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Сучасн1111 стан законодавства, в тому чист й адм1юстративного , 

:характер11зуЕ:ться значною динамiкою. Наслiдком цього е прийняття великого 

та неузгодженого масиву нормативних актiв, що поглиблюе дестабiлiзуючi 

проuеси у правовому регулюваню, призводить до неоднозначного 

застосування норм права у практичнiй 
. . 

ДIЯЛЬНОСТI суб'ектiв владних 

повноважень. Становлення й розвиток правово·i демократично'i держави , 

побу дова громадянського сусшльства вимагають нових 
. . 

ПIДХОДIВ ДО 

забезпечення здiйснюваних реформ. Укра'iна, обравши курс на евроiнтеграцiю , 

мае iстотно змiнити пiдходи до нормотворення, побудувати систему якiсного 

законодавства, вiдповiдно до свiтових та европейських стандартiв , але з 

урахуванням нацiональних традицiй у формуваннi та дiяльностi системи 

органiв державного управлiння, яка 6 вiдповiдала потребам суспiльного 

розвитку та забезпечувала високу ефективнiсть правозастосовно'i практики. 

Для цього потрiбнi вiдповiднi юридичнi технологi'i, однiею з яких виступас 

правовий монiторинг. Потенцiал правового монiторингу використовупься в 

держаш не в повному обсязi, що потребуе перегляду пiдходiв до реалi за цi'~" 

функцiй державного управлiння. 

Правовий монiторинг - це шструмент, що спрямований на сприяння 

зм1стовному партнерству оргаюв публiчно'i влади з iнститутам и 

громадянського суспiльства. Методи сучасноrо публiчного адмiнiстрування 

значно рiзняться вiд тих, якi використовувались ще тридцять рокiв тому 
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l'IICTe\ lOIO .1ержавно го управтння. Вiдхiд в1:1 адмiнiстрати вно- кш,1ан.1них 

\!еТО.1 1 В управ.11ння ра.1янсько1 добн прнв1в до впрова~ження 

.~ю.111ноuентр11с ько1 конuепu11 державного управшння. засновано 1 на 

прiорнтетi прав i свобод люд11н11 . Правов11й монiторннг. як сучасна ана.1iпrчна 

функui я державного управл iння. органiчно впнсусr ься в но вiтнi проuесн 

пу6:1i ч ноrо а,1\1iнiстрування. пi .1в11щуюч11 зн ачення iнс-ппутiв гро\tа.JЯнськоrо 

l' :тпi.1 ъствз. Правов11й монiторннг здатен побудувати «м iст» не тi .-1ы.::.н ч i r.'\ 

орrана.ч 11 .1ержавно"~· в.пади. м1 сuевого самоврялування та шстнn-га_\ш 

rроча.1я нсъкого сус пi .1ьства . але i мiж нормотворuем та правозастосовuе\1 . 

\ 1онiторннrова .1iя .1 ьнi стъ з.1атн а внрiшитн безл iч завдань. шо стоять сього..1н i 

п ере.1 .1ержавою : вона \юже забезпечитн повноту як~сть правового 

регу.1ювання тн~ перетворень. шо проводяться в кра·iн i; сфор\r;·.~ювати 

перспе t--тнвн1 п.1ани розвнтку наuiонального законо,1авства; снстечаn1З\-Вап1 

та унiфiкувати правозастосовну практику . 

.]ос в i .1 европейських кра"iн доводить, шо розвнток снсте\ш правового 

\юнiторннгу дозво.1яе у перспекпшi створитн якiсно нову \Ю.Jеп ь ,..1ержавноrо 

управ.1iння . вi.1крату .1ля iнсппутiв громадянського суспiльства . зрозу\ 11.ту 

.J..1Я кожного гро\1адянина, засновану на плiднiй спiвпрацi мiж .1ю-1нною . 

су с П 1.1 ьство \1 .J.ержавою , забезпечнти вiдповi-1а.r~ ьнiсть державн пере.1 

гро\Ш.JЯНа\ш за результати законодавчо·i та правозастосовно"i дiя .1ьностi . 

Правовий \юнiторинг в Укра·iнi перебувас сьогоднi на стадi"i форчування 

потребуе нор\шпшного оновлення та закрiплення як обов·язково·i форчн 

.1iя.1 ьностi уповноважених С)'б ' ектiв. Означен·~ ф . акrорн зу\юв.1юють 

прнк.1 а.1ну аh.-туальнiсть днсертаui·i Ю.С. Бахтiно·i, 11 суттсву теоретнчну i 

праh.-т11чну значушiсть. 

днсертаuiя виконана в межах та вiдповiдно -10 планiв науково-.1ос.1i.1нн :\ 

.1ос .1i.1но-констрvк-горськнх роб· П ., · • IТ риватного внщого навчал ьного зак.1:1..1\ 

<<1\·1 iжн ~ · · 
аро.1юш ун 1верс итет бiзнесу i права» (м . Херсон ) на 201 7-2020 рр . 

. \!етодоюгiя досл 1·джен . . · ня грунтусrься н а комплексно\1у ш.1хо,11 .JO 
.J.OC.li.JiKYBaн иx явнщ в ~ . 

~ · иоrо основу покладено д1алектнчннй ПI.J :\ I.J.. що 
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· об ' с к--ги вно·t couiar1 ы-1о·J· 11 с:рс:л6ачас роз 1 ·ля ; t 11 р [11ю uо 1 ·0 мо11пори11гу як 

рсал ь ност i, що сформу оал ася i постiйно соолюцiонус пiд опливом внутрiшнiх i 

зовнiшнiх прот11 рiч рюом з роз оитком держаои i права . Робота побудована на 

використаннi су часних мстод iв пi з 11 а н11я , оключ аючи як загальнонауковi , так i 

спе ui ал ьнi методи. Акс iологiчний метод дозволив ви значити сутнiсну цiннiсть 

правово го монiторингу та розкрити його з начення; системно-структурний -

розробити концепцiю правового монiторингу, визначити його основнi складовi ; 

порiвняльний метод - дослiдити функцiй державного управлiння та 'ix 

спiввiдношення мiж собою; формально-логiчний метод - виявити недолiки 

адмiнiстративного законодавства та державного управшння, виробити 

пропозицii' щодо 'ix удосконалення; статистичний метод та метод контент

аналiзу - сформулювати емпiричну основу дослiдження. 

Виходячи з актуальностi теми, в дисертацi'i досить точно правильно 

визначено об 'ект i предмет дослiдження, чiтко окреслено йога мету i 

завдання. 

Дисертацiя спирасться на мiцну науковознавчу та нормативну базу (359 

першоджерел). Авторкою використано широкий спектр першоджерел як за 'ix 

«географiсю», так i за галузевою належнiстю. 

Достовiрнiсть результатiв дослiдження знайшли свое шдтвердження 

шляхом науково'i апробацi'i на науково-практичних конференцiях, засiданнях 

кафедри , семiнарах в Iнститутi права Приватного вищого навчального закладу 

«Мiжнародний уншерситет бiзнесу права». Основнi результати 

дисертацiйного дослiдження були оприлюдненi на семи науково-практичних 

конференцiях. 

Загальна структура роботи в цшому с лопчною, послiдовною , 

рацiональною. Предмет, мета та завдання дослiдження с обrрунтованими. 

Дисертацiя складасться 1з вступу, трьох роздiлiв , якi включають вiсi м 

пiдроздiлiв, а також висновкiв, списку використаних джерел та додаткiв. У 

вступi обrрунтовусться актуальнiсть теми дослiдження, ступiнь 'ii науково·1· 

розробленостi, визначаються об'скт, предмет, мета i завдання роботи , 'ii 
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1\t етодологiчна основа , а також основнi положення , що виносяться на захист, 

п щкреслюеться нау кова новизн а та практичне з н ачення отриманих результатiв 

достдження . 

У першому розд1л1 дисертацiУ дослщжуються теоретико-методологiчнi 

аспекти теми , зокрема поняття державного управлiння та його спiввiдношення 

з публ iчннм адмiнi стру ванням ; поняття , види функцiй державного управлiння , 

с пiввiдношення таких функцiй як контроль , нагляд та монiторинг. Другий 

. . 
розд1л охоплюе таю питання як: поняття , ц1m та завдання правового 

1\Юнiторингу в публiчному адмiнiструваннi ; суб'екти та об'екти правового 

монпорингу; класифiкацiю правового мошторингу; основш принципи 

дiял ьностi суб ' ектiв правового монiторингу; технiку здiйснення правового 

монiторинrу в публiчному адмiнiструваннi. В третьому роздiлi висвiтлено такi 

питания: використання монiторингово'i 
. . 

ДlЯЛЬНОСТI для вдосконалення 

адмш1стративного законодавства та державного управлiння; оргашзащя та 

проведення монiторингу правозастосовно'i практики. 

Загалом , дисертацiя, яка виконана у формi спецiально шдготовленого 

рукопису, 1 автореферат, що вiдображае найбiльш суттевi i принципов~ 

положення дисертацн, становлять щшсне професiйно оформлене 

досшдження широкого кола взаемопов'язаних наукових проблем щодо 

правово·i природи, змiсту та правового закрiплення правового монiторингу як 

функцi'i державного управлiння. 

Наукова новизна основних положень та висновкiв дисертацi"i 

поля гае насамперед у тому, що вон а е одним з перших у нау ц1 

адм1шстративного права дисертацiйним дослiдженням , у якому проведено 

ком плексний аналiз правового монiторингу як функцi'i державного управл iння . 

Автором було визначено сутн1сть, особливостi значения правово го 

монiторингу, його нормативно-правового регулювання. Оскiльки юридичною 

наукою досi не вироблено единих пiдходiв до визначення поняття «правовий 

монiторинг», то важливим здобутком автора е розробка власного понятiйного 

апарату в межах предмету дослiдження. Так , вперше в адм iнiстративно -



11рз1ю вi11 11ay1ti 11р : 11ю 1шii мu 11i тор11111 · 6уно 11 р(;) t 1,,;т:111ж: 110 11 t: т 1m, 1< и HI< фу 111щi10 

дсрж:ш 11 оrо у 11ра ш1i1111>1. аж: i н к к:п(; 1 ·ор i ю :1лмi11i 1,,; · 1 · р: 1 · 1 · ив11 0- 11 11:11 ю 110·1· 11 ..~ук и , i 

я к iнститут здмiн i стр :пи u 11 0 1 ·u 11 р:ша , i я 1< 1нt)t :щм i II i стр :..~ ти 1.1110·1· ) t iи ; 11.11 01,,;тi . 

Автором було cфopмyJll,O BЗII O l(O IЩC JJЦi IO IIJXШO IJO l 'O м о 111 · 1 ·uр и111 ·у , и ку 

зз пропоновзно зз крiпити в Зако 11i Укра'111и «Про н ра вовий мо 11i то ри11 п>. )l~111 a 

конце пц1я м1 сппь понятгя , м ету , :.н.1rзд;.:111ш1 , при1щи11и лiш11.., 11 ост i , o к pt:CJ I IO< ' 

техн1ку правового монiтори11rу 13 11ублiч11ому адмi11iструш:11111i , ю rасифi кшt i ю 

суб'с ктiв та об'сктiв та ко't' дiяJ1ыюстi. Правооий мо 11i тори11г в и з 11 а ч с 11 0 }l t< 

унiверсал ьний iн струм ент публiчно rо адмiнiструоан11я , що здатс н з 11 ач 1 ю 

пiдвищити якiсть законодавспза та правозастосовно·, пра ктики. 

Наукове i практи--ше з11а1.1е1111я одержа11их результатiв поля rас у 

тому, що сформульованi в роботi положення , висновки i рекомендац i ·,· 

розширюють основу для подальших наукових дослiджень iнституту правового 

монiторинrу i можуть бути використанi при розробцi навчально·i й методичн о·,· 

лiтератури, а також у процесi законотворчо't' дiяльностi. Теоретичнi положення 

дисертацiйноrо дослiдження можуть бути використанi в навчальному процес i 

при викладаню дисциплiн «Адмiнiстративне право», «Адмiнiстративни й 

процес». Вони можуть бути застосоваю в процес1 удосконалення 

адм1юстративного законодавства, що регулюс змiст i порядок здiйснення 

правового монiторингу в Укра·iнi. 

Автором було дослiджено поняття та функцiУ державного управлiння та 

його спiввiдношення з публiчним адмiнiструванням. Автор с прибiчником 

вузького пiдходу тлумачення державного управлiння, яке охоплюе дiяльнi сть 

тiльки виконавчо·i riлки влади, оскiльки, на йога погляд, «лише виконавч а 

влада в змозi повним чином реалiзувати управлiнськi функцii', iншi гiлки влади 

здiйснюють окремi повноваження в сферi державного управл iння» ( с . 24 ). 

Щодо спiввiдношення державного управлiння i публiчного адмiнiстрування , то 

't'хня вiдмiннiсть поляrас в суб'сктно-об'сктн iй складовiй: в першему випадку 

об'сктом виступае держава, а в другому - суспiльство; суб ' сктом державного 

управлiння с орrани виконавчо'i влади, 'ixнi керiвники та службовi особи, що 



н ад i л енi владнш,111 ПОВ !ЮЮЖ~l\1\Я i\ 111. а су6 . с к \'Oi\ l 11 y6J t j,,, Ю\\) :IЛI\I i II il:тpy1tt \l l l l)I ( ' 

п убл iчнi aдi\tiнi cтpaui 'i (с.17) . 

Важл ив 11 м внес h':ом у адмi11i стрпт11шю-11р::шову т~ор1ю с 111ю 11~; tc 1111i ·1 

а второi\t знал i з правового i\t0н i тор 1111гу >tк фу 11к1.t i·,· дсржnв11ого у11р:1ш1i1111>1 т.~ 

it oгo сп iввiдношсння з наглядо l\1 та ко11тролсl\1 (с.39-61 ). Нс:.изnжаючи 11 а п с в11 у 

схож i сть даннх вндiв д iяльност i. вон11, н а думку ::шторn, мають i стот 11 i 

вiдмiнностi , що дозволяс внокре1' 1 лювзп 1 правовий монiтори11г я1< самостiй11ий 

,н ститут. 

Заслуговус на пiдтр11мку теза автора про те. що «правовий монiторин г с 

сучасним iнновацiйним iнститутом державного управлiння та розвитку 

громадянського сусшльства» (с.85). Метою правового монпорингу в 

публiчному адм11-11струваню автор визначас пiдвищення ефективностi 

адм1юстративного законодавства та практики його правозастосування на 

основi аналiзу i оцiнки зiбрано'i iнформацi'i, формування прогнозiв та 

розроблення планiв нормопроектування ( с.100). 

Достатньо повно виглядае огляд суб'ектно-об'ектного складу правового 

монпорингу в публiчному адмiнiструваннi: автор надае повний перелiк 

суб 'сктiв, якi представленi шститутами громадянського сусшльства та 

публiчними адмiнiстрацiями (с.110-111); до об'ектiв вона, в першу чергу , 

вiдносить джерела адмiнiстративного права (Конституцiя, закони, пiдзаконнi 

нормативно-правовi акти, мiжнароднi договори, рiшення €вропейського Суду 

з прав людини, Конституцiйного Суду Укра'iни та Верховного Суду ( с .1 24-

125)). До них автор пропонуе вiдносити й адмiнiстративний акт iндивiдуал ьно·1· 

дi'i ( с.126). 

Цiлком обrрунтованою й виваженою е теза автора про те, що 

першочерговою задачею е розробка та затвердження концепцi'i правового 

монiторингу, який мае базуватись на таких принципах як: верховенство права, 

законнiсть, демократизм, науковiсть, гласнiсть, прозорiсть 

публiчнiсть (офiцiйнiсть), системнiсть, комплексн1сть, 

вщкрипсть , 

планов1сть , 



бс :тсрсрвн iст 1 ,. uG · с 1,- 1 · 111н I i 1..:т 1 ,, i 11!lн)рм ~11 ti ii 11:1 11 1..:( 11 t.: >1 ж 111 ~..: т1,, 111..:1.:(; i '111 i i.:т 1, , 

проrрзl\11-1с з а6~з 11~чс1111>1 (с 1 37) . 

ЦiкaBIIM j pCJ)' J tt,T:IТ\tlJll\tl\l З '1'0' 11<11 · юру II\J (.;T:111щ: 1ttlX у НИ L:1..: ГП,IЦi '~' 'li. lll) t, IIII, 

с прооедснс автором дсн.:J1 i юк~11ш1 тсх 11iк11 т:~ т~x1юJ101 • i 'i' · 1;tiik1н.: 1111>1 11р :11ю1ю 1 ·0 

мо11пор11нгу . Цiлком кop~KTIIIIM IJИl'IOl)t(I(' l(Jt:.н,; 11фiкa1ti>1 Tl:Xllll(И 1Ip:.11 IO IIOl '(I 

монпор11нгу, до яко'i :штор вiр1ю 11iл~юсит~, суку 1111i (.; · п, 11ри ~юмi11, м t.:тo;t i11 , 

засобiо та способiв провсдснш1 11 ра вовоrо мо 11iтори 111 ·у (t.: .1 45). Т:жий 11i;txi;1. 

адекватно вiдображз€ з мiст i логiч11у 1юсJ 1iдов 11i ст 1" м о 11iтори 111~оних Jti й, 'i'x11i ~, 

взанюзв ' язок i uiльову спрямовз11i сть. 

Сутп::вим прирощен ням адмiнiстративно-праоового з 11 а 1111}1 с 11ровсдс 11 с 

авторкою дослiдження щодо використання правового мо11пори11 гу дш1 

вдосконалення адмiнiстративного законодавства та державного упраол i ння 

(с. 156-179). На 'ii думку така дiяльнiсть мае 1-юсити системний характер i н е 

проводитись уповноваженими суб'ектами вибiрково, оскiльки це не дозволя с 

скласти щшсну картину з приводу стану впчизняного законодавства. 

Запровадження правового монпоринrу саме як комплексного 1нституту з 

вивчення й оцiнки ефективностi законодавства справдi може суттево сприяти 

оптимiзацii' нацiонально"i системи законодавства. 

Автор успiшно здiйснено дослiдження правозастосовно"i дiяльностi та ·1·1· 

зв'язок з правовим монiторинrом. Як вiрно зазначае автор, без врахування 

практики правозастосування не буде цiлiсно"i картини щодо стану та 

ефективностi правово"i норми. 

Переважна бiльшiсть положень дисертацi"i Ю.С. Бахтiно"i, що виносяться 

на захист, е цiлком обrрунтованими й виваженими, i в сукупностi успiшно 

вирiшують завдання, що поставленi перед дослiдженням. Однак, як i при 

дослiдженнi будь-яко"i складно"i i ново"i теоретично"i проблеми, в зазначенiй 

дисертацi"i м,стяться cnipнi та таю, яю потребують додатковоrо 

обrрунтування положення, якi можуть стати пiдrрунтям науково"~· дискус 11 1 

напрямками для подальшо"i розробки дано"i проблеми. А саме: 

1. У пiдроздiлi l. l. дисертацiйно"i роботи наведено рiзнi класифiкацi·1· 
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1 
· ~ вноrо управл~ння , але чпко не визначено , яку з позиuiй оункц1и держа 

пiдтримус а втор з uьoro приводу, а також до якоrо виду uих функuiй 

вiдноситься такий напрямок дiяльност i уповноважених орrанiв та 'ix посадових 

осiб як правовий монiторинr. 
. . 

2. Демонструючи розма·iття наукових п1дход1в до визначення 

монiторннrу в рiзних сферах науки (с. 62-72), автор здебiльшоrо описус 

поз иui·1· тих чи 1нших автор1в , уникаючи власних оuiнок цих позицiй та ·,х 

1'ритичноrо анал1зу. 

2. В пiдроздiлi 1.3 , який мае назву «Монiторинr - як спецiальний вид 

державного контролю» доречнiше було придiлити увагу порiвнянню та 

спiввiдношенню цих видiв дiяльностi, в той час як автор на с.66-67 порiвнюс 

монпоринr з оц1нкою, а спiввiдношення контролю з моюторинrоi\ 1 

намаrаеться зробити через 'iхню функцiональну дiяльнiсть в сферi державного 

управлшня. 

3. Подiляючи, в цiлому, позицiю автора щодо необхiдностi нормативно

правового закрiплення концепцii' правового монiторингу в Укра'iнi ( с. 89), не 
. . .. . . 

можемо погодитись з пропозиц~ею закршлення дано~ д1яльносп у двох 

законах ( «Про нормативно-правовi акти» та «Про правовий монiторинг» ). 

Достатньо i одного Закону Украi'ни «Про правовий монiторинг» . Крiм того на 

с.106 автор розглядае можливiсть викласти концепцiю правового монiторинrу 

в iнструкцiях або правилах, затверджених Мiнiстерством юстицi'i Укра·iни. 

Таким чином, автор вступае у протирiччя з самою собою, оскiльки попередня 

озвучена пропозицiя стосувалась саме законодавчого закрiплення да но·1· 

дiяльностi. На наш погляд, правовий монiторинг мае бути закрiплено саме на 

рiвнi закону, дiя якого охоплюе всiх суб'ектiв публiчного адмiнiстрування. 

lнструкцi'i або правила розрахованi на бiльш вузьке коло суб 'е ктiв , а це 

суперечить принципу комплексностi та системностi , на яких мае rрунтуватись 

монiторинrова дiяльнiсть. 

4. Висвiтлюючи принципи, на яких мае rрунтуватись монпоринrова 

дiяльнiсть (с.137), автор розкривае сутнiсть лише деяких з них, в той час як 
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такi спеuiальнi принuипи як науковiсть , плановiсть , об'скгивнiсть , всебiчнiсть , 

програмне забезпечення залишаються не розкритими. На нашу думку, 

необхiдно було хоча 6 коротко охаракгеризувати кожний 1з вказаних 

принuитв. 

Зазначенi зауваження i побажання с певною м1рою дискусiйними не 

впш~вають на загальну позитивну оuiнку дисертаuiйно·i роботи Ю.С. Бахтiно·i. 

Основнi результати дисертаuiУ досить повно викладенi у п'яти статтях у 

фахових виданнях та семи тезах доповiдей на науково-практичних 

конференuiях. Спiвставлення текстiв днсертаui'i та автореферату свiдчить про 

те , що автореферат вiдбивас основний змiст роботи. 

В11сновок. Дисертаuiя с самостiйною завершеною науково-досшдною 

работою , яка мiстить вирiшення наукового завдання, що мае суттсве значення 

для адмiнiстративно-правово·i науки та практики управлiнсько·i дiяльностi в 

Укра'iнi. Реuензована дисертаuiя «Правовий монiторинг як одна з функuiй 

державного управлiння» за сво'iм змiстом та обсягом вiдповiдас вимоrаl\1 

Порядку присудження наукових ступенiв, а "ii авторка - Бахтiна Юлiя 

Сергi'iвна - заслуговус на присудження 'iй наукового ступеня канд11дата 

юридичних наук за спеuiальнiстю 12.00.07 - адмiнiстративне право 1 проuес: 

фiнансове право; iнформацiйне право. 
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