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Механізм правового регулювання в Україні потребує оновлення з 

урахуванням європейського досвіду систематизації, зокрема кодифікації, 

консолідації адміністративного законодавства, прийняття сучасних 

стандартів діяльності органів публічної адміністрації з урахуванням 

позитивного європейського досвіду. Органи виконавчої влади та органи 

місцевого самоврядування в Україні потребують удосконалення ключових 

засад здійснення адміністративних проваджень з урахуванням європейського 

досвіду саме тому, що це дозволяє отримати додатковий позитивний 

результат їх діяльності – підвищення довіри до влади, забезпечення зручного 

публічно-сервісного обслуговування, доступу до інформації та її збереження, 

актуалізації публічних реєстрів баз даних тощо. З огляду на це, обрана 

дисертантом тема дисертаційного дослідження видається гостро актуальною 

та потрібною для розвитку науки та галузі адміністративного права, 

адміністративного процесу, що дозволить системно розглянути проблеми їх 

розвитку та взаємодії на глобальному, європейському, національному рівнях. 

Особливий інтерес представлене дисертаційне дослідження становить 

для науковців, які поєднують свій науковий інтерес з практичними 

дослідженнями, зокрема, стосуються удосконалення різних форм взаємодії 

органів публічної адміністрації з громадянами, що пов’язано з прийняттям 

індивідуальних адміністративних актів, що, на жаль, досі переважно 

врегульовані на підзаконному рівні. Значущість дисертаційного дослідження 

підвищується як з наукової, так і з практичної точок зору використанням 

значного масиву міжнародних актів, джерел, судової практики 

Європейського суду з прав людини, що дозволяє узгодити підходи 

європейських та вітчизняних вчених до розуміння змісту, правових форм 

адміністративних проваджень, специфіки їх реалізації в національному та 

глобальному контексті. Подібних досліджень у вітчизняній адміністративно-

правовій науці та доктрині до цього часу не було проведено, адже автором у 

порівняльно-правовому аспекті досліджено розвиток природи, змісту 

адміністративних проваджень та їх системи в контексті впроваджуваних 
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адміністративно-правових реформ в європейських країнах, що набуває 

особливого значення і для України на сучасному етапі розвитку. 

При цьому адміністративні провадження виступають предметом 

багатьох наукових дискусій, що стосуються різних видів адміністративних 

правовідносин, переважно розкривають адміністративно-делікті аспекти їх 

реалізації. На жаль, значний доктринальний розрив з європейськими 

підходами до кодифікації адміністративних деліктів в Україні досі не 

подолано, тому слід підтримати пропозиції автора щодо поступового 

впровадження глобальних та європейських стандартів адміністративних 

проваджень, що слід віднести до інноваційних та необхідних завдань 

розвитку галузі та науки адміністративного права.  

В межах проведених в Україні досліджень адміністративних проваджень 

слід відмітити і інформаційні, комунікаційні аспекти, що дістали значного 

розвитку в останнє десятиліття, проте, низка стандартів діяльності органів 

публічної адміністрації європейського зразка залишаються не закріпленими 

на нормативному рівні. Тому особливо цікавими виявляються наукові 

погляди та висновки дисертанта щодо доцільності інтегрованого підходу до 

вирішення поставлених задач дослідження та розробки низки кодифікованих 

актів законодавства України. 

Актуальність проведеного М.М. Малетичем дослідження посилюється 

його безпосереднім спрямуванням на досягнення цілей «Пріоритетних 

напрямів розвитку правової науки на 2016-2020 рр.», затверджених 

Постановою Загальних Зборів Національної академії правових наук України 

від 03 березня 2016 р.; «Пріоритетних тематичних напрямів наукових 

досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 р.», 

затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 2011 р. 

№ 942, «Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011–2015 р.р., 

затверджених Постановою Загальних Зборів Національної академії правових 

наук України від 24 вересня 2010 р. № 14-10, Стратегії сталого розвитку 

«Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. 
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№ 5/2015; Планів наукових досліджень Запорізького національного 

університету на 2015-2019 р.р.  

Таким чином, варто підкреслити, що концепція розуміння змісту та 

співвідношення європейських та національних адміністративних проваджень: 

порівняльно-правовий аспект є актуальним предметом  комплексного 

правового дослідження. 

Дисертаційне дослідження М.М. Малетича є затребуваним як з позицій 

адміністративно-правової науки, так і з точки зору практичної діяльності, 

спрямованої на удосконалення чинної та перспективної нормативно-правової 

бази законодавства України. 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Проведений аналіз тексту 

дисертації та автореферату Малетича М.М. свідчить про науково 

обґрунтований системний підхід автора до вивчення матеріалу та викладу 

дисертаційних положень: аргументовано сформульовано актуальність теми, 

досить чітко визначені об’єкт, предмет, мету та задачі дослідження, 

комплексно підібраний для виконання цих завдань методологічний 

інструментарій. 

Для досягнення поставленої мети автором було визначено наступні 

дослідницькі завдання: узагальнити сучасні європейські та національні 

підходи до розуміння сутності адміністративних проваджень та їх 

трансформації в європейських країнах в напрямі гарантування дотримання 

правил належної процедури; розкрити європейський досвід систематизації 

адміністративних проваджень та розвитку процесуальних стандартів 

адміністративної діяльності; охарактеризувати трансформацію сутності та 

процесуальних правил адміністративних проваджень в українському 

правовій системі та доктрині в новітній період; розкрити зміст, основні види 

та процесуальні правила європейських адміністративних проваджень 

наднаціонального рівня; охарактеризувати сучасні європейські підходи до 

кодифікації адміністративних процедур, проваджень за зверненнями 
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громадян, адміністративно-деліктних проваджень, спірних адміністративних 

проваджень; описати концептуальні засади оновлення системи 

адміністративних проваджень в Україні з урахуванням європейського досвіду 

та розробити пропозиції щодо прийняття загального закону про 

адміністративні провадження, розробки Адміністративно-процедурного 

кодексу України з урахуванням демократичних стандартів належного 

урядування та належної адміністрації, сучасної європейської практики 

адміністративної діяльності; провести класифікацію адміністративних 

проваджень з урахуванням новітніх вимог до адміністративної діяльності, 

діджиталізації діяльності адміністрації; розкрити зміст, правові форми 

адміністративної діяльності, специфіку правового регулювання розгляду 

адміністративних справ в позитивних адміністративних 

провадженнях;розкрити зміст, правові форми адміністративної діяльності, 

специфіку правового регулювання розгляду адміністративних справ у 

спірних адміністративних провадженнях; охарактеризувати специфіку 

консультативних процедур,  інформування приватних осіб, їх  значення та 

правил надання в новітніх умовах цифровізації адміністративної діяльності; 

провести порівняльно-правовий аналіз досвіду окремих європейських країн 

щодо удосконалення прийняття індивідуальних адміністративних актів; 

проаналізувати досвід окремих європейських країн щодо удосконалення 

укладання та виконання адміністративних договорів; визначити особливості 

удосконалення європейського досвіду притягнення до адміністративної 

відповідальності фізичних та юридичних осіб в рамках адміністративно-

деліктних проваджень; охарактеризувати досвід окремих європейських країн 

щодо удосконалення судових адміністративних проваджень; сформулювати 

пропозиції та рекомендації щодо удосконалення правового регулювання та 

правозастосовної практики вітчизняних адміністративних проваджень з 

урахуванням європейського досвіду. 

У дисертації вдало використано комплекс загальнонаукових методів: 

діалектичний, історико-правовий, системний, порівняльно-правового аналізу; 
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логіко-семантичний та формально-юридичний методи, методи аналізу і 

синтезу тощо. 

Оцінюючи концепцію дослідження з позиції її пливу на обґрунтованість 

положень дисертації, слід відзначити цілісність і логічність її загальної 

структури, тісний взаємозв’язок розділів і підрозділів, що забезпечує 

поступове накопичення наукових напрацювань та урахування їх під час 

отримання основних результатів, коректний перехід від концептуально-

методологічних і теоретичних положень до науково-прикладних підходів, що 

мають безпосередній вихід на практичне впровадження наукових 

результатів, що підтверджується відповідними актами (Акт впровадження 

Запорізького національного університету від 20 травня 2021 р.; Акт 

впровадження Дніпровського гуманітарного університету від 23 червня 

2021 р.). 

3. Достовірність та наукова новизна одержаних результатів. 

Достовірність отриманих здобувачем результатів наукового дослідження 

підтверджується  теоретичною обґрунтованістю вихідних позицій роботи, а 

також застосуванням при проведенні дослідження достатньої кількості 

першоджерел (580 найменувань міститься у списку використаних джерел). 

Ознайомлення зі змістом дисертації, основними публікаціями та 

авторефератом дало можливість визначити основні наукові положення, 

висновки, пропозиції та рекомендації, що сформульовані здобувачем. Вони 

характеризуються науковою новизною та відображають особистий внесок 

дисертанта у дослідження теоретичних проблем співвідношення 

європейських та національних адміністративних проваджень, розвитку їх 

змісту, правової природи, правових форм, проблематики реалізації прав 

учасників адміністративних проваджень різних рівнів (глобального, 

європейського, національного). 

Найбільш вагомими результатами дисертаційної роботи є такі: 

- запропоновано прийняття Закону України «Про загальні засади 

адміністративних проваджень», що об′єднає в єдиному акті спільні риси  
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адміністративних проваджень як конфліктного, так і неконфліктного 

характеру, що дозволить запровадити нові види адміністративних 

проваджень, введені в європейську практику; 

- обґрунтовано, що впровадження глобальних стандартів в 

адміністративних провадженнях потребує якісного перегляду застарілих 

положень національного адміністративного законодавства щодо 

забезпечення реалізації політик та рішень адміністративних органів на 

регіональному та локальному рівнях; 

- встановлено, що в європейських країнах адміністративне право 

вважається виключно державним правом, вимоги щодо здійснення 

адміністративної діяльності переважною мірою формуються урядом та 

парламентом, в залежності від розподілу функцій та повноважень в діючій 

формі державного правління; 

- охарактеризовано зміст глобальних стандартів адміністративних 

проваджень, зокрема, прозорості як самостійного інструменту глобального 

регуляторного режиму та стандарту, що застосовується до низки 

адміністративних проваджень в провідних країнах світу; 

- удосконалено наукові підходи до встановлення правил формування 

обов’язкових стандартів, що отримують імперативний вплив на вертикальну 

та горизонтальну взаємодію адміністративних органів національного, 

регіонального та наднаціонального рівнів (у європейських вертикальних та 

горизонтальних адміністративних провадженнях, специфічних за своїм 

змістом, спрямованістю та особливостями суб’єктного складу учасників 

аналізованих адміністративних проваджень); 

- дослідження проблематики співвідношення адміністративних 

проваджень різних рівнів - глобального, європейського, національного, -  

особливо важливі на сучасному етапі розвитку вітчизняного 

адміністративного законодавства та правозастосовної практики, адже склад 

суб’єктів адміністративних правовідносин постійно поповнюється значною 
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кількістю іноземних елементів, учасників адміністративних проваджень, що 

вимагають уніфікації, стандартизації та нормативного регулювання. 

Дисертація та автореферат оформлені згідно з вимогами Міністерства 

освіти і науки України, що висуваються до дисертаційних робіт такого рівня. 

Апробацію основних положень дисертаційної роботи на міжнародних і 

національних науково-практичних конференціях слід визнати достатньою, 

зокрема: «Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання 

суспільних відносин» (м. Харків, 2020  р.); «Право як ефективний суспільний 

регулятор» (м. Львів, 2020  р.); «Правове забезпечення політики держави на 

сучасному етапі її розвитку»  (м. Харків, 2020  р.); «Правова система 

України: сучасні тенденції та фактори розвитку» (м. Запоріжжя, 2020 р.); 

«Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті» (м. Одеса, 2020 р.); 

«Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Запоріжжя, 

2020 р.); «Новітні тенденції сучасної юридичної науки» (м. Дніпро, 2020 р.); 

«Сучасне державотворення та правотворення: питання теорії та практики» 

(м. Одеса, 2020 р.); «Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної 

науки» (м. Харків, 2020 р.); «Цінність права як найефективнішого регулятора 

суспільних відносин»(м. Харків, 2020 р.); «Проблеми правової реформи та 

розбудови громадянського суспільства в Україні» (м. Харків, 2020 р.); 

«Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє» (м. Харків, 

2020 р.); «Права людини та проблеми організації і функціонування публічної 

адміністрації в умовах становлення громадянського суспільства в Україні» 

(м. Запоріжжя, 2020 р.); «Правова держава: напрямки та тенденції її 

розбудови в Україні» (м. Одеса, 2020 р.); «Сучасний стан і перспективи 

розвитку держави і права» (м. Львів, 2020 р.); «Актуальні питання 

реформування правової системи України» (м. Дніпро, 2020 р.); «Проблеми та 

стан дотримання і захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 2020 р.); «Стан 

та перспективи розвитку юридичної науки» (м. Дніпро, 2020 р.); «Шляхи 

вдосконалення нормативно-правової бази України як основи сталого 

розвитку суспільства» (м. Харків, 2020 р.); «Права та обов’язки людини у 
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сучасному світі» (м. Одеса, 2020 р.); «Сучасні проблеми правової системи та 

державотворення в Україні» (м. Запоріжжя, 2020 р.). 

4. Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих 

працях. Основні положення та результати дисертації викладено в 1 

одноосібній монографії, 20 наукових статтях, з-поміж яких 16 статей 

опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з юридичних дисциплін, та 4 

статті – у зарубіжних наукових виданнях, також 20 тезах доповідей на 

науково-практичних конференціях. 

5. Оцінка ідентичності змісту автореферату і основних 

положень дисертації. Вивчення представлених рукопису та автореферату 

дисертації М.М. Малетича на тему «Європейські та національні 

адміністративні провадження: порівняльно-правове дослідження», дозволяє 

зробити висновок щодо ідентичності автореферату й основних положень 

дисертації. Наукові результати, висновки та практичні рекомендації, що 

наведені в авторефераті, розкриті та обґрунтовані в тексті дисертації у 

повному обсязі. 

Практична значущість результатів дослідження і рекомендацій 

щодо їх використання. Рекомендації автора мають практичну значущість, 

можуть бути використані: у науково-дослідній сфері – як основа для 

проведення подальших наукових досліджень розуміння правової природи, 

змісту, засад модернізації системи адміністративних проваджень в Україні з 

урахуванням європейського досвіду правового регулювання (Акт 

впровадження Запорізького національного університету від 20 травня 2021 

р.); у правозастосовній діяльності – як підґрунтя розвитку та підвищення 

якості прийняття управлінських та адміністративних актів, надання 

адміністративних послуг населенню, спрощення формальних вимог до 

розгляду адміністративних справ уповноваженими юрисдикційними 

органами; у навчальному процесі – для викладання студентам вищих 

юридичних навчальних закладів навчальних дисциплін «Адміністративне 

право України», «Адміністративне судочинство», а також для підготовки 
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підручників і навчальних посібників з відповідних навчальних курсів (Акт 

впровадження Дніпровського гуманітарного університету від 23 червня 

2021 р.). 

7. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 

Незважаючи на високий рівень вирішення задач дослідження, деякі 

положення дають підстави визнати їх дискусійними. 

1. У п. 6 висновків дисертант стверджує, що «встановлено 

співвідношення європейських та національних адміністративних проваджень, 

а саме, як загальне та особливе, при цьому загальні європейські 

адміністративні провадження мають досить обмежене коло застосування, що 

обумовлено виключними сферами прийняття та реалізації європейських 

політик». З означеного узагальнення не досить зрозуміло, які саме 

адміністративні провадження за видами можна віднести до загальних, а які 

до особливих, виходячи з запропонованої класифікації. 

2. У п. 8 висновків дисертант зазначив наступне, що «встановлено, що 

самостійним видом взаємодії адміністративних органів з громадськістю 

виступають інформаційні або інформаційно-консультаційні засади 

попереднього узгодження дій зацікавленого суб’єкта у взаємостосунках з 

адміністративним органом європейської адміністрації». Погоджуючись з 

даним твердженням, слід уточнити позицію дисертанта щодо спільної або 

окремої кодифікації в перспективі таких адміністративних проваджень в 

українському законодавстві. 

3. У п. 9 висновків дисертант стверджує, що «консолідація нормативно-

правових актів в сфері економіки має бути проведена на основі 

удосконалення видів адміністративних проваджень та розробки 

«Економічного кодексу України». В розвиток цієї пропозиції було б слушно 

почути під час захисту приклади європейських країн, які ухвалили відповідні 

кодекси та отримані у цьому зв’язку додаткові інтегративні показники 

діяльності органів публічної адміністрації. 




