
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

 

 

 

 

 

 

Болокан Інна Вікторівна 
 

 

УДК 342:340.13(477)(043.3) 

 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 

 
 

 

12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право 

 

 

 

 

Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 2017 

 



Дисертацією є рукопис. 

Робота виконана у Запорізькому національному університеті 

Міністерства освіти і науки України. 

 

 

Науковий консультант –  

доктор юридичних наук, професор, 

член-кореспондент НАПрН України, 

заслужений юрист України 

Коломоєць Тетяна Олександрівна, 

Запорізький національний університет, 

декан юридичного факультету. 

 

 

Офіційні опоненти: 

доктор юридичних наук, професор, 

член-кореспондент НАПрН України,  

заслужений юрист України 

Андрійко Ольга Федорівна, 

Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 

завідувач відділу проблем державного управління та адміністративного права; 

 

доктор юридичних наук, доцент 

Губерська Наталія Леонідівна, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

професор кафедри фінансового права; 

 

доктор юридичних наук, професор 

Коваленко Лариса Павлівна, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

професор кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності. 

 

Захист відбудеться «20» жовтня 2017 року о «10
00

» годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 17.051.07 Запорізького національного 

університету за адресою: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 74, корп. 5, 

кім. 202-б. 

 

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Запорізького 

національного університету (м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66-а, корп. 2, 

кім. 101). 

 

Автореферат розісланий «20» вересня 2017 року. 

                      

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради                                                              М. О. Лютікова



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В умовах докорінних реформаційних державотворчих 

та правотворчих процесів в Україні істотно змінюється сутність та 

функціональне призначення адміністративного права, яке, завдяки своїй 

поліструктурності, мобільності, завжди посідало й зберігає нині чільне місце у 

регулюванні суспільних відносин. Істотне розширення сфери галузевого 

регулюючого впливу, у т. ч. й щодо обслуговування інших галузей права, які не 

мають своєї процедурної частини, запровадження численних новітніх правових 

інститутів, зумовлених євроінтеграційними прагненнями України, збільшення 

та урізноманітнення кількості його суб’єктів, не тільки завдяки модифікації 

системи суб’єктів публічної адміністрації, а й приватних осіб, із визнанням як 

базової «людиноцентриської» моделі їх правовідносин, зумовили значне 

зростання галузевих правових приписів, у т. ч. й різного, а інколи й 

суперечливого змісту, що істотно ускладнює їх практичне втілення у життя, а, 

отже, й актуалізує питання їх реалізації у всіх формах останньої. Задля 

забезпечення реалізації та захисту прав, свобод, законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб, реалізації та захисту публічного інтересу, важливою є не лише 

наявність таких приписів, а й ефективність їх реалізації, практичного втілення 

їх у життя, пошуку нових орієнтирів у використанні ресурсу. Все це вимагає 

поглибленого аналізу феномену реалізації норм адміністративного права як 

інтеграційного системного правового явища з урахуванням останніх досягнень 

сучасних вітчизняної та зарубіжної галузевої доктрини, пріоритетів галузевої 

нормотворчості та правозастосування задля формування їх нового наукового 

базису. 

Формування сучасної теорії адміністративного права є невід’ємною 

складовою ефективного впровадження Стратегії сталого розвитку «Україна–

2020», розвитку вітчизняної юридичної науки, юридичної освіти, у Проекті 

Концепції вдосконалення якої передбачено, що її метою є формування 

«компетентностей», зорієнтованих на розуміння реалізації норм права, у т. ч. й 

галузевих.  

Приймаючи до уваги багатоаспектність змісту, міждисциплінарність 

категорії «реалізація», суттєву трансформацію сучасних вітчизняних наукових 

підходів до реалізації норм права, кардинальну модифікацію змісту, 

функціонального призначення, предмету адміністративного права, всіх 

складових його системи, у т. ч. й адміністративно-правових норм, для 

формулювання сучасної концепції реалізації норм адміністративного права 

варто обрати останні в якості базових категорій, що й надасть можливість 

комплексно дослідити потенціал реалізації норм адміністративного права. 

У роботі використовувались праці з філософських, соціологічних, 

політологічних, економічних наук (праці Г. І. Башняніна, В. К. Врублевського, 

В. А. Григорєва, Й. С. Завадського, Е. Р. Йєнша, Л. М. Кравчука, 

Л. П. Куракова, С. В. Мочерного, Т. Е. Парсонса, В. Л. Петрушенка, 

Г. В. Спенсера, В. С. Сухарського, А. І. Уємова та ін.); вітчизняних та 

зарубіжних учених у галузі теорії держави та права (праці А. А. Акмалової, 
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С. С. Алексєєва, Д. В. Березовського, І. Я. Дюрягіна, В. С. Ковальського, 

М. І. Козюбри, А. М. Колодія, О. Е. Лейста, С. Л. Лисенкова, Л. Б. Логунової, 

Л. Г. Матвєєвої, Ю. І. Матвєєвої, Я. С. Михаляка, Ю. М. Оборотова, 

С. П. Погребняка, П. М. Рабіновича, О. Ф. Скакун, І. В. Табаріна, 

О. Д. Тихомирова, О. В. Цельєва, Л. С. Явича та ін.); конституційного права 

(праці Л. В. Бориславського, М. Л. Гена та ін.); цивільного права і процесу 

(праці І. А. Бірюкова, Н. Ю. Голубєвої, Ю. О. Заіки, О. В. Підлубної, 

О. В. Старцева, Є. О. Харитонова та ін.); кримінального права та процесу (праці 

М. І. Бажанова, Ю. В. Бауліна, В. І. Борисова, І. А. Вартилецької, 

В. Я. Горбачевського, С. О. Касапоглу, В. В. Сташиса та ін.); фінансового права 

(праці А. Г. Зюнькіна, Ю. О. Костенко, М. О. Мацелика, Т. О. Мацелик, 

О. П. Орлюк, В. А. Пригоцького та ін.) тощо. 

Проблематика реалізації норм адміністративного права привертала увагу 

Є. В. Додіна, М. І. Єропкіна, Ю. М. Козлова, О. П. Коренєва, 

Р. С. Павловського, Г. І. Петрова, але, враховуючи, що їх роботи датовані 

початком ХХ ст. – 50-80 рр. ХХ ст., попри наявні у них здобутки, вони не 

враховують сучасних вимог. 

У пострадянський період розвитку доктрини адміністративного права (90-

ті рр. ХХ ст. – друга декада ХХІ ст.) окремим аспектам реалізації галузевих 

норм приділена увага у працях таких учених-адміністративістів, як: 

Н. В. Александрова, З. С. Гладун, О. А. Задихайло, К. С. Кавєріна, 

Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, О. Д. Крупчан, П. С. Лютіков, Р. С. Мельник, 

С. О. Мосьондз, В. В. Мусієнко, І. Д. Пастух, В. В. Проценко, Б. В. Россинский, 

О. В. Синьов, С. Г. Стеценко, В. К. Шкарупа, О. Х. Юлдашев та чимало ін. 

У роботі досліджувалось також чимало праць, які стосуються тих чи інших 

питань, пов’язаних із реалізацією адміністративно-правових норм, зокрема 

праці: В. Б. Аверʼянова, А. Б. Агапова, В. М. Александрова, С. М. Алфьорова, 

І. Ю. Андрієвського, О. Ф. Андрійко, В. М. Бевзенка, Е. М. Берендтса, 

Ю. П. Битяка, Л. Р. Білої, В. В. Богуцького, В. М. Гаращука, В. М. Гессена, 

І. П. Голосніченка, Н. Л. Губерської, В. Ф. Дерюжинського, В. В. Доненка, 

А. І. Єлістратова, В. В. Зуй, С. В. Ківалова, Л. П. Коваленко, Л. В. Коваля, 

О. В. Кузьменко, Д. М. Лукʼянця, Д. В. Лученка, В. В. Мартиновського, 

Н. М. Матюхіної, В. Я. Настюка, Н. Б. Писаренко, Н. Г. Саліщевої, 

А. О. Селіванова, І. Т. Тарасова, М. М. Тищенка, О. О. Фатʼянова, 

О. Г. Фролової, О. І. Харитонова, Е. Шмідт-Ассманна, М. Г. Шульги, 

М. О. Якуби та ін. Проте попри розмаїття наукових праць та вагомі здобутки 

наукової спільноти сучасна теорія реалізації галузевих норм і до цього часу 

відсутня. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в рамках планів наукових досліджень Запорізького національного 

університету на 2014–2018 рр., комплексних наукових проектів «Основні 

напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних 

процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та «Дослідження проблем 

теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер 

державної реєстрації 0115U00711). Тема дисертації має безпосереднє 
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відношення до Концепції адміністративної реформи в Україні, впровадженої 

Указом Президента України від 22 липня 1998 р. № 810, відповідає Основним 

науковим напрямам та найважливішим проблемам фундаментальних 

досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014–

2018 рр., затвердженим Постановою Президії НАН України від 20 грудня 

2013 р. № 179 (п. 3.4.2.5), Перспективним напрямам кандидатських і 

докторських дисертацій за юридичними спеціальностями, затвердженим 

Рішенням Президії НАПрН України від 18 жовтня 2013 р. № 86/11. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у тому, 

щоб на підставі узагальнення як раніше чинного, так і діючого галузевого 

законодавства, аналізу вітчизняних, зарубіжних наукових, публіцистичних, 

довідникових, навчальних та інших джерел виявити сутність, характерні 

особливості, з’ясувати систему та закономірності розвитку реалізації 

адміністративно-правових норм із аналізом кожної з її форм у безпосередньому 

зв’язку з галузевими нормами, предметом та методами та сформулювати 

сучасну концепцію реалізації норм адміністративного права. 

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й вирішено 

такі основні задачі: 
– охарактеризувати сутність поняття «реалізація норм адміністративного 

права» як комплексної правової інтеграційної категорії; 

– встановити особливості галузевих норм як предмету реалізації та базової 

категорії для виокремлення особливостей галузевої реалізації норм сучасного 

адміністративного права; 

– визначити поняття та ознаки реалізації адміністративно-правових норм; 

– виділити критерії та класифікувати форми реалізації галузевих норм; 

– охарактеризувати реалізацію норм адміністративного права як систему, 

виокремити основні властивості, що зумовлюють її специфіку; 

– розкрити особливості виконання як форми реалізації адміністративно-

правових норм; 

– обґрунтувати характерні риси додержання як форми галузевої реалізації; 

– охарактеризувати специфіку використання як форми реалізації 

адміністративно-правових норм; 

– окреслити унікальні риси застосування як специфічної форми реалізації 

галузевих норм; 

– визначити поняття, сутність та значення ефективності реалізації галузевих 

норм; 

– обґрунтувати оновлений зміст умов, критеріїв та показників ефективності 

реалізації сучасних адміністративно-правових норм; 

– визначити концептуальні пропозиції теоретичного та практичного 

характеру, спрямовані на підвищення ефективності реалізації галузевих норм із 

урахуванням оновлених підходів до предмету реалізації. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані із реалізацією 

адміністративно-правових норм. 

Предметом дослідження є реалізація норм адміністративного права: 

проблемні питання теорії та практики. 
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Методи дослідження. Обґрунтованість теоретичних положень, 

рекомендацій щодо подальшого наукового розроблення теми, достовірність 

результатів дослідження забезпечено використанням сукупності філософських, 

загально та спеціально наукових методів, які використовуються в юридичних 

дослідженнях. Як основний загальнонауковий метод використовувався 

діалектичний метод наукового пізнання, завдяки якому здійснювалось 

дослідження розвитку теорії реалізації галузевих норм; якісних змін у 

виокремленні її форм; взаємозв’язків елементів системи «реалізація норм 

адміністративного права» в контексті трансформації підходів до норм, їх 

структури та галузевого предмету (розділ 1, підрозділ 2.2). Метод семантичного 

аналізу застосовано для з’ясування змісту безпосередньо пов’язаних із 

реалізацією адміністративно-правових норм понять: «реалізація», 

«нормотворчість», «норма права», «стимул», «практика», «факт», «спосіб», 

«вид», «система», «ієрархія», «виконання», «обов’язок», «заборона», 

«обмеження», «користь», «суб’єктивність», «застосування», «акт», «чинники», 

«критерій», «ефективність правового регулювання», «ефективність 

правотворчості» та ін. (розділи 1, 2, 3, 4). За допомогою історично-правового 
методу з’ясовано історіографію вчень про галузеву норму (підрозділ 1.2), їх 

реалізацію, виявлено вплив минулого на уявлення про галузеву реалізацію 

сьогодення (розділ 1, підрозділ 2.2), охарактеризовано ретроспективний аспект 

існування системи реалізації адміністративно-правових норм та перспективи її 

розвитку (підрозділ 2.2). За допомогою логіко-юридичного методу було 

сформульовано базові для дисертаційної роботи дефініції (розділи 1, 3, 4, 

підрозділ 2.2). Застосування методу системного аналізу дозволило дослідити 

реалізацію норм адміністративного права як упорядковану сукупність 

взаємопов’язаних, взаємодіючих та взаємообумовлених структурованих 

інтеграційних елементів, які видозмінюються в контексті трансформації 

галузевого предмету (підрозділи 1.1, 2.2). Метод групування використано для: 

узагальнюючої класифікації галузевих норм; виокремлення ознак реалізації 

адміністративно-правових норм; групування форм галузевої реалізації; 

характеристики реалізації норм адміністративного права як системної категорії 

(підрозділи 1.2, 1.3, 2.1, 2.2). Методи моделювання, аналізу та синтезу – для 

розробки пропозицій з удосконалення законодавства (розділи 3, 5). Метод 

порівняльного аналізу використано для: з’ясування сутності категорій «правова 

норма», «юридична норма» та ін. (підрозділ 1.2); порівняння форм реалізації 

галузевих норм з метою виокремлення їх специфіки (розділ 3); порівняння 

умов, критеріїв та показників ефективності різних форм реалізації 

адміністративно-правових норм (розділ 4). Метод моделювання та 

прогнозування – для розробки концепції та формулювання рекомендацій щодо 

вдосконалення ефективності реалізації галузевих норм (розділ 5). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

міжнародні нормативно-правові акти. 
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Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації, політико-правова публіцистика, довідкові 

видання, статистичні матеріали тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним з перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці цілісним 

комплексним дослідженням, присвяченим реалізації норм адміністративного 

права. У результаті проведеного дослідження сформульовано нові наукові 

положення і висновки, запропоновані особисто здобувачем, зокрема: 

уперше: 
– запропоновано відійти від традиційного тлумачення реалізації норм права 

та розглядати реалізацію норм адміністративного права як інтеграційну 

категорію з такими специфічними ознаками, як: обумовленість предметом та 

системою галузі, цілеспрямованість сучасно-перспективного впливу, 

формальна визначеність, системність; 

– здійснено авторську класифікацію форм реалізації адміністративно-

правових норм з одночасним використанням кількох критеріїв задля з’ясування 

її реального ресурсу: за суб’єктами реалізації; за різновидами адміністративно-

правових норм, які реалізуються; за змістом положень галузевих норм; за 

характером поведінки суб’єктів реалізації; за характером стимулу до реалізації 

галузевих норм; за характером обов’язковості реалізації норми; за різновидом 

сфери регулювання; за різновидом сфер суспільних відносин у межах галузі; за 

фактичним результатом втілення у життя адміністративно-правових норм тощо; 

– запропоновано визначати систему реалізації норм адміністративного права 

як певний порядок взаємодії елементів, прояв якого дозволяє нормі 

адміністративного права набути конкретного значення у реальності конкретних 

суб’єктів адміністративного права, а взаємодія виявляється у зовнішніх та 

внутрішніх зв’язках елементів; 

– виокремлено та охарактеризовано унікальні інтеграційні ознаки реалізації 

галузевих норм, особливості реалізації та взаємодії конкретних її форм, 

сформульовано визначення базових для реалізації дефініцій, виділено та 

детально проаналізовано ресурс кожної з форм реалізації (виконання, 

додержання, використання, застосування) у контексті трансформації предмета 

реалізації та предмета адміністративного права; 

– обґрунтовано необхідність розробки Концепції реалізації норм 

адміністративного права, загальною метою якої є визначення напрямів та 

механізмів, необхідних для оптимізації ефективної реалізації галузевих норм; 

удосконалено: 

– доктринальні положення про реалізацію норм права, яку запропоновано 

визначати як «процес прояву у реальній дійсності задуму законодавця щодо 

особливостей існування тих чи інших суспільних відносин, який виявляється у 

закріпленні в правовій нормі певного бажаного сценарію, втілення в життя 

якого стає можливим в результаті активної чи пасивної, свідомої, добровільної 

поведінки адресата норми, результатом якої є позитивний або негативний для 

держави ефект»; 
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– теоретичні положення щодо визнання триелементної структури 

адміністративно-правової норми як поєднання гіпотези, диспозиції та стимулу, 

який запропоновано визначати як структурний елемент адміністративно-

правової норми, в якому держава закріплює позитивні (заохочення, гарантії) 

або негативні (санкції, конкретні види впливу та примусу) наслідки реалізації 

або нереалізації її приписів та рекомендацій; 

– наукові положення про адміністративно-правову норму, яка має 

відображати лише галузеві особливості та яку запропоновано визначати як 

змодельований у певній нормативній конструкції загальнообов’язковий або 

можливий варіант поведінки суб’єкта адміністративних правовідносин, 

реалізація якого стимулюється державою притаманними галузі засобами; 

– характеристику змісту та особливостей виконання як форми реалізації 

адміністративно-правових норм, яку запропоновано визначати як форму 

галузевої реалізації, що полягає в активній поведінці суб’єктів 

адміністративного права з втілення у життя закріплених у диспозиції 

зобов’язуючих адміністративно-правових норм приписів; 

– положення галузевої доктрини щодо способів встановлення 

забороняючих норм, зокрема доцільність виокремлення групи норм під назвою 

«адміністративно-правові норми із примусовим забезпеченням їх реалізації», до 

яких за критерієм «спосіб формулювання диспозиції» запропоновано відносити 

забороняючі та обмежуючі норми; а за критерієм «спосіб забезпечення 

реалізації» – забезпечені загрозою застосування адміністративної 

відповідальності та забезпечені примусовою силою інших заходів 

адміністративного примусу. Запропоновано авторську дефініцію «додержання» 

як форми реалізації адміністративно-правових норм, що полягає у свідомій 

пасивній поведінці суб’єктів адміністративного права з утримання від 

здійснення дій, визначених у диспозиціях забороняючих та обмежуючих 

адміністративно-правових норм, уникаючи тим самим санкцій у вигляді 

різноманітних заходів адміністративного примусу; 

– теоретичні положення щодо розуміння використання як форми реалізації 

адміністративно-правових норм, що полягає у свідомій активній поведінці 

суб’єктів адміністративного права у формі здійснення певних дій, визначених у 

диспозиціях уповноважуючих адміністративно-правових норм, яка може 

забезпечуватись різноманітними заходами стимулюючого характеру; 

– підхід до застосування як до специфічної форми реалізації 

адміністративно-правових норм, яка полягає у фактичному вирішенні 

конкретної (щодо суб’єкта чи ситуації) справи спеціальним суб’єктом – 

представником публічної влади, який у формі актів-дій чи актів-документів 

реалізовує надані йому повноваження зі сприяння реалізації прав, виконанню 

обов’язків іншими суб’єктами адміністративного права, із захисту прав, свобод 

та інтересів осіб приватного права, інтересів держави; 

– наукові розробки з питань ефективності реалізації адміністративно-

правових норм, яку запропоновано визначати як відносний показник 

позитивного та негативного результату дії норми для суб’єкта нормотворення 

та конкретних суб’єктів втілення адміністративно-правових норм у життя, який 
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пов’язаний зі специфічною метою, суб’єктивними мотивами здійснення 

відповідної поведінки конкретними суб’єктами реалізації; 

дістали подальшого розвитку: 
– теоретичні положення щодо розуміння предмету адміністративного права 

як сфери об’єктивізації реалізації галузевих норм; 

– положення щодо класифікації адміністративно-правових норм в частині 

виокремлення групи, яка б враховувала лише особливості саме цих галузевих 

норм. Зокрема пропонуються такі критерії та різновиди норм у цій групі: за 

сферою регулювання галузевих норм (реалізація норм у сферах: публічного 

управління; публічних зобов’язань; адміністративного судочинства; деліктної 

адміністративно-правової спрямованості тощо); за суб’єктом реалізації 

адміністративно-правових норм (реалізація норм органом законодавчої влади; 

органами та посадовими особами виконавчої гілки влади; муніципальними 

органами та посадовими особами; фізичними особами; юридичними особами 

публічного права; юридичними особами приватного права тощо); за характером 

диспозиції галузевої норми (реалізація прав/обов’язків; реалізація шляхом 

активної/пасивної поведінки); за характером стимулу (реалізація норм, 

забезпечення якої здійснюється санкційними/заохочувальними засобами тощо); 

за особливістю гіпотези (реалізація норм, дія яких не обмежена у часі та дія 

яких обмежена у часі; реалізація норм, зміст яких розраховано на будь-якого 

адресата чи розрахований на конкретних адресатів; реалізація норм, дія яких 

розповсюджується без обмежень на всю територію держави або лише в межах 

певної території тощо); 

– перелік та характеристика змісту ознак реалізації адміністративно-

правових норм, які запропоновано поділяти на ті, які притаманні нормам права 

загалом, та ті, які зумовлені особливостями галузевого регулювання. Останні 

мають враховуватись у дефініції «реалізація норм адміністративного права», 

яку запропоновано визначати як процес прояву у реальній дійсності задуму 

нормотворця щодо особливостей існування адміністративно-правових 

відносин, який виявляється у закріпленні в адміністративно-правовій нормі 

бажаного сценарію активної або пасивної (залежить від форми реалізації) 

поведінки адресата адміністративно-правової норми; 

– наукові положення про ефективність реалізації адміністративно-правових 

норм, зокрема підходи до розуміння умов ефективності галузевої реалізації як 

зумовлених рівнем розвитку суспільства необхідних обставин або їх 

сукупності, наявність яких сприяє реалізації норм адміністративного 

законодавства, які враховують особливості реальної дійсності та забезпечують 

результативне правове регулювання; щодо критеріїв ефективності галузевої 

реалізації як обраної для оцінки результату втілення норми у життя міри 

оптимального співвідношення «мета – результат – витрати»; щодо розуміння 

показників ефективності галузевої реалізації як наочних, підтверджених 

конкретними кількісними параметрами, доказів дієвості положень, закріплених 

в адміністративно-правових нормах, а саме: привабливості наданих нормою 

можливостей, обов’язковості закріплених нормою приписів та заборон, дієвості 

встановлених стимулів та санкцій; 
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– визначення пріоритетних напрямків вдосконалення нормативних засад 

використання ресурсу реалізації норм адміністративного права загалом та 

ресурсу кожної з її форм, зокрема систематизації адміністративно-правових у 

формі кодифікації із наданням переліку таких актів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес і можуть бути 

використані у: 

– науково-дослідній сфері – при проведенні наукових семінарів, наукових 

досліджень (акти впровадження Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова від 13.03.2017; Національного авіаційного університету 

від 18.03.2017; Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

від 27.03.2017; Бердянського інституту державного та муніципального 

управління Класичного приватного університету від 19.04.2017; Національного 

гірничого університету від 20.04.2017; Запорізького національного 

університету від 19.05.2017); 

– правотворчості – для підготовки пропозицій до діючого законодавства 

України з питань оптимізації та підвищення ефективності роботи органів 

місцевого самоврядування та органів державної влади (акт впровадження 

Запорізької обласної державної адміністрації від 10.05.2017); 

– правозастосовчій діяльності – з метою вдосконалення діяльності суб’єктів 

публічного адміністрування та у процесі правозастосовчої діяльності суду (акти 

впровадження Заводського районного суду м. Запоріжжя від 23.03.2017; 

Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по 

Комунарському району від 06.04.2017); 

– навчальному процесі – при підготовці навчальної літератури, навчальних 

програм, навчально-методичних матеріалів, при викладанні лекцій, під час 

проведення семінарських і практичних занять з дисциплін «Адміністративне 

право України», «Адміністративно-правова реформа в Україні», 

«Адміністративний процес», «Адміністративна відповідальність», 

«Адміністративне право зарубіжних країн», «Адміністративне право в умовах 

реформування», «Адміністративне судочинство», «Митне право», «Теоретичні 

проблеми адміністративного судочинства» (акти впровадження Національного 

авіаційного університету від 18.03.2017; Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ від 27.03.2017; Дніпропетровського 

гуманітарного університету від 10.04.2017; Бердянського інституту державного 

та муніципального управління Класичного приватного університету 

від 19.04.2017; Національного гірничого університету від 20.04.2017; 

Університету митної справи та фінансів від 12.05.2017; Університету державної 

фіскальної служби України від 15.05.2017; Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка від 17.05.2017; Національного 

університету «Одеська юридична академія» від 24.05.2017). 

Особистий внесок здобувача. Дослідження виконано дисертантом 

самостійно з використанням новітніх здобутків вітчизняної науки 

адміністративного права, усі викладені в ньому положення і висновки 

ґрунтуються на власних дослідженнях автора. У співавторстві опубліковано 
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навчальний посібник «Заохочення у службовому праві» 2017 р. (підрозділ 2.3). 

У дисертації ідеї та розробки, які належать співавторам, не використовувались. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 27 науково-практичних 

конференціях: «Реформування законодавства України та розвиток суспільних 

відносин в Україні: питання взаємодії» (м. Ужгород, 2013 р.); «Актуальні 

питання правової теорії та юридичної практики» (м. Одеса, 2014 р.); «Стан та 

перспективи розвитку адміністративного права» (м. Одеса, 2015 р.); «Правова 

освіта та правова наука в умовах сучасних трансформаційних процесів» 

(м. Запоріжжя, 2015 р.); «Інноваційні напрямки розвитку правової системи 

України» (м. Тернопіль, 2015 р.); «Сучасне державотворення та правотворення: 

питання теорії та практики» (м. Одеса, 2015 р.); «Тенденції та пріоритети 

реформування законодавства України» (м. Херсон, 2015 р.); «Актуальні 

питання реалізації нового Закону України «Про державну службу», 

(м. Запоріжжя, 2016 р.); «Запорізькі правові читання» (м. Запоріжжя, 2016 р.); 

«Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 2016 р.); «Актуальні 

проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних 

процесів» (м. Запоріжжя, 2016 р.); «Актуальні питання державотворення та 

правотворення в Україні» (м. Запоріжжя, 2016 р.); «Priority a stratégie pre rozvoj 

právnej vedy vo svete vedy» (м. Сладковічово, 2016 р.); «Концепція розвитку 

правової держави в Молдові та Україні в умовах євроінтеграційних процесів» 

(м. Кишинів, 2016 р.); «Інтеграція юридичної науки і практики як основа 

сталого розвитку вітчизняного законодавства» (м. Дніпро, 2016 р.); «Правовий 

вимір конституційної, адміністративної та фінансової юрисдикції в умовах 

європейської парадигми України» (м. Одеса, 2016 р.); «Держава і право в 

умовах глобалізації: реалії та перспективи» (м. Дніпро, 2017 р.); «Науковий 

потенціал та перспективи розвитку юридичної науки» (м. Тернопіль, 2017 р.); 

«Шістнадцяті економіко-правові дискусії» (м. Львів, 2017 р.); «Сутність та 

значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин» (м. Одеса, 

2017 р.); «Законність і правопорядок у сучасному суспільстві» (м. Київ, 

2017 р.); «Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні» 

(м. Запоріжжя, 2017 р.); «Актуальные вопросы современной юридической 

науки: теория, практика, методика», (м. Могильов, 2017 р.); «Традиції та 

новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє» (м. Одеса, 2017 р.); 

«Запорізькі правові читання» (м. Запоріжжя, 2017 р.); «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції» (м. Харків, 2017 р.); «Права людини та публічне 

адміністрування» (м. Чернівці, 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображені у 

монографії, навчальному посібнику, підготовленому у складі авторського 

колективу, 28 наукових статтях, з них 23 опубліковані у виданнях, що визнані 

як фахові з юридичних наук, 5 статей – у зарубіжних наукових виданнях та у 

виданнях України, включених до міжнародних інформаційних і 

наукометричних баз, а також у 27 тезах доповідей на науково-практичних 

конференціях. 
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Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, які містять 12 підрозділів, додатків, висновків та списку використаних 

джерел. Загальний обсяг дисертації становить 549 сторінки, у т. ч. основного 

тексту – 398 сторінок. Список використаних джерел налічує 752 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її зв’язок із 

науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і предмет, 

методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне значення 

одержаних результатів, наводяться відомості про особистий внесок здобувача, 

апробацію результатів і публікації. 

Розділ 1 «Ґенеза системи уявлень про реалізацію норм права як 

сучасного розуміння реалізації адміністративного права як інтеграційної 

правової категорії» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Реалізація норм права як комплексна правова інтеграційна 

категорія» дисертантом запропоновано алгоритм аналізу наявних у науці 

підходів щодо змісту, специфіки розуміння категорій: «реалізація» (у філософії, 

соціології, політології, статистиці, економіці, банківській справі, маркетингу, 

менеджменті, праві); «реалізація норм права» (від визначення в юридичній 

науці на початку ХІХ ст. й до сьогодення (праці С. С. Алексєєва, 

А. М. Васильєва, Л. М. Горбунової, І. Я. Дюрягіна, В. С. Ковальського, 

В. І. Лебедєва, О. Е. Лейста, Ю. М. Оборотова, А. Д. Черкасова, Л. С. Явича та 

ін.); «реалізація галузевих норм права» (у визначеннях правової науки у різні 

історичні періоди із умовним поділом на «дореволюційний» (праці 

В. М. Гессена, М. І. Лазаревського та ін.), «радянський» (праці Є. В. Додіна, 

М. І. Єропкіна, Ю. М. Козлова, Г. І. Петрова та ін.) та «сучасний» (праці 

Н. В. Александрової, Ю. П. Битяка, З. С. Гладуна, О. А. Задихайло, 

Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, Р. С. Мельника, С. О. Мосьондза, 

В. В. Мусієнка, І. Д. Пастуха, В. В. Проценка, Б. В. Россинського, 

О. В. Синьова, С. Г. Стеценка та ін.) етапи) із поступовим посиленням 

спеціалізації наукового дослідження. Звернено увагу на специфіку розуміння 

реалізації галузевих норм права, зумовлену, перш за все, акцентом уваги на 

відповідну сферу галузевого регулюючого впливу та предмет відповідної 

реалізації. Доведено, що витоки сучасного розуміння «реалізація» слід шукати 

у наукових працях вчених-фахівців суспільнознавчих наук, зокрема у 

філософських (праці О. Г. Данильян, Л. Д. Байрачної та ін.), соціологічних 

(праці Г. В. Осипова, Л. В. Мардахаєва та ін.), політологічних (праці 

А. В. Кудрицького, О. М. Сліпушко та ін.), економічних (праці Г. В. Осовської, 

О. О. Юшкевича та ін.) дослідженнях, а також працях учених-юристів (фахівці 

із загальної теорії права: В. К. Бабаєв, М. М. Вопленко, Ф. А. Григорʼєв, 

В. В. Лазарев, О. В. Малько, Л. П. Самофалова, А. Д. Черкасова, 

О. В. Чернецька та ін.), галузевих правових наук (конституційного права – 

праці Л. В. Бориславського, М. Л. Гена та ін.; цивільного права і процесу – 

праці І. А. Бірюкова, Н. Ю. Голубєвої, Ю. О. Заіки, О. В. Підлубної, 
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О. В. Старцева, Є. О. Харитонова та ін.; кримінального права та процесу – праці 

М. І. Бажанова, Ю. В. Бауліна, В. І. Борисова, І. А. Вартилецької, 

В. Я. Горбачевського, С. О. Касапоглу, В. В. Сташиса та ін.; фінансового права 

– праці Ю. О. Костенко, А. Г. Зюнькіна, О. П. Орлюк, М. О. Мацелика, 

Т. О. Мацелик, В. А. Пригоцького та ін.), обґрунтовано доцільність 

використання їх доктринальних положень як базових у сучасних дослідженнях 

потенціалу реалізації норм права, у т. ч. й галузевих її різновидів. З акцентом на 

актуальність спеціалізації доктринального дослідження останніх, доведено 

доцільність комплексного підходу до вивчення реалізації норм права та 

реалізації галузевих норм права як комплексних, інтеграційних (у роботі 

обґрунтовано потребу використання терміну «інтеграційність» замість 

«інтегративність») категорій із поглибленим аналізом їх ознак. Дисертантом 

запропоновано власний перелік ознак реалізації норм права та порядок їх 

розміщення й авторське визначення реалізації норм права. 

У підрозділі 1.2 «Норми адміністративного права як предмет реалізації» 
дисертантом обґрунтовано потребу доктринального дослідження реалізації 

норм права, і, перш за все, галузевої реалізації норм права, у нерозривному 

зв’язку із предметом такої реалізації, яким є галузеві норми права. Доведено 

необхідність проведення відповідного дослідження у зв’язку із сучасним 

оновленим розумінням галузевих норм права. На підставі цього детально 

проаналізовано історичні передумови формування предмету реалізації норм 

права, зроблено ряд висновків стосовно його модифікацій. Зокрема, на підставі 

опрацювання історичних джерел «дореволюційного» періоду розвитку 

адміністративно-правової науки (праці І. Ю. Андрієвського, Е. М. Берендтса, 

В. М. Гессена, В. Ю. Дерюжинського, А. І. Єлістратова, І. Т. Тарасова та ін.) 

визначено домінування охоронних, регулятивних галузевих норм; 

«радянського» періоду (праці Ю. Л. Панейка, І. М. Пахомова, Г. І. Петрова, 

С. С. Студенікіна, Ю. М. Козлова, В. А. Юсупова, О. М. Якуби та ін.) – 

охоронних, заборонних галузевих норм; «сучасного» періоду (праці 

В. Б. Авер’янова, О. Ф. Андрійко, О. М. Бандурки, Д. М. Бахраха, Ю. П. Битяка, 

Л. Р. Білої, В. М. Гаращука, І. С. Гриценка, Є. В. Додіна, В. В. Зуй, 

Л. П. Коваленко, Л. В. Коваля, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, 

А. Т. Комзюка, О. В. Кузьменко, Є. В. Курінного, Д. М. Лук’янця, 

Р. С. Мельника, О. І. Миколенка, С. О. Монсьондза, А. О. Селіванова, 

С. Г. Стеценка, Ю. О. Тихомирова, О. І. Харитонової, В. К. Шкарупи, 

А. М. Школика, О. Х. Юлдашева та ін.) – збільшення кількості 

уповноважуючих галузевих норм, що цілком логічно пов’язане із 

трансформацією функціонального призначення адміністративного права, його 

змісту, базової («людиноцентриської») моделі правовідносин, а також 

процесуальних галузевих норм, зумовлених запровадженням адміністративного 

судочинства, при одночасному існуванні значної кількості охоронних, 

забороняючих галузевих норм права. Відповідна модифікація предмету галузі, 

предмету галузевої реалізації норм права впливає й на ресурс останньої. 

Автором звернено увагу на специфіку та структуру адміністративно-правових 

норм як предмет галузевої реалізації норм права. Саме у сукупності ознаки 



12 

норм адміністративного права (закріплення в галузевих нормах; наявність 

імперативного компонента; присутність «виразника» публічного інтересу; 

гарантування виконання приписів адміністративно-правової норми публічно-

правовими засобами, які притаманні адміністративній владі; зв’язок кожної 

адміністративно-правової норми як частини підсистеми тієї чи іншої складової 

адміністративно-правової галузі; забезпечення реалізації регулятивної та 

охоронної функцій адміністративного та інших галузей права фактично в усіх 

сферах суспільного життя; об’єктивізація нормами адміністративного права 

домінантних засобів адміністративно-правового впливу; пряме застосування 

санкцій за вчинене правопорушення в більшості випадків та ін.) обумовлюють 

їх галузеву особливість, специфіку їх ролі і значення у системі норм права в 

цілому. Дисертантом звернено увагу на специфіку доктринального дослідження 

(праці А. І. Єлістратова, М. І. Єропкіна, Л. В. Коваля, Т. О. Коломоєць, 

В. К. Колпакова, Ю. Л. Панейка, І. М. Пахомова, Г. І. Петрова, Л. Л. Попова та 

ін.) та нормативного закріплення структури норм адміністративного права, 

запропоновано авторський варіант модифікації її як третього елементу 

(доводиться доцільність визнання як такого – «стимулу» як комплексного 

поняття, який би охоплював як «негативні», так і «позитивні» засоби впливу у 

прив’язці до двох інших елементів структури норми адміністративного права). 

У роботі обґрунтовано доцільність для детального аналізу ресурсу норм 

адміністративного права, з урахуванням їх видового розмаїття, їх 

класифікаційного розподілу з одночасним використанням множинності 

критеріїв. 

У роботі запропоновано авторську дефініцію «адміністративно-правова 

норма» й обґрунтовано її базовий характер для галузевої реалізації норм права. 

У підрозділі 1.3 «Поняття та ознаки реалізації адміністративно-правових 
норм» вказано, що у вітчизняній адміністративно-правовій науці відсутня 

єдність поглядів учених-адміністративістів щодо розуміння «реалізація норм 

адміністративного права». На підставі аналізу галузевих наукових та 

навчальних правових джерел (з початку ХХ ст. і до сьогодення) дисертант 

виокремлює кілька базових підходів до характеристики реалізації норм 

адміністративного права: 1) через перераховування її ознак, щоправда їх 

перелік та порядок розміщення є доволі різним (наприклад, праці 

А. М. Васильєва, В. І. Загуменника, Ю. М. Козлова, В. В. Мусієнка, 

Г. М. Петрова, В. В. Проценка та ін.); 2) через використання 

загальнотеоретичних положень щодо розуміння реалізації норм права й 

вказівки на «прив’язку» до норм адміністративного права (наприклад, праці 

З. С. Гладуна, Є. В. Додіна, М. І. Єропкіна, Р. А. Калюжного, О. П. Коренєва, 

В. К. Шкарупи та ін.); 3) через виокремлення їх галузевого характеру й 

залишення поза увагою решти ознак (наприклад, праці Т. О. Коломоєць, 

П. С. Лютікова, О. Ю. Меліхової, Р. С. Павловського, О. В. Синьова та ін.) й 

обґрунтовує доцільність їх логічного поєднання з урахуванням пріоритетних 

напрямів розвитку відповідної галузі, інтеграційні ознаки відповідної галузевої 

реалізації норм права. У роботі запропоновано авторський структурований 

перелік ознак реалізації норм адміністративного права як різновиду галузевої 
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реалізації норм права, обґрунтовано їх унікальні характеристики, послідовність 

їх розміщення, подано детальний аналіз кожної. 

На підставі отриманих результатів, детального аналізу ознак реалізації норм 

адміністративного права обґрунтовано авторський варіант дефініції «реалізація 

норм адміністративного права» й потребу її нормативної регламентації, а також 

включення до Тезаурусу (підтримано ідею щодо доцільності його 

запровадження, щоправда із модифікацією його назви з «Тезаурус 

національного законодавства» на «Тезаурус національного права», що 

дозволить включити до нього не лише нормативні дефініції, а й доктринальні 

аналоги). 

Розділ 2 «Теоретико-методологічні основи теорії реалізації норм 

адміністративного права» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Форми реалізації норм адміністративного права: 

класифікація і види» відзначено різноваріантність понять, які використовуються 

в юридичній науці, у т. ч. й адміністративного права, для виокремлення 

різновидів реалізації норм права, зокрема галузевих, серед яких: «форми», 

«види», «способи», й на підставі лінгвістичного, етимологічного аналізу 

обґрунтовано доцільність для виділення різновидів реалізації норм права, у т. ч. 

й реалізації норм адміністративного права, використовувати поняття «форми 

реалізації норм адміністративного права». 

На підставі аналізу результатів різних етапів наукового галузевого 

дослідження видового розмаїття форм реалізації норм адміністративного права 

з початку ХІХ ст. і до сьогодення сформульовано висновок про відсутність 

єдності поглядів учених-адміністративістів щодо варіанту виокремлення форм 

реалізації норм адміністративного права, умовно виділяються кілька базових 

напрямів: 1) виокремлення двох форм з розмаїттям варіантів (виконання та 

застосування – праці Ю. М. Козлова, Г. І. Петрова, М. І. Єропкіна, 

Г. Г. Забарного, Р. А. Калюжного, В. К. Шкарупи, О. П. Альохіна, 

А. О. Кармолицького, Л. Л. Попова; виконання та додержання – праці 

Р. С. Павловського); 2) виокремлення трьох форм (здійснення прав, виконання 

обов’язків, примус до порушників – праці Г. І. Федькіна; застосування, 

виконання та дотримання – праці П. М. Галанзи; виконання, реалізація 

суб’єктивного права, застосування – праці Є. В. Додіна; виконання, 

використання, застосування – праці Н. В. Александрової, М. Ю. Осипова); 

3) виокремлення чотирьох самостійних форм реалізації адміністративно-

правових норм – виконання, використання, додержання, застосування (праці 

О. П. Коренєва, В. К. Колпакова, Т. О. Коломоєць, З. Р. Кісіль, Р. В. Кісіля, 

С. Г. Стеценка, І. Д. Пастуха, О. В. Синьова, Р. С. Мельника, С. О. Мосьондза 

та більшості інших учених-адміністративістів) й відзначено дещо звужений 

підхід у галузевій доктрині до виділення критеріїв для такого поділу. Зроблено 

висновок про можливість та доцільність їх урахування при формулюванні 

авторського варіанту класифікації форм реалізації норм адміністративного 

права, з обов’язковим акцентом на потребу урахування досягнень сучасної 

вітчизняної теорії права щодо класифікації правових явищ у цілому. 
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У роботі наголошено на важливості класифікації у процесі дослідження 

реалізації норм адміністративного права, оскільки вона є найважливішим 

засобом теоретичного пізнання реалізації норм адміністративного права, 

виявлення його внутрішніх та зовнішніх зв’язків й спрямовує його розгляд як 

певної системи зі стійкими внутрішніми та зовнішніми зв’язками. 

Автором запропоновано свій варіант класифікаційного розподілу реалізації 

норм адміністративного права й обґрунтовано використання множинності 

критеріїв. 
У підрозділі 2.2 «Реалізація норм адміністративного права як системна 

категорія» звернено увагу на відсутність у вітчизняній адміністративно-

правовій науці результатів системного підходу до розуміння реалізації норм 

адміністративного права, визначення «система реалізації норм 

адміністративного права». На підставі аналізу різноманітних джерел, 

обґрунтовано потребу системного підходу та вперше запропоновано розгляд 

системи реалізації норм адміністративного права як упорядкованої сукупності 

взаємозв’язків та взаємодії структурних елементів сукупності (форм реалізації 

норм адміністративного права) та зовнішніх та внутрішніх зв’язків між ними, 

які забезпечують їх цілісність та її зв’язок із реалізацією норми права в цілому. 

Як системоутворюючі елементи виокремлено форми реалізації норм 

адміністративного права, а зв’язки запропоновано поділяти на: внутрішні (між 

самими елементами, між формами реалізації норм адміністративного права) та 

зовнішні, які пов’язують як кожну форму реалізації норм адміністративного 

права, так і реалізацію норм адміністративного права в цілому із реалізацією 

норм права, завдяки яким реалізацію норм адміністративного права можна 

розглядати як елемент реалізації норм права. 

Звернено увагу на ознаки реалізації норм адміністративного права як 

системи, проаналізовано їх ресурс й виокремлено особливу роль її динамічності 

та відкритості, завдяки яким вона модифікується з урахуванням кардинальної 

зміни предмету, галузі в цілому, а також державотворчих та правотворчих 

процесів загалом. Зауважено, що завдяки інтеграційним властивостям 

реалізацію норм адміністративного права слід розглядати як елемент реалізації 

норм права, який також перебуває у зовнішніх та внутрішніх зв’язках, а, 

відповідно, й обґрунтовано потребу їх урахування при аналізі реалізації норм 

адміністративного права як системи. 

Розділ 3 «Форми реалізації адміністративно-правових норм та їх 

характеристика» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Історична обумовленість та поняття виконання як форми 

реалізації адміністративно-правових норм» на підставі аналізу галузевої 

наукової, навчальної, нормативної бази різних історичних періодів доводиться 

самостійний характер виконання як форми реалізації норм адміністративного 

права, яке завжди займало і зберігає чільне місце в системі форм відповідної 

реалізації і до цього часу. В той же час зазначено, що трансформація предмету 

галузі певним чином вплинула і на сучасний предмет та сферу виконання як 

форму реалізації норм адміністративного права завдяки кількісному 
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зменшенню (у порівнянні з к. ХІХ ст. – сер. ХХ ст.) зобов’язуючих 

адміністративно-правових норм та модифікації їх змістовного наповнення. 

Ресурс виконання норм адміністративного права зумовлений, перш за все, 

його унікальними властивостями, щодо виокремлення яких у вітчизняній 

адміністративно-правовій доктрині дисертант простежує певну ґенезу із 

поступовим збільшенням їх кількості та упорядкуванням черговості їх 

виокремлення (праці Н. В. Александрової, Ю. П. Битяка, З. С. Гладуна, 

Є. В. Додіна, М. І. Єропкіна, В. І. Загуменника, О. А. Задихайло, З. Р. Кісіль, 

Р. В. Кісіля, Ю. М. Козлова, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, О. П. Коренєва, 

О. Д. Крупчана, В. В. Лазарєва, П. С. Лютікова, Р. С. Мельника, 

С. О. Мосьондза, В. В. Мусієнка, Р. С. Павловського, І. Д. Пастуха, 

Г. І. Петрова, В. В. Проценка, С. Г. Стеценка, В. К. Шкарупи, О. Х. Юлдашева 

та чимало інших). 

Запропоновано авторський варіант переліку ознак виконання як форми 

реалізації норм адміністративного права: 1) зв’язок із зобов’язуючими 

адміністративно-правовими нормами – предметом відповідної реалізації; 

2) полісуб’єктність із виокремленням як приватних суб’єктів, так і суб’єктів 

публічної адміністрації; 3) активний характер (обґрунтовано помилковість 

розгляду пасивної поведінки під час виконання норм адміністративного права); 

4) зв’язок із кореспондуючими правами інших суб’єктів адміністративних 

правовідносин; 5) забезпеченість галузевим державним гарантуванням, а також 

подано їх детальний аналіз й обґрунтовано помилковість ототожнення 

виконання норм адміністративного права з виконанням правозастосовного акту. 

На підставі проведеного аналізу доктринальних джерел, адміністративного 

законодавства, практики його застосування дисертантом сформульовано низку 

конкретних пропозицій та рекомендацій до чинного вітчизняного 

законодавства (у т. ч. Законів України «Про державну службу», «Про очищення 

влади», «Про Національну поліцію», «Про звернення громадян», Кодексу 

адміністративного судочинства України та ін.), що спрямовані на підвищення 

ефективності виконання норм адміністративного права, а також авторське 

визначення дефініції «виконання норм адміністративного права». 

У підрозділі 3.2 «Поняття та особливості додержання як форми реалізації 
адміністративно-правових норм» проаналізовано ґенезу галузевого 

доктринального дослідження додержання як форми реалізації норм 

адміністративного права, виокремлено два домінуючих підходи: 1) визнання 

його як складової виконання (праці Н. В. Александрової, О. П. Альохіна, 

М. І. Єропкіна, А. О. Кармолицького, Ю. М. Козлова, А. Ю. Пашерстника, 

Г. І. Петрова, Л. Л. Попова, та ін.); 2) визнання як самостійної форми реалізації 

норм адміністративного права (праці Ю. П. Битяка, П. М. Галанзи, 

З. С. Гладуна, Є. В. Додіна, О. А. Задихайло, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, 

О. П. Коренєва, Р. С. Мельника, С. О. Монсьондза, Р. С. Павловського, 

І. Д. Пастуха, С. Г. Стеценка та чимало інших). Дисертантом обґрунтовано 

доцільність визнання додержання саме як самостійної форми відповідної 

реалізації й зосереджено увагу на специфіці її предмету – забороняючих 

адміністративно-правових нормах (аналізуються положення нормативно-
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правових актів різних історичних періодів, що дозволяє виділити тенденції у їх 

формулюванні та закріпленні, починаючи з ХІХ ст. і до сьогодення), їх 

різновидах, відмінності від обмежуючих адміністративно-правових норм 

(запропоновано авторську позицію щодо підстав такого розмежування), а також 

забезпеченості його адміністративним примусом. У роботі з погляду на 

пріоритети сучасної вітчизняної адміністративної нормотворчості заборонного 

характеру виокремлюються домінуючі тенденції щодо формулювання 

забороняючих адміністративно-правових норм із домінуванням відсилкового 

способу їх видового розмаїття та зовнішніх форм закріплення, виокремлюються 

прогалини відповідної нормотворчості та їх результатів й запропоновано 

варіант їх усунення. Дисертантом запропоновано авторський варіант ознак 

додержання як форми реалізації норм адміністративного права та його 

визначення. 

У підрозділі 3.3 «Використання як форма реалізації адміністративно-
правових норм» проаналізовано ґенезу галузевого доктринального дослідження 

використання як форми реалізації норм адміністративного права, починаючи із 

поч. ХХ ст. і до сьогодення, відзначено стійку тенденцію від визнання його як 

складової інших форм реалізації (праці О. П. Альохіна, А. О. Кармолицького, 

Ю. М. Козлова та деяких інших) до позиціонування як самостійної форми 

реалізації норм адміністративного права (праці Є. В. Додіна, О. П. Коренєва, 

Г. І. Федькіна та абсолютної більшості сучасних учених-адміністративістів). 

Зазначено, що в сучасних умовах істотної трансформації предмету 

адміністративного права, розширення його «сервісної» («обслуговуючої») 

складової, розширення сфери дії диспозитивного методу регулювання, роль і 

значення використання суттєво зростає. Збільшення кількості уповноважуючих 

адміністративно-правових норм, які є предметом використання як форми 

реалізації норм адміністративного права, урізноманітнення їх видового 

розмаїття (у сфері адміністративних послуг, адміністративних договорів, 

адміністративного розсуду тощо), активізація участі приватних осіб 

зумовлюють потребу максимальної уваги до потенціалу використання як з боку 

вчених-адміністративістів, так і нормотворців у частині пошуку оптимальних 

шляхів підвищення ефективності використання його ресурсу. У роботі 

виокремлено авторський перелік ознак використання (зв’язок із 

уповноважуючими адміністративно-правовими нормами, із правами 

(правомочностями); множинність суб’єктів (як суб’єктів публічної 

адміністрації, так і, перш за все, приватних осіб); добровільний характер в 

ініціюванні; правомірність дії як зміст (у роботі обґрунтовано потребу 

відмежування від «зловживання» правом); різнорівневе нормативне 

регламентування засад; зв’язок із кореспондуючим обов’язком інших (-ого) 

суб’єктів правовідносин; багатовекторність; прогностичність), подано їх аналіз. 

У результаті проведеного дослідження зроблено висновок про 

інтеграційність ознак використання норм адміністративного права, 

взаємообумовлений зв’язок останнього із виконанням та додержанням як 

формами реалізації норм адміністративного права (із виокремленням базових 
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моделей такого зв’язку) й сформульовано авторське визначення дефініції 

«використання норм адміністративного права». 

У підрозділі 3.4 «Застосування як специфічна форма реалізації 
адміністративно-правових норм» дисертантом на підставі ґрунтовного аналізу 

наукової галузевої доктринальної бази ХІХ–ХХІ ст.ст. виокремлено 

багатовекторність у дослідженні застосування норм адміністративного права: 

1) заперечення існування (праці П. М. Рабіновича, В. М. Степанова та ін.); 

2) визнання як складової виконання (праці Р. С. Павловського та ін.); 

3) визнання як самостійної форми реалізації норм адміністративного права 

(праці М. І. Єропкіна, Л. М. Завадської, Г. І. Петрова, Ю. С. Решетова та ін.) із 

виділенням різновидів залежно від суб’єкта (праці Р. В. Васильєва, 

Є. В. Додіна, В. А. Юсупова та ін.) із поступовим визнанням останнього 

вектору як домінуючого у сучасній вітчизняній адміністративно-правовій науці 

та виокремленням застосування норм адміністративного права як «особливої», 

«специфічної», «опосередкованої» форми реалізації норм адміністративного 

права. 

Обґрунтовано доцільність визнання застосування норм адміністративного 

права не лише як самостійної форми реалізації норм адміністративного права, а 

й відмінної від решти форм останньої за рахунок наявності специфічних ознак. 

Такими дисертант вважає: 1) спеціального уповноваженого владного суб’єкта 

публічної адміністрації (із можливим виділенням різновидів залежно від: 

сфери, структури, місця в системі суб’єктів публічної адміністрації, порядку 

вирішення справ, компетенції, територіального масштабу дії тощо); 

2) індивідуальний характер щодо конкретної справи; 3) детальна процесуальна 

або ж процедурна регламентація (дисертант обґрунтовує потребу їх 

розмежування та формулює пропозиції щодо нормативного закріплення); 

4) поліструктурну ініціативність виникнення; 5) закріплення (фіксацію) 

результату у підсумковому застосовному акті (дисертант відзначає їх розмаїття 

та формулює свої пропозиції щодо їх поділу та доповнення); 6) зв’язок із 

тлумаченням норм права; 7) активний характер (відмежовує від бездіяльності); 

8) правомірний характер; 9) можливість оскарження у спеціальному порядку; 

10) можливу наявність додаткових умов, обмежень для практичного втілення; 

11) «обслуговуючий характер» щодо решти форм реалізації норм 

адміністративного права тощо. На підставі аналізу нормативних джерел 

виокремлюються проблемні питання застосування норм адміністративного 

права (судового, адміністративного, індивідуального, колегіального, повного, 

спрощеного та ін.), формулюються пропозиції щодо їх вирішення шляхом 

внесення змін та доповнень до чинного адміністративного законодавства та 

зразків сучасної нормопроектної роботи. Метод компаративного аналізу 

дозволив проаналізувати застосування, виділити його унікальність, на підставі 

чого й було сформульовано авторське визначення «застосування норм 

адміністративного права». 
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Розділ 4 «Ефективність реалізації норм адміністративного права» 

складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Поняття, сутність та значення ефективності реалізації 
адміністративно-правових норм» обґрунтовано доцільність поглибленого 

дослідження ресурсу «ефективності» реалізації норм адміністративного права. 

Звернено увагу на фрагментарність підходів учених-адміністративістів до 

дослідження ресурсу ефективності, превалювання поодиноких робіт, 

присвячених лише окремим аспектам ефективності галузевих інститутів, 

підгалузей (наприклад, адміністративних штрафів – праці М. Я. Саввіна; 

адміністративно-правових стягнень – праці І. І. Веремєєнка, Т. О. Коломоєць, 

Ю. Х. Куразова; функцій адміністративного права – праці Ю. В. Пирожкової; 

публічного урядування – праці Р. С. Мельника тощо), що свідчить про 

недооцінку ролі і значення ефективності. 

На підставі ґрунтовного опрацювання наукових робіт, присвячених 

ефективності правової норми (праці О. Л. Бонк, І. І. Веремєєнка, 

В. І. Нікітинського, П. М. Рабіновича, І. С. Самощенка, Ф. Н. Фаткуліна, 

Л. Д. Чулюкіна та ін.); ефективності правотворчості, правового регулювання, 

правозастосування (праці С. М. Балабана, В. В. Глазиріна, С. О. Жинкіна, 

М. Ю. Осипова, О. С. Пашкова, Д. М. Чечота, К. В. Шундикова та ін.); 

ефективності закону, правопорядку (праці В. В. Головченка та ін.) тощо 

автором виокремлюються базові доктринальні підходи до розуміння 

ефективності: 1) як обґрунтованості і доцільності норм права (праці 

Д. А. Керимова та ін.); 2) як оптимального вирішення правових завдань (праці 

М. П. Лебедєва та ін.); 3) як оптимального досягнення мети (праці 

І. І. Веремєєнка, О. О. Наташева, М. О. Стручкова та ін.); 4) як досягнення 

користі для суспільства (праці Ф. Т. Кузнєцова, П. Ю. Подимова, 

І. В. Шмарова), які можуть слугувати базою і для визначення ефективності 

реалізації норм адміністративного права. При цьому зазначено, що слід 

враховувати специфіку галузевих норм права та їх реалізації при визначенні 

ефективності останньої й виокремлювати три базові компоненти під час 

формулювання визначення ефективності реалізації норм адміністративного 

права: 1) результат (ефект), який, на думку дисертанта, у прив’язці до реалізації 

норм адміністративного права може бути позитивним, оптимальним, 

раціональним; 2) умови (ступінь їх забезпечення); 3) мінімальність ресурсу для 

їх досягнення. На підставі ґрунтовного аналізу ресурсу цих трьох базових 

компонентів із опрацюванням положень вітчизняної галузевої доктрини, 

чинного вітчизняного адміністративного законодавства, судової, 

адміністративної практики, дисертантом сформульовано авторське визначення 

ефективності реалізації норм адміністративного права. 

У підрозділі 4.2 «Умови, критерії та показники ефективності реалізації 

адміністративно-правових норм» обґрунтовано доцільність виокремлення і 

дослідження умов, критеріїв та показників ефективності реалізації норм 

адміністративного права. З урахуванням наявних підходів до їх розуміння у 

теорії права: від їх ототожнення у різних варіантах (праці О. О. Наташева та ін.) 

й до визнання самостійності кожного з них (праці І. В. Шмарова, М. Я. Саввіна, 
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І. І. Веремеєнка, Т. О. Коломоєць та ін.), з акцентом на галузеву специфіку 

реалізації, у роботі доводиться потреба їх розмежування та визнання – як: «умов 

ефективності реалізації норм адміністративного права» – обставин (їх 

сукупності), що сприяють реалізації, враховують особливості реальної дійсності 

і забезпечують результативність правового регулювання; «критеріїв 

ефективності реалізації норм адміністративного права» – обраної для оцінки 

результату втілення норм адміністративного права у життя міри оптимального 

кількісного та якісного співвідношення «мета – результат – витрати»; 

«показників ефективності реалізації» – наочно підтвердженої кількісними 

параметрами доказів дієвості положень, закріплених у нормах адміністративного 

права. 

Запропоновано їх класифікаційний розподіл на: 1) об’єктивні та суб’єктивні; 

2) загальні та спеціальні; 3) базовий авторський розподіл – ті, що безпосередньо 

пов’язані з предметом реалізації; ті, що безпосередньо пов’язані із суб’єктом 

реалізації; ті, що безпосередньо пов’язані із процедурою реалізації, й подано 

детальний їх аналіз. Виявлено певну типовість умов, критеріїв та показників 

ефективності реалізації норм адміністративного права у формах додержання, 

виконання та використання та їх специфіку відносно застосування й 

сформульовано пропозиції доктринального та нормативного змісту щодо 

удосконалення відповідної галузевої реалізації у розрізі її умов, критеріїв та 

показників. 

У Розділі 5 «Концептуальні засади вдосконалення ефективності 

реалізації норм адміністративного права» на підставі проведеного 

дослідження обґрунтовано доцільність розробки Концепції реалізації норм 

адміністративного права. З огляду на науково-теоретичне та практичне 

значення реалізації норм адміністративного права, у структурі Концепції 

запропоновано виокремлення двох розділів, у яких: визначено зміст базових 

термінів, які використовуються у Концепції і які безпосередньо мають 

відношення до проблеми, яка потребує вирішення, а також мету та завдання 

Концепції (розділ І «Загальні положення»); запропоновано комплексні заходи 

базового спрямування на підвищення ефективності реалізації норм 

адміністративного права із розподілом їх на три групи – доктринальні, 

освітянські та нормативні (розділ ІІ «Шляхи реалізації Концепції»). При цьому 

у доктринальній складовій обґрунтовано потребу подальших наукових, 

науково-методичних розробок, зорієнтованих на пізнання специфіки реалізації 

норм адміністративного права у всьому розмаїтті її форм із поступовим 

поглибленням спеціалізації таких досліджень (правової природи, сутності, 

розмаїття адміністративно-правових норм, потенціалу кожної форми реалізації 

норм адміністративного права, у т. ч. й порівняльно-правового їх аналізу, 

тощо). 

Освітянська складова сформована з урахуванням пріоритетів 

реформаційних процесів у вітчизняній правовій освіті, приєднання її до 

європейського простору правової освіти й містить обґрунтування доцільності 

урахування положень теорії реалізації норм адміністративного права у процесі 

розробки Концепції реформування юридичної освіти в Україні, Стандартів 
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юридичної освіти, Типової програми з навчальної дисципліни 

«Адміністративне право України», навчальних планів, при підготовці 

навчальної галузевої літератури. 

У нормативній частини Концепції обґрунтовано потребу урахування її 

положень під час підготовки кодифікованих актів адміністративного 

законодавства (Кодексу України про адміністративні проступки, нової редакції 

Кодексу адміністративного судочинства України, Службового кодексу України, 

Адміністративно-процедурного кодексу та ін.), а також Законів України 

(наприклад, «Про нормативно-правові акти») й змін та доповнень до ряду 

чинних актів (Законів України: «Про державну службу», «Про Національне 

антикорупційне бюро України», «Про Єдиний державний реєстр 

військовозобов’язаних», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань», «Про адміністративні послуги», 

«Про Національну поліцію» та ін.) задля підвищення ефективності 

використання ресурсу реалізації норм адміністративного права у всьому 

розмаїтті її форм. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 

проблеми – розкрито сутність, основні риси та закономірності ефективної 

реалізації адміністративно-правових норм як системи у безпосередньому 

зв’язку із галузевими нормами, предметом та методом, обґрунтовано сучасну 

концепцію реалізації норм адміністративного права. За результатами 

дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Обґрунтовано, що сучасний якісно новий етап розвитку доктрини 

адміністративно-правової науки як теоретичної основи правотворчості в 

адміністративно-правовій сфері зумовлює необхідність створення оновленої 

теорії реалізації адміністративно-правових норм, у т. ч. і її форм. З’ясовано, що 

категорія «реалізація» має міждисциплінарний та багатоаспектний зміст, 

міжгалузевий характер, відтак, доцільним є комплексне дослідження реалізації 

норм адміністративного права як системної правової інтеграційної категорії. 

Враховуючи традиційний підхід до реалізації норм адміністративного права як 

до галузевого різновиду реалізації норм загалом, визначено поняття «реалізація 

норм права», яке із застосуванням методологічного підходу шляхом 

«звуження» сфери наукового аналізу зазначеної проблематики від загальної 

теорії права до доктрини адміністративного права, стало основою 

формулювання відповідного галузевого поняття. 

2. Встановлено, що саме норми адміністративного права є предметом 

галузевої реалізації норм права, саме їх зв’язок концентрує змістовний аспект. 

Доведено, що дослідження реалізації норм адміністративного права вимагає її 

дослідження з точки зору нового сучасного розуміння предмету 

адміністративного права, норм адміністративного права, адже модифікація 

останніх зумовлює й модифікацію реалізації галузевих норм права. Реальний 

ресурс реалізації норм адміністративного права зумовлює вся сукупність ознак 
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норм адміністративного права та їх видового розмаїття. Дисертантом 

запропоновано авторський варіант дефініції «адміністративно-правова норма» 

як предмету реалізації галузевої норми права. 

3. Опрацювання досліджуваної проблематики дозволило констатувати 

різноваріантність визначення поняття «реалізація норм адміністративного 

права» у вітчизняній галузевій правовій науці, що, у свою чергу, дозволило 

обґрунтувати позицію, що максимально сутність і зміст реалізації норм 

адміністративного права можна розкрити через їх ознаки, серед яких виділено: 

фактичний характер, інтеграційний зміст, зв’язок із предметом, є вектором 

впливу на суспільні відносини, цілеспрямованість, політичну зумовленість, 

історичну обумовленість, синхронність зв’язку із трансформацією предмету, 

у т. ч. й предметом галузі, системний характер тощо, аналіз яких дозволив 

запропонувати авторське визначення реалізації норм адміністративного права. 

4. Запропоновано авторський варіант класифікаційного розподілу форм 

реалізації норм адміністративного права із використанням множинності 

критеріїв, зокрема: 1) за суб’єктами реалізації – а) форми реалізації, які 

здійснюються усіма (будь-якими) суб’єктами адміністративного права; б) форми 

реалізації, які здійснюються лише владними суб’єктами адміністративного 

права; 2) за предметом реалізації – а) реалізація уповноважуючих норм; 

б) реалізація зобов’язуючих норм; в) реалізація забороняючих норм; г) реалізація 

стимулюючих норм; д) реалізація рекомендаційних норм тощо; 3) за змістом 

положень адміністративно-правових норм, які реалізуються – а) реалізація 

приписів; б) реалізація заборон; в) реалізація дозволів; г) реалізація 

можливостей; 4) за характером поведінки щодо втілення у життя 

адміністративно-правових норм – а) реалізація лише у формі активної поведінки; 

б) реалізація лише у формі пасивної поведінки; в) змішана; 5) за характером 

стимулу до реалізації адміністративно-правової норми – а) спонукання у формі 

загрози відповідальності; б) спонукання у формі заохочень; в) змішана; за 

характером обов’язковості реалізації норми – а) обов’язкова реалізація; 

б) диспозитивна реалізація; 6) за різновидом сфери регулювання суспільних 

відносин у галузі адміністративного права – а) реалізація галузевих норм у сфері 

адміністративних послуг; б) реалізація галузевих норм у сфері адміністративних 

деліктів; в) реалізація галузевих норм у сфері публічного адміністрування; 

г) реалізація галузевих норм у сфері адміністративного судочинства; д) інші; 

7) за різновидом сфер суспільних відносин, регулювання яких здійснюється 

нормами адміністративного права – а) реалізація адміністративно-правових норм 

у сфері економіки (фінансів, фінансового моніторингу, митної справи тощо); 

б) реалізація у сфері адміністративно-політичної діяльності (оборони та безпеки, 

зовнішніх відносин, юстиції, внутрішніх справ тощо); в) реалізація 

адміністративно-правових норм у соціально-культурній сфері (освіта, наука, 

культура, охорона здоров’я) тощо; 8) за фактичним результатом втілення у життя 

адміністративно-правових норм – а) позитивна реалізація; б) негативна 

реалізація тощо. Запропонована класифікація враховує найбільш суттєві аспекти 

(предмет галузі; найбільш вагомі сфери управлінської діяльності; особливості 

суб’єктів адміністративного права тощо), що дозволяє «поглянути» на форми 
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реалізації адміністративно-правових норм під різним кутом зору та виявити ті 

особливості, які притаманні кожній з форм реалізації. 

5. Обґрунтовано доцільність системного підходу до реалізації норм 

адміністративного права та запропоновано розглядати її як упорядковану 

сукупність взаємозв’язків та взаємодіючих структурних інтеграційних 

елементів – форм реалізації норм адміністративного права. Доведено, що 

зв’язки між останніми поділяються на внутрішні (між самими формами 

реалізації норм адміністративного права) та зовнішні (між реалізацією норм 

адміністративного права і її форм із реалізацією норм права), завдяки чому 

реалізацію норм адміністративного права можна розглядати як елемент 

реалізації норм права. З’ясовано, що реалізація норм адміністративного права 

як система має усі ознаки останньої, є динамічною, структурованою, 

відкритою, історично зумовленою, завдяки чому модифікується з урахуванням 

змін державотворчого та правотворчого характеру різного рівня. 

6. Обґрунтовано самостійне значення виконання як форми реалізації норм 

адміністративного права, яке завжди займало й зберігає чільне місце серед 

розмаїття форм відповідної реалізації і до цього часу, незважаючи на певну 

модифікацію його предмету та сфери. При цьому зазначено, що, незважаючи на 

певне зменшення (у порівнянні із попередніми історичними періодами) 

кількості зобов’язуючих адміністративно-правових норм та модифікацію їх 

змістовного наповнення, виконання, завдяки своїм інтеграційним властивостям, 

має унікальний ресурс й відіграє важливу роль у реалізації норм 

адміністративного права. 

7. Обґрунтовано унікальність додержання як самостійної форми реалізації 

норм адміністративного права, що зумовлено, перш за все, його властивостями, 

а саме: а) предмет реалізації; б) специфіка формулювання забороняючих норм у 

законодавчих актах, що дає підстави для виокремлення забороняючих та 

обмежуючих норм за критерієм «спосіб формулювання диспозиції»; 

в) особливість «суб’єктної спрямованості» відповідних норм; г) пов’язаність 

обмежуючих норм із певними умовами; ґ) характер поведінки; д) мета 

встановлення заборон або обмежень; е) особливі наслідки порушення заборони 

або обмежень; є) специфічні гарантії захисту інтересів інших осіб та держави; 

максимальний прояв управлінської «спадщини» адміністративного права; 

ж) особлива юридико-фактична підстава для реакції на відмінну від 

встановленої у нормі поведінку; з) різноманітність мотивів для прояву 

реалізації у формі додержання. При цьому зазначено, що сучасні державотворчі 

та правотворчі процеси істотно впливають на зміни, видове розмаїття та форми 

зовнішнього закріплення забороняючих адміністративно-правових норм, як 

предмету відповідної реалізації, що, у свою чергу, зумовлює переосмислення 

ресурсу останньої та його максимального використання в сучасних умовах. 

8. З’ясовано унікальність ресурсу використання як форми реалізації 

адміністративно-правових норм в умовах істотного перегляду функціонального 

призначення адміністративного права, розширення його «сервісної» 

(«обслуговуючої») складової, запровадження адміністративних послуг, 

розширення та урізноманітнення сфери адміністративних договорів, 
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адміністративного розсуду, активізації участі приватних осіб в 

адміністративно-правових відносинах. Запропоновано авторський варіант 

переліку його інтеграційних властивостей та авторське визначення. 

9. Доведено унікальність застосування норм адміністративного права, яке 

істотно відрізняється від решти форм реалізації норм адміністративного права. 

Його запропоновано розглядати як самостійну специфічну, опосередковану 

форму реалізації норм адміністративного права, ресурс якої сформовано 

завдяки цілому ряду взаємопов’язаних, взаємообумовлених ознак. 

10. Обґрунтовано потребу дослідження ефективності реалізації норм 

адміністративного права як пріоритетного напряму у використанні її ресурсу. 

Запропоновано авторське визначення «ефективність реалізації норм 

адміністративного права» із використанням базових загальнотеоретичних 

положень щодо реалізації правових норм у поєднанні зі специфікою галузевих 

норм та галузевої реалізації та виокремленням трьох базових компонентів – 

результату, умов, мінімальності ресурсів. 

11. Доведено потребу розмежування критеріїв, показників, умов 

ефективності реалізації норм адміністративного права із одночасним умовним 

їх розподілом на три блоки: ті, що безпосередньо пов’язані з предметом 

реалізації; ті, що безпосередньо пов’язані з суб’єктом реалізації; ті, що 

пов’язані з процедурою реалізації. Сформульовано пропозиції доктринального 

та нормативного змісту щодо підвищення ефективності реалізації норм 

адміністративного права з акцентом на умови, критерії та показники останньої 

у межах видів зазначених блоків. 

12. На підставі акумулювання результатів проведеного дослідження 

автором обґрунтовано потребу розробки Концепції реалізації норм 

адміністративного права, метою якої є створення необхідних умов для 

оптимізації використання ресурсу галузевої реалізації, підвищення її 

ефективності. Запропоновано приблизний варіант її структури із групуванням 

комплексних заходів у трьох аспектах – доктринальному, освітянському та 

нормативному, що в кінцевому підсумку дозволить сформувати дієве підґрунтя 

для ефективного використання потенціалу реалізації норм адміністративного 

права в сучасних умовах. 
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Болокан І. В. Реалізація норм адміністративного права: проблемні 

питання теорії та практики. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2017. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню проблемних питань 

теорії та практики реалізації адміністративно-правових норм, новому 

розумінню галузевої реалізації як правової інтеграційної системної категорії, 

яка враховує оновлені підходи до розуміння адміністративно-правових норм та 

їх структури, модифікації галузевого предмету. Поглиблено сучасні наукові 

дослідження з питань поняття, структури, класифікацій адміністративно-

правових норм як предмету галузевої реалізації, охарактеризовано особливості 

галузевої реалізації, визначено специфічні ознаки кожної з її форм. 

Розкрито сутність галузевої реалізації як системи, яка функціонує у 

взаємозв’язку та взаємодії усіх елементів, має прояв у конкретних формах, 

вибір яких зумовлений різновидом адміністративно-правової норми. 

Здійснено класифікації: норм адміністративного права, ознак реалізації 

галузевих норм, форм їх реалізації. Ґрунтовно досліджено зміст та особливості 

виконання як форми реалізації зобов’язуючих адміністративно-правових норм; 

додержання як форми, існування якої зумовлено необхідністю реалізації приписів 

у вигляді заборон та обмежень; використання як форми галузевої реалізації, обсяг 

якої постійно зростає, що обумовлено демократизацією державних процесів; 
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застосування як опосередкованої форми реалізації адміністративно-правових 

норм, що за метою, суб’єктом, результатом та іншими характеристиками суттєво 

відрізняється від інших форм реалізації галузевих норм. 

З’ясовано роль і значення галузевої реалізації у нормотворенні та інших 

правових процесах, визначено ключові вектори вдосконалення вітчизняного 

адміністративного законодавства, запропоновані конкретні пропозиції такого 

вдосконалення. 

Ключові слова: адміністративно-правова норма, виконання як форма 
реалізації, використання як форма реалізації, додержання як форма реалізації, 
застосування як форма реалізації, реалізація адміністративно-правових норм, 

форми реалізації адміністративно-правових норм. 
 

Болокан И. В. Реализация норм административного права: проблемные 

вопросы теории и практики. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2017. 

Работа является одним из первых комплексных исследований, в котором на 

основе современных методов научного познания и с учетом новейших 

разработок правовой науки изучается специфика реализации административно-

правовых норм. 

На основе положений научных, учебных, нормативных, публицистических 

источников исследуется сущность и содержание реализации отраслевых норм, 

выделяются ее специфические признаки, которые стали основой дефиниции 

«реализация административно-правовых норм». 

Предлагается новый подход к реализации административно-правовых норм 

как к комплексной правовой интеграционной системной категории со своими 

специфическими признаками, обусловленными особенностями предмета 

реализации и модификацией предмета отрасли. 

Анализ системно-компонентного, системно-структурного, системно-

функционального, системно-интеграционного, системно-коммуникационного и 

системно-исторического аспектов позволил автору обосновать системность 

реализации административно-правовых норм. 

Детально раскрыты специфические признаки, характеризующие реализацию 

норм права вообще и реализацию административно-правовых норм в 

частности, предложено четко разделять такие признаки, отображая в 

дефиниции «реализация норм административного права» только отраслевые: 

процесс проявления в реальной действительности идей законодателя в 

отношении особенностей существования административно-правовых 

отношений, проявляющийся в закреплении в административно-правовой норме 

желаемого сценария активного либо пассивного (в зависимости от формы 

реализации) поведения адресата административно-правовой нормы. 

Проанализированы классификации норм административного права, 

признаки реализации отраслевых норм, форм их реализации, имевшие место в 
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доктрине права в советский период и выделяемые в современной доктрине, 

охарактеризованы их преимущества и недостатки. 

Подробно охарактеризованы особенности исполнения как формы 

реализации, связанной с выполнением обязанностей, закрепленных в 

административно-правовой норме; соблюдения как формы, существование 

которой обусловлено необходимостью реализации запретов и ограничений; 

использования как формы реализации, объем которой непрерывно 

увеличивается, что связано с увеличением объема прав субъектов 

административного права; применения как единственной опосредованной 

формы реализации административно-правовых норм, отличающейся рядом 

специфических черт (цель, субъекты, результат и др.), без которой реализация 

административно-правовых норм в других формах невозможна или 

существенно усложнена. 

Сформулирован ряд конкретных предложений по усовершенствованию 

административного законодательства, предложена Концепция реализации 

административно-правовых норм как ориентир повышения эффективности 

административно-правовых норм, учитывающая три базовых уровня: 

доктринальный, образовательный и нормативный. 

Ключевые слова: административно-правовая норма, исполнение как форма 

реализации, использование как форма реализации, соблюдение как форма 
реализации, применение как форма реализации, реализация административно-
правовых норм, формы реализации административно-правовых норм. 

  

Bolokan I. V. Realization of the norms of administrative law: problem 

questions of theory and practice. – Manuscript. 

Thesis for earning a doctor degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2017.  

The thesis deals with the complex research of problem questions of theory and 

practice of realization of administrative law norms, the renewed understanding of 

branch realization as a legal integration system category, that takes into account the 

renewed approaches in understanding of administrative law norms and their structure, 

modification of branch object. It is made more profound modern scientific researches 

on the issue of concept, structure and classification of administrative law norms as 

the object of branch realization, it is defined maintenance of categories «realization of 

norms of law» and «realization of administrative law norms». It is defined the 

specific signs of both realization of administrative law norms on the whole and 

features each of four its forms. 

It is developed the essence of branch realization as a system that functions in 

intercommunication and cooperation all it elements (norms, subjects, behavior of 

subjects, result), has a display in certain forms the choice of that is predefined by 

belonging of certain administrative law norm to the certain variety. 

It is classified norms of administrative law, signs of realization of branch norms; 

forms of realization of administrative law norms. 
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It is substantiated maintenance and features of implementation as a base form of 

realization of administrative of law norms, inhibition as form existence of that 

predefined by the necessity of realization of binding overs as prohibitions and 

limitations; use as form of realization, the volume of that constantly grows and 

related to democratization of state processes and legal character of the state; 

application as only mediated form of realization, that has a row of specific signs that 

substantially distinguish him from other forms of realization of administrative of law 

norms. It is formulated the definitions of realization of administrative law norms and 

each of its forms. 

It is explored the role and value of branch realization in rule-making and other 

legal processes, the key vectors of perfection of native administrative legislation are 

certain, suggestions of such perfection offer. 

It is substantiated the conclusions and suggestions of theoretical and practical 

character, taking into account of that allows to promote efficiency of realization of 

administrative law norms. 

Key words: administrative law norms, implementation as form of realization, 

obedience as form of realization, use as form of realization, application as form of 
realization, realization of administrative law norms, forms of realization of 
administrative law norms. 
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