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Актуальність геми дисертаційного дослідження обумовлена 

необхідністю оновлення наукових підходів щодо сутності і змісту нагляду як 

правового явища відповідно сучасним стрімким змінам у суспільно- 

політичному житті, процесами глобалізації, активним учасником яких є 

Україна. У суспільній свідомості нагляд сприймається у негативному 

значенні як діяльність, безпосередньо пов’язана із обмеженням прав і свобод. 

Проте у чинному законодавстві нагляд не в усіх випадках його здійснення 

пов'язаний із право обмеженнями, а у дослідженнях вчених проблема 

адміністративного нагляду піддана аналізу з позицій діяльності, що гарантує 

законність і правопорядок за умови недопущення порушень прав, свобод 

громадян. Разом з тим, розкриття сутності контролю і нагляду як соціально- 

правових явищ потребують постійного оновлення сучасних наукових знань, 

формування свідомого сприйняття відповідної діяльності з позицій її впливу 

на забезпечення публічної безпеки. Слід вказати і про ту обставину, що 

необхідність проведення системного аналізу проблеми адміністративного 

нагляду об'єктивується суспільно-політичними процесами, що відбуваються 

в Україні і проявляються у новелізації чинного законодавства, правових 

доктрин, особливо в умовах євро інтеграційних процесів, що відбуваються в 

Україні.

Зважаючи на вищезазначене, тема дисертації, яка була обрана 

Денисовою A.B., актуальна, а дослідження своєчасне і корисне як для 

практики, так і для науки адміністративного права.

Ступінь обгрунтованості положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації



Обгрунтованість й достовірність результатів дослідження забезпечено 

використанням загальнонаукових і спеціальних методів пізнання: логіко- 

семантичного, системно-структурного, класифікації та групування, історико- 

правового, порівняльно-правового (метод юридичної компаративістики), 

методи правового моделювання. їх застосування визначило логічну побудову 

дисертації та дозволило послідовно й науково обгрунтовано реалізувати мету 

і завдання дослідження.

Безсумнівною перевагою роботи є використання великого обсягу 

нормативно-правових актів різної юридичної сили, наукових праць фахівців 

у галузі філософії, загальної теорії держави і права, конституційного права, 

адміністративного права, інших галузевих юридичних наук, у тому числі 

зарубіжних дослідників. Перевагою роботи є використання її широка 

інформаційна та емпірична база, яку становить практика застосування 

законодавства щодо адміністративно-наглядової діяльності органів 

державної виконавчої влади, судова практика, починаючи з 2006 р. і до 

теперішнього часу, дані соціологічного опитування стосовно сфер безпекової 

співпраці України з ЄС, проведені у 2017 р. Центром глобалістики «Стратегія 

XXI», міжнародний досвід здійснення адміністративного нагляду щодо 

забезпечення безпеки окремих сфер життєдіяльності населення (США, 

Японія, Велика Британія, європейські держави). Інформаційні джерела та 

емпірична база проаналізовані з метою виявлення напрямів впровадження 

найкращих практик в Україну.

Дисертаційне дослідження відповідає Закону України «Про 

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу», Пріоритетним напрямам розвитку 

правової науки на 2011-2015 рр., затвердженим постановою загальних зборів 

Національної академії правових наук України від 24.09.2010 № 14-10, 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 011611006773), 

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 

0 1 14Ш04012)..

Проведений аналіз змісту роботи дозволяє вказати про її самостійний і 

цілісний характер, високий науковий рівень, теоретичне і практичне 

значення для праворозуміння сутності теоретико-правових та організаційних 

основ адміністративного нагляду органів виконавчої влади України.

Дисертантка у дисертаційному дослідженні досягає важливу для 

розвитку науки адміністративного права і практики застосування мету -  

формування концептуальних засад побудови сучасної моделі 

адміністративного нагляду органів виконавчої влади України, що спирається 

па методологію системного аналізу з виявленням закономірностей розвитку 

правовідносин у сфері адміністративного нагляду і відображено в 

обґрунтованих теоретико-правових положеннях, які стосуються 

співвідношення базових категорій контрольно-наглядової діяльності, 

нормативних способів та моделей формування уніфікованої процедури 

адміністративного нагляду на засадах європейських стандартів належної 

правової процедури. Слід зазначити, що крім суто наукового значення, мета 

дисертаційного дослідження передбачає формування змін і доповнень до 

чинного законодавства, які спрямовані на удосконалення правового 

регулювання відносин щодо адміністративно-наглядової діяльності органів 

виконавчої влади.

Досягненню визначеної мети сприяють сформульовані основні задачі 

наукової роботи, сформульовані на основі застосування наукового підходу 

«від загального до конкретного», починаючи з методології дослідження 

сутності і змісту адміністративного нагляду органів виконавчої влади, 

виявлення напрямів розвитку наукових підходів до сутності та змісту



адміністративного нагляду органів виконавчої влади України, його 

співвідношення з контролем та завершуючи формулюванням обґрунтованих 

пропозицій щодо уніфікації процедур адміністративно-наглядової діяльності 

органів виконавчої влади на засадах європейських стандартів 

адм і н і страти вної процедури.

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів

Високий ступінь обґрунтованості і достовірності результатів 

дослідження зумовлено його раціональною та внутрішньо узгодженою 

структурою. Зміст складається зі вступу, чотирьох розділів, що включають 

тринадцять підрозділів, висновків, додатків.

Наукова новизна одержаних результатів дисертації визначена як самим 

підходом до розкриття наукової проблеми, так і обраним методологічним 

інструментарієм теоретико-правового аналізу, завдяки чому вперше в 

українській правовій науці розкрито сутність, зміст адміністративного 

нагляду органів виконавчої влади, висвітлено новітні тенденції побудови 

сучасної моделі адміністративно-наглядової діяльності, процедурна форма 

якої спирається на європейські стандарти належної правової процедури.

На позитивну оцінку та перспективність подальших наукових розвідок 

заслуговують усі положення наукової новизни, особливо ті, які 

сформульовані уперше, оскільки саме у них відображено новацій ний 

характер і основні концептуальні положення виконаного дослідження. Так, 

доведення багатоаспектного характеру адміністративного нагляду як 

правового явища уможливило його характеристику з позицій: функції 

держави; функції діяльності уповноважених суб’єктів; компетенції 

відповідного характеру; процедури реалізації державно-владних 

повноважень; сукупності засобів і заходів державно-владної діяльності; виду 

управлінської (адміністративної) діяльності; виду правовідносин; процедури 

перевірки відповідності фактичного стану справ тому, який передбачений 

чинним законодавством. Саме багатоаспектність адміністративного нагляду 

обумовлює його вивчення з позицій визнання: а) різних видів і підвидів



нагляду, що в сукупності виступають складовими контрольно-наглядової 

діяльності; б) особливостей елементів нагляду: суб’єктів, об’єктів і змісту; в) 

праворозуміння як системи суб’єктів нагляду; г) застосування процесуально- 

процедурного підходу для виділення і оптимізації правових процедур 

здійснення різних видів та підвидів нагляду д) особливостей здійснення 

нагляду. Багатоасгіектність адміністративного нагляду позначилась і на 

характеристиці його суб’єктів у структурно-функціональному, 

синергетичному та юрисдикційному значеннях.

Адміністративна правосуб’єктність органів виконавчої влади в 

правовідносинах щодо адміністративного нагляду розглядається у правовому 

зв’язку з адміністративною правоспроможністю, що відображає можливість і 

здатність зазначених органів виконавчої влади бути потенційним та, за 

наявності підстав, реальним учасником правовідносин щодо 

адміністративного нагляду.

Врахування наукового потенціалу юридичної конфліктології та 

недостатня ступінь наукового опрацювання проблеми юридичного конфлікту 

у публічно-правових відносинах (що, принагідно, може сприйматись як 

наслідок панування підходу щодо примату імперативу у регулюванні 

публічно-правових відносин) визначила актуальність і наукове значення 

положення наукової новизни щодо змісту конфліктів у правовідносинах 

щодо адміністративного нагляду органів виконавчої влади. Такі конфлікти, 

на думку дисертантки, виступають: детермінантами застосування окремих 

видів адміністративного нагляду; підставами виникнення адміністративно- 

юрисдикційпих правовідносин за наслідками здійснення адміністративного 

нагляду. Сформульовано загальні ознаки адміністративно-правового 

конфлікту у сфері адміністративного нагляду, здійснено систематизацію 

таких конфліктів та запропоновано узагальнити їх в одну групу - 

адміністративно-правові конфлікти у сфері правопорядку.

Перспективність та змістовний характер мають обґрунтовані в роботі 

положення щодо виокремлення серед адміністративних процедур нагляду



органів виконавчої влади тих, які мають правоохоронний характер, що 

ґрунтується на особливих, відмінних від інших процедур, меті і характері їх 

здійснення; виділення принципів презумпції правомірності діяльності 

суб’єкта, що є предметом адміністративного нагляду, прийняття рішення 

впродовж розумного строку серед принципів уніфікованої адміністративної 

процедури. Викликають неабияку зацікавленість запропоновані підходи 

щодо уніфікації адміністративних процедур нагляду у сфері забезпечення 

безпеки життєдіяльності населення, залежно від характеру реалізації 

процедур адміністративного нагляду. У разі, якщо здійснення нагляду не 

передбачає втручання в оперативну діяльність піднаглядного суб’єкта і 

стосується тільки спостереження за дотриманням загальнообов’язкових 

правил (діяльність, що має пасивний характер), уніфікація процедур нагляду 

провадиться на засадах провадження з розроблення і прийняття 

управлінських рішень. У разі, коли спостереження як пасивна 

адміністративна діяльність є невід’ємною частиною реалізації органом 

виконавчої влади функцій контролю та нагляду, для уніфікації процедур 

адміністративного нагляду доцільно застосовувати підхід, заснований на 

визначенні стадій адміністративного неюрисдикційного провадження.

Обґрунтовані і інші положення наукової новизни, окремі яких 

удосконалюють існуючі наукові підходи, а деякі -  дістали подальшого 

розвитку.

Апробація та оприлюднення результатів дослідження здійснені у
і

відповідності до нормативних вимог. Основні теоретичні і практичні 

висновки, положення та пропозиції дисертаційного дослідження викладено у 

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.

Наукова і практична цінність дисертації

Аналіз змісту роботи свідчить про самостійну, завершену,



аргументовану, комплексну роботу і дозволяє констатувати науково- 

теоретичний та прикладний рівень проведеного дослідження. Вдала 

структурна побудова дисертації свідчить про науково вивірений та 

аргументований підхід до вирішення поставлених завдань і досягнення мети 

дослідження: висунуті й обґрунтовані дисертанткою положення та

рекомендації становлять наукову цінність, оскільки в дисертації вирішено 

важливу наукову проблему розкриття сутності, змісту адміністративного 

нагляду органів виконавчої влади, висвітлення новітніх тенденцій побудови 

сучасної моделі адміністративно-наглядової діяльності, процедурна форма 

якої визначена європейськими стандартами належної правової процедури. 

Вирішення вказаної проблеми має значення для розвитку науки 

адміністративного права.

Положення і висновки дисертації можуть бути використані у науково- 

дослідній сфері, нормотворчості та в освітньому процесі. Зокрема, вони 

можуть бути використані у наукових дослідженнях -  для поглибленого 

наукового пошуку, присвяченого проблемам адміністративного нагляду 

органів виконавчої влади, що набуває особливого значення в умовах 

євроінтеграційних процесів, що відбуваються в Україні, і актуалізують 

формування ефективних і дієвих заходів і засобів дотримання прав людини 

та гарантій їх захисту; у нормотворчій діяльності -  при підготовці 

нормативно-правових актів, спрямованих на вдосконалення правового 

регулювання відносин у сфері адміністративного нагляду органів виконавчої 

влади. Результати дослідження можуть бути використані в освітньому 

процесі -  при розробці навчально-методичного забезпечення, викладанні 

навчальних дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний 

процес», «Адміністративна діяльність».

Дискусійні положення та зауваження до дисертації

Позитивна оцінка окремих аспектів рецензованої роботи та 

проведеного дисертаційного дослідження в цілому не виключає можливості й 

необхідності висунути низку зауважень критичного та дискусійного



характеру.

1. Серед загальних принципів адміністративного нагляду органів 

виконавчої влади виділено принцип поділу сфер регулювання (с. 138). 

Зрозуміло, що виділення такого принципу кореспондується із положенням 

наукової новизни щодо специфіки нагляду як предмету наукового аналізу, а 

саме -  наявності різних видів і підвидів нагляду. У зв’язку з цим викликає 

зацікавленість позиція дисертантки стосовно встановлення міри і ступеню 

врахування у чинному законодавстві забезпечення відповідності засад 

адміністративного нагляду органів виконавчої влади вказаному принципу.

2. На підтримку заслуговує положення наукової новизни стосовно 

синергеричного аспекту характеристики системи суб’єктів адміністративного 

нагляду, який дозволяє врахувати динамічний характер розвитку системи 

суб’єктів нагляду (с.ЗО). Дійсно, система органів виконавчої влади в цілому 

та суб’єктів, що здійснюють адміністративний нагляд, їх компетенція 

постійно змінюються, а внесені зміни переважно ситуативні. Тож виникає 

питання стосовно необхідності врахування динамічного потенціалу 

виконавчої влади та побудови системи її органів при визначенні 

концептуальних основ здійснення контролю та нагляду. У запропонованому 

дисертанткою проекті Закону про засади адміністративно-наглядової 

діяльності в Україні вказано про відповідні принципи, перелік яких доцільно 

доповнити принципом динамічного характеру правового регулювання.

3. У роботі запропоновано визначення адміністративно-правового 

конфлікту у сфері адміністративного нагляду органів виконавчої влади як 

правового явища, зміст і характер якого полягає в існуванні протилежних 

інтересів у суб’єктів відносин щодо здійснення адміністративного нагляду, 

один з яких завжди є уповноважений державою суб’єкт, наділений 

спеціальним правовим статусом і виконує державно-владні функції, а інший 

суб’єкт, діяльність якого є предметом адміністративного нагляду, такі 

функції не виконує (с.378). Визнаючи перспективність і наукове значення 

дослідження проблеми адміністративно-правового конфлікту у сфері



адміністративного нагляду органів виконавчої влади, тим не менше, доцільно 

підкреслити дискусійний характер підходу, за яким такі конфлікти віднесено 

до підстав виникнення адміністративно-юрисдикційних правовідносин за 

наслідками здійснення адміністративного нагляду.

4. У 2018 році були прийняті ряд підзаконних нормативно-правових 

актів, дія приписів яких спрямована на уніфікацію контрольно-наглядової 

діяльності у сфері господарювання. Зокрема, вказане стосується Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик розроблення 

критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових 

заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих^ форм актів, 

що складаються за результатами проведення планових (позапланових) 

заходів державного нагляду (контролю) також додається» від 10 травня 

2018р. №342, Листа від Державної регуляторної служби від 10.04.2018 № 

3683/0/20-18 з додатком. Оскільки серед завдань наукового дослідження 

виділено завдання формулювання обгрунтованих пропозицій щодо уніфікації 

процедур адміністративно-наглядової діяльності органів виконавчої влади на 

засадах європейських стандартів адміністративної процедури, виникає 

необхідність пояснення міри і ступеню врахування цих нормативних новел у 

дисертації.

Втім, зазначені зауваження не знижують в цілому високого рівня 

дисертаційного дослідження, а тому можна дійти такого загального 

висновку.

ВИСНОВОК

В цілбму можна зробити висновок, що дисертація Денисовой Аліни 

Володимирівни «Теоретико-правові та організаційні основи 

адміністративного нагляду органів виконавчої влади України» є завершеною 

працею, в якій отримано нові науково обгрунтовані результати, що
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вирішують наукову проблему, яке має суттєве значення для науки 

адміністративного права, тобто за своєю актуальністю, новизною постановки 

та вирішенням досліджених проблем, теоретичним рівнем та практичною 

значимістю, достовірністю та обґрунтованістю одержаних результатів 

відповідає вимогам Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 щодо 

докторських дисертацій, а її автор -  Денисова Аліна Володимирівна -  

заслуговує на присудження їй наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 -  адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право.
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