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людини мінімальні гарантії реалізації та захисту прав людини не тільки на 

європейському, але й на національному рівні.  

Складність поставлених у дисертаційному дослідженні завдань 

обумовлена недослідженістю в національній адміністративно-правовій 

доктрині проблем співвідношення національних та європейських 

адміністративних проваджень, проблем уніфікації та удосконалення основних 

видів спірних та безспірних проваджень, у т.ч. шляхом інституту 

адміністративного оскарження, а також інституту адміністративних актів з 

урахуванням європейського досвіду правового регулювання безспірних 

адміністративних проваджень. 

Дисертант справедливо зазначив на С. 3 Автореферату, що «сучасний 

стан розвитку галузі адміністративного права характеризується складними 

трансформаційними процесами перегляду правових форм, видів, методів, 

цілей, гарантій, демократичних стандартів, процесуальних правил розгляду 

та перегляду адміністративних справ у різних видах адміністративних 

проваджень». Підтримуючи його позицію слід також звернути увагу на 

численні правові проблеми, пов′язані з недостатнім розвитком галузевого 

законодавства, зокрема, адміністративно-процедурного, що не дозволяє 

врахувати сучасні європейські стандарти діяльності публічної адміністрації в 

чинному законодавстві України та уповільнює розвиток правозастосовної 

практики з урахуванням вимог належного урядування, належної 

адміністрації, належної правової процедури та гарантій реалізації та захисту 

прав людини європейського зразка. Тому хотілося б особливо наголосити на 

актуальності обраної теми дослідження, її своєчасності та фактично 

необхідності для розвитку національної системи адміністративного 

законодавства та удосконалення правозастосовної практики органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

Посилення актуальності здійснюваного дослідження також обумовлено 

тим, що зміст адміністративних проваджень та вимоги до їх реалізації 

постійно розвиваються, оскільки значно підвищується не тільки складність 



3 
 

адміністративних правовідносин на національному рівні їх застосування, а в 

сучасних умовах, як для європейських країн, так і для України, особливого 

значення набуває можливість забезпечення ефективної транскордонної 

взаємодії органів публічної адміністрації в умовах Європейського 

адміністративного простору, забезпечуючи дотримання вимог юридичної 

визначеності, відкритості, ефективності, результативності та, особливо 

підкреслю – вимог щодо відповідальності органів публічної адміністрації 

перед громадянами, що становить невід′ємну складову вимог до діяльності 

органів публічної адміністрації при транскордонній взаємодії.  

Зазначені аспекти були підняті дисертантом у першому розділі 

дисертаційного дослідження та актуалізовані з урахуванням глобального 

аспекту у третьому розділі дисертаційного дослідження, що до цього часу ще 

не дістало належного розвитку у національній адміністративно-правовій 

науці, а також потребує впровадження в адміністративному законодавстві та 

правозастосовній практиці органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування з урахуванням європейського досвіду. 

Актуальність дослідження М.М. Малетича також підвищується його 

безпосереднім спрямуванням на досягнення цілей Національної стратегії у 

сфері прав людини, затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 

2015 р. № 501/2015, Стратегії реформування державного управління України 

на період до 2021 р., затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 24 серпня 2016 р. № 474, Стратегії сталого розвитку «Україна-

2020», затвердженої Указом Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015; 

Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 

інститутів на 2015-2020 рр., схваленої Указом Президента України від 20 

травня 2015 р. № 276/2015 та інших. 

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. 
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2. Обґрунтованість, достовірність і наукова новизна положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Оцінюючи 

достовірність та обґрунтованість результатів дисертаційного дослідження 

М.М. Малетича слід відзначити, що означені характеристики притаманні 

дисертаційному дослідженню як комплексному порівняльно-правовому 

дослідженню 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, сформулювати науково значущі узагальнення, 

висновки, що сприятимуть подальшій реалізації комплексної 

адміністративно-правової реформи в Україні. Дисертант стисло обґрунтував 

значення центральних методів наукового пізнання означеного напряму 

юридичних досліджень та підкреслив особливе значення системного, 

структурно-функціонального методу, порівняльно-правового методу. Таке 

методологічно виважене та властиве адміністративно-правовим 

дослідженням сучасного періоду узагальнення методологічної бази 

дослідження дозволяє забезпечити високий науковий рівень та 

обґрунтованість, достовірність положень дисертаційного дослідження. Також 

автор продемонстрував добре володіння формально-логічним методом, 

прийомами логічного аналізу та синтезу. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження 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. Дисертантом було сформульовано ряд значущих 

для розвитку вітчизняної науки, галузі адміністративного права наукові 

положення, на змісті окремих з них слід зупинитися більш детально.  

Дисертантом вперше було запропоновано «прийняття Закону України 

«Про загальні засади адміністративних проваджень», що об′єднає в єдиному 

акті спільні риси  адміністративних проваджень як конфліктного, так і 
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неконфліктного характеру, що дозволить запровадити нові види 

адміністративних проваджень, введені в європейську практику. Структура 

такого Закону повинна містити розділи про вживані визначення, види 

адміністративних проваджень, правила адміністративних проваджень, 

стандарти та принципи адміністративної відповідальності, що 

застосовуються, правила адміністративної відповідальності, 

адміністративний контроль та режими адміністративного виконання, 

заключні положення. Загальна законодавча база адміністративного 

регулювання має трансформуватися відповідно до запроваджених норм 

вищезазначеного закону та відповідно до Національної стратегії та 

Національного плану адміністративної реформи, що потребують розробки 

Кабінетом Міністрів України, та дозволять розмежувати кроки таких реформ, 

конкретизувати наслідки, результати такої діяльності, їх внесок та 

співвідношення з іншими діями Уряду та центральних адміністративних 

органів». 

Також заслуговує на підтримку проведене автором обґрунтування 

впровадження глобальних стандартів в адміністративних провадженнях, 

зокрема, шляхом «якісного перегляду застарілих положень національного 

адміністративного законодавства щодо забезпечення реалізації політик та 

рішень адміністративних органів на регіональному та локальному рівнях. Що 

ж стосується реалізації глобальних та європейських політик, в цьому аспекті 

необхідно створити спільне законодавство для забезпечення їх реалізації з 

урахуванням глобальних та європейських адміністративних проваджень, 

адже спільні засади правового регулювання здатні значно прискорити не 

тільки управлінські процеси, але й торгівельну співпрацю, що для деяких 

країн є фактором виживання на світовій палітрі незалежних країн. Для 

України впровадження глобальних стандартів адміністративних проваджень 

також є бажаним і на рівні національного адміністративного законодавства, 

щоправда з урахуванням національних адміністративних традицій взаємодії 

адміністративних органів та приватних осіб, що має бути забезпечено, на моє 
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переконання, на рівні спеціального загального закону про адміністративні 

провадження». Наведені положення наукової новизни характеризуються 

високим ступенем самостійності, інноваційності та значущості для 

забезпечення сумісності адміністративних проваджень національного та 

європейського, глобального рівня, що є особливо потрібним в сучасних 

умовах. 

Варто підтримати М.М. Малетича і щодо положення наукової новизни 

про те, що «законодавство України  частково впровадило демократичні 

стандарти, практику адміністративної діяльності, що призвело до 

неефективного адміністративного регулювання та недоліків сучасної 

вітчизняної адміністративної практики, що має сильний негативний вплив на 

розвиток держави в цілому». Часткове впровадження європейських 

стандартів діяльності публічної адміністрації – важлива правова проблема, 

яка потребує вирішення на загальнодержавному, політичному рівні, адже 

врахування стандартів прозорості, ефективності, та, одночасно, неврахування 

вимог щодо відповідальності органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування – неможливий дисбаланс вимог, який притаманний 

вітчизняному адміністративному законодавству, на подолання якого в 

спрямоване подане дисертаційне дослідження М.М. Малетича. 

Окремо слід звернути увагу на положення наукової новизни щодо 

становлення адміністративно-правового статусу міністерств в Україні, який 

«зазнав значного удосконалення, хоча й лише частково на законодавчому 

рівні, але більшість функцій, зобов’язань та провадження регулюються на 

підзаконному рівні, такий стан не можна розглядати як необхідний наслідок 

адміністративної реформи, потребує подальших перетворень та розвитку 

підходів до правового регулювання адміністративних проваджень, 

адміністративних механізмів, що застосовуються як на центральному, так і на 

місцевому рівнях». Означене положення має вагоме значення для перегляду 

застарілої практики врегулювання порядку реалізації компетенції 

міністерства на рівні підзаконного акту, а той час як на сьогодні в судовій 
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практиці Європейського суду з прав людини вважається неприпустимим 

закріплення загальнообов’язкових щодо приватних осіб вимог не на рівні 

закону, якщо вони стосуються реалізації прав людини і громадянина. 

Обґрунтованість і достовірність результатів дисертаційної роботи М.М. 

Малетича обумовлюється належним і достатньо якісним підбором 

емпіричної бази дослідження. Дисертантом, зокрема, досліджено зміст 

європейських та національних актів законодавства, що дозволяє встановити 

закономірності їх правової природи, змісту, реалізації прав учасників 

відповідних адміністративних проваджень, а також вводить в науковий обіг 

нові джерела для їх подальшого вивчення та врахування в доктрині, науці 

адміністративного права, системі адміністративного законодавства. 

Вимагає ґрунтовного осмислення твердження дисертанта про те, що 

«підходи до розуміння правової природи глобальних стандартів 

адміністративних проваджень, що формуються централізовано, з 

урахуванням переважно інтересів міжнародних, транснаціональних 

корпорацій, їх бізнесових інтересів, що об’єднують континенти, підвищують 

могутність окремих країн в міжурядовій співпраці, тим самим надаючи їм 

додаткові можливості для розвитку та захисту населення від викликів 

тисячоліття». На сучасному етапі свого розвитку Українська держава 

потребує значної міжнародної підтримки, яка може бути забезпечена для 

країни і, зокрема, у зв’язку з членством в європейських регіональних 

організаціях, а також з урахуванням поступового впровадження глобальних 

стандартів взаємодії держав, їх публічних адміністрацій в міжнародній 

торгівлі та при розподілі світових ресурсів, що значно підвищить авторитет 

України на світовій арені. 

Рецензоване дослідження містить авторський підхід щодо доцільності 

продовження роботи над розробкою проекту Адміністративно-процедурного 

кодексу, який пропонувався ще ідеологом адміністративної реформи в 

Україні – академіком, д.ю.н., Авер′яновим В.Б., що заслуговують, на мій 

погляд, на підтримку з огляду на важливість інтегративного підходу до 
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кодифікації адміністративно-процедурного законодавства з урахуванням 

європейського досвіду. 

Серед висновків, що відображають основні результати дослідження, 

хотілося б відмітити наступні. По-перше, слід підтримати висловлені 

дисертантом узагальнення щодо проведеного порівняльно-правового аналізу 

підходів в європейській та національній доктрині адміністративного права до 

співвідношення, визначення змісту, специфіки виокремлення виключних 

сфер застосування певних видів європейських та національних 

адміністративних проваджень дозволив сформулювати низку пропозицій та 

рекомендацій щодо удосконалення української практики розвитку 

доктринального розуміння та практичного застосування, нормативного 

закріплення вимог до прийняття рішень та їх виконання в умовах 

поглиблення європейської інтеграції та впровадження європейських 

стандартів прийняття рішень для ключових адміністративних проваджень. 

Та, по-друге, на схвальну оцінку заслуговує авторська пропозиція щодо 

розробки концептуальних засади співвідношення адміністративних 

проваджень різних рівнів правового регулювання, обґрунтування доцільності  

прийняття Верховною Радою України окремого кодифіковано акту -  

«Кодексу України про участь адміністративних органів у європейських 

адміністративних провадженнях». 

Попри важливе теоретичне значення, результати дисертаційного 

дослідження М.М. Малетича мають і практичне значення. Автором 

привернуто увагу до сучасним проблем взаємодії органів публічної 

адміністрації з приватними особами, а також обґрунтовано доцільність 

удосконалення практичної діяльності органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування з урахуванням європейського досвіду 

удосконалення формулярів, заяв, петицій громадян до адміністративних 

органів. 

Досягнуті автором висновки і пропозиції можуть бути використані у 

науково-дослідній сфері – як основа для проведення подальших наукових 
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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.), а також 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.). 

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. Вивчення представлених рукопису та автореферату дисертації 

М.М. Малетича на тему: «Європейські та національні адміністративні 

провадження: порівняльно-правове дослідження», дозволяє зробити висновок 

про ідентичність положень дисертації та автореферату дисертації. 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. 

Водночас, схвально оцінюючи дисертаційне дослідження М.М. Малетича, не 

можна не обійти увагою її певні дискусійні положення. 

 1. У підрозділі 1.1. «Формування процесуальної природи 

адміністративних проваджень в контексті адміністративно-правових реформ 

в європейських країнах» автором зазначено, що «адміністративні 

провадження виступають центральною складовою державно-правових 

реформ країн Європейського Союзу, адже саме завдяки трансформації 

правової матерії, її форм, властивостей забезпечується досягнення спільних 

цілей та цінностей європейських країн (верховенство права, законність, 

пропорційність, недискримінація, повага прав людини)». Проте, не досить 

чітко окреслено нормативно-правові засади їх об’єктивації, що можуть 

проявлятися як на міжнародному, європейському та національному рівні. 

Тому під час захисту хотілося б уточнити, які саме закони, прийняті в 

Європейському Союзі в контексті проведних адміністративно-правових 

реформ, на думку автора, важливо розробити та впровадити в Україні в 

досліджуваному аспекті. 

2. У підрозділі 1.2. «Консолідація європейського законодавства та 

проблеми оновлення національного регулювання адміністративних 

проваджень» дисертантом обґрунтовано важливість дослідження 

консолідації європейського законодавства та аксіологічних засад її 

здійснення. Зокрема, зазначено, що «консолідація європейського 

законодавства є сучасною пріоритетною формою систематизації 

європейського законодавства, завдяки якій відбуваються значні якісні 

зрушення в процесі підготовки та оновлення нормативно-правових актів». 

Хотілося б уточнити приклади назв і короткої характеристики предмету 

правового регулювання відповідних кодексів, які були прийняті у формі 

консолідації в європейських країнах в контексті проведення адміністративно-

правової реформи в ІІ половині ХХ століття - на початку ХХІ століття. 
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3. У п. 4 висновків дисертантом зазначено, що «рішення європейської 

адміністрації та рішення національних органів публічної адміністрації 

різняться за своєю спрямованістю, сферою застосування, особливостями 

реалізації повноважень керівного органу, проте вимоги до мотивації рішень 

органів наднаціонального та національного рівня в країнах Європейського 

Союзу є спільними, конкретизованими на рівні актів законодавства, а також 

виступають підставою для оскарження як незаконних таких рішень органів 

європейської адміністрації або національних адміністрацій, в яких відсутні 

засади мотивації адміністративного акту, конкретизація підстав прийняття 

рішення адміністративним органом».  Слід уточнити, як саме, на думку 

дисертанта, слід визначити вимоги до мотивації адміністративних актів на 

рівні кодексу або закону. 

4. На мій погляд, підвищило б рівень обґрунтованості висновків автора 

щодо класифікаційного поділу адміністративних проваджень за критерієм 

наявності спору, наведених у п.7 висновків дисертаційного дослідження, а 

саме: «охарактеризовано правову природу та зміст адміністративних 

проваджень в країнах Європейського Союзу, їх основні види, класифіковано 

на основні групи: спірні та безспірні адміністративні провадження, а щодо 

наднаціонального рівня – вивчено правову природу, особливості змісту та 

специфіки реалізації європейських адміністративних проваджень» їх коротка 

змістовна характеристика та ключові вимоги для нормативного закріплення, 

про що теж доцільно уточнити під час захисту дисертаційного дослідження. 

Разом з тим, 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, а також відповідає сучасним потребам удосконалення практики 

діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в 

Україні. 

Вивчення результатів дисертаційного дослідження М.М. Малетича дає 

можливість стверджувати, що дисертація М.М. Малетича є самостійною, 
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завершеною науковою працею, в якій запропоновано оригінальний 

авторський концептуальний підхід до розуміння змісту та співвідношення 

європейських та національних адміністративних проваджень в порівняльно-

правовому аспекті. 

Автореферат дисертації відповідає змісту дисертації. Дисертація і 

автореферат виконані українською мовою та оформлені відповідно до вимог, 

встановлених чинним законодавством України. 

Підсумовуючи викладене, можна стверджувати, 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 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право. 

 


