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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Забезпечення ефективної реалізації завдань та функцій 

механізму публічного управління в Україні є неможливим без переосмислення 

такого інституту адміністративного права, як адміністративні процедури, 

сутність якого має базуватись на впровадженні концепції «людиноцентризму», 

та відмови від позитивістського розуміння результатів діяльності суб’єктів 

владних повноважень.  

Актуальність комплексного дослідження адміністративних процедур 

обумовлена передусім необхідністю створення теоретичної бази для 

визначення нової нормативної основи регулювання їх здійснення, ефективність 

формування якої залежить від дослідження позитивного міжнародного досвіду 

та досвіду країн Європейського Союзу. Необхідність законодавчого визначення 

концепції адміністративних процедур прямо встановлена у Рекомендації 

№ R (2000) 10 від 11 травня 2000 р. Комітету міністрів державам-членам Ради 

Європи, у якій підкреслено, що головним призначенням адміністративних 

процедур має бути не «захист» держави від її ж громадян, а «захист прав 

людини» у забезпеченні балансу реалізації публічних та приватних інтересів.  

Однак в Україні і досі є відсутнім належне правове регулювання здійснення 

адміністративних процедур, при цьому вирішення проблемних питань 

систематизації законодавства у цій сфері не може бути забезпечено на рівні вже 

прийнятих Законів України «Про адміністративні послуги», «Про доступ до 

публічної інформації», «Про звернення громадян» та ін. 

Дослідження проблематики адміністративних процедур як в цілому, так і у 

різних сферах суспільного життя були предметом досліджень багатьох вчених, 

зокрема: В. Б. Авер’янова, О. Ф. Андрійко, О. М. Бандурки, В. М. Бевзенка, 

Ю. П. Битяка, М. Ю. Віхляєва, В. М. Гаращука, Є. А. Гетьмана, 

І. П. Голоснічeнка, І. С. Гриценка, Н. Л. Губерської, Є. В. Додіна, 

Т. Є. Кагановської, Р. А. Калюжного, С. В. Ківалова, О. Ф. Кобзаря, 

Л. П. Коваленко, Н. В. Коваленко, І. Б. Коліушка, Т. О. Коломоєць, 

В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, С. В. Кувакіна, О. В. Кузьменко, 

Є. В. Курінного, Ю. О. Легези, М. В. Лошицького, П. С. Лютікова, 

Р. С. Мельника, О. І. Миколенка, А. О. Селіванова, В. П. Тимощука, 

Х. П. Ярмакі та ін. Зокрема, вагомий внесок у розвиток досліджень з вказаної 

проблематики зробили такі вчені, як: О. С. Лагода («Адміністративна 

процедура: теорія і практика застосування», 2007 р.), М. В. Джафарова 

(«Адміністративні процедури прийняття та реалізації управлінських рішень 

органів внутрішніх справ у відносинах з населенням», 2008 р.), Г. В. Фоміч 

(«Адміністративні процедури у публічній службі України», 2010 р.), 

О. І. Миколенко («Місце адміністративного процедурного права в системі 

юридичних знань та системі права України», 2011 р.), А. В. Щерба 

(«Адміністративні процедури в органах місцевого самоврядування в Україні», 

2011 р.), І. В. Криворучко («Принципи здійснення адміністративних процедур 

органами публічної влади: теоретичні основи визначення та застосування», 

2018 р.) та ін. Однак, ґрунтовної комплексної порівняльно-правової 
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характеристики здійснення адміністративних процедур за законодавством 

України та країн Європейського Союзу у зазначених роботах не здійснено чи 

вона характеризується застосуванням фрагментарного підходу.  

Вище зазначене обумовлює актуальність теми дисертації, її важливе 

теоретичне і практичне значення для вдосконалення правового регулювання 

адміністративних процедур в Україні. 

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

виконано в межах реалізації низки урядових програм реформування системи 

публічного управління, зокрема Стратегії сталого розвитку «Україна–2020», 

схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015, Концепції 

розвитку електронного урядування в Україні, затвердженої Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р, а також відповідно 

до Основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних 

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

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

2013 р. № 179, Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії 

правових наук України на 2016–2020 рр., затвердженої Постановою загальних 

зборів Національної академії правових наук України від 03 березня 2016 р., 

планів наукових досліджень Запорізького національного університету, 

комплексних наукових проектів «Основні напрямки удосконалення 

законодавства України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної 

реєстрації 0115U00710) і «Дослідження основних напрямків реформування 

законодавства України в контексті глобалізаційних процесів» (номер державної 

реєстрації 0111U008532). 

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

щоб на підставі комплексного системного аналізу наявних наукових та 

нормативних джерел встановити особливості адміністративних процедур в 

Україні та країнах Європи, а також розробити науково обґрунтовані пропозиції 

та рекомендації для вдосконалення вітчизняного законодавства і практики його 

реалізації. 

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й вирішено 

такі основні задачі: 
– визначити місце інституту адміністративних процедур як складової 

адміністративно-правової доктрини;  

– охарактеризувати стан правового регулювання здійснення 

адміністративних процедур; 

– встановити критерії класифікації адміністративних процедур та 

визначити їх види; 

– здійснити характеристику адміністративно-процедурного законодавства 

України та інших держав-членів Ради Європи; 

– охарактеризувати принципи здійснення адміністративних процедур; 

– визначити шляхи удосконалення правового регулювання здійснення 

адміністративних процедур в Україні. 
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають, змінюються та 

припиняються у процесі реалізації адміністративних процедур.  
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Предметом дослідження є порівняльно-правовий аспект адміністративних 

процедур в Україні та країнах Європи.  

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить система 

загальнофілософських, загальнонаукових та спеціально-наукових методів 

пізнання. Основним методом дослідження є порівняльно-правовий, що дозволив 

визначити тенденції та перспективи розвитку адміністративно-процедурного 

законодавства України (розділ 3). Використання загальнонаукового 

діалектичного методу дозволило визначити сутність та ознаки адміністративних 

процедур, здійснити їх класифікацію (підрозділи 1.1, 1.3). Завдяки формально-

дoгмaтичнoму методу здійснено дослідження правової природи 

адміністративних процедур, визначено зміст й характерні риси норм та 

правовідносин, що виникають під час здійснення адміністративних процедур 

(підрозділи 1.2, 2.1). Діалектичний метод пізнання реальної дійсності та метод 

абстрагування застосовані у процесі пізнання сутності та змісту норм права, що 

регулюють адміністративні процедури (підрозділ 1.2, 2.1). Системно-

структурний метод дозволив визначити структуру, критерії класифікації та 

систему принципів адміністративних процедур (розділ 2). Використання 

історико-правового методу сприяло дослідженню генезису законодавства, що є 

правовою основою адміністративно-правового режиму ліцензування в Україні 

та світі (підрозділи 1.1, 2.1, розділ 3). Використання методів аналізу і синтезу 

дало змогу розмежувати відповідні поняття та явища, виявити їхні особливі 

риси (підрозділи 1.1, 2.1), а також здійснити порівняльний аналіз національного 

та зарубіжного законодавства у сфері здійснення адміністративних процедур та 

оцінити можливості застосування такого досвіду в реаліях системних 

перетворень українського суспільства (розділ 3).  

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, законодавчі та 

підзаконні нормативно-правові акти з питань адміністративної процедури.  

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практики здійснення 

адміністративних процедур, національна правозастосовна та судова практика; 

досвід держав-членів Ради Європи, а також результати соціологічних опитувань 

з питань здійснення адміністративних процедур. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним з перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексних 

порівняльно-правових наукових досліджень, присвячених визначенню сутності 

та особливостей здійснення адміністративних процедур за законодавством 

України та інших держав Європи. У результаті дослідження сформульовано 

низку нових наукових положень, рекомендацій та висновків, зокрема: 

уперше: 

– виділено як критерій класифікації адміністративних процедур в Україні 

межі дискреції, що дозволило виділити адміністративні процедури, здійснення 

яких не допускає застосування органом державної влади чи місцевого 

самоврядування дискреційних повноважень, до яких віднесено адміністративні 

процедури із затвердження планів та проектів землеустрою, затвердження 

генеральних планів забудови населених пунктів, видання спеціальних дозволів 



4 

на використання природних ресурсів загальнодержавного значення та 

процедури, де прийнятною є реалізація дискреційних прав; 

– серед принципів адміністративних процедур окреслено принцип 

координаційної взаємодії суб’єктів публічного управління як гарантії 

забезпечення належного рівня ефективності їх діяльності;  
удосконалено: 

– наукові положення щодо визначення сутності та значення здійснення 

систематизації законодавства, у зв’язку із чим обгрунтовано, що з урахуванням 

традицій та структури національної системи права України найбільш 

ефективною моделлю є прийняття єдиного кодифікованого акту про 

адміністративні процедури; 

– наукові підходи до з’ясування сутності та особливостей адміністративних 

процедур, що дозволило визначити такі критерії їх відмежування від судової та 

законодавчої діяльності, як сфера їх застосування, зміст правовідносин, мета та 

завдання їх реалізації; 

дістали подальшого розвитку: 
 положення про характеристику сучасного стану проблем здійснення 

адміністративних процедур в Україні, серед яких виділено: відсутність 

визначеної на законодавчому рівні їх легальної дефініції, видів, критеріїв 

ефективності діяльності адміністративних органів; низький рівень 

усвідомлення громадськістю потреби в уніфікації правозастосовчої діяльності 

органів публічного управління; відтермінування прийняття спеціального 

законодавства про адміністративні процедури тощо; 

 положення про необхідність впровадження позитивного зарубіжного 

досвіду, який характеризується високим рівнем ефективності правового 

регулювання здійснення адміністративних процедур, у контексті чого 

підкреслено, що до пріоритетних напрямів запозичення має бути віднесено 

досвід таких держав, як Федеративна Республіка Німеччина, Естонська 

Республіка, Французька Республіка та ін.  

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 – для подальшого розроблення теоретико-

правових проблем та наукового дослідження реалізації адміністративних 

процедур (акт впровадження Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ від 21.09.2018); 

– правотворчій діяльності – для розробки і вдосконалення законодавства 

України у сфері правового регулювання діяльності органів публічного 

управління, зокрема проекту Закону України «Про адміністративні процедури»; 

– правозастосовчій діяльності – для вдосконалення та підвищення 

ефективності функціонування органів публічної влади під час реалізації 

адміністративних процедур (акт впровадження Дніпропетровського окружного 

адміністративного суду від 17.09.2018);  

– навчальному процесі – під час викладання навчальних дисциплін 

«Адміністративне право», «Адміністративний процес», «Публічне 
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адміністрування», «Адміністративна відповідальність», а також при підготовці 

лекцій, навчальних посібників та підручників з відповідних курсів (акт 

впровадження Запорізького національного університету від 07.09.2018). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки та рекомендації оприлюднено на 5 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Роль національного права України в умовах 

євроінтеграції» (м. Дніпро, 2016 р.); «Правові реформи в Україні: реалії 

сьогодення» (м. Харків, 2018 р.); «Становлення громадянського суспільства в 

Україні: нормативно-правове підґрунтя» (м. Дніпро, 2018 р.); «Розвиток 

сучасного права в умовах глобальної нестабільності» (м. Одеса, 2018 р.); 

«Верховенство права та правова держава» (м. Ужгород, 2018 р). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 

5 наукових статтях, із них 4 опубліковано у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 5 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять 5 підрозділів, висновків та списку використаних джерел. 

Загальний обсяг дисертації становить 210 сторінок, у т. ч. основного тексту – 

173 сторінки. Список використаних джерел налічує 188 найменувань. 
 

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 апробацію результатів і 

публікації. 

Розділ 1 «Адміністративно-правові засади здійснення адміністративних 

процедур» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Загальна характеристика адміністративних процедур в 

адміністративно-правовій доктрині» проведено системний аналіз сутності 

термінів «адміністративна процедура», «адміністративний процес», 

«адміністративне провадження», співвідношення наведених понять, виділені 

характерні риси адміністративних процедур.  

Обґрунтовано, що необхідним є законодавче розмежування понять 

«адміністративна процедура» та «адміністративне провадження», які 

співвідносяться як ціле і частина.  

Виділено такі особливості правовідносин у сфері здійснення 

адміністративних процедур: 1) сфера застосування – публічно-управлінські 

відносини; 2) зміст правовідносин складають процесуальні права та обов’язки 

учасників правовідносин, де однією зі сторін завжди є орган державної влади 

чи місцевого самоврядування чи інший суб’єкт, уповноважений на виконання 

функцій та завдань публічного управління (наприклад, центри надання 

адміністративних послуг та ін.); 3) їх метою є упорядкування взаємодії 

суб’єктів владних повноважень для забезпечення реалізації прав та свобод 
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людини з врахуванням балансу публічного та приватного інтересів; 

4) спрямовані на реалізацію матеріальних норм адміністративного права. 

Сформульовано авторське розуміння категорії адміністративних процедур 

з т. з. праксеологічного аспекту, зокрема акцентовано увагу на забезпеченні 

ефективності реалізації функцій та завдань публічного управління з 

дотриманням принципів простоти та доступності адміністративних процедур. 

При цьому наголошено, що критерієм ефективності діяльності органу 

публічного управління є забезпечення здійснення розгляду адміністративної 

справи у максимально короткі строки. Підкреслено, що зміст адміністративного 

акту як результату здійснення адміністративної процедури має бути доступним 

та простим. 

У підрозділі 1.2 «Правове регулювання адміністративних процедур: 

особливості та тенденції нормотворення» автором розглянуто перманентні 

риси вітчизняного правового регулювання адміністративних процедур.  

Встановлено, що в умовах відсутності єдиних стандартів здійснення 

адміністративних процедур виділяються нормативно-правові акти, які 

регулюють окремі сфери суспільного життя. Зокрема, врегулювання здійснення 

дозвільно-ліцензійних адміністративних процедур забезпечується положеннями 

Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» від 05 квітня 2007 р., Закону України «Про 

ліцензування певних видів господарської діяльності» від 02 березня 2015 р., 

Указу Президента України «Про Концепцію вдосконалення державного 

регулювання господарської діяльності» від 03 вересня 2007 р. № 816/2007, 

Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання дерегуляції 

господарської діяльності» від 28 січня 2015 р. № 42 та ін. 

Підкреслено, що, незважаючи на сталий розвиток адміністративно-

процедурного законодавства України (прийняття таких фундаментальних 

законодавчих актів, як: Закон України «Про адміністративні послуги» 

від 06 вересня 2012 р., Закон України «Про доступ до публічної інформації» 

від 13 січня 2011 р., Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» 

від 17 березня 2011 р. та ін.), зберігається тенденція, яка полягає у домінуванні 

підзаконного нормативно-правового регулювання діяльності органів державної 

влади та місцевого самоврядування як суб’єктів механізму публічного 

управління у цій сфері.  

У підрозділі 1.3 «Класифікація адміністративних процедур» підкреслено, 

що в основу класифікації адміністративних процедур покладено види 

проваджень, що реалізуються. Так, за характером повноважень, що визначають 

зміст діяльності суб’єкта владних повноважень, виділено адміністративно-

деліктні процедури; дозвільно-ліцензійні процедури; контрольно-наглядові 

процедури. 

Встановлено, що у практиці держав-членів Ради Європи адміністративні 

процедури поділяються на непозовні (процедури, що встановлюють порядок 

розгляду та адміністративних справ, що не мають ознак спору) та позовні 

(процедури, що встановлюють порядок обговорення й вирішення публічно-

правового спору у адміністративному порядку). 
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Серед критеріїв класифікації адміністративних процедур виділено 

встановлення особливостей їх здійснення, на підставі чого здійснено 

характеристику формальних та спрощених процедур. Наголошено, що 

формальні адміністративні процедури встановлюються для розгляду планово-

проектної документації, яка передбачає проходження багаторівневої процедури 

погодження і врахування публічних та приватних інтересів. При цьому 

визначено, що досягнення ефективності здійснення формальних 

адміністративних процедур відбувається шляхом максимального забезпечення 

врахування результатів громадського обговорення відповідної планово-

проектної документації. 

Підкреслено, що найпоширенішою класифікацією адміністративних 

процедур є їхній поділ на юрисдикційні та неюрисдикційні. Визначено, що 

реалізація процедур юрисдикційного характеру спрямовується на вирішення 

справ щодо адміністративних правопорушень та інших правових конфліктів. 

Встановлено, що характерними рисами юрисдикційних процедур є: 1) порядок 

діяльності органів юрисдикційного типу; 2) процес регулювання порядку 

взаємних відносин сторін у конфлікті; 3) змагальність сторін; 4) регулювання 

порядку використання санкцій, що закріплені у матеріальних нормах; 

5) деталізоване нормативно-правове регулювання; 6) результат – 

індивідуальний адміністративний акт. Підкреслено, що характерними рисами 

адміністративних процедур неюрисдикційного типу є відсутність спірних 

відносин, що не передбачає можливості застосування заходів державного 

примусу.  

Обґрунтовано доцільність виключення можливості застосування 

дискреційних повноважень юрисдикційним органом у випадках розгляду та 

вирішення адміністративних справ, які мають значний публічний інтерес. Крім 

того, зазначено, що з метою досягнення належного рівня ефективності 

діяльності органу публічного управління, допустимим є спрощення етапу 

розгляду адміністративної справи, якщо її вирішення має нагальну суспільну 

необхідність. 

Розділ 2 «Здійснення адміністративних процедур в Україні та інших 

державах-членах Ради Європи» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Характеристика адміністративно-процедурного 

законодавства України та інших держав-членів Ради Європи» встановлено, що 

правове регулювання адміністративних процедур здійснюється переважно на 

рівні закону. Визначено, що у таких країнах, як Італійська Республіка, 

Королівство Іспанія діють кодифіковані законодавчі акти (адміністративно-

процедурні кодекси). Встановлено, що переважно в зарубіжних державах 

вказані правовідносини регулюються єдиним спеціальним законодавчим актом, 

що містить універсальні загальні положення, які можуть бути застосовані до 

адміністративних процедур у різних сферах суспільного життя (зокрема, у 

законодавстві Французької Республіки, Сполученого Королівства Великої 

Британії та Північної Ірландії, Федеративної Республіки Німеччина, Естонської 

Республіки).  
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Запропоновано структуру проекту Закону України «Про адміністративні 

процедури» на підставі характеристики законів про адміністративну процедуру 

таких держав-членів Європейського Союзу, як Австрійська Республіка, 

Естонська Республіка, Королівство Нідерландів, Латвійська Республіка, 

Республіка Польща, Федеративна Республіка Німеччина. Зокрема, 

обґрунтовано необхідність закріплення принципів та видів адміністративних 

процедур, стадій їх провадження, а також особливостей розгляду спорів у 

адміністративному порядку та форм участі громадськості у забезпеченні 

прозорості їх провадження. Підкреслено, що, відповідно до адміністративно-

процедурного законодавства, суб’єкт публічної адміністрації має забезпечити 

можливість громадськості висловити свою правову позицію щодо здійснення 

відповідних адміністративних процедур, які мають значний публічний інтерес. 

Визначено, що до форм реалізації участі громадськості як засобу контролю 

за належною організацією здійснення адміністративних процедур органом 

державної виконавчої влади чи місцевого самоврядування відноситься 

організація громадських обговорень, при цьому підкреслено, що особа, яка 

задіяна у їх здійсненні має право на компенсацію втраченого нею заробітку за 

відповідний час (§ 85 Закону Федеративної Республіки Німеччина про 

адміністративні процедури). 

Проаналізовано зарубіжний досвід закріплення переліку правових відносин, 

на які не поширюється дія спеціального адміністративно-процедурного 

законодавства, та висловлено думку про необхідність запозичення вказаної 

практики. Зокрема, визначено, що сфера дії адміністративно-процедурного 

законодавства Федеративної Республіки Німеччина не поширюється на: 

1) податкові, фінансові відносини; 2) відносини кримінально-процесуального 

провадження; 3) патентні відносини та відносини у сфері набуття майнових 

прав на торгову марку; 4) відносини соціального забезпечення; 5) відносини 

компенсації шкоди, заподіяної у зв’язку з участю у воєнних діях; 

6) відшкодування майнової та моральної шкоди. 

У підрозділі 2.2 «Принципи здійснення адміністративних процедур» 

наголошено на необхідності закріплення принципу ефективності діяльності 

суб’єктів владних повноважень. Визначено, що забезпечення ефективності 

діяльності зі здійснення адміністративних процедур розуміється як оптимальне 

використання адміністративно-правових засобів публічного управління задля 

реалізації його функцій та завдань.  

Встановлено, що до пріоритетних принципів здійснення адміністративних 

процедур також належить принцип належної правоздатності та дієздатності 

суб’єктів публічного управління, що безпосередньо визначений у Законі про 

адміністративні процедури Федеративної Республіки Німеччина, реалізація 

якого поєднується із встановленим принципом координаційної взаємодії 

суб’єктів публічного управління.  

Підкреслено, що суб’єкти публічного адміністрування мають забезпечувати 

збереження таємниці інформації, яка їм стала відомою під час здійснення ними 

наданих повноважень. До західноєвропейських принципів здійснення 

адміністративних процедур також віднесено встановлення обмеження доступу 
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до публічної інформації, якщо поширення останньої ставить під загрозу 

забезпечення ефективності діяльності зі здійснення публічного управління.  

Серед основних принципів здійснення адміністративних процедур у 

державах-членах Європейського Союзу визначено принцип дотримання 

«розумного строку», при цьому подовження встановлених строків здійснення 

адміністративних проваджень має бути належним чином обґрунтовано і 

оформлено додатковим владним розпорядженням.  

Визначено, що, згідно з нормативно-правовими положеннями законодавства 

Федеративної Республіки Німеччина, встановлюється максимальний місячний 

строк здійснення формальних адміністративних процедур, до яких належать 

процедури з розгляду планово-проектної документації, у т. ч. дозвільно-

ліцензійні провадження, що здійснюються з питань забудови населених 

пунктів. Наголошено, що розгляду планово-проектної документації суб’єктом 

публічної адміністрації має передувати стадія попереднього громадського 

обговорення, для чого розміщуються відповідні публічні повідомлення через 

мережу Інтернет чи в інший спосіб, максимально прийнятний для 

територіальної громади («общини»). Встановлено, що публічне повідомлення 

про розгляд адміністративної справи оприлюднюється шляхом розміщення 

інформації про здійснення адміністративної процедури у щоденних друкованих 

засобах масової інформації, що мають найбільший наклад видання у 

відповідній місцевості, а також у офіційному бюлетені суб’єкта публічного 

управління, наділеного повноваженнями з розгляду та вирішення 

адміністративної справи. Визначено, що публічному обговоренню підлягають 

проекти та плани розвитку муніципальної освіти, проект місцевого бюджету, 

проекти правил землекористування та забудови, проекти планування територій, 

а також питання спеціальних дозволів на використання земельних ділянок та 

капітальних будівель, їх реконструкції, у т. ч. питання зміни цільового 

призначення земельних ділянок та капітальних будівель, розташованих на них. 

Охарактеризовано вимоги, що висуваються до форми та змісту 

адміністративних актів, які є результатом здійснення адміністративних 

процедур, при цьому визначено, що допустимим є укладення у письмовій, усній 

чи в іншій формах. Визначено, що обов’язковими вимогами, що висуваються 

відповідно до законодавства Федеративної Республіки Німеччина до письмових 

або електронних адміністративних актів є зазначення повного найменування 

суб’єкта публічного адміністрування, що його прийняв, з підписом його 

керівника, його заступника чи іншої уповноваженої особи. 

До принципів здійснення адміністративних процедур віднесено право на 

оскарження адміністративного акту. Зазначено, що у випадку задоволення 

адміністративної скарги суб’єкт публічної адміністрації має повністю 

компенсувати витрати особі, яких вона зазнала, і відшкодування яких є 

необхідним для належного здійснення нею визнаних за нею прав та законних 

інтересів («restitution in intergrum»). Встановлено, що у разі незадоволення 

адміністративної скарги, скаржник має компенсувати суб’єкту публічного 

адміністрування всі витрати, пов’язані з її розглядом. 
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У Розділі 3 «Удосконалення правового регулювання здійснення 

адміністративних процедур» обґрунтовано доцільність систематизації 

нормативно-правових актів у сфері здійснення адміністративних процедур.  

Підкреслено необхідність активізації процесу розробки та прийняття 

єдиного законодавчого акту про адміністративні процедури, який би 

закріплював особливості правового регулювання суспільних відносин між 

органами публічної влади та приватними особами. Наголошено на необхідності 

забезпечення реалізації таких європейських принципів здійснення 

адміністративних процедур, як: право особи «бути почутою»; право особи на 

належний рівень доступу до публічної інформації; право особи вимагати від 

суб’єктів публічного управління аргументації прийняття відповідного 

адміністративного акту чи відмови у його прийнятті тощо.  

Встановлено, що реалізація європейських стандартів здійснення 

адміністративних процедур залежить від «якості» та «достатньої точності» 

закону, що є матеріальною основою правового регулювання суспільних 

відносин (рішення Європейського суду з прав людини за скаргою № 45701/99 

«Церква Бессарабської Митрополії проти Молдовії» від 13 грудня 2001 р.). 

Обґрунтовано необхідність на законодавчому рівні з урахуванням досвіду 

правового регулювання здійснення адміністративних процедур таких держав-

членів Європейського Союзу, як Фінляндська Республіка, Федеративна 

Республіка Німеччина, Естонська Республіка, визначити перелік суспільних 

відносин, для яких недопустимим є застосування адміністративно-

процедурного законодавства. 

Наголошено на необхідності визначення кола суб’єктів публічного 

управління, які не можуть здійснювати провадження з надання 

адміністративної процедури, до якого віднесено: особа, яка зацікавлена у 

результаті здійснення адміністративної процедури; близька особа посадової 

особи, уповноваженої на здійснення адміністративної процедури; близька особа 

представника учасника процедури; особа, яка надавала відповідні експертні 

висновки, необхідні для здійснення адміністративної процедури. 

Визначено, що розбудова та функціонування механізму публічного 

управління має засновуватися на забезпеченні реалізації принципів 

процедурної справедливості; верховенства права; поваги до людини, захисту її 

честі й гідності; пропорційності та відповідальності учасників адміністративно-

процедурних відносин, що вимагає запровадження інституту публічного 

правонаступництва.  

Підкреслено, що необхідною умовою адаптації чинного законодавства 

України до європейських стандартів забезпечення та захисту прав особи є 

розробка та прийняття Закону про адміністративні процедури.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведенo теоретичне узагальнення та нове вирішення наукoвoї 

проблеми, що полягає у здійсненні порівняльно-правової характеристики 

адміністративних процедур, особливостей їх здійснення за законодавством 
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України та країн Європи та формулюванні пропозицій щодо вдосконалення 

чинного законодавства у досліджуваній сфері. За результатами дисертаційної 

роботи сформульовано такі основні висновки:  

1. Обґрунтовано, що під адміністративною процедурою як складовим 

елементом механізму публічного управління необхідно розуміти визначену 

процесуальну діяльність суб’єктів владних повноважень, спрямовану на 

прийняття ними адміністративних актів або укладення публічно-правових 

договорів, з метою розгляду й вирішення конкретних індивідуальних 

адміністративних справ шляхом реалізації дозвільно-ліцензійних, контрольно-

наглядових, адміністративно-деліктних проваджень, проваджень із 

забезпечення доступу до публічної інформації та інших видів адміністративних 

проваджень. 

2. Визначено, що правове регулювання реалізації адміністративних 

процедур в Україні в сучасних умовах характеризується домінуванням 

застосування підзаконних нормативно-правових актів, що є неприйнятним 

з т. з. необхідності дотримання європейських стандартів правового 

регулювання адміністративно-процедурної діяльності органів публічного 

управління і вимагає активізації процесів з розробки та прийняття єдиного 

універсального законодавчого акту у досліджуваній сфері. 

3. Підкреслено, що в основу законодавчого поділу адміністративних 

процедур має бути покладено їх класифікацію на формальні і спрощені 

(неформальні) процедури. При цьому визначено, що формальні процедури 

вимагають встановлення деталізованого порядку їх реалізації, із визначенням їх 

стадій, строків, умов оплати, підстав відповідальності суб’єктів владних 

повноважень. До формальних адміністративних процедур запропоновано 

віднести процедури у найбільш складних сферах документообігу, до яких, 

зокрема, належать адміністративні процедури із затвердження планів та 

проектів землеустрою, затвердження генеральних планів забудови населених 

пунктів, видання спеціальних дозволів на використання природних ресурсів 

загальнодержавного значення. 

Аргументовано необхідність визначення переліку підстав та обставин 

юридичного значення, що дозволяють забезпечити принцип оперативності 

розгляду та вирішення адміністративної справи, реалізація якого досягається 

завдяки спрощенню правозастосовчої діяльності. 

4. Визначено, що розвиток адміністративно-процедурного законодавства 

країн Західної Європи свідчить про доцільність та ефективність визначення на 

рівні окремого законодавчого акту поняття, ознак, стадій реалізації 

адміністративних процедур. Встановлено, першою серед вказаних держав, в 

якій було прийнято законодавчий акт про адміністративні процедури, є 

Федеративна Республіки Німеччина. Закон Федеративної Республіки 

Німеччина про адміністративні процедури став основою для розробки 

відповідного законодавства інших держав-членів Європейського Союзу, 

у т. ч. таких країн пострадянського простору, як Естонська Республіка, 

Латвійська Республіка, Литовська Республіка. 



12 

На підставі проведеної порівняльно-правової характеристики положень 

адміністративно-процедурного законодавства держав-членів Ради Європи 

визначено, що його метою є забезпечення захисту особи від свавілля з боку 

адміністрації. Встановлено, що до структури законів країн Європи, відповідно 

до вимог міжнародних актів, входять такі складові, як: 1) визначення 

особливостей розгляду заяв та надання адміністративних послуг (Резолюція 

№ 77 (31) Комітету міністрів Ради Європи про захист особи відносно актів 

адміністративних органів від 28 вересня 1977 р.); 2) визначення меж втручання 

у здійснення дискреційних повноважень суб’єктом публічного адміністрування 

(Рекомендація № (80) 2 щодо здійснення дискреційних повноважень 

адміністративними органами від 11 березня 1980 р., Рекомендація № (87) 16 

щодо адміністративних процедур, які зачіпають велику кількість осіб 

від 17 вересня 1987 р. та ін.); 3) регламентація діяльності зі здійснення 

контролю та нагляду суб’єктом публічного адміністрування за власною 

ініціативою; 4) визначення особливостей розгляду адміністративних звернень 

та адміністративних скарг.  

5. Визначено, що до принципів забезпечення ефективності здійснення 

адміністративних процедур належить сукупність процедурних засад захисту 

прав особи: «бути почутою» перед вирішенням адміністративної справи; 

гарантія особи на інформаційний доступ до матеріалів адміністративної справи; 

право особи на отримання юридичної допомоги та представництво її інтересів у 

адміністративній справі. 

З урахуванням досвіду правового регулювання здійснення адміністративних 

процедур у Федеративній Республіці Німеччина наголошено на необхідності 

вирішення на законодавчому рівні питань реалізації принципу координаційної 

взаємодії, що має бути втілено у визначенні процедури взаємодії суб’єктів 

публічного управління за умов, що суб’єкт публічного адміністрування 

нездатний самостійно вирішити службове завдання через відсутність у нього 

відповідних повноважень; або суб’єкт публічного адміністрування нездатний 

самостійно вирішити службову справу через існування фактичних перепон 

(відсутність належного технічного оснащення тощо); або суб’єкт публічного 

адміністрування не володіє необхідним обсягом інформації для вирішення 

адміністративної справи; або ефективність вирішення адміністративної справи 

у іншого суб’єкта публічного адміністрування є вищою, ніж у суб’єкта, якому 

адресовано звернення про здійснення адміністративної процедури. 

6. Визначено, що в результаті діяльності із систематизації адміністративно-

процедурного законодавства має бути ухвалено єдиний законодавчий акт. 

Підкреслено, що прийняття такого законодавчого акту з питань реалізації 

адміністративних процедур вирішить проблему співвідношення нормативно-

правових положень загального та спеціального законодавства з питань 

забезпечення реалізації функцій публічного управління, сприяючи 

встановленню єдності підходів до визначення основних адміністративно-

правових категорій, понять, видів та стадій адміністративних проваджень, 

визначення структури та видів адміністративних актів та ін.  
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Обґрунтовано, що до структури Закону України про адміністративні 

процедури мають входити нормативно-правові положення, які закріплюють: 

1) основні терміни та поняття; 2) принципи та стадії здійснення 

адміністративних процедур; 3) систему та адміністративно-правовий статус 

суб’єктів публічного управління, уповноважених виконувати адміністративно-

управлінські дії; 4) права та обов’язки інших учасників адміністративно-

процедурних правовідносин; 5) структуру адміністративного акту як результату 

здійснення адміністративної діяльності; 6) особливості розгляду 

адміністративної скарги; 7) гарантії належного виконання рішення у 

адміністративній справі. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Сущенко Д. В. Адміністративні процедури в Україні та країнах Європи: 

порівняльно-правовий аспект. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2018. 

У роботі на основі порівняльно-правової характеристики визначено 

особливості здійснення адміністративних процедур в Україні та країнах 

Європи. 

Здійснено загальну характеристику адміністративних процедур в 

адміністративно-правовій доктрині. Охарактеризовано стан правового 

регулювання провадження адміністративних процедур в Україні та країнах 

Європи.  

Наголошено, що в основу законодавчого поділу адміністративних процедур 

має бути покладено їх класифікацію на формальні і спрощені (неформальні) 

процедури.  

Визначено, що метою законів про адміністративну процедуру, які діють на 

території країн Європи, є забезпечення захисту особи від свавілля з боку 

адміністрації. Встановлено, що до структури законів країн Європи про 

адміністративну процедуру відповідно до вимог міжнародних актів входить: 

1) визначення особливостей розгляду заяв та надання адміністративних послуг; 

2) визначення меж втручання у здійснення дискреційних повноважень суб’єкта 

публічного адміністрування; 3) регламентація діяльності зі здійснення 

контролю та нагляду суб’єктом публічного адміністрування за власною 

ініціативою; 4) визначення особливостей розгляду адміністративних звернень 

та адміністративних скарг. 

Висвітлено вітчизняний досвід регулювання здійснення адміністративних 

процедур та проведено порівняльно-правовий аналіз відповідних положень із 

зарубіжним та міжнародним законодавством у цій сфері. Визначено недоліки 

чинного законодавства України, вироблено конкретні пропозиції щодо 

удосконалення чинного законодавства про адміністративну процедуру. 

Ключові слова: адміністративна процедура, адміністративна справа, 
порівняльно-правова характеристика, публічне управління, юрисдикція. 
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Сущенко Д. В. Административные процедуры в Украине и странах 

Европы: сравнительно-правовой аспект. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2018. 

В работе установлено на основании сравнительно-правовой характеристики 

определены особенности осуществления административных процедур в 

Украине и странах Европы. 

Охарактеризованы административные процедуры в административно-

правовой доктрине. Охарактеризовано состояние правового регулирования 

осуществления административных процедур. 

Отмечено, что в основу законодательного разделения административных 

процедур должна быть положена их классификация на формальные и 

упрощенные (неформальные) процедуры. При этом указано, что формальные 

процедуры требуют установления детального порядка их реализации, 

определения на законодательном уровне их стадий, сроков, условий оплаты, 

установления оснований ответственности субъектов властных полномочий. К 

формальным административным процедурам предложено отнести процедуры в 

наиболее сложных сферах документооборота, к которым относятся, например, 

административные процедуры утверждения планов и проектов 

землеустройства, утверждение генеральных планов застройки населенных 

пунктов, выдача специальных разрешений на использование природных 

ресурсов общегосударственного значения. 

Определено, что целью законов об административной процедуре, 

действующих на территории стран Европы, является обеспечение защиты 

личности от произвола со стороны администрации. Установлено, что в 

структуру законов стран Европы в соответствии с требованиями 

международных актов входит: 1) определение особенностей рассмотрения 

заявлений и предоставления административных услуг; 2) определение границ 

вмешательства в осуществление дискреционных полномочий субъекта 

публичного администрирования; 3) регламентация деятельности по 

осуществлению контроля и надзора субъектом публичного администрирования 

по собственной инициативе; 4) определение особенностей рассмотрения 

административных обращений и административных жалоб. 

Аргументирована необходимость определения перечня оснований и 

обстоятельств юридического значения, позволяющих обеспечить принцип 

оперативности рассмотрения и решения административного дела, реализация 

которого достигается благодаря упрощению правоприменительной 

деятельности. 

Обосновано, что в результате деятельности по систематизации 

административно-процедурного законодательства должен быть принят единый 

законодательный акт. Подчеркнуто, что принятие такого законодательного акта 

по вопросам реализации административных процедур решит проблему 

соотношения нормативно-правовых положений общего и специального 
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законодательства по вопросам обеспечения реализации функций публичного 

управления, способствуя установлению единства подходов к определению 

основных административно-правовых категорий, понятий, видов и стадий 

административных производств, определению структуры и видов 

административных актов и др. 

Определено, что в структуру Закона Украины об административных 

процедурах должны входить нормативно-правовые положения, которые 

устанавливают: 1) основные термины и понятия; 2) принципы и стадии 

осуществления административных процедур; 3) систему и административно-

правовой статус субъектов публичного управления, уполномоченных 

выполнять административно-управленческие действия; 4) права и обязанности 

других участников административно-процедурных правоотношений; 

5) структуру административного акта как результата осуществления 

административной деятельности; 6) особенности рассмотрения 

административного жалобы; 7) гарантии надлежащего исполнения решения по 

административному делу. 

Ключевые слова: административная процедура, административное дело, 
сравнительно-правовая характеристика, публичное управление, юрисдикция. 

 

Sushchenko D. V. Administrative procedures in Ukraine and European 

countries: comparative and legal aspect. – Manuscript. 

The thesis for a Candidate Degree in Law in specialty 12.00.07 – 

administrative law and procedure; finance law; information law. – Zaporizhzhia 

National University, Zaporizhzhia, 2018. 

Due to a comparative-legal characteristic, the paper establishes the peculiarities 

of implementation of administrative procedures in Ukraine and European countries.   

A general characteristic of administrative procedures in administrative-legal 

doctrine is carried out. A status of legal regulation of administrative procedures in 

Ukraine and European countries is characterized. 

It is stressed that the foundation of legislative division of administrative 

procedures should be composed of their classification of formal and simplified 

(informal) procedures.  

The research determines that the aim of the laws on administrative procedure, 

which act throughout European countries, is protection of a person from violation on 

the part of administration defining the bases for implementation of procedural actions 

of public servants. It is established that the structure of European laws, according to 

the requirements of international acts, includes: 1) specification of the peculiarities of 

applications consideration and provision of administrative services; 2) determination 

of the limits of interference in the exercise of discretionary powers by an 

administrative body; 3) regulation of control and supervision activities by an 

administrative body on its own initiative; 4) identification of the peculiarities of 

consideration of administrative applications and administrative complaints. 

The paper covers the national experience in regulation of administrative 

procedures and conducts a comparative and legal analysis of particular provisions 

along with foreign and international legislation in this sphere. It is established 
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shortcomings of the current legislation of Ukraine, and specific proposals for 

improvement of the current legislation on administrative procedures are developed. 

Key words: administrative procedure, administrative case, comparative and 

legal characteristic, public administration, jurisdiction. 
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