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адміністративно-деліктних проваджень, тому проведення комплексного 

адміністративно-правового дослідження з елементами порівняльно-

правового аналізу є необхідним для розробки концептуальних засад 

трансформації національних адміністративних проваджень з урахуванням 

вимог сучасного європейського законодавства та правозастосовної 

практики.» (С. 3 Автореферату). 

Отже, необхідно наголосити, що визначення авторської концепції 

розуміння змісту та співвідношення європейських та національних 

адміністративних проваджень у порівняльно-правовому аспекті є актуальним 

предметом дослідження М.М. Малетича. 

2. Обґрунтованість, достовірність і наукова новизна положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації.  Достовірність та 

обґрунтованість результатів дисертаційного дослідження М.М. Малетича 

підтверджується, зокрема, тим, що дисертаційне дослідження є комплексним 

порівняльно-правовим дослідженням та забезпечені у ньому в повному 

обсязі.  

Це підтверджується, в першу чергу, коректним застосуванням обраної 

методологічної бази дослідження, що дозволяє забезпечити високу 

вірогідність вироблених висновків та рекомендацій. Виважене та властиве 

адміністративно-правовим дослідженням сучасного періоду узагальнення 

методологічної бази дослідження дозволяє забезпечити високий науковий 

рівень та обґрунтованість, достовірність положень дисертаційного 

дослідження. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження одержаних результатів 

полягає в тому, що дисертація є першим у вітчизняній адміністративно-

правовій науці цілісним порівняльно-правовим дослідженням формування та 

реалізації європейських та національних адміністративних проваджень в 

умовах інтенсифікації євроінтеграційних процесів. На особливу увагу 

заслуговують, на мій погляд, наступні положення наукової новизни: 
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- 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. Проте, глобальні інструменти впливу на 

формування національних політик дедалі більшою мірою отримують 

підтримку національних урядів та парламентів з огляду на важливість 

отримання цінностей першочергового порядку, розподіл яких, як і 

продовольчих ресурсів, вакцин та інших лікарських засобів, здійснюється на 

глобальному рівні. Тому важливо забезпечити не тільки розуміння значення, 

змісту глобальних стандартів та їх правильного застосування в сучасній 

правотворчій та правозастосовній діяльності органів державної влади в 

Україні з метою поступового ведення основних процесуальних стандартів як 

невід′ємної складової конституційно- та законодавчо закріплених вимог 

щодо належного процесу, спільного регуляторного режиму, дотримання 

верховенства права, правил судового перегляду з метою забезпечення 

справедливого розгляду адміністративним справ та захисту порушених 

суб’єктивних прав людини. 

- 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. Центральною 

вимогою даного стандарту є зобов’язання адміністративних органів 

опубліковувати вимог до адміністративної діяльності та розгляду справ 

приватних осіб у такий спосіб, щоб вони були зрозумілі та відомі іншим 

учасникам адміністративних проваджень. Передбачається надання розумного 

строку перед вступом в законну силу нових вимог адміністративних органів 

щодо ведення бізнесу, розгляду індивідуальних справ, що було в пергу чергу 

спрямовано на те, щоб партнери-постачальники з різних країн могли 

забезпечити відповідність адміністративних документів новим вимогам 
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адміністративних органів та мати час для внесення відповідних корективів у 

свою експортну діяльність. До означених вимог також додаються стандарти 

інформування та консультування громадян, завдяки чому доведення змісту та 

вимог глобальних стандартів до учасників адміністративних проваджень 

відбувається на постійній, централізованій основі, як і їх виконання; 

- охарактеризовано зміст стандарту гармонізації як самостійного 

інструменту глобального регуляторного режиму та стандарту, що 

застосовується для різних видів адміністративних проваджень, полягає у 

забезпеченні відповідності засобів впливу національних адміністративних 

органів міжнародним стандартам, рекомендаціям, що формуються на 

глобальному рівні.  

Зазначені положення наукової новизни дозволяють переглянути сучасні 

підходи до розуміння змісту стандартів, що застосовуються до різних видів 

адміністративних проваджень на глобальному та національному рівні, 

забезпечити їх узгоджене застосування та нормативне закріплення в 

національному законодавстві. 

Обґрунтованість і достовірність результатів дисертаційної роботи М.М. 

Малетича обумовлюється належним і достатньо якісним підбором 

емпіричної бази дослідження. 

Окрему увагу слід приділити отриманим висновкам дисертаційного 

дослідження Малетича М.М. Зокрема, дисертант зазначив, що «українське 

законодавство було частково модернізовано з урахуванням, першочергово, 

інтересів держави та пов'язаних з державними інституціями олігархів, які 

дбають, насамперед, про власні прерогативи. Відсутність державного 

фінансування на розробку нового законодавства у сфері економіки, фінансів, 

охорони здоров’я, банківської діяльності призводить до більш ніж 

двадцятирічної різниці в практиці правового регулювання та методах, що 

застосовуються для модернізації правового регулювання адміністративних 

проваджень в європейських країнах. Тільки економічно розвинені країни 

можуть розпоряджатися значними фінансовими витратами для забезпечення 
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перспективного розвитку на законодавчому рівні, в Україні таке 

фінансування здійснюють політичні партії, представники потужних 

приватних компаній та олігархічних структур, що захищають їх інтереси». В 

умовах сучасної кризи як на загальнодержавному, так і регіональному рівнях, 

висловлені пропозиції дисертанта можуть стати ядром адміністративно-

правової реформи стосовно економічного блоку та стати керівними 

положеннями для підготовки відповідного кодифікованого законодавства в 

економічній сфері. 

Результати дисертаційного дослідження М.М. Малетича мають і 

практичне значення.  висновки, рекомендації, пропозиції, сформульовані у 

дисертаційному дослідженні, можуть бути використані за такими основними 

напрямами: 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 

підручників і навчальних посібників з відповідних навчальних курсів (Акт 

впровадження Дніпровського гуманітарного університету від 23 червня 2021 

р.). 

Результати дослідження, його основні висновки та рекомендації були 

оприлюднені на 20 всеукраїнських та міжнародних науково-практичних 

конференціях, зокрема: «Теоретичні та практичні проблеми правового 

регулювання суспільних відносин» (м. Харків, 2020  р.); «Право як 
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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.). Отже, на 

мою думку, як офіційного опонента, М.М. Малетич повною мірою виконав 

поставлені перед дисертаційним дослідженням задачі, досягнув 

сформульованої мети, а отримані ним результати дослідження 

характеризуються належним рівнем обґрунтованості, достовірності та 

наукової новизни. 

4. Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих працях. 

Основні положення і результати дисертації викладено у 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. Представлений рукопис та автореферат дисертації М.М. 

Малетича на тему: «Європейські та національні адміністративні 

провадження: порівняльно-правове дослідження»  дозволяють зробити 

висновок про ідентичність положень дисертації та автореферату дисертації, а  

також про те, що наукові результати, висновки та пропозиції, що наведені в 

авторефераті, розкриті та обґрунтовані в тексті дисертації у повному обсязі. 
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6. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 

Поряд з високою оцінкою одержаних результатів дослідження, хотілося б 

уточнити наступні положення дисертаційного дослідження: 

1. Чи можна, на погляд здобувача, інтегрувати в українське 

законодавство вимоги щодо європейських адміністративних проваджень без 

адаптації до вітчизняної адміністративної традиції ? 

 

2. Чи вважаєте докторант можливим застосування усіх або тільки 

частини стандартів глобальних адміністративних проваджень в 

адміністративному законодавстві України ? 

 

3. Які саме адміністративні провадження, на погляд здобувача, 

потребують врегулювання на рівні пропонованого ним до доопрацювання 

проекту Адміністративно-процедурного кодексу України, а які слід 

виключити зі сфери його дії ? 

 

Висловлені зауваження носять творчий характер, суттєво не впливають 

на високу позитивну оцінку дисертаційного дослідження та не принижують 

значущості його результатів для науки адміністративного права та процесу. 

Автореферат дисертації відповідає змісту дисертації. Дисертація і 

автореферат виконані українською мовою та оформлені відповідно до вимог, 

встановлених чинним законодавством України. 

З урахуванням викладеного слід зробити висновок, що дисертаційне 

дослідження «Європейські та національні адміністративні провадження: 

порівняльно-правове дослідження» є завершеною науковою працею, яка 

відповідає вимогам п. п. 9-13 Порядку присудження наукових ступенів, в 

якій отримано нові науково обґрунтовані теоретичні і практичні результати, 

що розв’язують важливу для науки адміністративного права і процесу 

проблему, з врахуванням зазначеного її автор – Малетич Михайло 

Михайлович – заслуговує на присудження йому наукового ступеня доктора 




