). Також окремо зазначається, що об'єктом правового моніторингу не 

є нормативно-правові акти, що містять державні секрети та іншу охоронювану 

законом таємницю, а також нормативно-правові акти, що мають позначки «Для 

службового користування», «Без опублікування у пресі», «Не для друку» [200]. 

У Республіці Білорусь об'єктом правового моніторингу є прийнятий 

(виданий) нормативно-правовий акт (його окремі положення), що набув 

чинності, за винятком технічних нормативних правових актів у галузі 

технічного нормування та стандартизації, постанов (наказів) про їх 

затвердження, про внесення змін до технічних нормативних правових актів в 

області технічного нормування і стандартизації, тлумачення таких актів, 

призупинення їх дії, скасування або визнання такими, що втратили силу [116]. 

У Російській Федерації моніторинг включає в себе збір, узагальнення, 

аналіз і оцінку практики застосування: Конституції; федеральних 

конституційних законів; федеральних законів; законів, основ законодавства, 

постанов Верховної Ради, З'їзду народних депутатів, а також постанов і указів 

Президії Верховної Ради; указів Президента; постанов Кабінету Міністрів; 

нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади, інших 

державних органів і організацій, які видають відповідно до законодавства 

нормативні правові акти. При здійсненні моніторингу правозастосування 

враховується також практика застосування нормативних правових актів СРСР і 

РРФСР, що зберігають дію на території Російської Федерації. При здійсненні 

моніторингу правозастосування з питань виконання рішень Конституційного 

Суду і постанов Європейського Суду з прав людини узагальнюється, 

аналізується і оцінюється практика виконання постанов і ухвал 

Конституційного Суду і постанов Європейського Суду з прав людини. 

Об’єктами правового моніторингу в публічному адмініструванні мають 

виступати лише чинні нормативні правові акти або їх проекти. Оскільки 

моніторингова діяльність стосовно нормативно-правових актів, що втратили 

юридичну силу є малоефективним в порівнянні з затраченими ресурсами. Тобто 
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слід говорити про те, що першочерговою задачею є моніторинг вже діючих 

нормативних правових актів, а також тих, що приймаються, проте для вивчення 

історичного досвіду у врегулюванні суспільних відносин можливе проведення 

моніторингу актів, що вже втратили чинність. 

Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

розпорядники інформації, до яких відносяться суб'єкти владних повноважень, 

зобов'язані оприлюднювати нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії, 

прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, 

інформацію про нормативно-правові засади діяльності. При цьому проекти 

нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, які 

розроблені розпорядниками, мають бути оприлюднені ними не пізніш як за 20 

робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. З цього закону випливає, 

що проекти нормативно-правових актів є об’єктом правового моніторингу з 

боку інститутів громадянського суспільства. А відкритість публічної інформації 

дозволяє громадськості з легкістю відслідковувати будь-які зміни, що 

відбуваються в нормотворчій діяльності.  

Проведення правового моніторингу в публічному адмініструванні не має 

зводитись до простого аналізу тексту нормативно-правового акту, необхідно 

враховувати рішення правозастосовців та інформацію, що надійшла від 

інститутів громадянського суспільства. 

Об’єктом спостереження виступають суспільні відносини, які потребують 

правового регулювання або його зміни чи скасування. Таким чином, 

моніторингові дослідження не просто беруть свій початок із моменту 

зародження ідеї правового регулювання суспільних відносин, вони є одним із 

чинників, що сприяють появі правової норми, визначають напрями правового 

регулювання [195, с.24-26]. Так має і відбуватись в реальному житті: спочатку 

досліджуються суспільні відносини, проводиться їхній моніторинг, а потім 

розроблюється концепція розвитку та подальшого їхнього нормативного 

врегулювання. 
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О.С. Фадєєва вважає, що в якості об'єкту правового моніторингу можуть 

виступати інститути судової влади. Правовий моніторинг у сфері судової влади 

здатний сприяти проведенню судових реформ відповідно до національних і 

міжнародних гарантій захисту прав громадян на справедливий судовий розгляд 

з метою розвитку ефективної системи правосуддя. Безперечно, в якості об'єкту 

може бути визначена судова влада в державі в цілому, однак процес аналізу та 

оцінки інформації про подібний об'єкт може бути ускладнений через 

численність внутрішніх елементів цієї системи, а тому представляється 

можливим в якості об'єкту моніторингового дослідження визначати конкретний 

інститут судової влади держави [306]. Судова влада, на наш погляд, має 

постійно знаходитись під моніторингом, адже рішення, винесені судом є 

прямим актом правозастосування законодавчих норм. 

А.В. Дертев наголошує на необхідності проводити моніторинг не лише 

окремих законів і програмних державних документів, а і Конституції. 

Моніторинг Конституції дозволить: істотно вдосконалити технологію 

правового моніторингу; забезпечити стрункість цілей, завдань правового 

моніторингу, а також показників ефективності законодавства та 

правозастосовної практики; змінити логістику правового моніторингу; 

оптимізувати планування нормотворчої діяльності на всіх рівнях влади, 

вибудовуючи її за такою схемою: норма Конституції – закон – підзаконний акт; 

підвищити ефективність вжитих державою заходів щодо подолання правового 

нігілізму громадян, підвищенню авторитету Конституції; забезпечити 

реалізацію регулятивної і ідеологічної функції Конституції [92]. Оскільки 

Конституція України є Основним Законом суспільства і держави, а всі 

нормативні правові акти мають їй відповідати, то зрозуміло, що правовий 

моніторинг в даному контексті має проводитись постійно, для цього і створено 

орган спеціальної конституційної юрисдикції – Конституційний Суд України. 

В якості об’єкту правового моніторингу Ю.В. Градова виокремлює 

міжнародні договори, адже їх моніторинг на даний момент є вкрай актуальним 

для України у зв'язку з її інтеграцією до Європейського Союзу. Тому вчена 
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впевнена, що моніторинг чинних міжнародних договорів повинен бути 

обов'язковим, системним, постійним, мати на меті елементарний облік діючих 

міжнародних договорів і тих, що вже втратили чинність, крім того він повинен 

включати й інші, більш складніші завдання, в тому числі й завдання з 

вдосконалення права як національного, так і міжнародного [80, с.32]. 

Міжнародні договори в ієрархії законодавчих актів України знаходяться на 

другому місці, зразу після Конституції, тому їхній моніторинг має знайти своє 

закріплення. 

О.В. Павлушкин та С.Б. Нанба визначають правовий моніторинг 

міждержавних актів [220, с.18]. На їхню думку, входження держав до 

Співдружності незалежних держав, Митного союзу, Євразійського 

економічного співтовариства передбачає імплементацію ряду правових норм до 

національного законодавства, тому буде доречним проводити правовий 

моніторинг для відслідковування якості прийнятих нормативних правових 

актів. 

В системі адміністративного права об’єктом правового моніторингу в 

першу чергу мають виступати його джерела. Джерела адміністративного права 

можна класифікувати на декілька груп, по-перше, це національні, які 

представлені Конституцією, законами (органічними, звичайними, 

надзвичайними) та підзаконними нормативно-правовими актами; по-друге, це 

міжнародні, такі як міжнародні договори, акти органів міжнародних організацій 

(акти Європейського Союзу), юридичні акти «м’якого права»; по-третє, це 

неформалізовані джерела, як то загальні принципи права, норми моралі, 

правова доктрина; і по-четверте, це судові прецеденти: рішення Європейського 

Суду з прав людини, Конституційного Суду України та Верховного Суду, 

інших міжнародних судових установ. 

Видання підзаконних нормативних актів як вид діяльності публічної 

адміністрації передбачає правотворчу діяльність, спрямовану на виконання 

законів. Нормативно-правовий акт в Кодексі адміністративного судочинства 

України визнається як акт управління (рішення) суб’єкта владних повноважень, 
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який встановлює, змінює, припиняє (скасовує) загальні правила регулювання 

однотипних відносин, і який розрахований на довгострокове та неодноразове 

застосування [131]. 

В теорії адміністративного права нормативними визнаються правові акти 

управління, які: виступають як джерела адміністративного права; передбачають 

норми права і конкретизують норми права правових актів вищої юридичної 

сили; розраховані на багаторазове використання, оскільки передбачають 

правила поведінки при настанні певних обставин; поширюються на необмежене 

коло осіб; виступають правовими основами виникнення, зміни та припинення 

адміністративних правовідносин; передбачають права і обов'язки суб'єктів у 

сфері державного управління; встановлюють обмеження і заборони для 

фізичних та юридичних осіб, як суб'єктів адміністративних правовідносин. [8, 

184-185]. 

В адміністративній правовій науці за характером регулювання їхніх норм 

застосовується поділ нормативно-правових актів на матеріальні та 

процесуальні. Норми матеріального права визначають зміст прав та обов’язків 

суб’єктів права, а норми процесуального права визначають яким саме чином та 

у якому порядку права та обов’язки можуть і мають бути реалізовані. 

До нормативних актів підзаконного характеру в науці адміністративного 

права відносять: укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів 

України, накази міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, 

розпорядження місцевих державних адміністрацій, нормативні акти органів, які 

безпосередньо не відносяться до органів виконавчої влади, проте наділені 

функціями в сфері публічного управління (Національний банк України, 

Рахункова палата України, Національне агентство з питань запобігання 

корупції та ін.), нормативні акти органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування та локальні нормативні акти.  

Встає питання чи виступає адміністративний акт об’єктом правового 

моніторингу, оскільки за своєю сутністю він є актом індивідуальної дії. В 

Кодексі адміністративного судочинства України індивідуальний акт визнається 
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як акт суб’єкта владних повноважень, що видається на виконання владних 

управлінських функцій або в порядку надання адміністративних послуг і 

стосується прав або інтересів визначеної в акті особи, при цьому його дія 

вичерпується виконанням або має визначений строк [131]. Слід розуміти, що 

індивідуальні акти управління не містять норм права, а тому не є джерелами 

адміністративного права. Їхня спрямованість полягає у реалізації приписів 

нормативно-правових актів. Адміністративний орган за результатами розгляду 

справи у межах своїх повноважень приймає адміністративний акт. І на відміну 

від нормативних актів індивідуальний акт регулює конкретні адміністративні 

правовідносини, а його дія припиняється після одноразового застосування. На 

нашу думку, адміністративний акт також відноситься до об’єктів правового 

моніторингу, оскільки його ухвалення є завершальною стадією 

правозастосовного процесу. А як ми вже зазначали, аналіз правозастосовної 

практики – невід’ємний елемент правового моніторингу. 

Підсумовуючи все вищесказане, слід зазначити, що об’єктом правового 

моніторингу виступають нормативно-правові акти та практика їх застосування. 

При цьому важливе проведення моніторингової діяльності не тільки прийнятих 

актів, але й їхніх проектів. Тому логічним є використання моніторингової 

діяльності починаючи від Конституції і міжнародних договорів і закінчуючи 

локальними нормативно-правовими актами, при цьому окремим об’єктом має 

виступати правозастосовна практика. 

Така багатоманітність суб’єктів та об’єктів правового моніторингу 

зумовлює досить широку його класифікацію. В юридичній літературі немає 

єдиної думки з питання класифікації моніторингу. Отже, кожен автор трактує її 

по-своєму.  

За суб'єктом здійснення моніторингу можна виокремити: державний, що 

здійснюється органами державної влади, і громадський – здійснюваний 

громадськими установами та організаціями. Громадський моніторинг має 

важливе значення в публічному адмініструванні. В Законі України «Про 

публічні закупівлі» передбачено здійснення громадського контролю щодо 
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публічних закупівель через вільний доступ до всієї інформації, яка підлягає 

оприлюдненню, до аналізу та моніторингу інформації, розміщеної в 

електронній системі закупівель, а також шляхом інформування через 

електронну систему закупівель або письмово органів, уповноважених на 

здійснення контролю, про виявлені порушення законодавства у сфері 

публічних закупівель та недоліки роботи електронної системи закупівель. Хоча 

основна діяльність з проведення моніторингу закупівель покладається на 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

державного фінансового контролю, та його територіальні органи, проте роль 

громадських інституцій в цьому питанні є вкрай важливою. Так, громадська 

організація Центр громадського моніторингу та досліджень в ході моніторингу 

державних закупівель виявила 4067 порушень за результатами тендерів, а таких 

організацій 28 і кожна займається моніторинговою діяльністю в сфері 

публічних закупівель. 

За тривалістю проведення правового моніторингу Ю.В. Градова 

виокремлює: оперативний, плановий, поточний, тимчасовий та вибірковий 

моніторинг. Оперативний – проводиться протягом першого року дії 

конкретного нормативного правового акту; плановий проводиться щодо 

конкретного об'єкту правового моніторингу відповідно до плану роботи на 

встановлений період; поточний – безперервно проводиться суб'єктом правового 

моніторингу з питань, які належать до його відання; тимчасовий – у межах 

певного проміжку часу; вибірковий – стосовно окремого нормативного 

правового акту або його частини, статті [82, с.47]. В свою чергу, 

Ю.А. Тихомиров поруч з постійним та тимчасовим моніторингом виділяє ще й 

надзвичайний моніторинг. На думку Л.А. Іванової слід говорити про умовність 

поділу правового моніторингу на постійний і тимчасовий. Тому що діяльність з 

проведення правового моніторингу в залежності від точки зору одночасно може 

розглядатися і як «постійна» (здійснювана з року в рік), і як «тимчасова» 

(обмежена термінами, встановленими в плані моніторингу). У зв'язку з цим 
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розмежування зазначених видів правового моніторингу видається некоректним, 

оскільки не відображає їхніх відмінних рис [113, с.15]. 

В Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, 

проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги 

залежно від мети здійснення розрізняють комплексний, тематичний та 

вибірковий моніторинг. Така класифікація є актуальною і в контексті правового 

моніторингу, коли комплексний правовий моніторинг проводиться для цілої 

галузі законодавства, тематичний – для конкретної сфери суспільних відносин, 

а вибірковий – для окремого нормативно-правового акту та практики його 

застосування. 

За стадіями проведення правового моніторингу виокремлюють: 

процесуальний моніторинг; виробничий моніторинг; системно-структурний 

моніторинг; контент-креативний моніторинг. К.М. Кузьмина визначає, що 

можна виділяти моніторинг, який здійснюється в процесі офіційного 

тлумачення норм права або в процесі правозастосування [149, с.55]. 

Т.М. Москалькова та В.В. Черников в залежності від етапу правового 

регулювання виділяють передпроектний моніторинг та моніторинг 

правозастосування [185, с.163]. За часом дії нормативних правових актів, що 

підлягають моніторингу, Д.Б. Горохов виокремлює: ретроспективний (аналіз і 

оцінка нормативних правових актів, що діяли раніше з урахуванням 

позитивного і негативного досвіду в їх реалізації), поточний (аналіз і оцінка 

діючих нормативних правових актів), прогнозний (виявлення соціальних 

тенденцій і необхідності прийняття в перспективі відповідних нормативних 

правових актів) [76]. Проте дана класифікація піддається критиці, у зв’язку з 

тим, що риси моніторингової діяльності, покладені в основу даних видів, не є 

самостійними, відокремленими, а властиві будь-якій дослідницькій діяльності з 

проведення правового моніторингу. При цьому критерій для виділення 

«прогнозного» виду моніторингової діяльності взагалі відсутній, оскільки 

юридичне прогнозування виступає в якості обов'язкової стадії правового 

моніторингу [113, с.15]. 
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Ю.Г. Арзамасов проводить досить широку класифікацію моніторингу 

нормативних актів. Так, за галузями права, до яких відноситься нормативний 

правовий акт, він виділяє моніторинг норм конституційного, адміністративного, 

цивільного права тощо. За юридичною силою нормативних правових актів, які 

є об'єктом моніторингу: моніторинг норм Конституції, законів, указів та 

розпоряджень Президента, постанов та розпоряджень Уряду, відомчих 

нормативних правових актів, моніторинг нормативно-правових актів органів 

місцевого самоврядування. За характером реалізації результатів моніторингу: 

обов'язковий і рекомендаційний. За мірою участі суб'єктів в нормотворчому 

процесі: включений моніторинг, коли суб'єкт сам безпосередньо працює в 

групах і комісіях з розробки проектів нормативно-правових актів, і 

невключений, здійснюваний сторонніми експертами [17, с.24-25]. 

За спрямованістю результатів моніторинг поділяється на: внутрішній, 

здійснюваний усередині суб'єкта, і зовнішній, результати якого призначаються 

для виконання або використання за межами того суб'єкта моніторингу 

нормативного правового акта, або проекту, яким він проводився [295]. 

Аналогічна класифікація визначена в Порядку моніторингу стану розроблення 

(реалізації) державних інвестиційних проектів, що затверджений Наказом 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 25.10.2016 року № 1785. 

Внутрішній моніторинг проводиться відповідальним 

виконавцем/балансоутримувачем державного інвестиційного проекту та 

головним розпорядником коштів державного бюджету шляхом збору, 

систематизації та аналізу фактичних даних щодо стану розроблення (реалізації) 

проекту, а зовнішній моніторинг проводиться Мінекономрозвитком шляхом 

аналізу інформації щодо стану розроблення (реалізації) державних 

інвестиційних проектів, поданих головними розпорядниками.  

Залежно від мети спостережень та ступеня охоплення територій в 

Положенні про моніторинг земель виокремлюють національний, регіональний 

та локальний види моніторингу [243]. В контексті правового моніторингу 
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національний стосується нормативно-правових актів органів державної влади, а 

локальний – органів місцевого самоврядування. 

О.О. Невеселов пропонує наступну класифікацію правового моніторингу 

в його зв'язку з державною політикою:  

- за об'єктом: моніторинг права і моніторинг законодавства. Моніторинг 

права в свою чергу диференціюється за предметом на моніторинг прав людини; 

моніторинг правосвідомості; моніторинг правової культури. Моніторинг 

законодавства – на моніторинг проекту закону, моніторинг закону, моніторинг 

підзаконних актів, моніторинг правозастосовних актів; моніторинг юридичної 

діяльності; 

- за суб'єктами нормативної юридичної діяльності: на моніторинг судової 

діяльності, моніторинг прокурорської діяльності, моніторинг діяльності 

слідчих, моніторинг нотаріальної діяльності, моніторинг адвокатської 

діяльності;  

- за формою нормативної юридичної діяльності: на моніторинг 

кримінально-процесуальної діяльності, моніторинг цивільно-процесуальної 

діяльності, моніторинг адміністративно-процесуальної діяльності; 

- за суб'єктами: на моніторинг, здійснюваний органами та особами, що 

володіють спеціально-моніторинговим статусом, і на моніторинг, здійснюваний 

суб'єктами, які не мають такого статусу [187]. 

М.Н. Толмачова за суб'єктами моніторингу закону виокремлює 

моніторинг, що здійснюється законодавчим, виконавчими та правоохоронними 

органами державної влади (в т.ч. судовими), а також моніторинг, що 

здійснюється структурами, спеціально створеними суб'єктами моніторингу 

закону для його ведення, та учасниками моніторингу закону за дорученням 

суб'єктів моніторингу закону. 

Інші автори виділяють антикорупційний моніторинг, під яким розуміють 

спостереження, аналіз, оцінку і прогноз корупційних правопорушень, 

корупціогенних чинників, а також заходів реалізації антикорупційної 

політики [176]. У зв'язку з цим І.І. Бікєєв та П.О. Кабанов вказують, що на 
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сьогоднішній день в законодавстві поняття антикорупційного моніторингу 

визначається по-різному. Антикорупційний моніторинг сучасними фахівцями 

може оцінюватися і розглядатися з різних світоглядних позицій: як вид 

професійної діяльності; як процес його здійснення; як результат професійної 

антикорупційної діяльності; як форма вимірювального контролю за 

антикорупційною діяльністю (моніторинговий контроль за антикорупційною 

діяльністю); як один з первинних етапів створення ефективної регіональної 

системи протидії корупції [41, с.24-25]. 

І.О. Стародубцева пропонує виділяти колізійний моніторинг як різновид 

правового моніторингу, в рамках якого має здійснюватися перевірка 

нормативних правових актів на відповідність Конституції і іншим актам, що 

мають вищу юридичну силу, з метою виявлення колізій. Мету такого 

моніторингу вчена вбачає у забезпеченні узгодженості (несуперечності) дії 

нормативних правових актів у державі: від Конституції до підзаконних 

нормативних актів шляхом виявлення колізій і ефективного їх 

усунення [274, с.42]. 

Т.О. Анцупова виокремлює два основні види моніторингу Ради Європи 

залежно від його предмету: моніторинг зобов’язань, які держави беруть на себе 

при вступі до Ради Європи та моніторинг договірних зобов’язань держав-членів 

Ради Європи. Класифікація моніторингу залежно від предмету, на її погляд, є 

найбільш змістовною та включає в себе всі інші підвиди моніторингу Ради 

Європи, а саме: за формою (юридичний і політичний); за колом суб’єктів, які 

здійснюють моніторинг (моніторинг Комітету Міністрів Ради Європи, 

моніторинг Парламентської Асамблеї Ради Європи, моніторинг Генерального 

Секретаря Ради Європи, моніторинг Конгресу місцевих та регіональних влад 

Європи та моніторинг інших інституцій, створених на основі часткових угод 

або актів статутних органів). Слід зауважити, що цей вид моніторингу може 

бути тематичним, або орієнтованим на певну державу; за напрямами діяльності 

Ради Європи (демократія, права людини, верховенство права)  [16, с.164]. 



132 

 

Отже, в літературі зустрічається найрізноманітніша класифікація 

правового моніторингу, є досить поширені підстави для класифікації, які 

розглядають більшість науковців: за об’єктом, за суб’єктом, за тривалістю дії. 

Зустрічаються і більш «рідкісні» види моніторингу, як то колізійний чи 

антикорупційний. В будь-якому разі, зазначений перелік видів правового 

моніторингу не є вичерпним: і він може поповнюватись у зв’язку з 

розширенням переліку об’єктів, суб’єктів його здійснення тощо. Оскільки 

зазначені елементи є взаємопов’язаними. 

 

2.3 Основні принципи та техніка здійснення правового моніторингу в 

публічному адмініструванні 

 

Надаючи характеристику правовому моніторингу, неможна обійти 

увагою принципи його здійснення, яким належить особливе місце в концепції 

його організації та проведення. Принципи є провідною категорією в 

адміністративному праві, у них поглиблено розкривається зміст права, у них 

безпосередньо виявляється сутність права, його основи, закономірності 

суспільного життя, тенденції та потреби [7, с.39]. Принципи відіграють роль 

орієнтирів у формуванні права. Зокрема, еволюція права походить від ідей до 

норм, потім через реалізацію норм – до суспільної практики. Саме починаючи з 

появи ідей, а ідея досить часто формується у вигляді правового принципу, 

принцип визначає, направляє розвиток права [109, с.22]. Згідно Положення про 

систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті, 

затвердженого наказом Державіаслужби від 25 листопада 2005 року № 895 

принципи управління представляють собою правила, якими керуються суб'єкти 

управління. Принципи управління визначають вимоги до системи, процесу та 

механізму управління. Будь-які принципи є продуктом людської діяльності, 

результатом якої вони виступають й інтереси якої вони задовольняють, вони 

відображають закономірності суспільного життя. 
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Під принципами адміністративного права слід розуміти найбільш загальні 

та стабільні вимоги, об’єктивно зумовлені засади, на яких базується 

адміністративна діяльність суб’єктів публічної адміністрації з метою 

забезпечення права, свобод і законних інтересів приватних осіб, нормального 

функціонування громадянського суспільства та держави [7, с.40]. 

Принципи в системі публічного адміністрування являють собою основні 

положення управлінської діяльності. Тобто, це керівні правила, що відбивають 

зміст законів і закономірностей і мають бути закріплені в нормативно-правових 

документах та використовуватися в науковій та практичній діяльності фахівців 

з управління [300, с.10]. Принципи публічного адміністрування, як правило, 

знаходять своє закріплення у правових нормах.  

До принципів публічного адміністрування Н.О. Шура відносить: 

верховенство права, об’єктивність, пропорційність, не зловживання владою, 

службову співпрацю, ефективність, субсидіарність, «єдине вікно», пріоритет 

державної політики, зворотний зв’язок, демократію, централізм на 

демократичній основі, соціальну справедливість [326, с.261]. В свою чергу, 

О.Ю. Амосов та Н.Л. Гавкалова визначають наступні принципи публічного 

адміністрування: науковість, системність та комплексність, дієвість, прозорість, 

демократичність, підконтрольність членам громади, самодостатність, 

адаптивність та креативність. [12, с.9]. Публічне адміністрування здійснюється 

на основі принципів державного управління та, крім цього включає свої, 

характерні саме для нього, специфічні принципи, як то субсидіарності чи 

«єдиного вікна». Останній спосіб згідно Закону України «Про підготовку та 

реалізацію інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна»» від 

21.10.2010 року № 2623-VI передбачає взаємодію уповноваженого органу і 

суб'єкта інвестиційної діяльності з метою підготовки та видачі пакета 

документів, який дає право на реалізацію інвестиційного проекту. 

Значення принципів публічного адміністрування взагалі і принципів 

моніторингу зокрема визначається тим, що вони відображають найбільш 

характерні для даного об'єкту управління (об'єкту моніторингу) закони і 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-17/ed20120101/find?text=%CF%F0%E8%ED%F6%E8%EF+%22%BA%E4%E8%ED%EE%E3%EE+%E2%B3%EA%ED%E0%22
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-17/ed20120101/find?text=%CF%F0%E8%ED%F6%E8%EF+%22%BA%E4%E8%ED%EE%E3%EE+%E2%B3%EA%ED%E0%22
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закономірності його функціонування і розвитку [266, с.64]. Принципи – це 

основні начала, які є фундаментом будь-якої діяльності і їхня відсутність в 

нормативних правових актах, присвячених регламентуванню діяльності 

суб'єктів правового моніторингу є прогалиною [132, с.48]. Отже, принципи 

моніторингу – це основоположні правила, якими повинні керуватися суб'єкти 

моніторингової діяльності. Принципи правового моніторингу мають знайти 

своє нормативне закріплення для кращого розуміння та обов’язкового 

дотримання їх суб’єктами здійснення моніторингової діяльності. 

В юридичній літературі існують різні погляди та підходи щодо принципів 

моніторингової діяльності. Деякі автори виділяють найважливіші з них, інші – 

надають повний перелік, а треті проводять класифікацію таких принципів за 

різними ознаками. 

Автори посібнику «Системи моніторингу» до принципів організації 

моніторингу відносять: принцип наукової обґрунтованості; системності; 

самоуправління; об'єктивності; реалістичності; достатності; агрегування; 

комплексності; цілеспрямованості; проблемної орієнтації; репрезентативності й 

адекватності інформаційного забезпечення; синергічності; цілісності; 

інваріантності (універсальності); поєднання безперервності та періодичності; 

оперативності; достовірності; ієрархічності; зіставності показників у часі та 

просторі; раціональності; нормативності; альтернативності; адаптації; 

відкритості та прозорості; конфіденційності; ергономічності; рефлективності; 

діагностик; розвитку [63]. З одного боку, авторами визначається найбільш 

повний перелік принципів моніторингу, з іншого – занадто ускладнюється 

процес його організації при дотриманні всіх зазначених принципів. Тому в 

даному випадку слід говорити про розумний баланс та виокремлення 

найважливіших і найнеобхідніших з них. 

А.М. Слинков, в свою чергу, проводить класифікацію принципів 

моніторингу, виділяючи загальні та специфічні. Загальні принципи 

представляють собою інтерпретацію фундаментальних універсальних 

принципів управління стосовно моніторингової діяльності і до них автор 
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відносить: принцип науковості, гнучкості, зворотного зв'язку, ефективності, 

комплексності, системності, відповідності. До специфічних належать принцип 

регулярності, інтегративності, прогностичності, валідності, інформаційної 

повноти, інформаційної достатності, конкретності, гласності, 

конструктивізму [266]. За даного підходу загальні принципи є найбільш 

розповсюдженими та більш прийнятними, щодо специфічних – то вони 

обумовлюються особливостями і цільовою спрямованістю систем моніторингу.  

В Методології та методиці проведення моніторингу реалізації 

Національної стратегії у сфері прав людини до 2020 року та плану дій з її 

реалізації визначені наступні принципи моніторингу: принцип достовірності; 

принцип добросовісності; принцип відповідності та актуальності; принцип 

обов’язкового врахування [241].  

Вищезазначені принципи характерні для моніторингу взагалі, 

пропонуємо детальніше зупинитися на принципах саме правового моніторингу 

для з’ясування чи ідентичні вони до принципів моніторингу чи мають певні 

особливості. Однією з перших праць, що стосувалась розробки концепції 

правового моніторингу була спільна стаття Д. Б. Горохова, О. І. Спектор та М. Є. 

Глазкової, в якій вони визначили в тому числі і найважливіші принципи. На їхню 

думку, принципи правового моніторингу мають включати: легітимність і 

об'єктивність; обов'язковість; інформаційну всеосяжність; інформаційну 

відкритість; програмно-цільове і планове забезпечення; фінансову 

забезпеченість [76]. 

Ю.Г. Арзамасов і Я.Е. Наконечний виокремлюють основні та спеціальні 

принципи моніторингу нормативних актів. До першої групи автори відносять 

принципи, що відображають головні об'єктивно необхідні сторони і прояви 

моніторингу, а також характеризують стійкі, закономірно існуючі відносини і 

зв'язки в процесі його здійснення в правотворчості. До числа таких принципів 

віднесені: законність, демократизм, гласність, науковість, професіоналізм. 

Друга група принципів моніторингу нормативних актів включає в себе: 

комплексність, системність, плановість, технічну оснащеність [17, с.63-80]. 
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Перша група принципів є характерною для будь-якої правової діяльності, 

друга – саме для нормотворчої діяльності. 

А.В. Тлупова виділяє такі принципи регіонального правового 

моніторингу законопроекту і закону як: науковості; всебічності та 

комплексності; законності; інформаційної відкритості; плановості; фінансової 

забезпеченості; колегіальності [294, с.37]. 

Наступну групу принципів, на основі яких має здійснюватися правовий 

моніторинг пропонує М.М. Черногор. До них він відносить принципи: 

законності, обов’язковості, програмної забезпеченості, повноти інформаційної 

бази, об'єктивності та достовірності інформації, транспарентності, оснащеності 

[239, с.37-38]. Ідентичні принципи визначає у своєму дисертаційному 

дослідженні Л.О. Іванова [13, с.113]. 

Необхідності законодавчого закріплення принципів правового 

моніторингу присвячена праця О.В. Козловської, в якій вона розкриває зміст та 

аналізує такі з них: законність, гласність, комплексність, плановість, 

системність, безперервність, всебічність, об'єктивність та професіоналізм [132, 

с.46]. Дані підходи дуже близькі до попередніх, оскільки запропоновані в 

юридичній літературі принципи проведення правового моніторингу схожі зі 

змістовної точки зору, різні лише формулювання їх назв. 

Н.В. Прокоп'єва та І.В. Іванов пропонують традиційну класифікацію 

принципів моніторингу правозастосування на загально-правові та спеціальні. 

До загально-правових, як і більшість дослідників, вони відносять: принцип 

законності, принцип демократизму, конкретно-історичний принцип, принцип 

об'єктивності та неупередженості, принцип всебічності дослідження, принцип 

історичної і логічної єдності, принцип системності. До числа спеціальних 

принципів моніторингу правозастосування як особливого виду державної 

діяльності, на їхній погляд, можна віднести: принцип відкритості та гласності, 

принцип обов'язковості, принцип легальності і об'єктивності, принцип 

інформаційної всеосяжності, принцип програмно-цільового і планового 
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забезпечення, принцип фінансової забезпеченості, принцип єдності теорії і 

практики [248, с.157-158]. 

Законодавець, як правило, визначає загальні принципи проведення 

правового моніторингу, до яких відносить: плановість, цілеспрямованість, 

гласність, об'єктивність та безперервність і комплексність [213], а також 

системність [209]. Результати експертного опитування співробітників Інституту 

законодавства Верховної Ради України (Додаток А) встановили, що правовий 

моніторинг має базуватись на таких принципах: законність (25%), системність 

(22%), комплексність (21%), плановість (19%), інформаційна всеосяжність 

(17%), безперервність (14%), гласність (13%). Менш привабливими виявились 

принципи демократизму (8%), обов’язковості (6%), цілеспрямованості (6%), 

всебічності (3%), програмного забезпечення (3%). 

Виходячи з проаналізованих підходів до принципів публічного 

адміністрування та принципів правового моніторингу, пропонуємо наступні 

загальні та спеціальні принципи, яким має відповідати діяльність суб’єктів 

здійснення правового моніторингу в публічному адмініструванні. На нашу 

думку, до загальних принципів слід віднести верховенство права, законність, 

демократизм, науковість, гласність, прозорість і відкритість, публічність 

(офіційність), системність, комплексність. До спеціальних – плановість, 

безперервність, об’єктивність, інформаційна всеосяжність, всебічність, 

програмне забезпечення. 

Розглянемо деякі з принципів правового моніторингу в публічному 

адмініструванні більш детально. 

Одним з головних принципів у суспільстві є верховенство права, який 

знайшов своє закріплення в Конституції України. Конституційний Суд України 

у Рішенні від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004 зазначив, що верховенство 

права – це панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає від 

держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у 

закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями 

соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. При проведенні правового 
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моніторингу публічні адміністрації та інститути громадянського суспільства 

мають ставити на чільне місце даний принцип, оскільки без його дотримання 

вся моніторингова діяльність втрачає сенс.  

Принцип законності знайшов своє закріплення в частині 2 статті 19 

Конституції України: «Органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». 

Значення законності полягає в тому, щоб виражені у правових нормах 

позитивні зобов'язання було виконано, дозволи використано, заборони 

дотримано, закон реально виконував свою роль у житті держави, суспільства і 

конкретної людини. Тому під законністю доцільно розуміти систему 

юридичних правил, норм, засобів і гарантій з відповідними їм державними 

структурами, покликану забезпечувати практичну реалізацію законів та інших 

правових актів [89, с.125]. В адміністративному праві можна виділити дві групи 

умов дотримання законності: матеріальні умови та процесуальні. Матеріальні 

знайшли своє закріплення в частині 2 статті 19 Конституції України, а 

процесуальні в статті 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

яка визначає, що провадження в справі та заходи впливу за адміністративне 

правопорушення мають здійснюватись на основі суворого додержання 

законності. У контексті правового моніторингу принцип законності 

розкривається в необхідності дотримання законодавства суб'єктами 

моніторингу в публічному адмініструванні при здійсненні моніторингової 

діяльності. Тобто, посадові особи зобов'язані діяти в суворій відповідності 

щодо нормативних правових актів, які визначають їх повноваження в даній 

сфері. 

У демократичній державі, якою є Україна, принцип гласності є ключовим 

принципом правової системи. В.О. Серьогін визначає, що конституційний 

принцип гласності полягає у визнанні необхідності й вимозі обов’язкового 

дотримання безперешкодного руху інформаційних потоків про явища і процеси 

політико-правової системи [263, с.58]. У правовому моніторингу принцип 
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гласності є основоположним, оскільки відкритість результатів моніторингової 

діяльності сприяє реалізації прав громадян на отримання достовірної 

інформації про нормативні правові акти. Гласність результатів моніторингу 

нормативних актів, проведеного різними суб'єктами і, перш за все державними 

органами повинна трансформуватися в гласність результатів 

правотворчості [17, с.66], вона має забезпечуватись за допомогою широкого 

використання засобів масової інформації.  

З принципом гласності тісно пов'язаний принцип прозорості та 

відкритості, на якому має базуватись діяльність суб'єктів владних 

повноважень. Цей принцип знайшов своє відображення в Законах України 

«Про публічні закупівлі» та «Про доступ до публічної інформації», який 

зобов’язує розпорядників інформації надавати публічну інформацію у формі 

відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на 

єдиному державному Веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах. 

Поняття відкритості як забезпечення вільного доступу до інформації, що 

визначає державну регіональну політику і є у розпорядженні органів державної 

влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування розкрито в 

Законі України «Про засади державної регіональної політики». Прозорість 

визначається в Законі України «Про державну службу» як відкритість 

інформації про діяльність державного службовця, крім випадків, визначених 

Конституцією та законами України. 

В адміністративному праві принцип публічності виділений в інституті 

адміністративної процедури як обов'язок адміністративного органу розглядати 

та вирішувати справи від імені держави або територіальної громади з 

урахуванням публічних інтересів. В.П. Тимощук ототожнює даний принцип з 

принципом офіційності, який вимагає активної ролі адміністрації у вирішенні 

адміністративних справ [2, с.36]. В теорії адміністративного судочинства 

принцип офіційності визначається як можливість суду за власною ініціативою 

залучати до адміністративного провадження, досліджувати та встановлювати 
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істинність всіх необхідних для з’ясування фактичних обставин справи для 

прийняття ним рішення по справі. Стосовно правового моніторингу принцип 

публічності (офіційності) полягає у тому, що його організація та проведення 

має носити відкритий, публічний характер. Не має бути закритих, кулуарних 

вирішень питань про внесення змін до законодавчої бази, мають проводитись 

публічні обговорення та враховуватись думка громадянського суспільства. 

Системність є основоположним принципом наукового пізнання і 

соціальної практики, сутність якого виявляється у застосуванні системного 

(комплексного) підходу в дослідженні складних об’єктів і орієнтує дослідження 

на розкриття їх цілісності та виявлення всіх типів зв’язків у ньому, зведення їх 

у єдину систему знань. При системному підході будь-яка система (об’єкт) 

розглядається як сукупність взаємопов’язаних елементів (компонентів), що має 

вихід (ціль), вхід (ресурси), зв’язок із зовнішнім середовищем, зворотний 

зв’язок [148, с.123]. Цей принцип є одним з начал, тим на чому будується 

ефективність будь-якої діяльності. Принцип системності дозволяє досліджувати 

нормативно-правовий акт як цілісне, складне, багатогранне явище, що 

складається з різних взаємопов’язаних елементів. На думку Ю.Г. Арзамасова, 

цей принцип також полягає у залученні до проведення правового моніторингу 

різних суб’єктів в тому числі суспільних організацій, вчених [17, с.71]. 

З принципом системності тісно пов'язаний наступний принцип – 

комплексність, під якою потрібно розуміти взаємозумовлений і пропорційно 

взаємоузгоджений розвиток системи як єдиного цілого, який забезпечує зв'язок 

усіх підсистем і елементів. Даний принцип в процесі моніторингу забезпечує 

всебічне спостереження за всіма основними процесами, що протікають в 

законотворчій сфері, дозволяючи при цьому вивчати дану сферу у взаємозв'язку 

з суспільно-політичними та соціально економічними процесами. Крім того, він 

також дозволяє аналізувати ситуацію в регіонах, порівнювати нормативні 

правові акти, що регулюють окремі сфери суспільних відносин, надаючи 

можливість суб'єктам моніторингу робити висновки про стан законодавства на 



141 

 

регіональному рівні та вживати заходів щодо вдосконалення правової системи 

країни [132, с.46].  

Плановість як специфічний принцип правового моніторингу в 

публічному адмініструванні має на увазі під собою здійснення моніторингової 

діяльності суб’єктами відповідно до розроблених планів. В ідеалі весь 

нормотворчий процес має проходити на основі даного принципу, але на 

практиці він дотримується досить умовно у зв’язку з різними політичними, 

економічними обставинами. На порядок денний сесії Верховної Ради України 

для розгляду виноситься певний перелік проектів Законів. Проте деякі з них 

можуть бути виключені у зв’язку з незадовільними висновками комітетів або 

Головного науково-експертного управління, інші – навпаки можуть бути 

внесені як невідкладні Президентом України. Тобто спланувати законодавчу 

діяльність стовідсотково неможливо, тому і перспективний моніторинг в 

деяких випадках буде недоречним, оскільки витрачені фінансові та людські 

ресурси на його проведення не принесуть очікуваного результату. Тому на 

практиці проводиться ретроспективне оцінювання і моніторинг, який, 

наприклад, передбачений у Республіці Білорусь: тільки після сплину одного 

року після набрання чинності нормативним правовим актом щодо нього 

можливе проведення правового моніторингу. 

Принцип безперервності управління передбачає постійний контроль за 

затвердженим поетапним процесом реалізації прийнятої стратегії та 

запровадження своєчасних коригувань в разі відхилення фактичного 

протікання процесу від запланованого [180, с.83]. Стосовно правового 

моніторингу даний принцип означає, що процес моніторингу має бути 

постійним і непереривним, тільки таким шляхом можна отримати об’єктивну 

інформацію. Слід зазначити, що принцип безперервності застосовується по 

відношенню до поточного моніторингу, який має постійний характер. Оскільки 

для таких видів моніторингу як тимчасовий або оперативний це неможливо. 

Ще один фундаментальний принцип на основі якого має здійснюватися 

правовий моніторинг в публічному адмініструванні, є принцип інформаційної 
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всеосяжності. Збір інформації про правозастосування діючих нормативних 

правових актів має здійснюватися з різноманітних джерел – від органів 

державної влади всіх рівнів та органів місцевого самоврядування до 

громадських установ і організацій, засобів масової інформації, громадян – за 

показниками, що визначаються в програмі (плані) моніторингу та уточнюється 

в процесі його проведення [239]. Отже, визначені принципи правового 

моніторингу в публічному адмініструванні є найбільш ґрунтовними за 

загальноприйнятними, проте це не означає, що даний перелік є вичерпним. 

Оскільки в залежності від конкретного виду правового моніторингу або 

суб’єкту його проведення специфічні принципи можуть доповнюватись. 

Будь-яке моніторингове дослідження – доволі складний і тривалий 

процес, що потребує ґрунтовного підготування й ретельного дотримання 

певних правил, процедур і технологій. Лише в такому разі отримані результати 

можна буде вважати об'єктивними й достовірними. Тому наступним етапом 

нашого дослідження є аналіз техніки правового моніторингу. Техніка правового 

моніторингу – важливий фактор у підвищенні якості нормотворчої діяльності, 

який допомагає уникнути прихованого лобіювання чиїхось інтересів при роботі 

над законопроектами, підсилює юридичну техніку, а також дозволяє проводити 

ефективну антикорупційну експертизу [207, с.51]. Вона має особливе значення 

для Верховної Ради. Адже парламент потребує якісного механізму 

прогнозування можливих наслідків законодавства, відстежування його ефекту і 

використання результатів таких операцій у своїй законотворчій діяльності [206, с.74]. 

Сам термін «техніка» походить від грецьк. technike – майстерний, techne – 

мистецтво, майстерність. Під словом «техніка», яке лежить в основі поняття 

юридичної техніки, розуміють: практичну діяльність; рекомендації щодо 

найбільш доцільних способів здійснення практичної діяльності; мистецтво 

здійснення практичної діяльності; сукупність засобів практичної діяльності 

тощо [323]. Метою юридичної техніки є досягнення ясності, простоти, 

стислості, певної стандартності, однаковості (уніфікованості) юридичних 

документів і раціоналізування юридичної діяльності загалом. При цьому, 
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безсумнівно, важливим є юридичний зміст нормативно-правових актів, зокрема 

юридичне вдосконалення нормативних документів, прийоми вироблення й 

оформлення юридичних документів, але так само важливу роль відіграє 

ефективне використання вироблених юридичних засобів, таких як правові 

презумпції, диспозитивні норми, тлумачення права – це також частина 

юридичної техніки, від розробки і вдосконалення якої залежить ефективність 

правозастосовної діяльності [325].  

Техніка правового моніторингу, на думку І.І. Онищука, – це комплекс 

правил, методів та засобів здійснення послідовних операцій органами 

державної влади, місцевого самоврядування, інститутами громадянського 

суспільства, науковими спільнотами з метою контролю, аналізу, узагальнення, 

оцінювання якості й ефективності нормативних правових актів та практики їх 

застосування, оформлення, оприлюднення та реалізації результатів моніторингу 

[203, с.165]. Техніка правового моніторингу базується на юридичній техніці, що 

представляє собою сукупність прийомів і способів підготовки, розгляду, 

прийняття та оприлюднення проектів нормативно-правових, правозастосовних, 

інтерпретаційних актів, які забезпечують повне, просте, точне, економічне їх 

співвідношення з життєвими реаліями, волею нормодавця або інтерпретатора 

[321, с. 491]. Ці терміни пов’язані між собою як частина та ціле, де юридична 

техніка виступає більш загальним поняттям. 

В юридичній літературі не завжди чітко розмежовують поняття «техніка 

правового моніторингу», «технологія правового моніторингу», «методологія 

правового моніторингу». І.В. Колісник зазначає, що в правовій науці складається 

парадигма досліджень, відповідно до якої питання технології моніторингу в праві, 

його техніки і методології не розмежовується і формулюються як проблеми 

останньої [135, с.206]. По-перше, слід визначити, що техніка і технологія – це дві 

різні, хоча і дещо схожі, категорії. Технологія відповідає на запитання: як 

робити, в якій послідовності здійснювати певні юридичні операції, а техніка 

відповідає на питання: за допомогою яких прийомів та засобів повинні 

здійснюватися ті чи інші технологічні дії, операції [329, с. 272]. Технологія 
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являє собою систематичну організацію технічних засобів, узагальнені засади 

дій, що застосовуються в певному роді випадків. Техніка – це результат, або 

артефакт, а технологія – це метод створення артефактів і вчення про нього [151, 

с. 306]. Юридична технологія – це ресурсно-забезпечена складна юридична 

діяльність, яка охоплює систему логічно взаємопов’язаних операцій, 

визначається рівнем розвитку правової системи суспільства [324, с.38], а 

юридична техніка це «теоретико-прикладна юридична наука, предметом 

вивчення якої є закономірності раціональної юридичної діяльності зі створення, 

тлумачення та реалізації права» [325, с.5]. 

Технологія публічного адміністрування – це детальний опис дій, що 

мають бути послідовно, у належний спосіб та із застосуванням конкретних 

засобів та прийомів здійснені суб'єктом публічного адміністрування 

(організацією чи конкретною посадовою особою) для досягнення певної 

мети [300, с.66]. Технологія публічного адміністрування спрямована на 

розкриття змісту діяльності працівників публічних адміністрацій щодо 

управління розвитком територіальних систем в державі. 

Технологію правового моніторингу слід розглядати як систему 

юридичних і організаційних процедур, спрямованих на планування, здійснення, 

оформлення та оприлюднення результатів правового моніторингу, а також 

облік результатів моніторингу і контроль ефективності процедур [99, с.92-93]. 

Тобто технологія правового моніторингу визначає послідовність дій його 

організації і проведення. 

Виходячи з цього 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. 

Технологія правового моніторингу в публічному адмініструванні є 

системним утворенням, структурні елементи якої підпорядковані і знаходяться 

у функціональному взаємозв'язку. Її складають наступні елементи: стратегічний 
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компонент, зміст якого становлять, завдання, принципи правового моніторингу 

в публічному адмініструванні, плани і прогнози розвитку його об'єктів; 

інституціональна складова (публічні адміністрації та інститути громадянського 

суспільства); тактичний компонент – дії і операції суб'єктів правового 

моніторингу, за допомогою здійснення яких стає можливим досягнення і 

рішення його мети і завдань; засоби, прийоми і способи здійснення згаданих 

дій і операцій; правила застосування відповідних засобів, прийомів і способів; 

методи пізнання об'єктів моніторингу [304, с.9]. Виходячи із запропонованої 

структури технології правового моніторингу, можна дійти висновку, що техніка 

правового моніторингу як сукупність прийомів, методів, засобів його проведення, 

є одним з елементів технології. А отже, вони співвідносяться між собою як частина 

та ціле. 

Техніка правового моніторингу складається з прийомів, способів, засобів 

те методів його здійснення, причому всі ці елементи є неоднорідними і не 

синонімічними за своїм змістом. Прийоми юридичної техніки – це дії, здатні 

повторюватися при підготовці правового документа [96, с.37]. Наприклад, прийом 

відсилань до іншого нормативного акту. Способи юридичної техніки – це складна 

за змістом діяльність, що включає сукупність прийомів. Прийом юридичної 

техніки передбачає використання техніко-юридичних засобів, являє собою 

певний порядок і спосіб їх раціонального використання, здійснюване за 

встановленими правилами [45, с.140]. Мова йде про засоби юридичної техніки, 

коли маються на увазі матеріальні предмети, об'єкти, з якими в процесі проведення 

юридичної роботи проводяться маніпуляції для досягнення поставленої мети. 

Методи юридичної техніки – це шляхи досягнення мети, упорядкування правового 

матеріалу або правовідносин [122, с.26]. Саме тому під технікою правового 

моніторингу розуміють усю сукупність даних елементів. 

До прийомів юридичної техніки необхідно віднести: абстрактний, 

казуїстичний, прямий, бланкетний (безпосередньо-певний) і контрольний 

техніко-юридичні прийоми, прийом відсилань до іншого нормативного акту, а 

також прийоми примітки і дефініції. Техніка правового моніторингу в 
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публічному адмініструванні включає такі прийоми збору інформації: тлумачення 

права, спостереження, анкетування, опитування, групування, експертні оцінки, 

правову експертизу. Зазначені прийоми відносяться до процесу отримання 

теоретичних знань про предмет і об'єкт правового моніторингу. Друга група 

прийомів включає прийоми обробки інформації: порівняння, аналіз, синтез, 

абстрагування, ідеалізацію, узагальнення, аналогію, моделювання, 

формалізацію, індукцію, – які є елементами методу теоретичного пізнання об'єкту 

правового моніторингу [187, с.13].  

Так, проведення експертної оцінки полягає у тому, що у професійній 

свідомості правозастосовців відображаються як якість закону, так і особливості 

правозастосовної діяльності в тій сфері реального управління, в якій діє 

правозастосовець [236, с.80]. Цей прийом отримання соціологічної інформації є 

найбільш розробленим та найменш трудомістким, він дозволяє виявляти 

особливості та недоліки як законотворчої, так і правозастосовної діяльності. З цим 

прийомом тісно пов'язаний наступний – анкетування. Анкетування є одним із 

оперативніших методів, під час якого охоплюється за короткий період значна 

кількість потенційних споживачів і дозволяє ставити конкретні питання і 

пропонувати відповіді. Саме цей метод дозволяє забезпечити кількісне 

пояснення отриманих даних і поєднати результати [42, с. 30-34]. На основі 

розроблених анкет можна проводити експертні опитування з конкретних 

актуальних проблемних питань підвищення ефективності законодавства. 

Анкетування необхідно використовувати при встановленні частоти 

використання різних видів первинних і вторинних документів, а експертні 

оцінки – для з’ясування їх вагомості для науковців. 

Згідно Порядку подання нормативно-правових актів на державну 

реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної 

реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 

12.04.2005 р. № 34/5: «експертиза нормативно-правового акта провадиться з 

метою встановлення повноважень суб’єкта нормотворення на прийняття цього 

нормативно-правового акта, забезпечення його відповідності законодавству, 
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якості й обґрунтованості, своєчасності прийняття, виявлення можливих 

позитивних і негативних наслідків його дії». На Міністерство юстиції та його 

структурні підрозділи покладається проведення таких експертиз: правової, 

антикорупційної, гендерно-правової, судової, на відповідність Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод, на відповідність законодавству 

Європейського Союзу. Правова експертиза є невід’ємним елементом правового 

моніторингу, за допомогою якої відбувається оцінка відповідності об'єкта 

експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів. 

Основними способами техніки правового моніторингу є: оцінка стану 

законодавства; аналіз і узагальнення законодавства; виявлення прогалин 

правового регулювання та корупціогенних чинників з метою їх усунення; 

вироблення рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення законодавства; 

оцінка ефективності реалізації нормативних правових актів; контроль; 

перевірка; соціально-правові: способи збору емпіричної інформації (аналіз 

документів, спостереження, опитування, експеримент) [208]. 

Найцікавішим з зазначених способів техніки правового моніторингу є 

експеримент. В. В. Лазарєв, який досліджував поняття та межі експерименту в 

області держави і права, визначив, що соціальний експеримент в зазначеній 

області можна розглядати як науково обґрунтований досвід у сфері державно-

правових відносин з метою визначення активної ролі держави і права в 

розвитку даних суспільних відносин [153, с. 20]. Правовий експеримент 

спрямований на виявлення законотворчих помилок і прорахунків з метою їх 

своєчасного усунення. Експериментальне законодавство, на думку Л. Мадера, − 

це форма законодавства, яка має певні особливості: воно має бути обмежене 

часом, мати чітке призначення, вказувати цілі запланованої законодавчої дії та 

критерії, які використовуються для оцінки відповідності тимчасово 

застосованих інструментів, визначити, які данні повинні бути зібрані, 

визначити відповідальність за збір таких даних та оцінку результатів [160]. 

Засоби юридичної техніки – це арсенал технічних пристроїв, 

матеріальних предметів і об'єктів, логічних (структура документа в цілому, 
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внутрішня структура норм), мовних, формально-атрибутивних (реквізити 

документа) і спеціально-юридичних (конструкції, презумпції, фікції, 

відсилання) засобів, техніко-юридичний інструментарій (поняття, визначення), 

з якими в процесі проведення юридичної діяльності виробляються маніпуляції 

для досягнення поставленої мети і створення кінцевого продукту 

конструювання досконалого і бездоганного тексту нормативного правового 

акту [45, с.126-127]. 

Техніка правового моніторингу в публічному адмініструванні передбачає 

розробку і застосування спеціальних юридичних засобів – критеріїв і 

показників оцінки ефективності нормативних правових актів і їх дії, 

використання логічних прийомів, способів і методів юридичної науки (прийоми 

тлумачення – логічний, граматичний, систематичний, історичний тощо), а 

також соціологічних (прогнозування ефективної дії правової норми, 

опитування, спостереження тощо), загальнонаукових (індуктивні, дедуктивні, 

аналітичні методи й інше), статистичних та інших методів [305, с.165]. Засоби 

правового моніторингу підрозділяються на правову інформацію, що міститься в 

юридичних актах, включаючи внутрішні документи установ, скарги та заяви 

громадян до державних установ, збірники інформації (статистичні, відомчі 

доповіді, результати наукових досліджень), а також правові та юридичні 

конструкції, принципи, поняття [187, с.13]. На етапі моніторингового 

узагальнення і аналізу інформації, наприклад, в міжнародній практиці 

використовуються такі техніко-юридичні засоби, як «досьє закону», критерії та 

показники ефективності законів і практики їх застосування. При оформленні 

результатів моніторингу застосовуються спеціальні прийоми підготовки 

підсумкового документа, що містить обґрунтовані пропозиції щодо корекції 

законодавства у вигляді доповідей тощо [11, с. 54]. 

Одним із прийомів нормотворчої техніки є застосування відсильних 

приписів. Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію 

до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації 

визначає, що розвантаження нормативно-правового акта відбувається через 



149 

 

відсилання до інших нормативних приписів однакової або вищої юридичної 

сили, унаслідок чого поширюється дія інших нормативно-правових актів на цей 

предмет правового регулювання. Відсилання у нормативно-правовому акті до 

його окремих положень, а також до інших нормативно-правових актів, їх 

окремих положень застосовуються, якщо необхідно підкреслити взаємний 

зв’язок нормативних приписів або уникнути дублювань. 

Такий засіб техніки правового моніторингу як конструкція являє собою 

елемент змісту права, його внутрішню форму. Вона передбачає, перш за все, 

типову структуру всіх елементів правового явища, що утворюють цілісну 

будову. Юридичними конструкціями є тільки такі поняття, які забезпечують 

здійснення юридичної практики за рахунок того, що вони формальним чином 

набувають безпосередньо правового значення. Якщо поняття закріплене в 

джерелі позитивного права на рівні терміна і воно розкрито через норми права 

як система правових засобів, то це поняття є юридичною конструкцією. Ti ж 

конструкції, які не зафіксовані нормативно, необхідно в такому випадку 

визнавати теоретичними конструкціями, які можуть при відповідних умовах 

стати юридичними [321, с.271]. 

Під методами моніторингу розуміють конкретні способи здійснення 

моніторингової діяльності, виконання всіх моніторингових функцій [266, с.67]. 

Щодо методів в публічному адмініструванні, то вони представляють собою 

способи впливу публічних органів на процеси суспільного і державного 

розвитку, а також на діяльність органів влади та певних посадовців, бізнес-

структури та громадян. Методи публічного адміністрування поділяються на 

адміністративні, економічні та правові [250, с. 21]. 

До методів моніторингу віднесені як загальнонаукові, так і приватно-

наукові, спеціальні методи. В якості методів проведення моніторингу 

законодавства називаються методи наукового пізнання навколишньої дійсності, 

які розроблені філософією, соціологією, юриспруденцією та іншими галузями 

наукового знання. Методами правового моніторингу в публічному 

адмініструванні виступають прийоми, за допомогою яких вивчається зміст 
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окремо взятого нормативно-правового акту публічних адміністрацій і 

адміністративного законодавства в сукупності та зіставляється з цілями його 

прийняття. Щодо методів правового моніторингу в публічному адмініструванні, 

то до них слід відносити: спостереження; аналіз; синтез; оцінку отриманих 

відомостей та прогнозування.  

Підсумовуючи наше дослідження, відзначимо, що техніка правового 

моніторингу в публічному адмініструванні відіграє дуже важливу роль та є 

складовою нормотворчого процесу. Майбутнє будь-якої, навіть 

найперспективнішої правової ідеї залежить від того інструментарію, який в 

результаті буде обраний для її реалізації. Запорукою якості нормативно-правових 

актів, на наш погляд, є дотримання правил і використання юридичної техніки. У 

цьому сенсі техніка правового моніторингу, як вид юридичної техніки, виступає 

свого роду «буферною зоною», проходження якої повинно забезпечувати техніко-

юридичне оформлення і досконалість концепції, принципів і ідей, відображених у 

правовій політиці. 

На підставі проведеного дослідження сутності правового моніторингу, 

вважаємо необхідним прийняття Закону України «Про правовий моніторинг», 

який би детально регламентував процедуру проведення моніторингової діяльності. 

За зразок пропонуємо взяти проект Закону України «Про правовий моніторинг», 

який було розроблено І.І. Онищуком, враховуючи наступні зауваження 

(додаток Б). 

По-перше у вступі до Закону йде мова про моніторинг нормативно-

правових актів, при цьому в якості об’єкта не зазначається моніторинг 

правозастосовної практики, який є невід’ємною частиною правового 

моніторингу. Якщо автор говорить про моніторинг нормативно-правових актів, 

то і закон має носити назву «Про моніторинг нормативно-правових актів». 

По-друге, дефініція правового моніторингу, яка викладена в статті 1, є 

занадто громіздкою: він виступає і методом отримання знання, і спеціальним 

видом правового контролю, і періодичним (постійним) стеженням за 

динамікою й статикою правових відносин і норм. В законі термін має бути 
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викладений більш зрозуміло та однозначно. Тому, на наш погляд, правовий 

моніторинг має бути визначений як комплексна, систематична діяльність 

уповноважених суб’єктів зі спостереження, аналізу, оцінки інформації щодо 

якості прийнятих нормативних правових актів та практики їх застосування, з 

метою підвищення його ефективності та прогнозування подальшого розвитку. 

Третє зауваження стосується викладення стаття 3, яка має назву «Основні 

засади правового моніторингу». Зміст та назва статті є невідповідними, 

оскільки розкриваючи основні засади, автор перераховує принципи правового 

моніторингу. Поняття засад правового регулювання суспільних відносин 

охоплюють значно більше правових явищ, аніж принципи правового 

регулювання цих відносин. Тому назву статті слід змінити на «Принципи 

правового моніторингу» та доповнити статтю принципами верховенства права, 

демократизму, науковості, гласності, публічності (офіційності), системності, 

комплексності, плановості, безперервності. 

До статті 5 «Об’єкти правового моніторингу» слід також включити 

правозастосовну практику як об’єкт моніторингової діяльності . 

В статті 6, яка розкриває зміст суб’єктів правового моніторингу, 

інституційні суб’єкти (інститути громадянського суспільства; експертні ради 

при вищих органах державної влади; наукові організації та об’єднання; 

корпоративні об’єднання; правозахисні та екологічні організації; політичні 

партії, наукові центри, засоби масової інформації) потрібно доповнити вищими 

навчальними закладами та окремими науковцями.  

В статті 16, як і в статті 3 засади потрібно замінити на принципи, оскільки 

автор ототожнює дані терміни і замість засад розкриває саме принципи 

прогнозування наслідків прийняття нормативно-правового акта. 

Стаття 19 регулює відповідальність суб’єктів за порушення Закону 

України «Про правовий моніторинг». Причому до таких суб’єктів автор 

відносить як органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхніх 

посадових й службових осіб, так і громадян. На наш погляд, юридична 

відповідальність має встановлюватись лише стосовно суб’єктів, для яких 
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проведення правового моніторингу є обов’язковим. До інституційних суб’єктів 

правового моніторингу юридична відповідальність не має бути застосована, а 

тому громадян потрібно виключити із даної статті. 

 

Висновки до розділу ІІ 

1. Правовий моніторинг в теорії адміністративного права розглядають з 

різних боків: як інститут, як юридичну діяльність, як правову категорію 

адміністративно-правової науки. 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. 

Як категорія адміністративно-правової науки правовий моніторинг – 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 вид адміністративної діяльності –це постійна 

комплексна система нормативно регламентованих дій суб’єктів моніторингової 

діяльності, спрямованих на вдосконалення адміністративного законодавства та 

практики правозастосування. 

Правовий моніторинг є необхідним елементом ефективної організації 

публічного управління. Правильно організований та проведений моніторинг 

дозволяє вчасно виявляти різного роду дефекти нормативно-правового 

регулювання (колізії, прогалини, дублювання). Для вирішення сучасних 

проблем розвитку законодавства в Україні має бути розроблена та затверджена 

концепція правового моніторингу. Концепція має закріпити єдине розуміння 

поняття, мети та завдань правового моніторингу, його суб’єктно-об’єктний 
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склад, принципи та техніку організації і проведення моніторингової діяльності, 

види правового моніторингу тощо. 

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. 

2. Суб’єктами правового моніторингу в адміністративному праві 

виступають інститути громадянського суспільства та суб’єкти публічної 

адміністрації, які представлені: органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування, їхніми посадовими і службовими особами; іншими 

суб’єктами при здійсненні ними владних управлінських функцій. 

Об’єктом правового моніторингу виступають нормативно-правові акти та 

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

правового моніторингу слід розглядати Конституцію, закони, 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. 

Окремо слід зазначити адміністративний акт як акт індивідуальної дії, що 

також виступає об’єктом правового моніторингу, оскільки за своєю сутністю 

він є невід’ємним елементом правозастосовного процесу. При цьому важливе 

проведення моніторингової діяльності не тільки прийнятих актів, але й їхніх 
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проектів. А от включення ж до об’єктів правового моніторингу нормативно-

правових актів, які втратили юридичну силу, видається недоцільним і 

непродуктивним. 

Підстави для класифікації правового моніторингу є досить 

різноманітними, серед них 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.  

3. Принципи в системі публічного адміністрування являють собою 

основні положення управлінської діяльності. Ним має відповідати діяльність 

суб’єктів здійснення правового моніторингу в публічному адмініструванні. До 

загальних принципів відносяться: верховенство права, законність, демократизм, 

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

системність, комплексність. До спеціальних – плановість, безперервність, 

об’єктивність, інформаційна всеосяжність, всебічність, програмне 

забезпечення. 

Будь-яке моніторингове дослідження – доволі складний і тривалий 

процес, що 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 є структурним елементом технології 

правового моніторингу. Техніка правового моніторингу представляє собою 

сукупність прийомів, методів, засобів та способів проведення правового 

моніторингу. 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 
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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.
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РОЗДІЛ ІІІ 

РОЛЬ ПРАВОВОГО МОНІТОРИНГУ У ФОРМУВАННІ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПРАКТИКИ 

ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ 

 

3.1 Використання моніторингової діяльності для вдосконалення 

адміністративного законодавства 

 

Правовий моніторинг сьогодні стає одним із пріоритетних напрямків 

державної діяльності, необхідних для ефективної організації публічного 

управління [114, с.147-148]. І важливість його організації та запровадження в 

Україні переоцінити важко. Він дозволяє визначати пріоритетні напрями 

удосконалення вітчизняної правової системи, відстежувати позитивні та 

негативні наслідки застосування норм законодавства у правовій практиці, 

встановлювати стійкі зв’язки між законопроектною та законодавчою 

діяльністю й остаточним результатом. Перед кожним законом або іншим 

нормативно-правовим актом з моменту набрання чинності постає питання 

ефективності, що виростає до рівня проблеми у рамках галузевого 

правозастосування або у масштабах діючого законодавства в цілому [195, с.22-

23]. Ефективність була, є і залишиться однією з найактуальніших, 

перспективних тем у всіх галузях знань, особливо в юриспруденції. Тому 

правовий моніторинг має стати «наріжним каменем» у побудові ефективної 

системи права в цілому, та адміністративного законодавства зокрема. 

Адміністративне законодавство України потребує радикального 

оновлення, результатом якого має стати запровадження нової ідеології 

функціонування органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, 

їх посадових осіб та інших суб’єктів, які законом уповноважені здійснювати 

владні управлінські функції [235]. У вітчизняній правовій доктрині під 

адміністративним законодавством переважно розуміють зовнішнє вираження 

адміністративно-правових норм, крім того воно відіграє важливу роль для 
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досягнення цілей та реалізації функцій державного управління. Визначальною 

ознакою розвитку законодавства, зокрема адміністративного, у демократичних 

країнах є його спрямованість на забезпечення прав і законних інтересів осіб у 

відносинах із державою та її органами. Загальнотеоретичним критерієм оцінки 

ефективності дії законодавства виступає забезпечення в процесі 

правозастосування тих прав і свобод, на гарантію яких воно в кінцевому 

підсумку було спрямоване. Ефективність нормативних правових актів – це 

характеристика їх дії, яка свідчить про спроможність правових норм в процесі 

їх реалізації вирішувати відповідні соціально-правові проблеми з урахуванням 

витрачених на це ресурсів державного примусу. Найбільш ефективними 

вважаються ті нормативно-правові акти, які покликані більшою мірою 

забезпечити максимально можливу реалізацію соціальних інтересів в сфері 

своєї дії. За даними проведеного анкетування мешканців в м. Одеса (додаток В) 

більшість опитаних (71 %) вважають вітчизняне законодавство неефективним. 

Дієвим засобом досягнення належної якості законів, створення сучасної 

ефективної системи права стане запровадження у законотворчість та 

правозастосування механізмів правового моніторингу [195, с.22-23]. 

Цікавим прикладом в контексті оновлення адміністративного 

законодавства є проект Закону «Про адміністративну процедуру» №9456. 

Спроби ухвалити відповідний закон тривають уже понад 20 років – і поки 

безуспішні. Головною причиною такого розвитку подій є нерозуміння з боку 

українських політиків, службовців, громадськості та більшості науковців 

сутності загальної адміністративної процедури, механізму її функціонування та 

значимості і потреби для держави і суспільства. У радянський час не було 

нічого приватного, не було потреби регулювати відносини чиновника з 

громадянами. Усе регулювалося на підзаконному, інструктивному рівні, і за 

такого підходу домінували відомчі інтереси. Тому в Україні політикам, 

науковцям та всьому суспільству ще бракує інформації про загальну 

адміністративну процедуру та її призначення [118]. У переважній більшості 

держав Європи протягом другої половини ХХ сторіччя відбувалася 
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систематизація законодавства про адміністративну процедуру та було прийнято 

окремі законодавчі акти, зокрема у Австрії, Болгарії, Данії, Іспанії, Італії, 

Нідерландах, Польщі, Угорщині, ФРН. На теренах колишнього СРСР декілька 

держав вже також прийняли загальні закони про адміністративну процедуру, 

серед них: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан [59].  

При прийнятті адміністративних рішень, тобто рішень органів публічної 

адміністрації, які стосуються прав і обов’язків конкретних приватних осіб, 

вимагається забезпечити права особи: бути вислуханою перед прийняттям 

негативного (несприятливого) рішення; на допомогу та представництво; на 

ознайомлення з матеріалами справи; обов’язки адміністративного органу 

обґрунтовувати несприятливі акти та зазначати порядок їх оскарження тощо. Ці 

та інші права особи і обов’язки адміністративних органів зафіксовано у законах 

про загальну адміністративну процедуру [284]. Метою законопроекту «Про 

адміністративну процедуру» є забезпечення ефективного та якісного рівня 

законодавчої регламентації процедур зовнішньо-управлінської діяльності 

органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб 

та інших суб’єктів, які законом уповноважені здійснювати владні управлінські 

функції, та захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у 

відносинах із державою [235]. Відхід від радянських стереотипів у державному 

управлінні та перехід до більш демократичного і сучасного способу взаємодії 

між органами публічної влади та громадянським суспільством вимагає 

прийняття Закону України «Про адміністративну процедуру». Це дозволить 

змінити характер відносин в державі з боку перенесення акценту з державного 

управління на публічне адміністрування. 

Іншим прикладом запровадження моніторингової діяльності слід назвати 

здійснення постійного моніторингу виконання органами виконавчої влади і 

органами місцевого самоврядування вимог Закону України «Про 

адміністративні послуги» та оприлюднення щокварталу інформації про 

результати такого моніторингу. Система державно-громадського моніторингу 

та оцінювання якості надання адміністративних послуг наразі перебуває на 
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етапі становлення. У жовтні 2013 р. Указом Президента України «Про 

невідкладні заходи щодо прискорення здійснення економічних реформ» 

запроваджено постійний моніторинг виконання органами виконавчої влади і 

органами місцевого самоврядування вимог Закону України «Про 

адміністративні послуги» з боку Державної служби України з питань 

регуляторної політики та розвитку підприємництва. У межах цього 

моніторингу, зокрема, здійснюється он-лайн анкетування громадян щодо якості 

надання адміністративних послуг в центрах надання адміністративних послуг.  

Аналіз стану законодавства показує, що в даний час 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. Причиною поганої якості законів може 

виступати необдуманість та несвоєчасність їх прийняття, невідповідність їх 

суспільним відносинам, недотримання законодавчої техніки тощо. Згідно 

проведеного анкетування мешканців м. Одеса (Додаток В) найбільшими 

недоліками адміністративного законодавства, що заважають успішному 

проведеню реформ є: безсистемність (32%), колізійність (22%), прогальність 

(25%). Такі проблеми потребують як теоретичного, так і практичного 

вирішення. Аналіз соціально-політичної ситуації, що склалася в Україні, 

свідчить, що саме відсутність дієвого механізму своєчасного виявлення та 

відновлення порушеного конституційного балансу стає основною причиною 

накопичення відповідної негативної суспільної енергії, яка, набираючи 

критичної маси, призводить до соціальних вибухів. Реальне життя свідчить, що 

особливо в суспільствах, які трансформуються, не задіяні відповідні механізми 

постійного правового моніторингу, а існуючі системи конституційного контролю та 

юстиції не в змозі адекватно реагувати на сучасні виклики [95, с.11]. 

Робота з вдосконалення законодавства має поєднувати моніторинг діючих 

правових норм, прогнозні дослідження найбільш ефективних шляхів усунення 

виявлених моніторингом недоліків правового регулювання, дотримання вимог 
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юридичної техніки при розробці нормативних правових актів [253, с.30]. 

Якість законодавства можна оцінювати як на рівні системи права в 

цілому, так і на рівні окремих нормативних правових актів. Аналіз якості 

нормативних правових актів здійснюється на етапі перевірки їх конституційно-

правової природи і виявлення основних дефектів соціального змісту і 

формально-юридичної складової норм, що входять до нього. На етапі 

вироблення пропозицій щодо підвищення ефективності дії нормативних 

правових актів акцент повинен бути зроблений на перевірці тих системних 

характеристик законодавства, які можуть ускладнити реалізацію даних актів. 

Йдеться про аналіз тієї підсистеми законодавства, в якій діє нормативний акт, з 

точки зору наявності прогалин і суперечностей, оцінки ступеня стабільності 

законодавства тощо [239, с.121].  

Слід окремо зазначити, що поняття законодавства вживається у вузькому, 

точному сенсі саме як система законів і в широкому – як система нормативно-

правових актів всіх видів, а іноді і як синонім права. Тому, коли говорять про 

законодавчі акти – значить, мова йде про систему законів у вузькому сенсі, а 

коли говорять про акти законодавства, мова може йти не тільки про закони [56]. 

В нашому дисертаційному дослідженні ми використовуємо термін 

«законодавство» у широкому сенсі, охоплюючи всі нормативні правові акти, 

прийняті органами та посадовими особами органів державної влади. Саме так 

тлумачить термін «законодавство» Конституційний Суд України у своєму 

Рішенні  № 12-рп/98 від 9 липня 1998 року, зазначаючи, що цей термін «досить 

широко використовується у правовій системі в основному у значенні як 

сукупності законів та інших нормативно-правових актів, які регламентують ту 

чи іншу сферу суспільних відносин і є джерелами певної галузі права. У 

законах залежно від важливості і специфіки суспільних відносин, що 

регулюються, термін «законодавство» вживається в різних значеннях: в одних 

маються на увазі лише закони; в інших, передусім кодифікованих, в це поняття 

включаються як закони та інші акти Верховної Ради, так і акти Президента, 
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Кабінету Міністрів, а в деяких випадках – також і нормативно-правові акти 

центральних органів виконавчої влади».  

На думку О.В. Богачової, однією з причин недосконалості, 

безсистемності, незбалансованості, дублювання законів, наявності численних 

прогалин і відверто застарілих норм законодавства, їх колізійності є стихійний, 

непослідовний характер суспільних перетворень, оскільки часом практична 

діяльність держави в галузі економіки, соціальної політики, боротьби зі 

злочинністю не дає стратегічних орієнтирів руху країни. Відчутною є 

відсутність багаторічної перспективної програми соціально-економічного 

розвитку країни. Все це безпосередньо впливає на стан законодавства, 

ефективність законотворчого процесу [44, с.10]. За допомогою контент-аналізу 

ми дослідили найбільш популярні закони, за якими йде запит на сайті 

Верховної Ради, виключивши кодекси та закони, що були прийняти до 2005 

року. В результаті ми прийшли до висновку, що до більшості з них вносяться 

зміни по декілька разів за рік: Закон України «Про запобігання корупції від 

14.10.2014 року – 26 редакцій, Закон України «Про публічні закупівлі» від 

15.12.2015 року – 9 редакцій, Закон України «Про державну службу» від 

10.12.2015 року – 14 редакцій, Закон України «Про виконавче провадження» від 

02.06.2016 року – 21 редакція, Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 

року – 18 редакцій, Закон України «Про національну поліцію» від 02.07.2015 

року – 21 редакція. Отримані дані ще раз підтверджують непослідовність та 

хаотичність законодавчого процесу, за якого до щойно прийнятого закону 

кожні кілька місяців вносяться зміни. Відсутність стабільності породжує 

хаотичність законотворчості. За допомогою спостереження, контролю, оцінки 

стану законодавства і правозастосовної діяльності відкриваються всі ці 

негативні сторони законодавства, стає можливим визначити ступень виконання 

завдань, цілей, відповідність закону суспільним відносинам, що в подальшому 

служить основою для вдосконалення системи законодавства. 

В. Бондаренко визначає, що умови ефективності дії адміністративно-

правових норм стосуються, по-перше, самої норми; по-друге, діяльності 
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правозастосовних органів; по-третє, особливостей правосвідомості й поведінки 

громадян. Виходячи з цього вчений приходить до висновку, що перша умова 

визначає відповідність адміністративно-правових норм тим загальним і 

конкретним соціально-економічним, ідеологічним, культурно-психологічним та 

організаційним умовам, у яких вони діятимуть. Для цього мають бути 

забезпечені підготовка і прийняття науково обґрунтованих норм, що 

відповідають цілям розвитку законодавства. Друга умова стосується 

правозастосовної діяльності, оскільки найдосконаліший закон виявиться 

неефективним, якщо практика його застосування не відповідатиме поставленим 

вимогам. Правозастосовні акти є важливим засобом для досягнення мети, яка 

стоїть перед нормою адміністративного права. Включені в механізм правового 

регулювання, ці акти покликані забезпечити його чітку роботу. І третя умова 

відноситься до високої правової культури населення, відсутності правового 

нігілізму. Оскільки пасивність громадянського суспільства створює передумови 

для безконтрольного державного реформування системи формальних структур 

та інститутів, у межах якої застосовують норми права, і спричиняє цим істотне 

зниження ефективності цієї підсистеми [47]. 

Можна виділити такі етапи визначення ефективності нормативно-

правових актів: 1) визначення цілей правових норм; 2) застосування методів і 

техніки збору і обробки інформації; 3) встановлення співвідношення результату 

і мети правової норми; 4) змістовне тлумачення результатів дослідження [113, 

с.20]. Правовий моніторинг має відбуватись на кожній з зазначених стадій: на 

першій за його допомогою визначаються суспільні відносини, які мають бути 

врегульованими; на другій – йде збір, аналіз необхідної інформації; на третій – 

оцінюються результати дії правової норми та відповідність її меті; четверта 

стадія закінчується плануванням та прогнозуванням подальшого розвитку 

законодавства у даній сфері. 

Вплив результатів моніторингу на адміністративне законодавство може 

проявлятися в наступних формах: виступати в якості орієнтира при плануванні 

нормотворчої діяльності органів державної влади; служити підставою для 



163 

 

законодавчої ініціативи, а також вихідним матеріалом для ініціювання 

розробки нових правових актів або внесення відповідних змін до чинних [224]. 

І звісно ж саме завдяки моніторинговій діяльності відбувається вдосконалення 

національного законодавства. 

Удосконалення нормативно-правових актів – це здійснювана спеціально 

уповноваженими суб’єктами за допомогою техніко-технологічного 

інструментарію нормотворення юридична діяльність, спрямована на 

недопущення та усунення недоліків у нормативно-правових актах [141, с.396]. 

Така діяльність необхідна була завжди будь-якій державі, проте підвищення 

ступеня її актуальності пов'язано з великим зростанням кількості законів, що, 

на перший погляд, може здатися позитивним, ефективним результатом 

діяльності законодавчих органів. Однак насправді це свідчить про 

неефективність законотворчості, коли необдумано приймаються закони, які не 

відповідають сформованим реаліям, або недостатньо якісно регулюють 

відповідні суспільні відносини, що призводить до необхідності внесення 

доповнень до них або їх скасування, прийняття нових законів [293]. У зв'язку з 

цим в зазначеному аспекті повинна діяти єдина концепція правового моніторингу з 

метою підвищення ефективності законодавства та правозастосовної діяльності. 

Запровадження сучасного інституту правового моніторингу є не просто 

актуальним питанням теоретиків права, а й важливою проблемою 

загальнодержавного рівня, проблемою, що стосується всіх без винятку 

державних і муніципальних органів влади. Ефективний правовий моніторинг 

неможливий без його теоретичної опрацювання з наукової та методологічної 

точок зору. Законодавцю необхідно чітко визначити, який зміст вкладається в 

поняття «моніторинг», «законодавство», «нормативний акт», «закон» тощо. 

Саме тому важливе прийняття Закону «Про нормативно-правові акти», який би 

надав офіційне визначення багатьом юридичним термінам. 

М.Є. Глазкова та С.Б. Нанба пропонують розглядати правовий 

моніторинг як регулярну комплексну аналітико-оціночну діяльність, що 

включає спостереження, аналіз, узагальнення, оцінку інформації про якість 
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прийнятих і діючих нормативних правових актів, практики їх застосування, 

розробку пропозицій про усунення виявлених недоліків нормотворчості і 

правозастосування, прогнозування напрямків розвитку правового регулювання 

відповідної сфери суспільних відносин. Таким чином, правовий моніторинг 

включає етапи підготовки нормативного правового акту, надання йому 

юридичної сили, правозастосування, оцінки наслідків його прийняття і 

прогнозування напрямків розвитку нормативно-правового регулювання [68]. 

Тобто правовий моніторинг охоплює всі етапи проходження нормативного 

правового акту, оскільки на кожній з зазначених стадій можуть збиратись дані, 

які підлягають аналізу і оцінці щодо ефективності дії. 

В свою чергу Н. Червинська пропонує використовувати термін 

моніторинг ефективності законодавства, під яким слід розуміти постійне 

спостереження (аналіз) законопроектів і законів на відповідність їх вимогам 

законодавчої техніки і практики застосування для впливу на процес досягнення 

мети, яку ставить законодавець, відповідність конституційно закріпленим 

правам і свободам людини і громадянина, принципам внутрішньої і зовнішньої 

політики держави. Загальною метою моніторингу ефективності законодавства 

повинно стати створення узгодженого законодавчого комплексу, в якому 

інтереси людини і громадянина відповідають інтересам держави, і 

навпаки [299, с.236]. Цікавим є запропоноване визначення, оскільки об’єктом 

моніторингу в даному випадку виступає саме ефективність законодавства, а в 

центрі знаходяться права і свободи людини. 

Разом з тим реальне втілення системи правого моніторингу в правове 

регулювання, підвищення якості і соціальної обґрунтованості прийнятих 

нормативно-правових актів та рішень органів влади обмежується переважно 

окремими сферами державно-адміністративного управління. На підвищення 

ефективності соціально обґрунтованої політики державно-управлінських 

рішень впливає соціально-адміністративний моніторинг, який забезпечує не 

тільки відстеження реалізації правових актів та контроль за їх дією, але і 

проведення аналізу суспільних відносин з точки зору ефективності прийнятих 



165 

 

правових заходів, правових рішень [278, с.64-65]. Важливою умовою 

підвищення ефективності застосування адміністративно-правових норм у сфері 

державного управління є подальше зміцнення законності, боротьба з фактами 

порушення права та неправильного його застосування. 

Отже, проблема правового моніторингу та розширення його механізмів є 

в даний час, з одного боку, комплексною проблемою, що вимагає свого 

законодавчого врегулювання, а з іншого боку, прагненням знайти механізм 

зворотного впливу суспільства на законотворчий процес. Звісно ж, що 

найближче вирішення проблеми правового моніторингу можливе при 

використанні досвіду зарубіжних держав, проведенні порівняльного 

нормативного аналізу в тих країнах, де правова база з даного питання вже 

сформована, пройшла етап становлення та було виявлено недоліки її 

розвитку [105, с.37]. Крім того, баланс в удосконаленні механізмів правового 

моніторингу може бути досягнутий при безпосередній участі наукової 

юридичної спільноти. 

Ефективність правових норм являє собою співвідношення між фактичним 

результатом їх дії і тими цілями, для досягнення яких ці норми були прийняті. 

Отже, ефективність нормативного правового акту визначає його якість. 

Неякісним нормативно-правовим актом неможливо забезпечити досягнення 

цілей, для яких він був прийнятий. У процесі визначення ефективності 

законодавства необхідно в першу чергу з'ясувати конституційно-правовий 

характер норм, що входять у розглянутий законодавчий акт, і їх відповідність 

загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, що є складовою 

частиною національної правової системи [97]. 

Основні чинники, які негативно впливають на ефективність діяльності 

органів влади в Україні, можна поділити на дві групи: зовнішні та внутрішні. 

До першої групи відносяться: використання старих механізмів управління; 

невміння максимально використати всі свої потенційні можливості, 

передбачені законодавством; відсутність чіткого розмежування повноважень 

між владними суб’єктами; відсутність «прозорості» власної діяльності. Щодо 
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другої групи, то вона представлена: гаянням часу на ведення документації, на 

«паперову» роботу, недостатнім використанням сучасних можливостей 

збереження, обробки і передачі інформації; нестачею у багатьох співробітників 

знань, вмінь і навичок, необхідних у їхній практичній роботі, низьким рівнем 

володіння сучасними інформаційними технологіями. [250, с. 66]. 

На думку Л.О. Іванової, оцінка ефективності дії нормативних правових 

актів (правових норм), що здійснюється в процесі правового моніторингу, має 

бути спрямована як на визначення ступеня ефективності дії правових норм, так 

і на вироблення пропозицій щодо підвищення ефективності реалізації 

нормативних приписів на практиці. Тому для вирішення першого завдання 

необхідно визначити критерії ефективності нормативних правових актів і 

засновані на них показники, що дозволяють вимірювати ефективність в ході 

емпіричного дослідження. В ході вирішення другого завдання передбачається 

виявлення факторів, що впливають на ефективність реалізації законодавства, 

визначення основних напрямків негативного впливу і вироблення пропозицій 

щодо їх подолання [113, с.21]. 

Учасники законодавчого процесу та правореалізаційної діяльності 

усвідомлюють необхідність здійснення моніторингу результатів своєї 

діяльності. Однак для того щоб цей важливий для ефективного правового 

регулювання правовий інститут став суспільно значущим явищем, слід 

розглядати його у взаємозв'язку з повноваженнями державних органів зі 

здійснення державного контролю, що забезпечує його належне становище в 

державному управлінні [134, с.142]. На жаль, нинішній стан державного 

управління залишається в цілому неефективним, він поєднує в собі як 

інститути, що дісталися у спадок від радянської доби, так і нові інститути, що 

сформувалися у період незалежності України. Витрати на утримання органів 

державного управління зростають з кожним роком, а ефективність діяльності 

цих органів навпаки знижується. Саме тому, вкрай необхідно створити 

раціональний механізм державного управління, який дозволить підвищити 

ефективність реалізації державної політики [226]. 
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Інститут правового моніторингу можливо використовувати при 

оцінюванні наслідків реалізації нормативних правових актів, що дозволить 

підвищити їх якість і ефективність державного і муніципального 

управління [220, с.23]. У той же час гострота проблем забезпечення 

ефективності державного управління на основі закону вимагає ширших рішень. 

Правовий моніторинг повинен зайняти високе місце, з одного боку, в системі 

правового забезпечення державних і суспільних процесів, з іншого – в 

механізмі управління [287]. 

Державне управління є інститутом адміністративного права. 

Адміністративний аспект державного управління полягає у виконавчій та 

розпорядчій діяльності держави, що реалізується виконавчою владою, а також у 

практичній організації виконання законів, інших нормативних актів, 

юридичних приписів [89, с.77]. Тому пропонуємо більш детально зупинитись 

на впливі правового моніторингу на державне управління. 

Державне управління демократичною державою має бути прозорим, 

ефективним і, що найважливіше, має бути відкритим для громадського 

контролю та критики. Воно має забезпечити можливість врахування 

громадської думки та ідей щодо вдосконалення та надання кращих послуг. Крім 

того, воно повинне представляти загальний інтерес великої частини людей, а не 

особистих інтересів меншості. Сучасна, прозора і підзвітна система державного 

управління є запорукою формування довіри громадян до держави. Результати 

дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова у березні 

2019 року показали 81% недовіри громадян до державного апарату 

(чиновників) (додаток Г). Отже, суспільне життя в Україні свідчить про 

необхідність реформування методів та форм публічного адміністрування, що 

потребує докорінних перетворень та відповідного врегулювання відносин між 

державою та громадянином.  

За роки незалежності України система державного управління так і не 

стала цілком ефективною та дієвою. Серед її суттєвих недоліків виокремлюють 

відсутність єдності, цілісності, послідовності у діяльності органів влади різних 
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рівнів [119, с. 3]. Крім того, до основних проблем державної служби відносять її 

певну закритість для соціуму, не комплексне правове регулювання, 

поширеність в діяльності апарату таких антисоціальних явищ, як тяганина, 

бюрократизм, відчуження від людей, корупція. Це породжує інтегральну 

проблему – недостатню ефективність діяльності державної влади та її апарату 

[48, с. 12]. Основною особливістю даної проблеми є те, що органи державного 

управління працюють в умовах швидких змін. Середовище, по якому рухається 

суб'єкт державного управління, нерідко, виходячи з однієї критичної ситуації, 

потрапляє в іншу, ще складнішу, зовсім не врегульовану законом [107, с. 116]. 

Це дає підстави стверджувати про суттєве зниження ефективності 

діяльності системи органів державного управління та необхідності її якісного 

оновлення шляхом запровадження сучасних форм та методів управління. 

Проведене анкетування серед мешканців м. Одеса (Додаток В) показало, що 

система державного управління потребує реформування (62 %). Тому 

вирішення проблеми ефективності державного управління посідає нині одне з 

перших місць і потребує поглибленого теоретико-методологічного 

дослідження [291, с. 30]. Ефективність державного управління, на думку 

В.Бакуменка, це один з основних показників досконалості управління, що 

визначається за допомогою зіставлення результатів управління і ресурсів, 

затрачених на їх досягнення [25]. Якість державного управління виступає як 

ключовий фактор досягнення високого рівня розвитку суспільства і добробуту 

його громадян. Для перезавантаження застарілої пострадянської системи 

управління та посилення спроможності державних інституцій Уряд реалізує 

комплексну реформу державного управління згідно з європейськими 

принципами належного врядування. У фокусі реформи – підготовка якісних 

урядових рішень, формування професійної державної служби, впровадження 

електронного врядування та надання доступних послуг громадянам. Активна 

реалізація реформи розпочалася у 2016 році з прийняттям нового Закону «Про 

державну службу» та комплексної Стратегії реформування державного 

управління. Підзвітне та прозоре державне управління – це важлива передумова 
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євроінтеграції України, без якої неможливо побудувати сильну, європейську та 

демократичну державу [112, с.2]. 

Однією з найважливіших проблем управління є визначення ефективності 

управлінського впливу на керований об'єкт і ефективності функціонування 

організації в цілому. Для багатьох аспектів управлінської діяльності 

можливості визначення такої ефективності є досить проблематичними. 

Вирішити цю проблему може моніторинг, який дозволяє не тільки відстежити 

результати, а й показує те, наскільки ефективно ця діяльність 

здійснювалася [260, с. 77]. 

Такий інститут як правовий моніторинг визнається найбільш 

раціональним і перспективним способом підвищення ефективності правового 

регулювання, управління інформаційним суспільством [204, с. 54]. Цілком 

справедливо можна зазначити, що це підтверджує актуальність розгляду 

зазначеного правового інституту в контексті нашого дослідження. 

Інститут правового моніторингу розглядається в якості одного з 

ключових інструментів підвищення рівня ефективності правового регулювання, 

забезпечення належної якості прийнятих нормативних правових актів і їх 

реалізації [9, с. 2]. Правовий моніторинг повинен стати невід'ємною частиною 

правового регулювання. Однак ефективне функціонування цієї системи є 

можливим лише за умови її інституціонального оформлення в законодавстві як 

особливого виду державної діяльності [78, с. 137]. 

За словами Е.Д. Гладдена [356], є три характеристики ефективного 

державного управління: воно має відповідати функціональним цілям, для яких 

було створено; воно має бути в змозі задовольнити довгострокові потреби, які 

можуть виникнути внаслідок зміни адміністративних методів або змін у 

соціальному середовищі, які є більш важливими та впливовими; воно має 

відповідати централізованому плану, а також задовольняти специфічний та 

спеціальний попит. 

Слід відмітити посилення поінформованості серед громадян країни щодо 

їх прав та обов'язків уряду. Таким чином, роль та функції державного 
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управління також набули досить динамічного характеру і постійно 

розвиваються у відповідь на потреби суспільства. Технологічне втручання, 

включення нових принципів управління, з урахуванням потреб і прагнень 

кінцевого споживача, є дещо новими тенденціями в галузі державного 

управління. 

Розрізняють три основних поняття ефективності державного управління: 

загальну соціальну ефективність державного управління; ефективність 

організації і функціонування суб'єктів державного управління; ефективність 

діяльності управлінських органів і посадових осіб. Критерії загальної 

соціальної ефективності державного управління – це ті, які дають можливість 

бачити і вимірювати досягнутий рівень задоволення назрілих потреб, інтересів і 

цілей суспільства. На їх основі можна визначити найголовніше: зв'язок 

державного управління і суспільства та готовність першого до забезпечення 

динаміки і гармонійності другого. Оцінку стану організації і функціонування 

самої держави як суб'єкта управління суспільними процесами виражає 

ефективність організації і функціонування суб'єктів державного управління. 

Для цього служить група критеріїв спеціальної соціальної ефективності 

державного управління, які розкривають і характеризують якість (рівень) всієї 

сукупності органів державної влади і місцевого самоврядування в єдності їх 

цілеполягання, організації і функціонування. Які проблеми вирішують керуючі 

компоненти, яким чином, які витрачають суспільні ресурси – ось питання, на 

які покликані дати відповідь ці критерії. В оцінці ефективності державного 

управління важлива роль належить критеріям конкретної соціальної 

ефективності діяльності кожного управлінського органу (органу державної 

влади чи органу місцевого самоврядування) і посадової особи, кожного 

одиничного управлінського рішення, дії, впливу. Кожен орган державної влади 

чи орган місцевого самоврядування володіє своєю компетенцією, яка 

характеризує цілі, зміст, можливості та межі його діяльності, а в ньому кожна 

посада державного службовця – своїми кваліфікаційними ознаками, що 

відображають її роль і участь у реалізації компетенції відповідного органу. Це 
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нормативна модель управлінської діяльності, яку можна розглядати як засіб 

впорядкування, раціоналізації і забезпечення ефективності управління [89, 

с.153-160]. 

Від організації ефективного управління суспільними процесами залежить 

вирішення багатьох соціальних і економічних проблем, що стоять перед нашою 

державою. При цьому в більшості випадків помилки в управлінській діяльності 

відбуваються через відсутність або неповноту необхідної інформації про об'єкт 

управління і зворотного інформаційного зв'язку з ним [26, с.5]. Процес 

управління є циклічним, відносно замкнутим: він починається з постановки 

цілей, завдань і закінчується виконанням цих завдань, досягненням певного 

результату; на підставі інформації про досягнення або недосягнення мети 

ставляться нові завдання, висувається нова мета і цикл починається спочатку. 

Виходячи з цього інформація про результати розглядається в якості істотного 

елементу державного управління суспільством [261, с.4]. Отже, безспірно 

найважливішою характеристикою держави є рівень її інформаційного 

забезпечення, що робить істотний вплив на всі процеси соціально-економічного 

розвитку суспільства. Багаторічний досвід роботи з удосконалення державного 

управління підтверджує, що інформаційне забезпечення слід розглядати як 

один із стратегічних напрямків підвищення ефективності діяльності на всіх 

рівнях: державному, галузевому, регіональному, міжнародному та інших [117, 

с.3]. Інакше кажучи, ефективне управління можливе лише за наявності його 

надійного інформаційного забезпечення. Подоланню багатьох недоліків 

державного управління може служити широке впровадження моніторингових 

способів отримання інформації про функціонування і розвиток різних 

громадських систем, які виступають об'єктами управління. 

Правовий моніторинг, який використовує такі інструменти забезпечення 

якості законодавства як соціологічні дослідження, прогнозування, моделювання 

дії майбутніх законів, комплексну експертизу законопроектів має розглядатись 

в якості одного з найважливіших інформаційних ресурсів правотворчої 

політики. Необхідно формування єдиної багаторівневої інформаційної бази 
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моніторингу, в якій повинно відбуватися узагальнення результатів, отриманих в 

ході проведення моніторингу суб'єктами різного рівня, різних гілок державної 

влади. У зв'язку з цим має бути визначений орган, відповідальний за 

забезпечення функціонування та поповнення даної бази [224]. В актах про 

правовий моніторинг мають бути передбачені види необхідної інформації, що 

підлягають аналізу та оцінці при проведенні правового моніторингу, порядок її 

надання, критерії (показники), на підставі яких повинна аналізуватися 

інформація, що надійшла, і готуватися підсумковий документ про результати 

моніторингу [233, с.12]. У зв'язку з цим правовий моніторинг визначається як 

система безперервного спостереження, аналізу та оцінки дії нормативних 

правових актів з метою прогнозування подальшого розвитку законодавства і 

підвищення ефективності його регулюючого впливу [177, с. 22].  

Ефективність державного управління – це не просто співвідношення між 

результатами і затратами, а досягнення соціально значущих результатів при 

суспільно виправданих затратах. Ефективність державного управління – це 

комплексне поняття, яке залежить від багатьох факторів, зокрема економічних, 

соціальних, політичних, організаційних тощо [291, с.36]. Якість державного 

управління тісно пов’язана з поняттям успішності управління. Водночас 

державне управління дуже різнопланове за показниками як цілей, так і 

успіхів [252, с.243]. Специфіка впливу моніторингу на управлінський процес 

полягає в можливості більш повного врахування при реалізації управлінських 

функцій турбулентних змін факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. 

Вплив моніторингу на процес постановки мети зводиться до уточнення 

бажаного і досягнутого результату з метою створення умов для його 

формального опису, відстеження, оцінки [266, с. 69]. 

На думку В.М. Сороко, гарантією спроможності до цілеспрямованих змін 

у сфері публічного управління є: наявність адекватних інструментів 

моніторингу й оцінки діяльності публічної влади; опанування цих інструментів 

і пізнання процесів управління змінами професійними управлінцями – 

державними службовцями і посадовими особами місцевого 
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самоврядування [271, с.3]. Таким чином, він приходить до висновку, що 

моніторингові спостереження за діяльністю органів державної влади сприяють 

комплексному вирішенню питань ефективного управління. 

Роль моніторингу в державному управлінні З.В. Гбур визначає як 

спрямування його на: виявлення недоліків та розроблення заходів щодо 

вдосконалення роботи, процесу прийняття рішень; розробку рекомендацій, 

прогнозів, аналітичне обґрунтування результату впровадження певного 

нормативного документу чи запровадження певної політики у сфері 

використання моніторингу; підготовку інформаційно-аналітичних видань, які 

містять оцінку стану і змін, а також пропозиції і рекомендації щодо вирішення 

актуальних проблем та ситуацій у певній сфері діяльності; виявлення проблем у 

сфері діяльності або в конкретній установі; періодичне і систематичне 

відстежування подій, ситуацій та оцінка змін у ситуації, що відбувається [66, с.9]. 

Правовий моніторинг носить всеосяжний характер, і, як системне поняття 

має більш широкий зміст, ніж моніторинг тільки стану закону, нормативних 

правових актів. Він охоплює всі стадії правотворчого процесу таких, як 

правотворча діяльність щодо законодавчого забезпечення державної політики, 

підзаконна правотворчість, правозастосовна діяльність [177, с.9]. 

Необхідно розкрити, насамперед, концептуальні основи впровадження 

правового моніторингу в діяльність органів державної влади. Знизити ступінь 

розбалансованості в механізмах прийняття та реалізації політико-правових 

рішень допоможе запровадження системи моніторингу законодавства та 

правозастосовної практики. Правовий моніторинг необхідний як інструмент 

оцінювання ефективності проведених перетворень у системі конституційних 

цінностей, і як механізм, що сприяє своєчасному реагуванню на недосконалість 

правового регулювання та проблеми правозастосовної практики [178, с.3]. 

Фундаментальні недоліки, такі як: невизначеність, суперечність, 

складність існують в багатьох законах, що стосуються організації та 

функціонування державного управління. Деякі закони надають державі та її 

посадовим особам широкі дискреційні повноваження або дозволяють 
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призупинення основних прав людини за певних умов. Іноді старі закони 

зберігають свої положення разом із прийняттям нових законів, що регулюють 

той самий предмет. Більш важливим є, мабуть, відсутність правових актів, що 

регулюють нові питання. Коли новий закон передбачає прийняття ряду 

підзаконних актів, що мають врегулювати нові положення, а цього не 

відбувається – може утворитись прогалина або навіть прірва в певній сфері 

життєдіяльності суспільства. Так наприклад, відбулось з прийняттям Закону 

України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині», 

який вступив в силу з 1 січня 2019 року. На базі цього закону мало бути 

запроваджено Єдину державну інформаційну систему трансплантації та 

введено посаду трансплант-координатора. Але цього не відбулось, в результаті 

чого трансплантація органів в Україні на даний момент паралізована. І таких 

прикладів – безліч [30, с.122].  

Ефективність законодавства багато в чому визначається його метою, 

основним змістом, законодавчим вираженням, загальною структурою та 

результатами. Ефективне законодавство повинно мати чітку мету; 

запроваджувати послідовні та добре продумані правила та правозастосовні 

механізми, які реально вирішать цільові проблеми; вводити чіткі, точні та 

однозначні правила та обов'язки; дозволяти проводити систематичний 

моніторинг та оцінку результатів законодавства в реальному житті [347,с.17]. 

Якщо ці елементи присутні, то й виконуються основні умови для ефективного 

законодавства. У протилежній ситуації, якщо законодавство є нечітким, погано 

сформульованим, має внутрішню напругу або дисбаланс, то в такому випадку у 

нього небагато шансів досягти успіху. 

Оцінка ефективності дії нормативних правових актів, що здійснюється в 

процесі правового моніторингу, має бути спрямована, з одного боку, на визначення 

ступеня ефективності дії правових норм, а з іншого – на вироблення пропозицій 

щодо підвищення якості реалізації нормативних приписів [97]. Правовий 

моніторинг є одним з ключових інструментів вдосконалення законодавства, 

сполучною ланкою між законотворчістю і правозастосуванням, і в світлі 
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постійного процесу модернізації національної правової системи набуває 

особливого значення в забезпеченні належної якості та досконалості 

нормативних правових актів [292, с.10]. Належна реалізація потенціалу цього 

виду юридичної діяльності, на думку В.М. Косовича, можлива лише за умови 

його нормативного закріплення й регламентації, а також ужиття низки 

організаційних заходів. Тому він вважає, що з цією метою доцільно: 

законодавчо визнати правовий моніторинг однією з стадій нормотворчого 

процесу (у Законі України «Про нормативно-правові акти»); встановити 

підстави моніторингу чинних нормативно-правових актів – їхні недоліки, 

неоднозначність сприйняття суспільством, проблеми із ефективністю 

праворегулятивного впливу, особлива суспільна значущість тощо; нормативно 

визначити систему органів, до компетенції яких належить проведення різних 

видів моніторингу, принципи їх взаємодії та форми співпраці з громадськими 

формуваннями, що здійснюють аналіз і оцінку законодавства; розробити 

систему методичних рекомендацій стосовно правил проведення моніторингу 

нормативно-правових актів, у яких зафіксувати підстави його проведення, види, 

завдання, об’єкт, предмет, суб’єкт, критерії, стадії та наслідки; сформувати 

систему гарантій реалізації результатів правового моніторингу у правотворчій, 

правореалізаційній, правозастосовній і правосистематизаційній 

практиці [141, с.260]. 

Ефективність моніторингу державного та регіонального управління 

здебільшого залежить від правильної його організації. Можна тривалий час 

здійснювати моніторинг, але не одержати значимих результатів. У той же час 

попереднє вивчення ситуації, аналіз можливих впливів дозволять за допомогою 

декількох досліджень виявити існуючу проблему [50, с. 72]. Характерною 

відзнакою будь-якого моніторингу є те, що він має бути систематичним, 

планомірним і систематизованим. Цілі, завдання таких досліджень мають бути 

оголошеними заздалегідь, результати проаналізованими, узагальненими на 

відповідному рівні та оприлюдненими. За підсумками таких перевірок 

керівництво певної установи прийматиме відповідні управлінські рішення, 
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спрямовані або на підтримку й поліпшення наявного рівня якості, або на 

усунення виявлених недоліків. 

Управлінський моніторинг не має бути поверхневим чи уривчастим, як не 

може бути і формального підходу до збору моніторингової інформації чи 

невміння використовувати таку інформацію в управлінні. До моніторингу не 

можна підходити догматично, без належного усвідомлення і осмислення його 

сутності, без урахування особливостей конкретної сфери управління [30, с.122]. 

Слід також розуміти, що правовий моніторинг – це за своєю природою 

оперативний інструмент для створення законодавчих та інших нормативних 

правових актів, покликаний якомога швидше виявляти дефекти правового 

регулювання і негайно їх усувати [301, с.13]. Отже, моніторингова діяльність 

має бути оперативною, постійною, точною – інакше втрачається сенс зібраної 

інформації. Інформація, яка надходить систематично, дозволяє визначати стан 

змінюваності об'єкта спостереження, даючи можливість прогнозувати майбутні 

перспективи та подальші змін цього об'єкта. Моніторинг дозволяє підвищити 

стабільність системи державного управління, надаючи механізм зворотного 

зв'язку. 

Для сучасного розвитку як України, так і всього світу, є характерним 

значна інтенсифікація інформаційних процесів. Але при цьому в державі 

відсутній єдиний офіційний банк даних правової інформації, що містив би 

нормативні, правозастосовні акти, а також аналітичну інформацію про них. Це 

є великим недоліком державного управління і не сприяє ефективній 

правотворчості [52, с.3]. 

Оцінку державному управлінню дають різні суспільні інститути: 

громадяни, громадські об'єднання, державні структури. Багато інформації 

містять звіти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а 

також їх посадових осіб. Великі можливості аналізу й оцінки ефективності 

державного управління містяться в масових обговореннях і голосуваннях 

(референдумах) з різних питань життя країни, її регіонів, територіальних 

громад і трудових колективів. Важливим засобом аналізу й оцінки ефективності 
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державного управління завжди виступає громадська думка, практично 

проходить зіставлення, порівняння рівня і результатів управління з потребами й 

інтересами, ідеалами й очікуваннями людей. Багатогранну аналітичну роботу 

стосовно державного управління здатні здійснювати засоби масової інформації. 

Важливе місце серед каналів аналізу й оцінки державного управління належить 

зверненням громадян. Структура і зміст, предмет і адресність звернень дуже 

точно відображають життя людей. Якщо кожне звернення несе інформацію про 

конкретний інтерес, порушення прав, факт, подію, то система звернень дає 

картину глибоких взаємозв'язків і процесів, виявляє механізми і їх 

відтворення [89, c. 5]. Завдяки моніторингу можна охопити весь масив 

інформації та надати йому якісну оцінку. 

Правовий моніторинг представлений як один із головних інструментів 

підвищення рівня ефективності правового регулювання належної якості 

нормативних правових актів, що приймаються, і їх реалізації [10, c. 69]. Його 

можна віднести до «найнеобхідніших сучасних інструментів управління 

справами держави і розвитку громадського суспільства» [175, c. 5]. Широке 

використання правового моніторингу здатне істотно змінити в бік поліпшення 

інформаційного забезпечення державного управління. 68 % опитаних 

підтримують обов’язкове проведення правового моніторингу як комплексної 

системної діяльності зі спостереження, аналізу, оцінки інформації якості 

прийнятих нормативно-правових актів та практики їх застосування (додаток В). 

У підсумку можна стверджувати, що правовий моніторинг дозволяє 

оптимізувати і нормотворчу, і правозастосовну діяльність, оскільки його 

проведення забезпечує не тільки отримання необхідної інформації для 

комплексного аналізу стану системи законодавства, оцінки ефективності 

правового регулювання суспільних відносин, вироблення на підставі його 

результатів пропозицій щодо вдосконалення законодавства, але і сприяє 

формуванню каналу зворотного зв'язку між державою і суспільством, а 

конкретніше, між нормотворчими органами (посадовими особами) і суб'єктами, 
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що безпосередньо реалізують і застосовують норми права, включаючи 

населення (громадян і юридичних осіб) [233, c. 5]. 

У зв'язку з цим моніторинг чинного законодавства стає не просто 

черговим модним нововведенням, а велінням часу, мірою, що дозволяє 

встановити стійкий зв'язок між законодавчою діяльністю і її кінцевими 

результатами, перш за все, з метою удосконалення і розвитку національного 

законодавства [78, c. 36]. Створення комплексного механізму оцінки стану 

системи чинного законодавства, її адекватності завданням суспільства на 

сучасному етапі, визначення способів виявлення причин недостатньої 

ефективності нормативної правової діяльності органів державної влади є 

необхідною умовою подальшого розвитку демократичних інститутів у нашій 

країні [189, c.21]. 

В.Л. Негробов зазначає, що використання моніторингу має знайти 

державно-плановий і системний характер, мати під собою інформаційну та 

матеріально-фінансову базу, яка виключає вузьковідомчий підхід, при 

налагодженому зворотному зв'язку «законодавець – правозастосовець» під 

контролем громадськості. Необхідна ув'язка результатів моніторингу з 

законотворчою діяльністю, з прогнозуванням наслідків державних рішень на 

початкових етапах їх підготовки. При цьому створення системи моніторингу 

має розглядатися як складова і невід'ємна частина правової, адміністративної та 

судової реформ в державі [188, c. 24]. 

Отже, правовий моніторинг сьогодні стає одним із важливих правових 

інститутів, за допомогою якого мають відбуватись колосальні зміни в системі 

законодавства. Правовий моніторинг зарекомендував себе як досить дієвий та 

ефективний інструмент, що здатен надавати вражаючі результати. Не перший 

рік він широко використовується в Республіках Білорусь, Казахстан, 

Узбекистан, Російській Федерації, де він знайшов своє нормативне закріплення. 

Моніторингова діяльність проводиться і в європейських країнах (Бельгії, Італії, 

Німеччині, Швеції), в США та Канаді – проте в силу особливостей правових 

систем така діяльність має іншу назву. Правовий моніторинг спрямований на 
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виявлення негативних тенденцій розвитку сучасного державного управління. За 

допомогою правового моніторингу відбувається збір, аналіз та оцінка 

інформації в сфері державного управління. Саме інформація є ключовим 

елементом будь-якої сфери життєдіяльності, тому правильне її використання 

робить управлінську діяльність більш ефективною. Це дає підстави 

стверджувати про необхідність використання правового моніторингу як засобу 

з вдосконалення державного управління та адміністративного законодавства.  

 

3.2 Правовий моніторинг правозастосовної практики 

 

Правозастосовна практика складне і багатоаспектне явище 

правореалізаціоного характеру, що виконує особливі функції в механізмі 

правового регулювання. Про ефективність того чи іншого нормативного 

правового акта можна робити висновки лише на підставі моніторингу його 

правозастосування. Оскільки на папері нормативний правовий акт може 

здаватись майже ідеальним, а в реальному житті його норми можуть виявитись 

не тільки не ефективними, а навіть такими, що погіршують ситуацію з 

врегулювання суспільних відносин. Саме тому коли йде мова про правовий 

моніторинг, ми маємо на увазі моніторинг як законодавства, так і 

правозастосовної практики. Без врахування останньої не буде повної картини 

дієвості та ефективності нормативних правових актів в державі. 

Правозастосування полягає в дії не тільки нормативних правових актів, 

але й настанов, в динаміці правосвідомості різних суб’єктів права. Будь-яку 

поведінку людини можна поділити на три моделі: правомірна, неправомірна та 

нейтральна. Саме стимулювання правомірної поведінки має бути метою 

прийняття та застосування нормативних правових актів. 

Слід розуміти, що досконалість закону і досконалість практики його 

застосування тісно пов’язані між собою. Законодавство і діяльність 

правозастосовних органів можна в певному аспекті розглядати як дві моделі, 

що взаємодіють: логічну (абстрактну) і динамічну (діючу), кожна з яких 
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забезпечує дію іншої. Закон виступає необхідним інструментом для виконання 

завдань, що стоять перед правозастосовними органами, вони використовують 

його як модель своєї діяльності [47, c. 34]. Правозастосовна практика – це світ 

практичного буття і дії права. І щоб пізнати цей складний і непередбачуваний 

світ, потрібно опанувати особливого роду мистецтво [62, c. 54]. 

Правозастосування, як і правотворчість, покликане виконувати функції 

державного управління. Але якщо правотворчість здійснює управлінську роль в 

глобальному масштабі, то правозастосування охоплює конкретні суспільні 

відносини. Воно спрямоване в основному на те, щоб вирішити такі питання, які 

недоцільно, а то й неможливо заздалегідь вичерпним чином передбачити в 

юридичних нормах [316, c. 135]. Метою правозастосування є: забезпечення 

послідовної реалізації положень законів; усунення порушень законності та 

вжиття заходів відповідальності; сприяння підвищенню правової культури 

громадян і престижу права в суспільстві; підтвердження сталого правового 

порядку та формування нових правових становищ; коригування законодавчих 

та інших регуляторів у разі їх неефективності та прогалин [78, c. 100]. 

Застосування права займає досить велику роль в суспільному житті, саме 

тому серед науковців є поширеною точка зору, що правозастосування і 

правотворчість є особливими напрямками функціонування правової системи. 

Правозастосування, на думку С.В. Гусарова, це здійснювана в процедурно 

процесуальному порядку владно-організуюча діяльність компетентних 

державних органів і посадових осіб, яка полягає в індивідуалізації юридичних 

норм стосовно конкретних суб’єктів і конкретних життєвих випадків в акті 

застосування норм права [85]. В свою чергу, В.Д. Цвік визначає застосування 

права як правову форму діяльності уповноважених на те органів держави і 

посадових осіб щодо реалізації приписів норм матеріального права відносно 

конкретних життєвих випадків шляхом винесення індивідуально конкретних 

рішень [108, c. 361]. Застосування права від інших форм його реалізації 

відрізняє те, що тут неможлива бездіяльність (пасивна поведінка, як при 

дотриманні норм), право на правозастосовну діяльність поєднується з 
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обов’язком її здійснення. Правозастосування має похідний характер, оскільки 

забезпечує реалізацію права третіми особами. Застосування одних норм 

одночасно потребує дотримання, виконання і використання інших, а отже, 

правозастосування – комплексна правореалізуюча діяльність [240, 424]. 

Правозастосування наділяє одних учасників правовідносин суб’єктивними 

юридичними правами, а на інших покладає обов’язки. Підсумком 

правозастосовної діяльності є правозастосовні акти. Ефективність 

правозастосовних актів проявляється в тому, що вони приносять певний 

результат спільно з іншими засобами впливу. Повна ефективність 

правозастосовних актів досягається тоді, коли всі їхні цілі – і найближчі, і 

віддалені, і кінцеві – виконані з найменшою шкодою для суспільства, з 

меншими економічними витратами, в найбільш короткий термін [154]. 

В юридичній літературі правозастосування позначається різними 

поняттями, такими як: «застосування норм права», «правозастосовна 

практика», «правозастосовний процес», «правозастосовна діяльність». 

Розрізняти зазначені поняття слід як загальне й окреме, ціле та частину. Під 

терміном «правозастосування» має позначатися специфічна форма 

правореалізації, пов’язана з реалізацією владної компетенції; термін 

«застосування норм права» повинен вживатися на позначення випадків 

реалізації в повному обсязі норми власне актом її застосування; термін 

«правозастосовний процес» та «правозастосовна діяльність» використовується 

у більш складних випадках, що передбачають послідовне здійснення численних 

актів застосування норм права (забезпечення кожного окремого акту 

застосування норм аналогічними попередніми чи подальшими актами) [298, 8-

9]. «Правозастосовна практика» являє собою накопичений в області 

індивідуального регулювання суспільних відносин соціально-правовий досвід, 

який при цьому тісно примикає до системи нормативних засобів правового 

регулювання і є по своїй суті додатковим джерелом права [256, c. 10]. 

Правозастосуванням виступає індивідуальне нормативне регулювання 

суспільних відносин, при якому на підставі загальної правової норми 
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вирішується конкретна життєва ситуація. За допомогою правозастосовної 

діяльності здійснюються два завдання: організація виконання приписів 

правових норм та забезпечення реакції з боку державних органів за порушення 

приписів норм права [170, c. 37]. Тобто саме завдяки правозастосуванню 

правова норма набуває «життєдіяльності» і тільки так ми отримуємо 

можливість побачити чи працює ця норма за певних умов і чи є вона 

ефективною. 

Важливість правозастосування полягає у тому, що воно спрямоване на 

реалізацію права у зв’язку із його особливостями, до яких відносить державно-

владний характер та індивідуально-правовий підхід до вирішення конкретних 

справ [43, c. 9]. Застосування права, за визначенням В.В. Лазарєва, – це владна 

організуюча діяльність компетентних органів і осіб, що має своєю метою 

забезпечити адресатам правових норм реалізацію їхніх прав і обов'язків, а 

також гарантувати контроль за даним процесом. Він виокремлює три стадії 

правозастосовної діяльності: встановлення фактичних обставин справи; 

встановлення юридичної основи справи; вирішення справи [154]. 

Правозастосовування має механізм свого здійснення, який представляє 

собою сукупність різних правових засобів, що використовуються з метою 

забезпечення законного, справедливого, обґрунтованого, доцільного і 

своєчасного застосування права. Будучи категорією права і функціональною 

ланкою складної системи реалізації права, механізм правозастосування 

забезпечує реалізацію найважливіших функцій права [222, c. 12]. Механізм 

правозастосування, на думку Ю.О. Тихомирова, включає: розвиток 

правосвідомості і правових поглядів, використання і зміну правових концепцій 

і теорій; динаміку правової поведінки всіх суб'єктів і діяльності органів і 

організацій; послідовне здійснення норм законів і актів вищої юридичної сили в 

рамках «правового ланцюга»; зміна державних інститутів і органів, 

муніципальних інститутів і громадських інститутів, що виражається в зміщенні 

«нормативної осі» і реальні зміни в структурі, змісті і методах діяльності, 

використанні процедур; використання ресурсного забезпечення у вигляді 
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кадрових (трудових), фінансових, матеріальних та інших ресурсів; 

використання механізму правового моніторингу та контролю для аналізу змін 

вищеназваних елементів і визначення їх ефективності, а також правозахисних 

процедур [289, c. 28]. 

З позицій адміністративного права, застосування норм права  – основна 

форма публічного адміністрування. Правозастосовна форма діяльності 

публічної адміністрації пов’язана з виконанням законодавчих та інших 

нормативних правових актів з метою застосування норми права до конкретних 

життєвих обставин, тобто в рамках цієї форми відбувається розгляд і вирішення 

індивідуальних справ [170]. Адміністративно-управлінський процес передбачає 

порядок реалізації повноважень органів виконавчої влади з підготовки та 

прийняття нормативних та індивідуальних адміністративних актів. 

Практика правозастосування – це своєрідний полігон, на якому 

відбувається перевірка життєздатності та надійності чинного законодавства. І в 

разі виявлення його недоліків правозастосовний досвід або сигналізує про 

необхідність правотворчого втручання, або сам формує власні механізми 

(прецедент, ділову звичку) коригування правового регулювання [61, c. 4]. 

Причинами існування практики правозастосування в правовій системі 

виступають різні чинники. Перша група таких факторів представлена 

внутрішніми потребами соціальної системи щодо врегулювання юридичними 

нормами суспільних відносин, що виникли або були модифіковані. Друга група 

чинників пов'язана з процесами інтеграції держави в міжнародну економічну і 

правову систему. Третя група факторів обумовлена недосконалістю і 

дефектністю норм позитивного права, що містяться в традиційних юридичних 

джерелах [256]. Отже, причин багато, а результат один – реалізація правових 

норм в суспільному житті. 

І.Д. Шутак та І.І. Онищук визначають такі ознаки правозастосовної 

діяльності як: владна діяльність компетентних державних органів і 

уповноважених громадських організацій; діяльність з індивідуалізації правових 

приписів щодо конкретного суб’єкта в конкретній ситуації; творча діяльність; 
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організаторська діяльність; діяльність, здійснювана в спеціально встановлених 

законом формах; діяльність з винесення індивідуально-конкретних актів 

застосування права [321]. 

П.М. Рабінович більш ґрунтовно підходить до основних рис 

правозастосовної діяльності, позначаючи, що: вона виступає необхідною 

передумовою реалізації правових норм, внаслідок чого її соціальним 

призначенням є організація певних суспільних відносин; являє собою 

діяльність тільки державних органів і уповноважених на це державою 

громадських об'єднань, оскільки мусить мати державно-владний характер; 

набуває юридично значущого характеру насамперед тому, що відносини, які 

виникають, змінюються або припиняються у результаті такої діяльності, мають 

вигляд взаємних юридичних прав і обов'язків певних суб'єктів; такі відносини, 

зв'язки встановлюються шляхом ухвалення індивідуальних формально 

обов'язкових рішень щодо персоніфікованих суб'єктів; правозастосування 

становить собою юридично значущу діяльність ще й тому, що відбувається 

воно тільки на підставі юридичних норм і в порядку, передбаченому ними; це 

своєрідний процес (процедура), який регламентований спеціальними 

(процедурно-процесуальними) нормами і складається з певних послідовних 

стадій; підпорядковується певним загальним вимогам, які забезпечують її 

правомірність, справедливість та ефективність; інтелектуально-юридичні 

результати правозастосування, тобто відповідні владні рішення, фіксуються, 

проявляються зовні у певній встановленій законодавством формі – в 

правозастосовних актах [251, с.134]. Таким чином, правозастосовні відносини, 

виникаючи на основі матеріальних норм права, мають за своїм змістом і 

функціональною спрямованістю процедурно-процесуальний характер, який 

залежить від індивідуалізації юридичних фактів. 

Запропонована характеристика правозастосовної діяльності дозволяє 

зробити висновки, що, по-перше, хоча така діяльність і має державно-владний 

характер, проте суб’єктами її здійснення можуть виступати не тільки органи 

державної влади, але і уповноважені громадські інститути. По-друге, оскільки 
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правозастосовна діяльність носить індивідуальний характер, то в кожній 

конкретній справі одна й таж правова норма може реалізовуватись по-різному, 

тому неможливо стовідсотково передбачити яким буде результат у справі. По-

третє, коли йде мова про правозастосовну діяльність ми завжди розуміємо, що 

це певна процедура, тому мають бути дотримані встановлені правила її 

проведення, форма її застосування, які виступають обов’язковими атрибутами 

правозастосування. 

Якщо говорити про адміністративно-правозастосовну діяльність, то вона 

не зводиться лише до видання актів правозастосування. Така діяльність 

охоплює процедуру провадження щодо адміністративних правопорушень та 

неформальні зв’язки і відносини. Різні ланки адміністративно-правозастосовної 

підсистеми, посадові особи оцінюють стан правопорядку, виробляють свої 

позиції з питань застосування закону, висловлюють думки і впливають на 

думки інших осіб, які приймають рішення у конкретних справах, змінюють 

поточну практику, виступають з пропозиціями щодо вдосконалення 

законодавства. Увесь цей складний механізм матеріально-правових, 

процесуальних, організаційних, технічних та інших зв’язків і відносин утворює 

правозастосовну діяльність, досконалість якої є однією з важливих умов 

ефективності застосування адміністративно-правових норм органами 

виконавчої влади [47, с.34]. 

Структура правозастосовної практики розглядається в літературі в 

декількох аспектах: по-перше, як процес і складова юридичної діяльності, по-

друге, в якості системи правових відносин, що утворюють зміст діяльності по 

застосуванню права, по-третє, як конкретні елементи правозастосовної 

практики, що виступають підсумком, результатом розвитку тенденцій і 

закономірностей правозастосування [61, с.112]. Н.Н. Вопленко та А.П. Рожнов 

приходять до висновку, що правозастосовна практика включає в себе такі 

елементи як: прецедент тлумачення, прецедент застосування правової норми 

правоположення, ділову звичку. На їхню думку, ці елементи не тільки 

розкривають процес її багатоступінчастого розвитку, а й виступають 
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основними і реальними елементами змісту всього різноманіття 

правозастосовної творчості. 

Володіючи універсальним характером за своєю функціональною 

спрямованістю, правозастосування є основою впливу механізму правового 

регулювання на суспільні відносини, силою, що забезпечує рівновагу всього 

механізму правового регулювання, не допускаючи відхилення в бік не 

правового впливу. Значимість правозастосовної діяльності важко переоцінити, 

оскільки за різних умов ця діяльність буде спрямована на вирішення нових 

завдань. Відповідно, чим ефективніше правозастосовна діяльність, тим більш 

цілеспрямовано відбувається вплив всіх складових механізму правового 

регулювання, і, як наслідок, підвищується ефективність самого правового 

регулювання [316]. Однією з головних причин низької ефективності 

застосування нормативних актів у багатьох випадках є відсутність об’єктивної 

інформації про їх реалізацію, неприйняття необхідних підзаконних 

нормативних актів, що, безумовно, порушує зворотний зв'язок між 

законодавцем і правозастосувачем. Безпосередній зв’язок законодавства і 

практики є особливо важливим, оскільки нормотворчість без правозастосування 

породжує «мертве право» [220, c. 84]. 

Для формування ефективної правозастосовної практики, на думку 

Ю.О. Тихомирова, необхідні такі складові: фактичні правовідносини; динаміка 

правової поведінки; реалізація закону та інших нормативних правових актів; 

ефективність правозастосовної діяльності органів публічної влади; ресурсне 

забезпечення; механізми саморегулювання; механізми оцінки ефективності 

норми права та закону; і нарешті, правовий моніторинг [139, с.93]. Саме 

моніторингу відводиться дуже важливе місце в механізмі правозастосування. 

Переходячи безпосередньо до моніторинг правозастосування, слід 

відмітити, що він повинен стати невід'ємним елементом державного 

управління, на підставі результатів якого будуть прийматися відповідні 

управлінські рішення. Як ми вже зазначали в попередніх розділах поняття 

«моніторинг» все частіше вживається в різних сферах нашого життя, в тому 

числі в сфері юридичної науки і практики. Це пояснюється потребами у 
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ефективному врегулюванні суспільних відносин і необхідністю вдосконалення 

правоотврчості та правозастосування в країні. 

П.О. Добродумов зазначає, що сьогодні найбільш значимими є якість 

правозастосування і якість правосуддя. Саме в цих сферах взаємодії людини і 

держави, влади і суспільства відбувається реальна оцінка всіх державних 

зусиль, формується ставлення конкретної людини до української держави в 

цілому. Серйозна зміна якості правозастосування неможлива без належним 

чином мотивованого, зрозумілого процесу вдосконалення системи права, який 

позитивно сприймається суспільством і проводиться з його участю [94, с.44]. 

Необхідно відзначити, що моніторинг правозастосування, на відміну від 

моніторингу законодавства, полягає в систематичному аналізі законодавства у 

взаємозв'язку з правозастосовною практикою, з урахуванням думки органів 

державної влади, правоохоронних структур, а також інститутів громадянського 

суспільства, наукових, громадських організацій, засобів масової інформації. На 

сьогоднішній день головне призначення правового моніторингу полягає в 

підвищенні якості законів, їх ефективної реалізації, що в підсумку повинно 

допомогти вдосконалювати законодавство. Головна мета правового 

моніторингу – оптимізація правової системи [105, с.37]. А отже, моніторинг 

правозастосовчої практики має бути вбудований в концепцію системи 

правового моніторингу. 

Реалізація правових актів поки є найслабкішою ланкою всієї правової 

сфери, оскільки проблеми реалізації правових приписів в даний час стоять на 

другому місці по відношенню до правотворчого процесу. Все це призводить до 

того, що правовий простір держави перевантажено нормативними актами і 

виникають різного роду колізії. Тому вивчення порядку реалізації вже 

існуючих нормативних актів та вдосконалення правового регулювання на 

основі такого дослідження мають бути серед основних цілей діяльності будь-

яких нормотворчих органів [313]. Реальні зміни якості правозастосування 

можливі лише завдяки вмотивованому, зрозумілому для суспільства процесу 

вдосконалення системи права. 
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Моніторинг правозастосування, за словами Ю.В. Градової, являє собою 

планову, систематичну і комплексну діяльність органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування щодо здійснення збору, аналізу, 

узагальнення та оцінки інформації про практику застосування законодавства 

щодо виявлення його відповідності планованому результату правового 

регулювання. Основною метою проведення моніторингу правозастосування 

виступає своєчасне корегування законодавства та підвищення його якості та 

ефективності застосування [78, с.100]. В Положенні «Про моніторинг 

правозастосування в Російській Федерації» моніторинг правозастосування 

визначається як комплексна і планова діяльність, здійснювана органами 

виконавчої влади і органами державної влади в межах своїх повноважень зі 

збору, узагальнення, аналізу та оцінки інформації для забезпечення прийняття, 

зміни або скасування нормативно-правових актів з метою вдосконалення 

правової системи [230]. Проте в даній дефініції вказані не всі істотні ознаки 

моніторингу правозастосування, оскільки важливим джерелом інформації 

виступає судова практика, виконання рішень Конституційного Суду і 

Європейського суду з прав людини. Отже, моніторинг правозастосування є 

елементом правового регулювання, яке в свою чергу виступає важливою 

функцією держави. 

Суть механізму моніторингу правозастосування бачиться в 

налагодженому русі інформації про дію правових норм між ланками, які беруть 

участь в проведенні моніторингових досліджень, поступове перетворення цієї 

інформації в процесі аналітико-оціночної діяльності та використанні для 

коригування нормотворчості і правозастосування, а також прогнозування 

потреб в правовому регулюванні [69, с.99]. 

Проте вважаємо за потрібне відзначити, що інституційне відокремлення 

моніторингу правозастосування деякими авторами видається штучним і 

методологічно неправильним. І з цим можна погодитись, оскільки проведення 

послідовного і систематичного спостереження правозастосовної практики, 

аналіз і оцінка ефективності реалізації законів та інших нормативних правових 

актів, не може проходити абстрагуючись від самих актів. Тому, як влучно 
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стверджує М.М. Черногор: вивчення правозастосування є одним з елементів 

(етапів) правового моніторингу. А тому спостерігати, аналізувати і оцінювати 

відповідну практику можливо тільки в ході моніторингу, об'єктами якого є не 

тільки акти реалізації законів та інших нормативних правових актів, а й самі 

закони, а також підзаконні акти, тобто в процесі правового моніторингу [239]. 

Ми повністю погоджуємося з цією точкою зору, і вже зазначали, що правовий 

моніторинг – це комплексне явище, що включає моніторинг як нормативних 

правових актів, так і правозастосовної практики. А тому говорячи про 

моніторинг правозастосування, ми маємо на увазі один з етапів здійснення 

правового моніторингу. 

Теоретико-правові проблеми моніторингу правозастосування досить 

активно досліджуються в сучасній юридичній науці. М.М. Расолов досліджує 

теоретико-правові основи правозастосування, методологію та методику 

проведення моніторингу правозастосування, функції та повноваження суб’єктів 

моніторингу правозастосування та стадії такої діяльності тощо. І.В. Жужгов в 

своєму дисертаційному дослідженні розглядає моніторинг правозастосування 

як один з елементів моніторингу правового простору [106, с. 8]. Ґрунтовною є 

колективна праця М.Є. Глазкової, О.В. Павлушкина, В.В. Севальнева, 

Є.І. Спектор та Є. В. Черепанова, які досліджують судову практику в механізмі 

правового моніторингу як один з фундаментальних елементів 

правозастосування. І.І. Онищук розкриває теоретичні та прикладні засади 

моніторингу правозастосування, зосереджуючись на техніці його проведення. 

І.Д. Шутак розглядає моніторинг правозастосування як дієвий засіб підвищення 

якості правотворчої стратегії, тактики та техніки. 

І.В. Колісник досліджуючи технології моніторингу застосування 

правових норм, визначає, що моніторинг правозастосування слід розглядати у 

взаємозв'язку з повноваженнями правозастосовних органів. Моніторинг, 

здійснюваний державними органами та їх посадовими особами в силу 

покладених на них обов'язків, відрізняється від аналогічних дій, що 

проводяться іншими органами та особами в силу їх волевиявлення (бажання). 

Основною відмінністю є юридично значущі правові наслідки зазначених дій: в 
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першому випадку вони наступають, а в другому – ні. Вчена пропонує до 

системи моніторингу правозастосування відносити: уповноважених суб'єктів; 

об'єкти моніторингу правозастосування; регламентні норми; певні процедури; 

інформаційний блок, включаючи соціальну інформацію; аналітико-оцінний 

блок. Таке розуміння моніторингу правозастосування, на її думку, дозволяє 

широко трактувати його об'єкти – динаміку правової сфери, законодавства та 

інших правових актів, державних і громадських інститутів, юридичних колізій, 

правомірної і неправомірної поведінки громадян [135]. Слід враховувати, що 

всі елементи системи моніторингу правозастосування взаємопов’язані та 

складають злагоджену технологію. 

Визначаючи сутність моніторингу правозастосування, ми зазначаємо, що 

він, будучи дієвим елементом системи управління, спрямований на реальний 

вплив в процесі ухвалення рішення. За його допомогою відбувається 

спостереження за проходження нормативним правовим актом всіх стадій 

правозастосовного процесу, оцінка його з боку практики, правоохоронних 

органів, громадськості. Тобто простежується реальне життя нормативного 

правового акту та зіставляється з цілями його прийняття. 

Моніторинг правозастосування, як вважає М.М. Черногор, має 

забезпечувати вирішення таких завдань, як: надання суб'єкту нормотворення 

об'єктивної інформації про тенденції і потреби правового регулювання 

суспільних відносин; коригуючий вплив на систему законодавства (виявлення 

колізій, дублювання); виявлення тенденцій розвитку системи законодавства, 

визначення можливості використання позитивного зарубіжного досвіду у 

вітчизняній нормотворчості; визначення ступеня урегульованості 

конституційно закріплених предметів ведення, формування перспективних 

напрямків законотворчої діяльності; впорядкування законотворчості та 

виявлення суперечностей між нормативними правовими актами різних рівнів, 

розробка пропозицій щодо їх приведення у відповідність з Конституцією; 

визначення ефективності нормативних правових актів і практики їх реалізації. 

Виходячи з цього науковець приходить до висновку, що створення системи 

моніторингу правозастосування є важливим етапом в процесі інституалізації 
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правового моніторингу [239]. Процес інституалізації правового моніторингу – 

доволі складний і потребує зусиль багатьох суб’єктів, але в першу чергу має 

відбутись нормативне закріплення такої діяльності як обов’язкової і 

невід’ємної. Цьому буде сприяти лише прийняття відповідного закону 

(підзаконного акту). 

Найважливішою умовою науково обґрунтованого моніторингу, на думку 

І.І. Онищука, є увага до індикаторів оцінки стану правотворчості і 

правозастосування. Такі індикатори стосуються не тільки оцінки якості 

нормативно-правових актів, їх змісту і юридичної техніки, але насамперед 

показників реально відчутних результатів регульованих суспільних 

відносин [205]. 

Об'єктом моніторингу правозастосовної практики можуть виступати 

безпосередньо процес правозастосовної діяльності і як результат цієї 

діяльності – правозастосовні акти органів державної влади і органів місцевого 

самоврядування [37, с.76]. 

Слід зазначити, що на сьогодні правозастосовний моніторинг як 

самостійний інститут або напрям державної діяльності в масштабі країни 

відсутній. Окремі функції здійснюють органи виконавчої влади проводячи 

контроль за виконанням прийнятих ними нормативно-правових актів. Деяку 

роботу проводять правоохоронні органи, здійснюючи статистику та 

анкетування. Проте така діяльність не скоординована, не є обов’язковою, та 

здійснюється за відсутності єдиної методологічної основи і не приносить 

значних результатів в законотворчій діяльності.  

Об'єкти і цілі моніторингу правозастосування вимагають від осіб, що його 

здійснюють, високого рівня професійної підготовки, причому не тільки 

юридичної, але також соціологічної і статистичної. До того ж в фокус 

моніторингу правозастосування завжди будуть потрапляти питання ефективної 

реалізації нормативних правових актів, що, в свою чергу, розширює діапазон 

вимог до осіб, які здійснюють моніторинг правозастосування [128]. 

Отже, результати моніторингу правозастосовної практики залежать від 

злагодженості взаємодії суб'єктів, наділених повноваженнями щодо прийняття 
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коригувальних заходів. Роз'єднане використання даних потоків інформації не 

дозволяє говорити про можливість всебічного і комплексного вивчення об'єкту 

моніторингу правозастосування та реалізації його призначення. За такої 

ситуації функціонування механізму правового моніторингу буде замкнуто на 

аналізі елементів системи законодавства або оцінці ефективності діяльності 

правозастосовців, що не приведе ні до усунення виявлених недоліків, ні до 

вирішення проблем у відповідній сфері суспільних відносин [276]. 

І.І. Онищук аналізуючи основні види інформації, яка використовується 

при проведенні моніторингу правозастосування, виокремлює: інформацію 

органів виконавчої влади; інформацію публічних органів влади; статистичну 

інформацію; інформацію про практику застосування нормативно-правових 

актів, узагальнену вищими судовими органами, органами прокуратури тощо; 

інформацію громадських, наукових, правозахисних та інших організацій; 

соціологічну інформацію, сформовану на основі соціологічних досліджень; 

інформацію, отриману через засоби масової інформації; інформацію, що 

надійшла від громадян [205]. Як вже не раз наголошувалось, інформація, яка 

аналізується під час правового моніторингу має надходити з різних джерел, 

тільки таким чином можна отримати повну картину регулювання суспільних 

відносин в державі, оцінити ефективність та дієвість нормативного правового 

акту. Що в результаті надасть можливість побудувати канал зворотного зв’язку 

між нормотворцем, правозастосовцем і пересічним громадянином. 

Створення системи зворотного зв'язку між суб'єктами нормотворчої 

ініціативи і правозастосовцем, на думку Л.Н. Берг, як раз і є перспективною 

метою моніторингу правозастосовної практики. При цьому найближчою 

телеологічною установкою має виступати створення механізму моніторингу 

правозастосовної практики [37, с.79]. На наш погляд, мета моніторингу 

правозастосування дуже тісно переплітається з метою правового моніторингу, а 

тому доцільно говорити про спрямованість такої діяльності на підвищення 

ефективності законодавства та практики його застосування. 

В антропологічному сенсі правовий моніторинг передбачає виявлення 

оцінок того чи іншого нормативного правового акту правозастосовцем і 
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конкретним суб'єктом, що знаходяться по «різні боки» в процесі його реалізації. 

О.М. Кузьміна вважає необхідним проводити моніторинг думки населення про 

дії відповідного нормативного правового акту, виявлення його «вузьких місць», 

що викликають незадоволення широких верств суспільства. Такий підхід, на її 

думку, доповнює традиційне якісне і кількісне вивчення законодавства 

необхідністю виявлення смислів і інтересів, відповідно до яких діє конкретна 

людина [149]. 

При оцінці ефективності правозастосування необхідно враховувати, що 

нерідко норми права спрямовані не на одну, а на декілька цілей одночасно. Тому 

А.Б. Дронова в основу сучасної теорії оцінки ефективності правових норм 

покладає забезпечення в процесі правозастосування гарантованих державою прав і 

свобод громадян. Розуміючи при цьому під метою правового регулювання: 

реальну мету, яка полягає в очікуваному результаті від дії відповідної правової 

норми в процесі правозастосування, та формальну мету, яка зводиться до 

справедливої впорядкованості суспільних відносин відповідно до Конституції, і 

спрямована на дотримання і захист прав і свобод людини і громадянина відповідно 

до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права [97]. 

Аналізуючи діяльність суб’єктів моніторингу правозастосування, слід 

зазначити, що центральне місце серед державних органів займає судова влада, 

оскільки саме їй належить право застосовувати нормативно-правові акти різних 

правових галузей. Крім того діяльність судів з узагальнення практики 

застосування нормативно-правових актів найбільшою мірою має аналітичний 

характер та спрямована на вдосконалення правозастосовної практики. Органи 

судової влади в ході здійснення правосуддя виявляють недоліки матеріального 

законодавства і практики його застосування, що підлягають аналізу в ході 

проведення моніторингу. Вони є і джерелом формування судової практики, яка 

виступає об'єктом моніторингових досліджень, і адресатом рекомендацій про 

заходи щодо вдосконалення правозастосовної діяльності за результатами 

моніторингу [276]. Суди і судова практика мають важливе значення при 

плануванні моніторингу правозастосування, при його здійсненні та реалізації 

підсумків. За даними судової статистики у 2018 році до місцевих та 
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апеляційних судів надійшло 3,8 млн. справ і матеріалів. З них 108 586 справ 

було розглянуто адміністративними судами за цей же рік (Додаток Ґ). Саме 

суди наділені відповідною компетенцією і мають професійну спеціалізацію для 

аналізу такого об'єкту моніторингу, як норми процесуального законодавства. 

Незважаючи на те, що суди допускають немало судових помилок, судова 

діяльність служить найважливішим каналом реалізації законів. 

Забезпечення захисту прав людини є однією з важливих функцій системи 

правосуддя. За допомогою правового моніторингу стає можливим оцінити 

наскільки чинні адміністративні процедури і практики відповідають 

нормативно-правовій базі України, а також міжнародним та регіональним 

стандартам справедливого судового розгляду. Правовий моніторинг судових 

процесів у сфері оскарження адміністративних рішень є комплексним 

інструментом із удосконалення адміністративної юстиції завдяки забезпеченню 

дотримання міжнародних стандартів судового розгляду в національному 

судочинстві. Моніторингові програми надають можливість виявити сильні і 

слабкі сторони системи, запропонувати адміністративним органам рекомендації 

з використання свободи розсуду відповідно до загальних стандартів 

адміністративного права, сприяти проведенню реформ за допомогою 

підготовки адресних рекомендацій, а також сприяти обміну прикладами 

сучасної практики між національними системами правосуддя або 

судами [234, с.15].  

Особливого значення набуває якість здійснення правосуддя в 

адміністративних справах, коли сторонами у справі виступають представники 

вразливих груп, наприклад, етнічних або релігійних меншин, психічно хворих 

осіб, неповнолітніх, внутріщньо переміщених осіб, які більшою мірою 

потребують захисту з боку судів. Крім цього, вразливі групи зазвичай 

найбільше страждають від порушень принципу верховенства права і від 

недоліків системи адміністративної юстиції [234, с.15].  

Не менш важливим є адміністративно-управлінський процес, реалізація 

якого через адміністративні процедури, має впорядкувати діяльність 

адміністративного органу з вирішення конкретних адміністративних справ. 
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Завершальною стадією адміністративної процедури виступає ухвалення 

адміністративного акта, який повинен бути включений до об’єктів правового 

моніторингу. Адміністративний акт є актом державного управління і виступає 

підсумковим правовим документом при вирішенні справи. 

Надаючи характеристику моніторингу правозастосовної практики слід 

виділити такі його ознаки: дана діяльність, здійснюється на постійній основі; 

вона проводиться спеціальним суб'єктом – державними органами, органами 

місцевого самоврядування або уповноваженою спеціалізованою експертною 

організацією; діяльність з моніторингу правозастосовної практики пов'язана зі 

збором і аналізом конкретної інформації щодо різних видів правозастосовних 

актів, а також безпосередньо щодо самого правозастосовного процесу; метою 

моніторингу правозастосовної практики є виявлення відповідності конкретних 

правозастосовних актів, правозастосовної діяльності певним, заздалегідь 

встановленим стандартам [38]. 

Цей перелік ознак може бути доповнений, виходячи з основних рис 

правозастосування: здійснення моніторингу правозастосовної практики у 

встановлених законом процесуальних формах; правозастосовна практика 

формується на підставі конкретних індивідуалізованих рішеннях, а отже і 

моніторинг такої діяльності складається з окремих прецедентів; моніторинг 

правозастовної практики здійснюється суб’єктами, наділеними владними 

повноваженнями. 

Здійснення моніторингу правозастосування – це і процес, і процедура, і 

кінцевий результат, в ході якого з’являється той чи інший правовий акт або 

рішення. М.М. Расолов характеризує моніторинг правозастосування з 

об’єктивної та суб’єктивної сторін. З об’єктивної сторони – це матеріальна 

процедура, що представляє собою здійснення певними методами та засобами в 

конкретній послідовності, строки та місці передбачених нормами права 

правомірних дій з аналізу і оцінки нормативних правових актів. З суб’єктивної 

сторони моніторинг правозастосування характеризується відношенням суб’єкту 

до правових вимог, які втілюються, його установками і волею в момент 

здійснення запропонованих дій [254, с.7]. 
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В процесі моніторингу правозастосування правозастосовна практика має 

аналізуватись на досягнення нею певного рівня якості, результативності та 

ефективності правозастосовної практики. Саме поєднання цих трьох напрямків 

дозволить з’ясувати реальну картину правозастосування в державі. 

Моніторинг правозастосовної практики має можливість доповнювати і 

підтримувати реформу системи адміністративної юстиції. Він може слугувати 

інструментом виявлення проблем, які виникають в процесі судочинства і, таким 

чином, сприяти додатковим реформам.  

Важливим елементом системи моніторингу правозастосування є його 

функції, за допомогою яких досягаються цілі моніторингу. Під функціями 

моніторингу правозастосування можна розуміти основні напрямки складної 

правозастосовної діяльності, які здійснюються за допомогою різних правових 

засобів і методів. М.М. Расолов виділяє такі функції як: прогностична, 

регулятивна, планування, оціночна, практична, нормативна, контрольна, 

інформаційна тощо. Д.Ю. Климанов визначає серед функцій моніторингу 

правозастосування: спостереження, контроль, інформаційну, аналітичну, 

експериментальну функції. Функції моніторингу правозастосування 

висвітлюють і показують, за допомогою своєї методології, найбільш вірний і 

правильний шлях суб'єктам моніторингової діяльності, тобто дають відповідь 

на питання: які методи правового регулювання слід використовувати з точки 

зору різних рівнів правової свідомості громадян, з позиції різних правових шкіл 

і напрямків [129]. 

Підводячи підсумки можна відзначити, що моніторинг правозастосовної 

практики є невід’ємним елементом (етапом) правового моніторингу і має 

відбуватись разом з моніторингом адміністративного законодавства. 

Моніторинг правозастосовної практики має стати державною стратегією 

зміцнення всієї правової системи України. Моніторинг правозастосування 

сприяє інформаційному забезпеченню прийняття рішень у сфері державної 

політики. А результати моніторингу правозастосовної практики надають 

можливість інститутам всіх гілок державної влади зробити комплексний 

самоаналіз власної діяльності з реалізації державно-владних повноважень. 
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Однак поки моніторинг у сфері правозастосовної практики знаходиться на 

стадії невизначеності й вимагає не тільки принципового державного вивчення, 

але і практичних висновків [205]. 

Таким чином, організація та проведення моніторингу правозастосовної 

практики є перспективним напрямом діяльності в сфері державного управління 

і потребує відповідного нормативного врегулювання. Це надасть можливість 

швидше реагувати на законодавчі помилки чи дефекти і сприятиме 

вдосконаленню системи адміністративного законодавства в Україні. 

 

Висновки до розділу ІІІ 

 

1. Аналіз стану адміністративного 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. Причиною поганої якості 

законів може виступати необдуманість та несвоєчасність їх прийняття, 

невідповідність їх суспільним відносинам, недотримання законодавчої техніки 

тощо. Такі проблеми потребують як теоретичного, так і практичного вирішення. 

У зв'язку з цим має бути розроблена і нормативно врегульована єдина 

концепція правового моніторингу з метою підвищення ефективності 

адміністративного законодавства та правозастосовної діяльності. Запровадження 

сучасного інституту правового моніторингу є не просто актуальним питанням 

теоретиків права, а й важливою проблемою загальнодержавного рівня, 

проблемою, що стосується всіх без винятку органів публічної влади. Правовий 

моніторинг є одним з ключових інструментів вдосконалення адміністративного 

законодавства, сполучною ланкою між законотворчістю і правозастосуванням. 

Велику роль правовий моніторинг відіграє в державному управлінні. 

Оскільки ефективне управління можливе лише за наявності його надійного 

інформаційного забезпечення, то широке використання правового моніторингу 

здатне істотно змінити в бік поліпшення інформаційного забезпечення 

державного управління. Отже, впровадження моніторингових способів отримання 
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інформації про функціонування і розвиток різних громадських систем може 

служити для подолання багатьох недоліків державного управління. 

2. Практика правозастосування – це своєрідний полігон, на якому 

відбувається перевірка життєздатності та надійності чинного законодавства. На 

відміну від правотворчості правозастосування носить індивідуальний характер і 

спрямоване на вирішення конкретної ситуації. Саме завдяки правозастосовній 

діяльності стає можливим оцінити ефективність дії того чи іншого 

нормативного правового акту. 

Моніторинг правозастосування, будучи дієвим елементом системи 

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

його допомогою відбувається спостереження за проходження нормативним 

правовим актом всіх стадій правозастосовного процесу, оцінка його з боку 

практики, правоохоронних органів, громадськості. Тобто простежується 

реальне життя нормативного правового акту та зіставляється з цілями його 

прийняття. Центральне місце серед суб’єктів моніторингу правозастосування 

займає судова влада, оскільки саме їй належить право застосовувати 

нормативно-правові акти різних правових галузей, в тому числі 

адміністративної. 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. Моніторинг правозастосовної практики є 

невід’ємним елементом (етапом) правового моніторингу і має відбуватись 

разом з моніторингом законодавства.  
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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. 
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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: 

-  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 
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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, публічність 

(офіційність), системність, комплексність, плановість, безперервність, 

об’єктивність, інформаційна всеосяжність, всебічність, програмне 

забезпечення. 
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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. 
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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 

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 
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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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Додаток Б 

Експертне опитування 

співробітників Інституту законодавства Верховної Ради України 

 

Експертне опитування було проведене серед 43 співробітників Інституту 

законодавства Верховної Ради України у лютому-березні 2018 року. 

Як Ви вважаєте, на яких принципах має базуватись правовий моніторинг? 

(можна обирати декілька принципів) 

Законність – 25 % 

Демократизм – 8 % 

Системність – 22 % 

Плановість – 19 % 

Гласність/ відкритість – 13 % 

Безперервність – 14 % 

Всебічність – 3 % 

Програмне забезпечення – 3 % 

Інформаційна всеосяжність – 17 % 

Обов’язковість – 6 % 

Цілеспрямованість – 6% 



236 

 

Додаток В 

Пропозиції до проєкту  

Закону України «Про правовий моніторинг» 

Викласти в такій редакції: 

Вступ. З метою підвищення якості та ефективності нормативно-правових 

актів, вдосконалення правової системи України, здійснення контролю за 

реалізацією нормативно-правових актів та гармонізації правового простору 

України цей Закон встановлює правові засади моніторингу нормативно-

правових актів України та практики їх правозастосування. 

Стаття 1. Дефініції основних понять і термінів. 

Правовий моніторинг – комплексна, систематична діяльність 

уповноважених суб’єктів зі спостереження, аналізу, оцінки інформації щодо 

якості прийнятих нормативних правових актів та практики їх застосування, з 

метою підвищення його ефективності та прогнозування подальшого розвитку. 

Стаття 3. Основні принципи правового моніторингу.  

До основних принципів правового моніторингу належать: верховенство 

права; законність; демократизм; пропорційність; гласність; транспарентність; 

публічність (офіційність); обов’язковість; системність; комплексність; 

науковість; дотримання прав і свобод людини та громадянина; компетентність, 

незалежність та відповідальність експерта; програмна забезпеченість; 

плановість; безперервність; повнота інформаційної бази; обгрунтованість; 

об’єктивність та вірогідність інформації; всебічність; оснащеність. 

Стаття 5. Об’єкти правового моніторингу 

Об’єкт правового моніторингу визначається його завданнями – 

встановлення інформації про:  

НПА та його структурні частини;  

комплекс НПА, за допомогою яких здійснюється регулювання певної 

сфери суспільних відносин;  

відносини, пов’язані з реалізацією НПА;  

сфери й галузі права; правові інститути;  

система законів;  

підготовка та реалізація НПА;  

неправові явища, «тіньове» право;  

наявні моделі регулювання суспільних відносин;  

світовий досвід розвитку напрямів суспільних відносин; показники 

законотворчої результативності парламентаріїв;  

організація взаємодії усіх гілок державної влади між собою, з органами 

місцевого самоврядування;  

техніко-юридичні недоліки (прогалинність й колізійність національного 

законодавства);  

політичні наслідки зміни (вдосконалення) чинного регулювання 

суспільних відносин; 

правозастосовна практика. 
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Стаття 6. Суб’єкти правового моніторингу, залежно від їх 

моніторингових повноважень та юридичної значущості результатів 

моніторингу. 

п. 2. Інституційні суб’єкти: інститути громадянського суспільства; 

експертні ради при вищих органах державної влади; наукові організації та 

об’єднання; корпоративні об’єднання; правозахисні та екологічні організації; 

політичні партії, наукові центри, засоби масової інформації; вищи навчальні 

заклади та окремі науковці.  

Стаття 16. Ціль, принципи й методи прогнозування наслідків 

прийняття нормативно-правового акта. п. 2. Прогнозування наслідків 

прийняття НПА виконується відповідно до принципів всебічності та науковості, 

своєчасності.  

Стаття 19. Відповідальність за порушення Закону України «Про 

правовий моніторинг». 1. Органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, їхні посадові й службові особи, винуваті в порушенні Закону 

України «Про правовий моніторинг», несуть адміністративну або кримінальну 

відповідальність відповідно до законодавства України. 
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Додаток Г 

Підсумки анкетування  

мешканців міста Одеса щодо стану законодавства в Україні 

 

У ході проведеного aнкетувaння булo oпитaнo 421 респондентів, із них 

203 громадянина віком від 18 до 35 років, 147  громадян віком від 35 до 60 

років та 71 громадянин пенсійного віку від 60 до 75 років. Анкетування 

проводилося у 2 pайонах (Приморський та Суворовський) м.Одеса. Чaс 

пpoведення aнкетувaння – вересень-грудень 2018 року. 

 

Чи вважаєте Ви національне законодавство ефективним? 

Так Ні 

29% 71% 

Чи потребує реформування система державного управління? 

Так Ні 

62% 38% 

Які недоліки адміністративного законодавства, на Ваш погляд, заважають 

успішному проведенню реформ? 

безсистемність колізійність прогальність 

32% 22% 25% 

наявність застарілих 

норм 

декларативність недотримання 

законодавчої техніки 

9% 8% 4% 

Чи підтримуєте Ви пропозицію обов’язкового проведення правового 

моніторингу як комплексної системної діяльності зі спостереження, аналізу, 

оцінки інформації якості прийнятих нормативно-правових актів та практики 

їх застосування? 

Так Ні 

68% 32% 
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Додаток Д 

Підсумки опитування  

громадян України Центром Разумкова 

щодо рівня довіри до суспільних інститутів 

 

Опитування булo проведено 21 – 26 березня 2019 року серед 2017 

респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за виключення за 

винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за 

вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-

демографічними показниками. 

Якою мірою Ви їм довіряєте таким соціальним інституціям? 

 Зовсім 

не 

довіряю 

Скоріше  

не 

довіряю 

Скоріше 

довіряю 

Повністю 

довіряю 

Важко 

відповісти 

Баланс 

довіри-

недовіри 

Державний 

апарат 

(чиновники) 

45,5 35,0 9,8 1,1 8,7 -69,6 

 

Рівень недовіри до державного апарату складає 81%. 
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Додаток Е 

Огляд даних про стан здійснення правосуддя у 2018 році 

За даними судової статистики у 2018 році до місцевих та апеляційних 

судів надійшло 3,8 млн. справ і матеріалів. У місцевих загальних та окружних 

адміністративних судах у 2018 році знаходилось на розгляді 199,3 [200,4] тис. 

адміністративних справ.  

Серед адміністративних справ, що розглядалися місцевими загальними 

судами, у 2017 році переважали справи зі спорів з приводу реалізації публічної 

політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян (55,6 

%), тепер справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та 

безпеки (54,8%). А серед справ, які розглядали окружні адміністративні суди, у 

2017 році – це справи зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за 

зверненнями податкових органів (31,9 %), у 2018 році – справи зі спорів з 

приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та 

соціального захисту громадян (40,3 %). Слід відмітити, що у звітному періоді 

кількість справ зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та 

безпеки зросла на 30,2 відсотків у порівнянні з минулим роком. 

 

Справи зі спорів місцеві загальні окружні 

адміністративні 

2017 2018 2017 2018 

Справи зі спорів з приводу 

забезпечення реалізації 

конституційних прав особи 

5,84 4,04 1,95 2,13 

Справи зі спорів з приводу 

забезпечення громадського 

порядку та безпеки 

22,77 54,82 4,86 4,48 

Справи зі спорів з приводу 

забезпечення сталого розвитку 

населених пунктів та 

землекористування 

6,36 7,72 9,07 9,41 

Справи зі спорів з приводу 

реалізації податкової політики 

та за зверненнями податкових 

органів 

0,45 0,55 31,91 23,72 

Справи зі спорів з приводу 

реалізації публічної політики у 

сферах зайнятості населення та 

соціального захисту громадян 

55,58 22,07 23,71 40,32 

Справи зі спорів з відносин 

публічної служби 

0,73 0,55 8,71 5,20 

Інші адміністративні справи 8,27 10,24 19,79 14,75 
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Розгляд місцевими адміністративними судами справ 

Справи місцеві 

загальні суди 

окружні 

адміністративні 

суди 

усього 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 Темпи 

приросту 

(+/-) 

забезпечення 

громадського порядку 

та безпеки 

16 988 22591 3 789 4 761 20 777 27 352 31,6 

реалізації податкової 

політики та за 

зверненнями 

податкових органів 

309 197 24 625 23 880 24 934 24 077 - 3,4 

реалізації публічної 

політики у сферах 

зайнятості населення та 

соціального захисту 

громадян 

42 348 9650 20 701 47 507 63 049 57 157 -9,3 

УСЬОГО 59 645 32 438 49 115 76 148 108 760 108 586 -0,2 
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Додаток Є 
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Додаток Ж 
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Додаток З 
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Додаток І 

 


