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офіційного опонента -  доктора юридичних наук, професора 

Гаран Ольги Володимирівни на дисертацію Бахтіної Юлії Сергіївни 
«Правовий моніторинг як функція державного управління», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 
за спеціальністю 12.00.07 -  адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право

Вивчення тексту дисертації, автореферату та наукових праць 

здобувана, опублікованих за обраною темою, дають підстави зробити 

наступний висновок.

Реформа державного управління є однією з основних реформ у країнах 

з перехідною економікою, до яких відноситься й Україна. Сьогодні перед 

державою стоїть завдання з вдосконалення системи державного управління і 

відповідно підвищення рівня конкурентоспроможності країни. Саме на це 

спрямована Стратегія реформування державного управління України на 

період до 2021 року, результатом реалізації якої має стати більш ефективна та 

підзвітна громадянам система державного управління, яка працює в інтересах 

суспільства, забезпечує сталий розвиток країни та надає якісні послуги. 

Такий курс держави зумовлює відхід від застарілих радянських підходів до 

сфери управління суспільними відносинами і переорієнтацію на більш 

сучасне публічне адміністрування, в основі якого лежить 

людиноцентристський підхід. 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.

У своєму дослідженні автор стверджує, 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 (с.27).
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Досить тривалий час до функцій державного управління відносились 

лише контроль, планування, організація, координація, регулювання, 

прогнозування, в той час як аналітичним функціям не приділялось належної 

уваги. Сучасні реалії зумовили появу нових підходів до державного 

управління, а отже і виокремлення нових завдань і функцій. Це дає підставу 

стверджувати про можливість запровадження в якості функції державного 

управління -  правового моніторингу, як певної аналітичної діяльності, що 

включає в себе спостереження, планування, прогнозування, аналіз та оцінку.

У науці немає єдиного розуміння і визначення місця правового 

моніторингу в державному управлінні, він розглядається і як метод, і як 

інструмент, і як технологія, і, нарешті, як функція. Автор наполягає саме на 

функціональній спрямованості правового моніторингу в системі державного 

управління, оскільки він здатен виконувати інформаційне забезпечення всіх 

фундаментальних сфер суспільної життєдіяльності. Означенні чинники 

визначають гостру актуальність дисертації Ю.С. Бахтіної, її суттєве 

теоретичне і практичне значення.

Дисертація виконана в межах тем науково-дослідних і дослідно- 

конструкторських робіт Приватного вищого навчального закладу 

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

«Проблема трансформації адміністративного права України» (номер 

державної реєстрації 01Ш006540 від 2 листопада 2017 р.); «Розвиток 

правової моделі адміністративного забезпечення національної безпеки 

України» (номер державної реєстрації 01Ш006683 від 19 грудня 2018 р.).

Методологічною основою дисертації є філософський діалектичний 

підхід до досліджуваних явищ. Крім того, автором уміло використано низку 

загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, в тому числі 

аксіологічний, формально-логічний, системно-структурний, порівняльний, 

статистичний метод та метод контент-аналізу. Загалом, методи дослідження є 

цілком сучасними й обґрунтованими, що стало запорукою успішного
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вирішення поставлених дисертантом завдань. *

Виходячи з актуальності теми, в дисертації цілком точно і правильно 

визначено об’єкт, предмет дослідження, чітко окреслено його мету і 

завдання.

Достовірність результатів дослідження знаходить підтвердження 

їхньою науковою апробацією на семи науково-практичних конференціях. 

Основні положення і висновки, сформульовані в дисертаційному 

дослідженні, знайшли відображення у дванадцяти наукових публікаціях, з 

яких п’ять опубліковані у фахових виданнях.

Виходячи з поставленої мети і завдань дослідження, а також з логіки 

викладення матеріалу дисертація складається із вступу, трьох розділів, що 

охоплюють вісім підрозділів, висновків, списку використаної літератури і 

додатків. Загальна структура роботи є цілком виправданою, що дало змогу 

автору всебічно й ґрунтовно розглянути наявні проблеми в межах обраної 

теми. У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, ступінь її 

наукової розробленості, визначаються об’єкт, предмет, мета і завдання 

роботи, її методологічна основа та науковознавча база, а також основні 

положення, що виносяться на захист, підкреслюється наукова новизна та 

практичне значення отриманих результатів дослідження. У першому розділі 

дисертації досліджуються загальні питання теми, зокрема поняття 

державного управління та його співвідношення з публічним 

адмініструванням, поняття та класифікація функцій державного управління, 

співвідношення деяких з них між собою. Другий розділ дисертації 

присвячений аналізу правового моніторингу в публічному адмініструванні та 

визначенні його мети, завдань, суб’єктів, об’єктів, принципів тощо. Третій 

розділ є більш прикладним та спрямований на вирішення питання яким 

чином має відбуватись вдосконалення адміністративного законодавства та 

державного управління за допомогою правового моніторингу; визначено 

моніторинг правозастосовної практики в якості невід’ємного елементу
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правового моніторингу.

Загалом, дисертація, яка виконана у формі спеціально підготовленого 

рукопису, і автореферат, що відображає найбільш суттєві і принципові 

положення дисертації, становлять цілісне і професійно оформлене 

дослідження широкого кола взаємопов’язаних наукових проблем щодо 

сутності правового моніторингу як функції державного управління.

Наукова новизна основних положень та висновків дисертації 

полягає насамперед у тому, що дана дисертація є першим в незалежній 

Україні цілісним і комплексним монографічним дослідженням правового 

моніторингу в якості функції державного управління. Авторкою було 

розроблено концепцію правового моніторингу, яка має знайти своє 

нормативне закріплення в Законі України «Про правовий моніторинг».

Наукове і практичне значення одержаних результатів полягає у 

тому, що сформульовані в роботі положення, висновки і рекомендації можуть 

бути використані при вдосконаленні адміністративного законодавства 

України, у науково-дослідницькій роботі, у правозастосовній сфері, а також у 

навчальному процесі при викладенні навчальних дисциплін 

«Адміністративне право України» та «Адміністративний процес».

Зміст дисертації в цілому характеризується досить високим 

теоретичним і науково-методологічним рівнем вирішення поставлених 

завдань. Чітко виражений теоретичний підхід, зокрема вдало розроблені 

дефініції, класифікації і критерії дозволили автору аргументовано визначити 

власну позицію щодо багатьох дискусійних проблем організації та 

проведення правового моніторингу як одного 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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До переліку позитивних якостей дисертації, безумовно, слід віднести 

те, що в ній автор вперше в науці адміністративного права визначив правовий 

моніторинг як категорію адміністративно-правової науки, як інститут 

адміністративного та як вид адміністративної діяльності. Дослідивши 

семантику вище зазначених термінів, дисертант приходить до висновку, що 

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 (с.85-86). На основі 

даного поняття автором визначено правовий моніторинг як інститут 

адміністративного та як вид адміністративної діяльності та встановлено їхні 

спільні риси.

Цілком виваженим виглядає й твердження автора про необхідність 

законодавчого врегулювання правового моніторингу і закріплення його в 

якості обов’язкової діяльності для органів публічної влади в Законі України 

«Про нормативно-правові акти», а вже на його підставі розробити окремий 

закон або методику/положення організації та проведення правового 

моніторингу.

Крім того, вважаємо, що істотної уваги і підтримки заслуговують 

наступні висновки і пропозиції автора:

- ґрунтовне дослідження поняття державного управління та його 

співвідношення з публічним адмініструванням, твердження про 

перехід сучасної незалежної України від державного управління до 

публічного адміністрування (с.25);

- співвідношення категорій контроль, нагляд та моніторинг дозволяє 

зробити висновок, що моніторинг може виступати як вид 

контрольної діяльності, але його ознаки дозволяють відмежовувати
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поняття «моніторингу» від схожих категорій «контролю» та 

«нагляду» (с.61);

- використання поняття «правовий моніторинг», який охоплює собою 

такі стадії юридичної діяльності, як правотворчий процес, оцінку 

якості діючих нормативних правових актів, правозастосовний 

процес (с.87);

- виокремлення 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 нормо проектування (с. 100);

- визначення суб’єктів правового моніторингу в адміністративному 

праві, які представлені інститутами громадянського суспільства та 

суб’єктами публічної адміністрації (с.110) та об’єктів, до яких 

відносяться нормативно-правові акти та практика їх застосування 

(с. 126);

- дослідження принципів правового моніторингу, до яких відносяться 

верховенство права, законність, демократизм, науковість, гласність, 

прозорість і відкритість, публічність (офіційність), системність, 

комплексність, плановість, безперервність, об’єктивність, 

інформаційна всеосяжність, всебічність, програмне забезпечення 

(с. 137);

- розробка техніки правового моніторингу, що складається з прийомів, 

способів, засобів те методів його здійснення (с. 145);

- визначення правового моніторингу як одного із головних 

інструментів підвищення рівня ефективності правового регулювання 

належної якості нормативних правових актів, що приймаються, і їх 

реалізації (с.177).

Означені позитивні моменти свідчать про чітку орієнтацію дисертанта
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на вирішення конкретних адміністративно-правових проблем, намагання 

подолати наявні недоліки, прогалини і колізії чинного законодавства України 

за допомогою запровадження широкої системи правового моніторингу.

Однак, як і при дослідженні будь-якої складної і нової теоретичної 

проблеми, в зазначеній дисертації міститься чимало спірних, неузгоджених 

і не зовсім обґрунтованих положень, які можуть стати підґрунтям наукової 

дискусії і напрямами подальшої розробки даної проблеми.

1. Автором на с.14 дисертації, та на с.4 автореферату зазначено, що 

ним уперше запропоновано визначення правового моніторингу як певної 

аналітичної діяльності в якості функції державного управління, у той час, як 

по тексту роботи наводиться ряд вже існуючих визначень цього поняття. 

Потребує пояснення в чому саме вбачається наукова новизна авторського 

визначення.

2. На с.84 автором відзначається, що останнім часом у вітчизняній 

науці збільшився інтерес до правового моніторингу, це твердження він 

підкріплює тезою, що було захищено дві дисертації (докторську і 

кандидатську), проте не зазначає за якою спеціалізацією, ким саме та назву 

теми.

3. Автор виокремлює в якості суб’єкта правового моніторингу 

Інститут законодавства Верховної Ради України, структурним підрозділом 

якого є відділ моніторингу ефективності законодавства (с. 113-114). По-перше, 

цей відділ має назву відділ м о н іт о р и н гу  закон о д а вст ва . по-друге, якщо є 

окремий підрозділ, який займається моніторинговою діяльністю, навіщо тоді 

автором підіймається питання стосовно необхідності організації та 

проведення правового моніторингу іншими суб’єктами.

4. На с. 118-119 дисертант досить велику роль у проведенні 

правового моніторингу відводить громадянському суспільству, відзначаючи, 

що «використання інтелектуального потенціалу суспільства дозволить 

подолати багато недоліків у системі законодавства України». Проте автор сам
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стверджує, що результати правового моніторингу в першу чергу залежать від 

діяльності органів публічної влади. Отже, виникає враження, що автор 

суперечить своїм же попереднім тезам.

Зазначені зауваження і побажання є певною мірою дискусійними і не 

впливають на загальну позитивну оцінку дисертаційної роботи Бахтіної Юлії 

Сергіївни, а мають на меті акцентувати увагу авторки на окремих спірних 

моментах.

Отже, дисертація Бахтіної Ю.С. «Правовий моніторинг як функція 

державного управління», подана на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук, є завершеним монографічним дослідженням, у якому повно 

і всебічно вирішені поставлені задачі, що мають значення для подальшого 

розвитку науки адміністративного права та адміністративного законодавства.

Вважаю, що рецензована дисертація за змістом та обсягом відповідає 

вимогам встановленим «Порядком присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567, що висуваються до кандидатських дисертацій. Дисертація відповідає 

спеціальності 12.00.07 -  адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право, а її авторка заслуговує присудження наукового ступеня 

кандидата юридичних наук.

Офіційний опонент:
доктор юридичних наук, професор 
професор кафедри адміністративного та 
господарського права 
Одеського національного університе 
імені 1.1. Мечникова зан Ольга Володимирівна

ВІДЧУЮ
імені 11 Мечникова
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