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До спеціалізованої вченої ради  

Д 41.884.04  в  Одеський державний  

університет внутрішніх справ 

м. Одеса, вул. Успенська, 1 

 

ВІДГУК 

офіційного опонента доктора юридичних наук, професора  

Гаращука Володимира Миколайовича на дисертаційне дослідження 

Денисової Аліни Володимирівни «Теоретико-правові та організаційні 

основи адміністративного нагляду органів виконавчої влади України» 

поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07. - адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право 

 

Актуальність теми дисертаційного дослідження 

Сучасна адміністративно-правова наука робить певні спроби надати 

такому явищу, як “адміністративний нагляд” чітко виражений характер, 

визначити його поняття, суть, ознаки, принципи здійснення, підстави для 

виникнення правовідносин, які потребують такого нагляду та процедури його 

здійснення. В той же час не можна не помітити, що в науці адміністративного 

права недостатньо уваги приділяється проблемі інтерпретації 

адміністративного нагляду як функції органів виконавчої влади. Вирішення 

цієї проблеми дозволить визначити місце адміністративного нагляду в системі 

функцій органів державного управління, віднести його до тієї чи іншої групи 

методів державного регулювання, визначити його місце як структурного 

елементу системи публічного управління. Адміністративний нагляд виконує 

низку важливих задач у сфері державного управління. За його допомогою 

забезпечуються конституційні права і свободи громадян, законні інтереси 

індивідуальних підприємців та юридичних осіб, держави. 

З огляду на зазначене, актуальність теми та потреба в її комплексному 

дослідженні не викликають сумнівів. Вибір теми дослідження дисертанткою 

слід визнати своєчасним і обґрунтованим. Поставлені для розв’язання 

проблеми визначили мету, завдання та структуру дисертаційного роботи 

Денисової А.В. 



2 

 

Ступінь обґрунтованості положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації 

Тема дисертаційного дослідження сформульована відповідно до 

положень Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу», Пріоритетних 

напрямів розвитку правової науки на 2011–2015 pp., затверджених постановою 

загальних зборів Національної академії правових наук України від 24.09.2010 № 

14-10, та відповідає переліку тем науково-дослідних і дослідно-конструкторських 

робіт Одеського державного університету внутрішніх справ «Пріоритетні 

напрями розвитку реформування правоохоронних органів в умовах 

розгортання демократичних процесів у державі» (державний реєстраційний 

номер 0116U006773), а також тематиці наукових досліджень кафедри 

адміністративного права та адміністративного процесу Одеського державного 

університету внутрішніх справ «Забезпечення прав і свобод людини в 

сучасних умовах адміністративно-правовими засобами» (державний 

реєстраційний номер 0114U004012). 

Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради Одеського 

державного університету внутрішніх справ (протокол № 3 від 24.11.2014).  

            Дисертація  Денисової А.В.   характеризується системним підходом до 

предмету дослідження. Визначені в роботі завдання дослідження відповідають 

його загальній меті, яка полягає у  тому, щоб  на основі аналізу  

вітчизняних та зарубіжних наукових доробків, національного й міжнародного 

законодавства, практики його застосування визначити сутність та зміст 

адміністративного нагляду органів виконавчої влади України, а також надати 

науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації щодо концептуальних засад 

побудови сучасної моделі адміністративного нагляду органів виконавчої 

влади. 

         Архитиктоніка роботи повністю відповідає меті і завданням дослідження 

що дозволило авторці послідовно розглянути всі визначені питання.  Робота 

складається із вступу, чотирьох розділів, поділених на тринадцять    
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підрозділів,  нерозривно пов'язаних між собою, висновків, списку 

використаних джерел та додатків до роботи.  Вдала структура роботи, 

правильно визначені об’єкт та предмет дослідження сформульовані коректно 

і відповідають вимогам МОН України. 

Висновки, рекомендації та наукові положення, викладені у дисертації, 

ґрунтуються на використанні сукупності прийомів і методів наукового 

пізнання, обрання яких зумовлено визначеною метою та сформульованими 

задачами. Системний і діалектичний підходи виступають методологічною 

основою, на якій ґрунтується дослідження проблеми адміністративного 

нагляду органів виконавчої влади. У роботі застосовано такі методи наукового 

пізнання, характерні для юридичних досліджень, як: логіко-семантичний; 

системно-структурний; історико-правовий та порівняльно-правовий, які 

поєднанні з методом правового моделювання що сприяло оптимізації 

методології дослідження сутності і змісту адміністративного нагляду органів 

виконавчої влади, низка інших методів наукових досліджень. 

 Використання  авторкою  методів наукового пізнання    дозволило  їй 

дослідити сутність адміністративного нагляду органів виконавчої влади 

України, розробити та запропонувати слушні пропозиції щодо удосконалення 

здійснення адміністративного нагляду органами виконавчої влади України. 

Джерельну основу дисертаційної роботи складають праці відомих 

вітчизняних та зарубіжних вчених з адміністративного та конституційного 

права, теорії держави і права, державного управління, інших правових галузей 

та науки з державного управління, які безпосередньо досліджували  сутність 

адміністративного нагляду. Особливу увагу дисертантка звернула  на 

вітчизняне законодавство та законодавства країн ЄС.   Загалом авторкою 

опрацьовано велику кількість наукових праць і нормативних актів  у кількості 

454 джерел. 

  Основні теоретичні положення і висновки дослідження відображено в 

тридцяти роботах, серед яких одна монографія, двадцять дві статті у фахових 

виданнях з юридичних наук, чотири з яких – у наукових виданнях зарубіжних 
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країн, сім тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових та 

науково-практичних конференціях. 

На підставі проведеного дослідження сформульовано нові 

концептуальні положення й висновки, запропоновані здобувачкою особисто.  

У першому  розділі дисертації «Формування і розвиток наукових 

поглядів на сутність і зміст адміністративного нагляду органів виконавчої 

влади» висвітлено методологію дослідження щодо сутності і змісту 

адміністративного нагляду органів виконавчої влади, здійснено аналіз 

наукових поглядів про сутність та зміст адміністративного нагляду органів 

виконавчої влади України. Достатньо цікавою є позиція, що особливостями за 

якими відрізняють контроль від нагляду, слід вважати правообмеження, які 

можуть бути передбачені як наслідок здійснення контролю (у переважній 

більшості випадків). Стосовно нагляду правообмеження встановлюються 

переважно до моменту його здійснення, а власне діяльність щодо нагляду 

пов’язана з визначенням стану дотримання таких право обмежень. 

Дисертанткою удосконалено понятійний апарат, зокрема наводиться авторське 

визначення поняття органу виконавчої влади як суб’єкту відносин у сфері 

адміністративного нагляду під яким пропонується розуміти частину 

державного апарату, наділеного правами і обов’язками у відносинах щодо 

здійснення адміністративного нагляду як окремого виду державно-владної, 

виконавчої діяльності, завдяки чому цей орган породжує такі відносини, у 

яких виступає як потенційний чи реальний їх учасник  (с.112). 

А. Денисовою доведено, що принципами адміністративного нагляду слід 

вважати об’єктивні взаємопов’язані та взаємозумовлені правила, які 

відображають закономірності здійснення процедур реалізації компетенції 

суб’єктами адміністративного нагляду. Це стосуються як застосування 

превентивних заходів, так і заходів правової охорони й захисту з метою 

забезпечення законності і правопорядку у певній сфері життєдіяльності 

населення (с.138). 
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У другому розділі дисертаційної роботи «Органи виконавчої влади як 

суб’єкти адміністративного нагляду та процедури реалізації їх компетенції»  

здійснено змістовну характеристику органів виконавчої влади як суб’єктів 

адміністративного нагляду, проведено систематизацію видів і суб’єктів 

адміністративного нагляду та розкрито їх адміністративну правосуб’єктність. 

Авторка визначає суб’єкт адміністративного нагляду як організаційно 

відокремлений різновид колективних суб’єктів (органів державної виконавчої 

влади) та спеціальних індивідуальних суб’єктів (посадових осіб, наділених 

адміністративною правосуб’єктністю щодо здійснення адміністративного 

нагляду як адміністративної діяльності особливого характеру, спрямованої на 

забезпечення законності і дисципліни) (с.160); зазначено, що суб’єктів 

адміністративного нагляду можна умовно поділити на групи за ознакою 

правосуб’єктності у межах окремого виду (підвиду) адміністративного 

нагляду: сфера публічної безпеки та порядку; сфера протидії корупції; сфери 

забезпечення безпеки життєдіяльності населення (с.183). 

 Заслуговує на увагу авторське визначення поняття стадій процедури 

адміністративного нагляду органів виконавчої влади, як сукупності відносно 

автономних, самостійних дій, які виступають часткою процедури, логічно 

поєднані в часі і спрямовані на досягнення мети – установлення міри і ступеня 

відповідності діяльності суб’єкта, що підлягає адміністративному нагляду, 

чинному законодавству, а також гарантування безпеки в окремих сферах 

життєдіяльності населення.  

     Третій розділ «Структурно-функціональне забезпечення 

адміністративного нагляду в окремих сферах суспільної діяльності» 

присвячений теоретико-правовому аналізу проблем розкриття сутності 

процедур адміністративного нагляду, що здійснюється у сфері забезпечення 

публічної безпеки та порядку, форм  адміністративного нагляду органів 

виконавчої влади в окремих сферах суспільної діяльності. Авторкою 

досліджено актуальні питання правового регулювання адміністративного 
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нагляду у сфері забезпечення безпеки життєдіяльності населення та світовий 

досвід організації його здійснення.  

Проведене дослідження підводить А.В. Денисову до вірного висновку, 

що правоохоронне спрямування адміністративно-наглядової діяльності, з 

одного боку, а з іншого – необхідність гарантування безпекового напрямку 

євроінтеграційних процесів в Україні, потребують нагального вирішення 

проблеми забезпечення ефективності адміністративно-наглядової діяльності в 

таких сферах: енергетичній, міграційній, інфраструктури, інформаційній, 

зовнішньоекономічній (с.309). Нею запропоновано виділяти методи 

поліцейської адміністративної діяльності, які охоплюють: заходи переконання 

і поліцейські заходи. Останні поділено на дві підгрупи: превентивні заходи і 

заходи примусу (с.310 ). 

Розділ четвертий «Концептуальні засади побудови сучасної моделі 

адміністративного нагляду органів виконавчої влади» присвячений теоретико-

правовій характеристиці місця юридичного конфлікту у правовідносинах 

щодо  адміністративного нагляду органів виконавчої влади. В цьому розділі 

авторкою обґрунтовано  теоретичні підходи до уніфікації процедур 

адміністративного нагляду органів виконавчої влади, виходячи з  

європейських стандартів адміністративної процедури. Надано особисте 

визначення  адміністративно-правового конфлікту у сфері адміністративного 

нагляду органів виконавчої влади під яким, авторка розуміє правове явище, 

що має публічно-правовий характер і стосується наявності у суб’єктів (один з 

яких наділений спеціальним правовим статусом і виконує державно-владні 

функції), протилежних інтересів у правовідносинах, пов’язаних зі здійсненням 

виконавчої діяльності, спрямованої на встановлення міри і ступеня 

відповідності діяльності суб’єкта, що підлягає адміністративному нагляду, 

чинному законодавству, а також гарантування безпеки в окремих сферах 

життєдіяльності населення (ст.324), 

Процедуру адміністративного нагляду, здійснюваного органами 

державної влади, авторка визначила, як регламентований нормами 
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адміністративного права порядок здійснення нагляду за ініціативою органів 

державної виконавчої влади (їх посадових осіб) у межах компетенції, 

установленої чинним законодавством з метою реалізації відповідним 

суб’єктом функцій контролю та нагляду (с.347). Проведена авторкою робота 

дозволила їй запропонувати структуру проекту Закону «Про засади 

адміністративно-наглядової діяльності в Україні»( с.369). 

Висновки та рекомендації, зроблені авторкою, в достатній мірі 

обґрунтовані. 

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів 

Представлена на захист дисертація є одним з перших у вітчизняній 

юридичній науці комплексним монографічним дослідженням присвяченим 

сучасним проблемам адміністративного нагляду органів виконавчої влади 

України з метою дослідження науково-практичних засад гарантування 

демократичних основ адміністративно-наглядової діяльності, забезпечення 

законності і правопорядку, недопущення порушень прав і свобод громадян, 

прав та законних інтересів юридичних осіб, держави і яке пов’язане  із 

формуванням, запровадженням і функціонуванням дієвих гарантій 

демократичних перетворень в Україні на основі методології та критичного 

аналізу генезису чинного законодавства у цій царині, практики його 

застосування. 

Авторка узагальнює і всебічно розглядає наукові праці провідних 

українських та зарубіжних вчених, успішно демонструє характерні 

особливості власних напрацювань, що відрізняють її роботу від наукових 

доробків інших дослідників, що і визначає наукову новизну отриманих 

результатів. 

Наукова новизна адміністративно-правового дослідження проблем 

адміністративного нагляду органів виконавчої влади обумовлена висвітленням 

новітніх тенденцій побудови сучасних теоретичних і нормативних 

трансформацій адміністративно-наглядової діяльності, процесуальна форма 

яких визначена європейськими стандартами належної правової процедури.  



8 

 

Винесені на захист положення характеризують роботу як комплексне 

монографічне дисертаційне дослідження, виконане дисертантом особисто. 

Оцінка ідентичності змісту автореферату і основних положень 

дисертації.  

Детальний аналіз дисертаційної роботи й автореферату дає підстави 

констатувати ідентичність автореферату і основних положень дисертації. 

Наведені в авторефераті наукові положення, висновки і рекомендації   

достатньо повно розкриті й обґрунтовані у тексті дисертацій.   Дисертацію та 

автореферат оформлено відповідно до вимог Міністерства освіти і науки 

України. 

Наукова і практична цінність дисертації 

Зміст дисертації свідчить про завершену, аргументовану і самостійну 

роботу авторки, про належний науково-теоретичний та прикладний рівень 

проведеного дослідження. Структура роботи підтверджує цілеспрямованість 

та комплексний характер дослідження, аналіз і синтез практики дали 

можливість авторці дійти визначених результатів і обґрунтувати внесення 

нових пропозицій, які мають важливе теоретичне і практичне значення. 

Ідеї та положення, що викладені в науковій роботі А. В. Денисовою 

можуть бути використані у:  науково-дослідній сфері для здійснення 

подальших розробок та наукових досліджень з питань, пов’язаних з теоретико-

правовими та організаційними основами адміністративного нагляду органів 

виконавчої влади України; правотворчій діяльності при прийнятті 

нормативно-правових актів; правозастосовній сфері для підвищення 

ефективності діяльності органів виконавчої влади що здійснюють 

адміністративно-наглядову діяльність; навчальному процесі   при викладанні у 

вищих навчальних закладах  навчальних дисциплін адміністративно-

правового циклу, а також для підготовки навчальних посібників та 

підручників.    

 

 



9 

 

Повнота викладу  результатів в опублікованих працях 

Основні теоретичні положення і висновки дослідження відображено в 

тридцяти роботах, серед яких одна монографія, двадцять дві статті у фахових 

виданнях з юридичних наук, чотири з яких – у наукових виданнях зарубіжних 

країн, сім тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових та 

науково-практичних конференціях. 

Практичне значення одержаних результатів підтверджується актами 

впровадження  (С. 460-480 дослідження). 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації 

Дисертація, як і будь-яка творча праця, містить певні дискусійні 

моменти і спірні положення, відповіді на які та пояснення окремих положень 

під час захисту сприятиме більш повній та об’єктивній характеристиці 

результатів дисертаційного дослідження.  

Питання, які потребують уточнення: 

          1. Характеризуючи принципи адміністративного нагляду  у підрозділі 

1.4.  А.В. Денисова  вживає терміни «принципи адміністративного нагляду»  

та  «принципи процедур адміністративного нагляду» і поділяє принципи 

адміністративного нагляду на загальні та спеціальні (С.138-139). З цього 

приводу виникає два питання. Перше. З тексту роботи не ясно: чи є «принципи 

адміністративного нагляду» та «принципи процедур адміністративного 

нагляду» за своєю суттю тотожними, і, друге:  за якими ознаками принципи 

адміністративного нагляду поділені на загальні та спеціальні?  

        2. Досліджуючи ознаки мети та характеру адміністративної процедури 

дисертантка виокремила адміністративні процедури правоохоронного 

характеру, у межах яких передбачено застосування адміністративного 

примусу, і процедури контрольно-наглядового змісту. До процедур 

правоохоронного характеру вона віднесла: адміністративний нагляд за 

особами, звільненими з місць позбавлення волі;  нагляд за засудженими  і 

особами, узятими під варту. Інші вона віднесла до процедур контрольно-

наглядового змісту, що не пов’язані безпосередньо із застосуванням заходів 
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адміністративного примусу (с. 241). Така авторська позиція вимагає 

уточнення, оскільки процедури адміністративного нагляду у сфері пожежної 

та техногенної безпеки, у сфері екології, нагляду за дотриманням санітарних 

правил теж містять ознаки правоохоронної діяльності. (Тут взагалі потребує 

уточнення позиція авторки щодо розуміння нею суті правоохоронної 

діяльності як такої. «Широкий» чи «вузький» підхід вона сповідує.) 

3. Характеризуючи у підрозділі 3.1 правові процедури адміністративного 

нагляду, що здійснюються у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку 

А.В. Денисова надала правову характеристику тільки процедурам 

адміністративного нагляду  за особами звільненими з місць позбавлення волі, 

а нагляд за дотриманням правил дозвільної системи та правил безпеки 

дорожнього руху залишила поза увагою (с.254). Враховуючи стан безпеки 

дорожнього руху та наявність великої кількості нелегальної зброї у населення, 

авторці доцільно було б окремо надати правову характеристику процедурам 

адміністративного нагляду у сфері дозвільної системи та у сфері що  

врегульовує дорожній рух. 

          4. Досліджуючи у підрозділі 4.1. «Місце  юридичного конфлікту в 

правовідносинах щодо адміністративного нагляду органів виконавчої влади: 

теоретико-правова характеристика»  А.В. Денисова розглянула зміст та  види 

юридичного конфлікту, надала його визначення, окреслила місце юридичного 

конфлікту у сфері адміністративного нагляду в системі юридичних конфліктів 

(с. 324). Разом з тим вона залишила поза увагою таке важливе питання, як 

підстави виникнення юридичних конфліктів у правовідносинах щодо 

адміністративного нагляду органів виконавчої влади. 

            5. Серед засад адміністративної процедури нагляду органів державної 

виконавчої влади, які відповідають європейським стандартам адміністративної 

процедури, авторка виділила такі принципи, як: обов’язкове викладення 

мотивів рішення; відсутність переслідування тих цілей, що не випливають із 

чинного законодавства; об’єктивність та неупередженість адміністративної 

процедури; прийняття рішення протягом розумного строку.  
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Згадуючи про розумний строк у контексті адміністративної процедури 

адміністративного нагляду, авторка зазначає про необхідність чіткого 

визначення в чинному законодавстві строків, протягом яких має бути 

здійснена адміністративна процедура (с. 371). Разом  з тим, нею не визначені 

підходи щодо встановлення розумних строків здійснення процедур 

адміністративного нагляду, критерії визначення «розумності» таких строків та 

не зазначено, в яких актах доцільно визначати ці строки. Проблема ця є 

достатньо важливою для практики діяльності правозастосовних органів, 

оскільки існує доволі значна кількість різноманітних адміністративних 

процедур, які  реалізуються у різних часових межах (нагляд щодо дотримання 

режиму таємності, адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі, пожежний, санітарний, геодезичний та велика кількість 

інших видів нагляду). Бажано було б, під час привселюдного захисту, 

дисертантці висловити свою позицію з цих питань. 

6. Завершуючи свою частину виступу з зауважень та побажань, маю все 

ж таки ще раз побажати авторці більш уважно відноситися до такої важливої 

форми наукової діяльності, як контроль за якістю викладення дисертаційного 

матеріалу. А саме. На с. 340 дисертації авторка пише, що вона пропонує: 

«…внести зміни до частини п’ятої ст.65 Закону України «Про запобігання  

корупції», доповнивши її абзацом третім, виклавши її в такій редакції: «Особи, 

яких притягнуто до адміністративної відповідальності за адміністративні 

правопорушення, пов’язані з корупцією, крім адміністративного 

корупційного правопорушення, відповідальність за вчинення якого 

передбачена ст.172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

підлягають звільненню з відповідних посад…») і т.д. Але ж їй має бути 

відомо, що КУпАП взагалі не передбачає відповідальності за адміністративні 

корупційні правопорушення. Він встановлює відповідальність за 

адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. 

Будемо вважати що це технічна помилка. 

Необхідно зазначити, що висловлені зауваження в цілому не впливають 
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на загальну позитивну оцінку роботи Аліни Володимирівни Денисової, не 

зменшують значення дисертації як самостійного, актуального та своєчасного 

наукового дослідження.

Висновок

Виходячи з викладеного, вважаємо, що дисертація Денисової Аліни 

Володимирівни «Теоретико-правові та організаційні основи адміністративного 

нагляду органів виконавчої влади України», є самостійною завершеною 

науковою працею, що відповідає спеціальності 12.00.07 -  адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право та вимогам п.п. 9, 10, 12, 

13 Порядку присудження наукових ступенів, що затверджений Постановою 

Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р., а її авторка -  Денисовова 

Аліна Володимирівна за результатами прилюдного захисту заслуговує на 

присудження їй наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 

12.00.07 -  адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право.
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