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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сучасний стан розвитку галузі адміністративного 

права характеризується складними трансформаційними процесами перегляду 

правових форм, видів, методів, цілей, гарантій, демократичних стандартів, 

процесуальних правил розгляду та перегляду адміністративних справ у різних 

видах адміністративних проваджень.  

У Європейському Союзі перегляд змісту, сутності, правового регулювання 

адміністративних проваджень здійснювався в середині ХХ ст. з метою 

формування Європейського адміністративного простору, в якому публічні 

послуги мали отримати спільне правове підґрунтя та підвищити ефективність 

діяльності публічної адміністрації, сприяти розвитку економічних процесів та 

зменшити корупцію в адміністративній діяльності шляхом запровадження 

спільних демократичних стандартів належного урядування та належної 

адміністрації, що концептуально оновили національне регулювання 

адміністративних проваджень.  

В Україні означені трансформаційні процеси тривають у контексті 

проведення комплексної адміністративно-правової реформи, проте досі на 

призвели до прийняття низки важливих кодифікованих актів ані у сфері 

адміністративних процедур, ані стосовно проваджень за зверненнями громадян, 

ані стосовно адміністративно-деліктних проваджень, тому проведення 

комплексного адміністративно-правового дослідження з елементами 

порівняльно-правового аналізу є необхідним для розробки концептуальних 

засад трансформації національних адміністративних проваджень з урахуванням 

вимог сучасного європейського законодавства та правозастосовної практики.  

Розробка доктринальних засад формування спільних цінностей 

європейської цивілізації, розвиток європейської ідеї, а також ідей об’єднаної 

Європи значно вплинули на напрям розвитку європейської правової доктрини 

та галузі адміністративного права, зусилля науково-дослідних інститутів були 

спрямовані на класифікацію існуючих та формулювання найбільш важливих 

спільних правових цінностей, правил, принципів і стандартів, які б змогли 

забезпечити досягнення спільних цінностей Європейського Союзу та сприяти 

проведенню відповідних реформ на європейському та національному рівнях. 

Оскільки цей процес вимагав значних фінансових коштів, він отримав 

фінансування не тільки європейських організацій, але й Світового Банку, Ради 

Європи, Європейського Союзу, Програми СІГМА, Організації економічного 

співробітництва та розвитку й низки інших для забезпечення результативності 

та ефективності наукових досліджень та їх подальшого впровадження в усіх 

країнах Європейського Союзу. 

Доктринальні розвідки змісту та процесуальної природи адміністративних 

проваджень в Україні як на сучасному, так і на попередньому радянському 

етапі свого розвитку мали перманентний характер, адже питання систематизації 

адміністративних проваджень, їх кодифікації як на федеральному, так і на 

республіканському рівнях мали особливо важливе значення та здійснювалися 

провідними науково-дослідними інститутами усіх союзних республік.  
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Слід узагальнити, що в країнах Європейського Союзу та в Україні проблеми 

систематизації адміністративних проваджень завжди виступали першорядним 

питанням правотворчої та правозастосовної діяльності, хоча й базувалися на 

діаметрально протилежних аксіологічних засадах та підходах до 

праворозуміння.  

У порівнюваних країнах проблеми трансформації адміністративних 

проваджень були розроблені на рівні конституцій, законів, кодексів, основ 

законодавства, а в Європейському Союзі ще й в регламентах та директивах, 

деякі з яких імплементовані в український правопорядок згідно з прийнятими 

Верховною Радою України законами. 

З огляду на вищевикладене, розробка концептуальних засад перегляду 

змісту, значення, процесуальних правил, підходів до систематизації 

адміністративних проваджень, їх співвідношення з європейськими 

адміністративними провадженнями наднаціонального та локального рівнів 

становить важливу наукову проблему, вирішення якої потребує проведення 

спеціального юридичного дослідження.  

Вироблення пропозицій та рекомендацій щодо розробки та прийняття нових 

законів, кодексів, процесуальних правил щодо здійснення адміністративних 

проваджень різних видів з урахуванням сучасних демократичних стандартів 

належного урядування та належної адміністрації має вагоме значення для 

входження України в Європейський правовий простір, для забезпечення 

надання транскордонних адміністративних послуг, а також спрощення вимог до 

адміністративних проваджень з урахуванням сучасної європейської практики та 

впровадження електронних технологій взаємодії з органами публічної 

адміністрації. 

Теоретико-методологічну базу дослідження становлять дослідження 

широко відомих вітчизняних вчених і дослідників у сфері адміністративного 

права, захисту прав людини, адміністративної юстиції, які зробили значний 

внесок в становлення сучасної системи адміністративних проваджень в Україні: 

В.Б. Авер’янова, І.П. Голосніченка, Т.О. Губанової, Н.Л. Губерської, 

П.В. Діхтієвського, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, 

О.В. Кузьменко, Є.О. Легези, Д.М. Лук’янця, Д.В. Лученка, П.В. Макушева, 

Д.В. Приймаченка, А.А. Пухтецької, О.М. Сибіги, С.Г. Стеценка, 

Ю.С. Шемшученка, а також провідних європейських вчених: С. Батіні, 

Ж. Гондуіна, К. Грегорі, Дж. Джексона, Ж. Зіллера, Е. Кінней, Т. Котрьєра, 

С. Касіса, А. Ланга, М. Краєвського, Е. Ноймаєра, М. Фромонта, Ю. Шварце та 

багатьох інших, у працях яких сформовано підходи до розуміння сучасної ролі, 

системи адміністративних проваджень, їх значення та специфіки на 

національному та наднаціональному рівнях правового регулювання та взаємодії 

національних публічних адміністрацій, що становить особливий інтерес для 

розвитку вітчизняної галузі, доктрини, науки адміністративного права. 

Однак у вищезгаданих наукових працях вітчизняних та європейських 

дослідників до цього часу не розв’язані важливі для вітчизняної доктрини, 

галузі, науки адміністративного права та здійснення подальших кроків 

адміністративно-правової реформи в Україні проблеми, пов’язані з 
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кардинальним переглядом вітчизняної системи адміністративних проваджень 

та встановленням співвідношення національних та наднаціональних 

проваджень, переглядом аксіологічних засад та специфіки адміністративно-

правового регулювання нових видів адміністративних проваджень, що 

формуються у зв’язку з необхідністю забезпечення інтересів приватних осіб у 

публічно-правовій сфері (консультативні процедури, транскордонні 

адміністративні послуги, провадження з розгляду петицій громадян в рамках 

спільної кодифікації з адміністративними процедурами тощо).  

Відсутність комплексного дисертаційного дослідження, присвяченого 

проблемам формування та співвідношення європейських та національних 

адміністративних проваджень в умовах модернізації системи адміністративних 

проваджень в європейських країнах у ХХ–ХХІ ст. підвищує рівень суспільного 

запиту на якісне оновлення правового регулювання з урахуванням позитивного 

європейського досвіду вдосконалення адміністративних проваджень в умовах 

поглиблення європейської інтеграції. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, грантами. 

Дисертацію виконано відповідно до «Пріоритетних напрямів розвитку правової 

науки на 2016–2020 рр.», затверджених постановою загальних зборів 

Національної академії правових наук України від 03 березня 2016 р.; 

«Пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних 

розробок на період до 2015 р.», затверджених Постановою Кабінету Міністрів 

України від 07 вересня 2011 р. № 942; «Пріоритетних напрямів розвитку 

правової науки на 2011–2015 рр., затверджених постановою загальних зборів 

Національної академії правових наук України від 24 вересня 2010 р. № 14-10; 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента 

України від 12 січня 2015 р. № 5/2015; Планів наукових досліджень 

Запорізького національного університету на 2015-2019 рр.  

Дисертація відповідає цілям реалізації Національної стратегії у сфері прав 

людини, затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 р.; 

501/2015; Стратегії реформування державного управління України на період до 

2021 р., затвердженій розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 24 червня 2016 р., № 474; Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», 

затвердженій Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015; 

Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 

інститутів на 2015–2020 рр., схваленій Указом Президента України 

від 20 травня 2015 р. № 276/2015 тощо. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

формуванні на підставі порівняльно-правового аналізу наявних наукових і 

нормативних джерел концептуальних положень щодо трансформації сутності, 

правових форм, процесуальних правил адміністративних проваджень в Україні 

з урахуванням європейського досвіду впровадження стандартів належного 

урядування та належної адміністрації, забезпечення реалізації та захисту прав і 

свобод людини і громадянина, а також у формулюванні пропозицій щодо 

вдосконалення чинного законодавства України в досліджуваній сфері та 

практики його застосування. 
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Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлені й вирішені 

такі основні задачі: 

 узагальнити сучасні європейські та національні підходи до розуміння 

сутності адміністративних проваджень та їх трансформації в європейських 

країнах в напрямі гарантування дотримання правил належної процедури; 

 розкрити європейський досвід систематизації адміністративних 

проваджень та розвитку процесуальних стандартів адміністративної діяльності; 

 охарактеризувати трансформацію сутності та процесуальних правил 

адміністративних проваджень в українській правовій системі та доктрині в 

новітній період; 

 розкрити зміст, основні види та процесуальні правила європейських 

адміністративних проваджень наднаціонального рівня; 

 охарактеризувати сучасні європейські підходи до кодифікації 

адміністративних процедур, проваджень за зверненнями громадян, 

адміністративно-деліктних проваджень, спірних адміністративних проваджень; 

 описати концептуальні засади оновлення системи адміністративних 

проваджень в Україні з урахуванням європейського досвіду та розробити 

пропозиції щодо прийняття загального закону про адміністративні 

провадження, розробки Адміністративно-процедурного кодексу України з 

урахуванням демократичних стандартів належного урядування та належної 

адміністрації, сучасної європейської практики адміністративної діяльності; 

 провести класифікацію адміністративних проваджень з урахуванням 

новітніх вимог до адміністративної діяльності, діджиталізації діяльності 

адміністрації; 

 розкрити зміст, правові форми адміністративної діяльності, специфіку 

правового регулювання розгляду адміністративних справ у позитивних 

адміністративних провадженнях; 

 розкрити зміст, правові форми адміністративної діяльності, специфіку 

правового регулювання розгляду адміністративних справ у спірних 

адміністративних провадженнях; 

 охарактеризувати специфіку консультативних процедур, інформування 

приватних осіб, їх значення та правил здійснення в новітніх умовах 

цифровізації адміністративної діяльності; 

 провести порівняльно-правовий аналіз досвіду окремих європейських 

країн щодо удосконалення прийняття індивідуальних адміністративних актів; 

 проаналізувати досвід окремих європейських країн щодо вдосконалення 

укладання та виконання адміністративних договорів; 

 визначити особливості удосконалення європейського досвіду 

притягнення до адміністративної відповідальності фізичних та юридичних осіб 

у рамках адміністративно-деліктних проваджень; 

 охарактеризувати досвід окремих європейських країн щодо 

вдосконалення судових адміністративних проваджень; 

 сформулювати пропозиції та рекомендації щодо удосконалення 

правового регулювання та правозастосовної практики вітчизняних 

адміністративних проваджень з урахуванням європейського досвіду. 
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Об’єктом дослідження є суспільні відносини щодо формування та 

реалізації європейських та національних адміністративних проваджень в 

Україні. 

Предмет дослідження – європейські та національні адміністративні 

провадження: порівняльно-правове дослідження. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить 

сукупність загальних та спеціальних методів наукового пізнання, застосування 

яких дозволило забезпечити системний підхід до розкриття змісту, специфіки 

різних видів адміністративних проваджень, можливостей їх розвитку та 

удосконалення правового регулювання в Україні з урахуванням європейського 

досвіду. Зокрема, діалектичний метод є основою дисертаційного дослідження, 

що дозволив розкрити перехід у нову якість адміністративних проваджень 

безспірного характеру та охарактеризувати сучасні процедури розгляду 

адміністративних справ (підрозділи 1.1, 2.1, 3.2). Порівняльно-правовий метод 

дав змогу ґрунтовно вивчити європейський досвід модернізації 

адміністративно-правового регулювання спірних та безспірних 

адміністративних проваджень та охарактеризувати позитивні й негативні 

аспекти проведення адміністративної реформи в європейських країнах в умовах 

поглиблення європейської інтеграції (підрозділи 1.2, 3.1, 4.1, 4.2). Історико-

правовий метод широко використовувався для ретроспективного аналізу актів 

законодавства радянського та сучасного періоду в Україні, а також актів 

адміністративного законодавства окремих європейських країн, досвід яких 

автором вважається найбільш доцільним для комплексного впровадження у 

вітчизняній правозастосовній практиці (1.3, 2.2., 3.1). Логіко-семантичний 

метод дав можливість побудувати, поглибити та конкретизувати категоріальний 

апарат, що застосовується в європейських країнах для нормативного 

закріплення вимог належної адміністративної процедури та потребує розвитку 

в Українській доктрині та системі адміністративного законодавства (1.2, 2.2, 

3.4). За допомогою структурно-функціонального методу розкрито 

співвідношення адміністративних проваджень наднаціонального на 

національного рівнів, а також закріплених у них вимог щодо розгляду 

адміністративних справ (1.3, 2.4, 3.1). Методи моделювання, аналізу, синтезу 

застосовано для розробки пропозицій з удосконалення розуміння щодо 

формування підходів до оновлення системи адміністративних проваджень в 

Україні з урахуванням сучасних вимог діджиталізації, транскордонної взаємодії 

адміністративних органів, підвищення мінімальних стандартів захисту прав 

громадян (2.2, 3.2, 4.3). Спеціально-юридичний метод сприяв детальному 

аналізу сучасного стану законодавчих положень, завдяки чому сформульовано 

пропозиції щодо подолання наявних колізій, прогалин правового регулювання 

(2.1., 3.2). Комплексне застосування описаних методів дозволило забезпечити 

повноту та об’єктивність положень, викладених у дисертації. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

міжнародно-правові акти, рішення Верховного Суду, Конституційного Суду 

України, рішення Європейського суду з прав людини. 
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Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності 

національних та наднаціональних органів публічної адміністрації, їхньої участі 

в розгляді адміністративних справ на наднаціональному, національному та 

локальному рівнях, а також політико-правова публіцистика, енциклопедичні та 

довідкові видання, статистичні матеріали. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим у вітчизняній адміністративно-правовій науці цілісним порівняльно-

правовим дослідженням формування та реалізації європейських та 

національних адміністративних проваджень в умовах інтенсифікації 

євроінтеграційних процесів. У результаті проведеного дослідження 

сформульовано нові наукові положення та висновки, запропоновані здобувачем 

особисто, а саме: 

уперше: 

 запропоновано прийняття Закону України «Про загальні засади 

адміністративних проваджень», який міститиме спільні риси адміністративних 

проваджень як конфліктного, так і неконфліктного характеру, що дозволить 

запровадити нові види адміністративних проваджень, уведені в європейську 

практику. Структура такого Закону повинна містити розділи про вживані 

визначення, види адміністративних проваджень, правила адміністративних 

проваджень, стандарти та принципи адміністративної відповідальності, що 

застосовуються, правила адміністративної відповідальності, адміністративний 

контроль та режими адміністративного виконання, заключні положення. 

Загальна законодавча база адміністративного регулювання має 

трансформуватися відповідно до запроваджених норм вищезазначеного закону 

та відповідно до Національної стратегії та Національного плану 

адміністративної реформи, які мають бути розроблені Кабінетом Міністрів 

України та дозволять чітко визначити кроки таких реформ, конкретизувати 

наслідки, результати такої діяльності, їх співвідношення з іншими діями Уряду 

та центральних адміністративних органів; 

  обґрунтовано, що впровадження глобальних стандартів в 

адміністративних провадженнях потребує якісного перегляду застарілих 

положень національного адміністративного законодавства щодо забезпечення 

реалізації політик та рішень адміністративних органів на регіональному та 

локальному рівнях. Що ж стосується реалізації глобальних та європейських 

політик, то необхідно створити спільне законодавство для забезпечення їх 

реалізації з урахуванням глобальних та європейських адміністративних 

проваджень, адже спільні засади правового регулювання здатні значно 

прискорити не тільки управлінські процеси, але й торгівельну співпрацю, що 

для деяких країн є фактором виживання на світовій палітрі незалежних країн. 

Для України впровадження глобальних стандартів адміністративних 

проваджень також є бажаним і на рівні національного адміністративного 

законодавства, щоправда з урахуванням національних адміністративних 

традицій взаємодії адміністративних органів та приватних осіб, що має бути 

забезпечено, на моє переконання, на рівні спеціального загального закону про 

адміністративні провадження; 



7 

 встановлено, що в європейських країнах адміністративне право 

вважається виключно державним правом, вимоги щодо здійснення 

адміністративної діяльності переважно формуються урядом та парламентом, 

залежно від розподілу функцій та повноважень у чинній формі державного 

правління. Проте глобальні інструменти впливу на формування національних 

політик дедалі більшою мірою одержують підтримку національних урядів та 

парламентів з огляду на важливість отримання цінностей першочергового 

порядку, розподіл яких, як і продовольчих ресурсів, вакцин та інших лікарських 

засобів, здійснюється на глобальному рівні. Тому важливо забезпечити 

розуміння значення, змісту глобальних стандартів та їх правильного 

застосування в сучасній правотворчій та правозастосовній діяльності органів 

державної влади в Україні з метою поступового введення основних 

процесуальних стандартів як невід’ємного складника конституційно та 

законодавчо закріплених вимог щодо належного процесу, спільного 

регуляторного режиму, дотримання верховенства права, правил судового 

перегляду з метою забезпечення справедливого розгляду адміністративних 

справ та захисту порушених суб’єктивних прав людини; 

  охарактеризовано зміст глобальних стандартів адміністративних 

проваджень, зокрема прозорості як самостійного інструменту глобального 

регуляторного режиму та стандарту, що застосовується до низки 

адміністративних проваджень у провідних країнах світу. Ключовою вимогою 

даного стандарту є зобов’язання адміністративних органів опубліковувати 

вимоги до адміністративної діяльності та розгляду справ приватних осіб у 

такий спосіб, щоб вони були зрозумілі та відомі іншим учасникам 

адміністративних проваджень. Передбачається надання розумного строку перед 

вступом у законну силу нових вимог адміністративних органів щодо ведення 

бізнесу, розгляду індивідуальних справ, що насамперед спрямовано на те, щоб 

партнери-постачальники з різних країн могли забезпечити відповідність 

адміністративних документів новим вимогам адміністративних органів та мати 

час для внесення відповідних корективів у свою експортну діяльність. До 

зазначених вимог також додаються стандарти інформування та консультування 

громадян, завдяки чому доведення змісту та вимог глобальних стандартів до 

учасників адміністративних проваджень відбувається на постійній, 

централізованій основі, як і їх виконання; 

  охарактеризовано зміст стандарту гармонізації як самостійного 

інструменту глобального регуляторного режиму та стандарту, що 

застосовується для різних видів адміністративних проваджень, полягає у 

забезпеченні відповідності засобів впливу національних адміністративних 

органів міжнародним стандартам, рекомендаціям, що формуються на 

глобальному рівні;  

 узагальнено, що глобальні стандарти адміністративних проваджень не 

визнаються юридично обов’язковими, проте їх дотримання забезпечується 

завдяки високому авторитету міжнародних інституцій, а також тим додатковим 

можливостям, які надає участь на постійній основі в глобальних та 

міжнародних організаціях окремим національним державам; 
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 удосконалено: 

 наукові підходи до встановлення правил формування обов’язкових 

стандартів, що отримують імперативний вплив на вертикальну та 

горизонтальну взаємодію адміністративних органів національного, 

регіонального та наднаціонального рівнів (у європейських вертикальних та 

горизонтальних адміністративних провадженнях, специфічних за своїм змістом, 

спрямованістю та особливостями суб’єктного складу учасників аналізованих 

адміністративних проваджень); 

 підходи до розуміння правової природи глобальних стандартів 

адміністративних проваджень, що формуються централізовано, з урахуванням 

переважно інтересів міжнародних, транснаціональних корпорацій, їхніх 

бізнесових інтересів, що об’єднують континенти, підвищують могутність 

окремих країн в міжурядовій співпраці, тим самим надаючи їм додаткові 

можливості для розвитку та для захисту населення від викликів тисячоліття;  

 положення про вивчення змісту глобальних стандартів для національних 

проваджень, що здійснюється у вищих навчальних юридичних закладах 

України, з метою здобуття знань про зміст, основні види, значення судових 

адміністративних проваджень, мінімальні стандарти захисту прав людини в 

адміністративному, кримінальному судочинстві, європейських 

адміністративних провадженнях; сприяння розвитку здатності студентів 

інтегрувати український та європейський досвід функціонування 

адміністративного судочинства, судового перегляду незаконних актів публічної 

адміністрації, застосування судової практики Європейського суду з прав 

людини; розвитку вміння формулювати, порівнювати істотні ознаки ключових 

дефініцій стосовно адміністративного процесу та його елементів, 

класифікувати європейські адміністративні провадження, брати безпосередню 

участь у спірних адміністративних провадженнях; формулювати пропозиції та 

рекомендації щодо захисту порушених прав людини у сфері виконавчої влади 

за допомогою національного, європейського конвенційного механізму; 

 набули подальшого розвитку: 

 дослідження проблематики співвідношення адміністративних проваджень 

різних рівнів – глобального, європейського, національного, особливо важливі 

на сучасному етапі розвитку вітчизняного адміністративного законодавства та 

правозастосовної практики, адже склад суб’єктів адміністративних 

правовідносин постійно поповнюється значною кількістю іноземних елементів, 

учасників адміністративних проваджень, що вимагають уніфікації, 

стандартизації та нормативного регулювання; 

 положення про те, що у наукових працях вітчизняних та європейських 

дослідників до цього часу не розв’язані важливі для вітчизняної доктрини, 

галузі, науки адміністративного права та для здійснення подальших кроків 

адміністративно-правової реформи в Україні проблеми, пов’язані з 

кардинальним переглядом вітчизняної системи адміністративних проваджень 

та встановленням співвідношення національних та наднаціональних 

проваджень, переглядом аксіологічних засад та специфіки адміністративно-

правового регулювання нових видів адміністративних проваджень, що 
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формуються у зв’язку з необхідністю забезпечення інтересів приватних осіб у 

публічно-правовій сфері (консультативні процедури, транскордонні 

адміністративні послуги, провадження з розгляду петицій громадян у рамках 

спільної кодифікації з адміністративними процедурами тощо);  

 положення про те, що законодавство України частково впровадило 

демократичні стандарти, практику адміністративної діяльності, що призвело до 

неефективного адміністративного регулювання та недоліків сучасної 

вітчизняної адміністративної практики, що має сильний негативний вплив на 

розвиток держави в цілому; 

 положення про те, що адміністративно-правовий статус міністерств 

значно вдосконалений, хоча й лише частково на законодавчому рівні, але 

більшість функцій, зобов’язань та провадження регулюються на підзаконному 

рівні – такий стан не можна розглядати як необхідний результат 

адміністративної реформи, що зумовлює потребу подальших перетворень та 

розвитку підходів до правового регулювання адміністративних проваджень, 

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

місцевому рівнях; 

 підходи до кодифікації актів адміністративного законодавства України, 

які мають зайняти перші позиції у запропонованій Національній стратегії та 

Національному плані адміністративної реформи, оскільки вони мають 

визначальний вплив на реалізацію адміністративних відносин, захист 

суспільних інтересів, що передбачає продовження розробки Адміністративно-

процедурного кодексу України як необхідного нормативно-правового акта, що 

визначає не лише загальні, але й усі необхідні правові умови, стадії 

адміністративних процедур та адміністративні рішення, що приймаються 

адміністративними органами під ефективним зовнішнім контролем 

громадянського суспільства; 

 положення про доцільність перегляду структури та змісту Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та нової класифікації об’єктів 

адміністративно-правового захисту, що забезпечить удосконалення української 

практики застосування адміністративних санкцій відповідно до нової 

демократичної моделі, що передбачає насамперед захист особи, а не держави;  

 положення про те, що Кодекс адміністративного судочинства України в 

сучасній перспективі характеризується позитивними тенденціями розвитку, 

проте все ще не забезпеченими залишаються вимоги імплементації засад 

верховенства права, мінімальних стандартів захисту прав людини, перегляду 

адміністративних дій відповідно до принципів, передбачених впровадженням 

європейських принципів адміністративного права; 

 положення про використання простої, зрозумілої мови в 

адміністративних документах, про встановлення правила щодо використання 

тих лексичних одиниць, якими найчастіше послуговуються в певному селі, 

селищі, місті, у тому числі поширених у даному населеному пункті 

відповідників, або синонімів, що обґрунтовується доцільністю його 

застосування та розуміння суб’єктом звернення при першій спробі подання 

відповідного формуляра, заяви, пропозицій. Тобто критерієм застосування 
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синонімів виступають не нормативні вимоги до наукової літератури, а 

зручність застосування та зрозумілість в обраному контексті цільовою 

аудиторією суб’єктів звернення до адміністративних органів; 

 пропозиції щодо застосування правничої термінології, що передбачають 

урахування ступеня ознайомлення з нею цільової аудиторії та рівня 

правосвідомості громадян. Часто мешканці далеких сіл не можуть зрозуміти 

нові слова, перекладені з іноземних мов реалії чи символи, тому застосування 

прямих аналогій з європейським законодавством не є виправданим (зокрема, 

під час реформування законодавства про звернення громадян часто поставало 

питання про доцільність використання дефініції «петиція», проте термін 

«звернення» залишився більш усталеним та вживаним на всій території 

України); 

 положення про те, що функції адміністративних процедур розвиваються в 

напрямі спеціалізації самостійних видів та підвидів адміністративної діяльності 

публічно-сервісного сегменту, їх удосконалення з урахуванням нових факторів 

впливу як на глобальному, так і національному рівнях. Зокрема, розвиток 

функцій адміністративних процедур має забезпечуватися і на рівні 

стандартизованих вимог щодо обробки та зберігання інформації, надання 

вичерпної інформації про можливості отримання потрібних адміністративних 

документів, доцільності вибору того чи іншого формату взаємодії з 

адміністративними органами. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес, зокрема, 

висновки, рекомендації, пропозиції, сформульовані у дисертаційному 

дослідженні, можуть бути використані: 

 у науково-дослідній сфері – як основа для проведення подальших 

наукових досліджень розуміння правової природи, змісту, засад модернізації 

системи адміністративних проваджень в Україні з урахуванням європейського 

досвіду правового регулювання (акт впровадження Запорізького національного 

університету від 20 травня 2021 р.); 

 у правозастосовній діяльності – як підґрунтя розвитку та підвищення 

якості управлінських та адміністративних актів, надання адміністративних 

послуг населенню; спрощення формальних вимог до розгляду адміністративних 

справ уповноваженими юрисдикційними органами; 

 у навчальному процесі – для викладання студентам вищих юридичних 

навчальних закладів навчальних дисциплін «Адміністративне право України», 

«Адміністративне судочинство», а також для підготовки підручників і 

навчальних посібників з відповідних навчальних курсів. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки та рекомендації були оприлюднені на 21 всеукраїнській та 

міжнародній науково-практичній конференції, зокрема: «Теоретичні та 

практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин» (м. Харків, 

2020 р.); «Право як ефективний суспільний регулятор» (м. Львів, 2020 р.); 

«Правове забезпечення політики держави на сучасному етапі її 

розвитку» (м. Харків, 2020 р.); «Правова система України: сучасні тенденції та 
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фактори розвитку» (м. Запоріжжя, 2020 р.); «Пріоритети розвитку юридичних 

наук у ХХІ столітті» (м. Одеса, 2020 р.); «Правове життя: сучасний стан та 

перспективи розвитку» (м. Запоріжжя, 2020 р.); «Новітні тенденції сучасної 

юридичної науки» (м. Дніпро, 2020 р.); «Сучасне державотворення та 

правотворення: питання теорії та практики» (м. Одеса, 2020 р.); «Пріоритетні 

напрями розвитку сучасної юридичної науки» (м. Харків, 2020 р.); «Цінність 

права як найефективнішого регулятора суспільних відносин» (м. Харків, 

2020 р.); «Проблеми правової реформи та розбудови громадянського 

суспільства в Україні» (м. Харків, 2020 р.); «Юридична наука України: історія, 

сучасність, майбутнє» (м. Харків, 2020 р.); «Права людини та проблеми 

організації і функціонування публічної адміністрації в умовах становлення 

громадянського суспільства в Україні» (м. Запоріжжя, 2020 р.);  «Правова 

держава: напрямки та тенденції її розбудови в Україні» (м. Одеса, 2020 р.); 

«Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» (м. Львів, 2020 р.); 

«Актуальні питання реформування правової системи України» (м. Дніпро, 

2020 р.); «Проблеми та стан дотримання і захисту прав людини в 

Україні» (м. Львів, 2020 р.); «Стан та перспективи розвитку юридичної 

науки» (м. Дніпро, 2020 р.); «Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази 

України як основи сталого розвитку суспільства» (м. Харків, 2020 р.); «Права та 

обов’язки людини у сучасному світі» (м. Одеса, 2020 р.); «Сучасні проблеми 

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

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено в 

1 одноосібній монографії, 20 наукових статтях, з яких 18 статей опубліковані у 

виданнях, що визнані як фахові з юридичних дисциплін, та 2 статті – у 

зарубіжних наукових виданнях, а також у 21 тезі доповідей на науково-

практичних конференціях. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, що містять 14 підрозділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 398 сторінок, у тому числі 

основного тексту – 259 сторінок. Список використаних джерел налічує 

580 найменувань. 

  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

окреслено зв’язок роботи з науковими планами та програмами, визначено мету 

та завдання дослідження, його об’єкт та предмет, наведено використані методи, 

розкрито нормативну та емпіричну основу дослідження, основні теоретичні 

положення, що характеризують наукову новизну роботи, висвітлено практичне 

значення одержаних результатів та відомості про їх апробацію. 

Розділ 1 «Розвиток теоретико-методологічних засад адміністративних 

проваджень у країнах Європейського Союзу та Україні» складається з трьох 

підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Формування процесуальної природи адміністративних 

проваджень в контексті адміністративно-правових реформ у європейських 
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країнах» аргументовано, що правова природа адміністративних проваджень 

нерозривно пов’язана з природою взаємодії складних соціальних систем, адже 

вони виступають встановленою законом правовою формою взаємодії 

уповноважених суб’єктів у важливих сферах життєдіяльності суспільства.  

Адміністративні провадження виступають центральним складником 

державно-правових реформ країн Європейського Союзу, адже саме завдяки 

трансформації правової матерії, її форм, властивостей забезпечується 

досягнення спільних цілей та цінностей європейських країн (верховенство 

права, законність, пропорційність, недискримінація, повага прав людини). 

Процесуальна природа адміністративних проваджень на сучасному етапі 

зазнає уніфікувальних трансформацій, спрямованих на переробку в напрямі 

спрощення та діджиталізації існуючих та формування нових видів 

адміністративних проваджень, необхідних для забезпечення ефективної 

взаємодії між публічними адміністраціями країн Європейського Союзу. 

Важливими факторами, що вплинули на формування оновленої 

процесуальної природи адміністративних проваджень, стали важливі кроки, 

здійснені Європейською Комісією, Європейським Парламентом та Радою, які 

визначили оновлені аксіологічні засади та правові рамки взаємодії між 

стейкхолдерами євроінтеграційних процесів та національними адміністраціями, 

забезпечивши нові ефективні методи координації та реалізації державних 

політик на наднаціональному, національному та локальному рівнях. 

У сучасній європейській літературі адміністративні провадження дістали 

значної деталізації та спрощеної регламентації як на наднаціональному, так і на 

локальному рівні, що дозволяє отримати потрібні адміністративні документи в 

стислі строки, без корупційного втручання посередників або зовнішніх 

суб’єктів, відповідно до вимог європейських стандартів адміністративних 

процедур (ці стандарти були запроваджені в європейській правозастосовній 

практиці у 80-х роках ХХ ст. та поширюються на процедури прийняття 

адміністративних актів щодо приватних осіб).  

Проаналізовано сучасний досвід формування вертикальних 

адміністративних проваджень, в яких створено правові засади взаємодії 

Європейської Комісії з національними адміністраціями країн Європейського 

Союзу, які поступово починають досліджуватися вітчизняними вченими. 

Вертикальні європейські адміністративні провадження опосередковують 

взаємодію Європейської Комісії та одиничної національної адміністрації, 

кількох національних адміністрацій (групи за певною ознакою впровадження) 

та системи національних адміністрацій (усіх європейських національних 

адміністрацій), які зобов’язані виконати вимоги Європейської Комісії та 

звітувати про отримані результати. Хоча власна компетенція Європейської 

Комісії і є обмеженою питанням наднаціонального характеру, проте реалізація 

повноважень адміністративними органами на національному рівні значною 

мірою зумовлена таким впливом та імперативом. 

Порівняльно-правовий метод в адміністративному, конституційному праві 

як провідних галузях публічного права використовується для встановлення 

важливих сутнісних ознак, властивостей досліджуваних правових явищ, їх 
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співвідношення в заданих умовах реалізації уповноваженими суб’єктами. Тому 

він є запорукою успішного перспективного впровадження державно-правових 

реформ, адже дозволяє заздалегідь передбачити та встановити з високим 

ступенем вірогідності необхідні для заданих цілей, завдань державно-правових 

реформ та діяльності органів публічної адміністрації параметри компетенції, 

правових форм діяльності органів публічної адміністрації, їхні якісні та 

кількісні показники, необхідні для забезпечення консенсусу в суспільстві та 

довіри до влади, її уповноважених органів. 

Обґрунтовано необхідність першочергового перегляду в напрямі 

удосконалення врегульованих у чинному законодавстві України 

адміністративних проваджень та спрощення порядку прийняття 

адміністративних актів, зокрема законів, що регулюють порядок здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності, ліцензування видів господарської діяльності, 

здійснення підприємницької діяльності, обмеження діяльності монополій, 

квотування діяльності підприємств з метою створення сприятливих 

економічних умов для розвитку малого та середнього бізнесу, суб’єктів різних 

форм господарювання, у тому числі з іноземним елементом, формування 

ринкового та конкурентного середовища, а саме: Закону України від 16 квітня 

1991 р. № 959-ХІІ «Про зовнішньоекономічну діяльність», Закону України 

від 18 січня 2018 р. № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального 

майна», Закону України від 19 грудня 1995 р. № 481/95-ВР «Про державне 

регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 

алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в 

електронних сигаретах, та пального» та низки інших. 

Сформульовано загальні пропозиції щодо доцільності розробки загальних 

засад адміністративно-правового регулювання у вигляді Економічного кодексу 

України, який дав би змогу врегулювати найважливіші види адміністративних 

проваджень у сфері економіки в окремих розділах, а також підвищити дещо 

«розмиту» юридичну відповідальність, адже нині спостерігається одночасне 

застосування як положень законів, так і Господарського кодексу України, а 

також значної кількості підзаконних актів, які потребують поступової 

консолідації в один кодифікований акт. 

У підрозділі 1.2 «Консолідація європейського законодавства та проблеми 

оновлення національного регулювання адміністративних проваджень» 

обґрунтовано важливість дослідження консолідації європейського 

законодавства та аксіологічних засад її здійснення. 

Консолідація європейського законодавства є сучасною пріоритетною 

формою систематизації європейського законодавства, завдяки якій 

відбуваються значні якісні зрушення в процесі підготовки та оновлення 

нормативно-правових актів. Консолідація адміністративного законодавства 

також активно використовується у національних правових системах країн 

Європейського Союзу для об’єднання великої кількості декретів, регламентів, 

інших актів законодавства певного виду або за певною предметною сферою у 

єдиному кодифікованому акті. При цьому, як правило, ще не здійснюється 

якісна переробка адміністративно-правових норм як під час кодифікаційної 
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роботи, тому створюються спеціальні порівняльні таблиці з номерами статей у 

попередніх, взятих для консолідації актах законодавства. Зазначений досвід в 

Україні не використовується, до того ж наявні значні вади кодифікаційного 

процесу, недоліки систематизації законодавства. 

Встановлено, що в середині ХХ ст. в країнах Європейського Союзу було 

сформовано доктринальне підґрунтя впровадження державно-правових, 

зокрема адміністративно-правових, реформ, що потребувало оновлення 

нормативно-правових засад правового регулювання відносин у публічно-

правовій сфері. Виникли якісно нові підсистеми законодавства, спрямовані на 

соціальний захист, зокрема, пенсіонерів, в окремих країнах були прийняті 

навіть окремі кодекси з призначення пенсій та соціальних виплат ветеранам 

війни, а також пільг та виплат дітям, іншим вразливим категоріям населення. 

Консолідація адміністративного законодавства за предметними сферами 

була проведена і в низці країн Європейського Союзу, де поряд із класичними 

кодексами виникли кодекси у сфері освіти, банківської діяльності, виборів 

тощо. Україна не наслідує досвід консолідації адміністративного 

законодавства, а за інерцією продовжує застосовувати раніше затребуваний але 

занадто дорогий для платників податків підхід – кодифікацію 

адміністративного законодавства, який, на жаль, не дозволяє у короткі строки 

прийняти єдиний акт та забезпечити його швидке впровадження на практиці. 

Обґрунтовано, що консолідація адміністративного законодавства мала би 

передувати кодифікації найважливіших публічно-правових сфер, створюючи 

необхідні передумови для подальших кроків кодифікаційного процесу під 

керівництвом уповноважених центральних органів виконавчої влади. Проте ані 

кодифікація, ані консолідація адміністративного законодавства досі не є 

витребуваними ані українським політикумом, ані правотворцями, які 

забезпечують законопроєктування, розробку підзаконних актів законодавства 

та їх відповідність положенням Конституції України, міжнародних договорів, 

ратифікованих Верховною Радою України. 

Визначено, що на європейському рівні консолідація адміністративного 

законодавства була ініційована у 2001 р. Європейським Омбудсменом для 

порівняння та впровадження найважливіших принципів взаємодії органів 

публічної адміністрації з приватними особами. У низці спеціальних досліджень 

було розкрито зміст та значення нових для української адміністративно-

правової доктрини положень, стандартів, принципів, презумпцій, які необхідно 

застосовувати в демократичній правовій державі для забезпечення балансу 

інтересів у суспільстві та збереження довіри до влади.  

Аргументовано, що відповідні ініціативи в Україні впродовж останніх 

десяти років не отримали аналогічного розвитку та закріплення на рівні актів 

законодавства, тому слід визнати за доцільне поступову розробку та 

впровадження узагальнених підходів до закріплення стандартів діяльності 

органів публічної адміністрації в національному законодавстві України та 

забезпечення його сумісності із сучасними положеннями європейського 

законодавства щодо забезпечення реалізації та захисту прав людини. 
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У підрозділі 1.3 «Класифікація та методологічні засади дослідження 

основних видів адміністративних проваджень» розглянуто класичні та новітні 

підходи до виокремлення самостійних груп значень у системі адміністративних 

проваджень в Україні та країнах Європейського Союзу на рівні доктрини, 

галузі та системи законодавства. Проведено порівняльно-правовий аналіз 

основних видів спірних та безспірних адміністративних проваджень та 

обґрунтовано доцільність використання означеного підходу для розвитку 

вітчизняних уявлень про європейські національні адміністративні провадження. 

Констатовано, що адміністративні провадження в адміністративно-правовій 

доктрині України традиційно характеризуються відповідно до поділу на 

юрисдикційні та неюрисдикційні провадження, а порядок їх здійснення досі 

належним чином не вивчений, особливо в контексті спрощення взаємодії 

органів публічної адміністрації та приватних осіб у сфері економіки. Проте, на 

наш погляд, у цій сфері необхідно провести першочергові заходи зі спрощення 

порядку здійснення адміністративних проваджень, встановлення мінімальних 

стандартів захисту прав приватних осіб з метою неприпустимості їх порушення 

суб’єктами владних повноважень. 

Розділ 2 «Становлення європейських адміністративних проваджень та 

їх основні види» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Адміністративно-правові реформи в європейських країнах 

та оновлення аксіологічних засад європейського законодавства» встановлено, 

що доктринальне переосмислення змісту адміністративних проваджень 

відбувалося на європейському континенті впродовж ХІХ–ХХ ст. у зв’язку з 

актуалізацією політичних ідей об’єднаної Європи, формування Європи нових 

швидкостей, створення силового блоку, здатного протистояти зовнішнім 

глобальним загрозам. У цьому зв’язку проводилися спеціальні юридичні 

дослідження, спрямовані на розвиток єдиного підходу до формування спільної 

державності у формі конфедеративного утворення.  

В Україні в цей період також відбувалися трансформаційні процеси, 

пов’язані з федералізацією державного управління в рамках Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік, які також передбачали вертикальні та горизонтальні 

управлінські відносини, в яких здійснювався визначальний вплив на 

національному та локальному рівнях, проте виходячи з інших, централізованих 

засад державного управління, в яких превалювали інші політичні завдання та 

пріоритети. З огляду на це, розвиток у вітчизняній доктрині адміністративного 

права сучасних європейських підходів до впровадження європейської моделі 

співвідношення адміністративних проваджень на наднаціональному та 

національному рівнях набуває особливого значення. 

Встановлено, що в Естонській Республіці в результаті проведення 

адміністративної реформи запроваджено адміністративні провадження 

європейського зразка. У цій країні відбувся кардинальний перехід від 

державоцентристського до демократичного, людиноцентристського розуміння 

та було переглянуто підхід до ролі адміністративного органу, учасників 

адміністративного провадження з урахуванням європейських стандартів, 

зокрема адміністративної процедури. Для України зазначений досвід має 
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принципове значення як із теоретичного, так і з практичного погляду, адже 

дозволяє проаналізувати, порівняти діючий та європейський адміністративно-

правовий механізм, специфіку адміністративних проваджень безспірного та 

спірного характеру. Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону Естонської Республіки «Про 

адміністративне провадження», який вступив у силу в 2002 р., адміністративне 

провадження – це діяльність адміністративного органу при виданні постанови 

або адміністративного акта, при здійсненні дії або при укладанні 

адміністративного договору.  

У підрозділі 2.2 «Європейські адміністративні провадження 

(наднаціональний рівень)» визначено, що, характеризуючи сучасний зміст 

європейських адміністративних проваджень, котрі реалізуються на 

наднаціональному рівні, слід зазначити, що аксіологічні засади їх формування 

та визначення правової природи значно відрізняються від аналогічних у 

вітчизняній науці адміністративного права. Зокрема, в європейських 

адміністративних провадженнях переважають цінності європейської цивілізації, 

такі як: загально-правові принципи рівності, справедливості, базові принципи 

адміністративного права: законності, пропорційності, недискримінації, а також 

важливі вимоги, закріплені в Договорах про заснування Європейських 

Співтовариств щодо спільної європейської спадщини та правового надбання 

Європейського Союзу (з франц. – acquis).  

Суб’єктний склад адміністративних проваджень становить особливий 

науковий інтерес, адже в ньому присутні нові, порівняно з відомими 

національній адміністративній доктрині, суб’єкти владних повноважень, а 

також об’єкти регуляторного впливу, їхня структура та функції 

видозмінюються в процесі складної координації забезпечення реалізації 

функцій виконавчої влади в Європейському Союзі.  

Європейська Комісія, як вищий орган виконавчої влади, забезпечує 

реалізацію функцій виконавчої влади та має досить широкі повноваження щодо 

національних адміністрацій. Слід зазначити, що в європейській традиції сфери 

правового регулювання поділяються на ті, в яких рішення приймає виключно 

національний парламент чи Рада Європейського Союзу, та сфери, в яких 

рішення може бути прийнято виключно національними урядами та 

парламентами.  

У підрозділі 2.3 «Національні адміністративні провадження в країнах 

Європейського Союзу та їх правове регулювання в новітній період» за 

результатами аналізу європейських правових джерел зроблено висновок про те, 

що з питань організації публічної адміністрації національного рівня виключна 

сфера повноважень належить національним парламентам, так само як і 

формування національних політик – національним урядам країн Європейського 

Союзу.  

В Україні відповідний досвід до цього не застосовується, проте 

опосередковане, проведене через рішення національного парламенту 

обов’язкове дотримання вимог санкціонованих регламентів та директив 

Європейського Союзу вже має місце в нормативно закріплених прикладах 
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постанов Кабінету Міністрів України, законів, прийнятих Верховною Радою 

впродовж останніх десяти років.  

Сучасний розвиток європейського законодавства засвідчує досвід прийняття 

самостійних розділів у кодифікованих актах законодавства, спрямованих на 

встановлення процедурних правил взаємодії національних адміністрацій з 

іншими однопорядковими суб’єктами на наднаціональному рівні. Відповідні 

положення містяться і в підручниках з адміністративного права, де 

обґрунтовано специфіку реалізації компетенції відповідних адміністративних 

органів. Також описуються нові програмні комплекси, порядок транскордонної 

взаємодії різнорівневих органів європейської адміністрації з метою надання 

транскордонних адміністративних послуг, що викликає особливий інтерес у 

вітчизняних науковців, дослідників, студентів вищих юридичних навчальних 

закладів. 

Розділ 3 «Правові форми процесуальної діяльності та вимоги до рішень 

адміністративних органів» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Розвиток правових форм процесуальної діяльності в 

умовах поглиблення європейської інтеграції» узагальнено, що в Європейському 

Союзі перегляд змісту, сутності, узгодженості правового регулювання 

адміністративних проваджень здійснювався в середині ХХ ст. з метою 

формування Європейського адміністративного простору, в якому публічні 

послуги мали отримати спільне правове підґрунтя та підвищити ефективність 

діяльності публічної адміністрації, сприяти розвитку економічних процесів та 

зменшити корупцію в адміністративній діяльності шляхом запровадження 

спільних демократичних стандартів належного урядування та належної 

адміністрації, що концептуально оновили національне регулювання 

адміністративних проваджень.  

В Україні зазначені трансформаційні процеси тривають у контексті 

проведення комплексної адміністративно-правової реформи, проте досі не 

призвели до ухвалення низки важливих кодифікованих актів ані у сфері 

адміністративних процедур, ані стосовно проваджень за зверненнями громадян, 

ані стосовно адміністративно-деліктних проваджень, тому необхідно розробити 

концептуальні засади трансформації національних адміністративних 

проваджень з урахуванням вимог сучасного європейського законодавства та 

правозастосовної практики.  

Узагальнено в порівняльно-правовому аспекті засади правового 

регулювання адміністративних проваджень національного, регіонального, 

локального та наднаціонального рівнів; розвиток підходів вітчизняних 

дослідників до встановлення нормативних засад та вдосконалення правового 

регулювання адміністративних проваджень в Україні з урахуванням 

європейського досвіду. 

Формування глобальних стандартів адміністративних проваджень 

відбувається на глобальному, європейському та національному рівні в межах 

двох основних підходів до встановлення їх імперативності або 

рекомендаційного характеру для ведення діяльності національними 
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адміністраціями у визначених сферах, до яких як пріоритетні належать питання 

торгівлі та надання послуг у глобальному контексті. 

Встановлено перелік найважливіших процесуальних критеріїв, стандартів, 

вимог, які дозволяють встановити глобальний регуляторний режим та 

відповідні інструменти регуляторного впливу. Сформульовано пропозиції щодо 

розуміння їх значення для розвитку уявлень про глобальні стандарти 

адміністративних проваджень. 

У підрозділі 3.2 «Характеристика нормативних вимог до правових форм 

процесуальної діяльності: порівняльно-правовий аспект» висвітлено розробку 

доктринальних засад формування спільних цінностей європейської цивілізації, 

розвиток європейської ідеї, а також ідей об’єднаної Європи, які значно 

вплинули на розвиток європейської правової доктрини та галузі 

адміністративного права. Досліджені наукові джерела, спрямовані на 

класифікацію існуючих та формулювання найбільш важливих спільних 

правових цінностей, правил, принципів і стандартів, що сприяють досягненню 

спільних цінностей Європейського Союзу та проведенню відповідних реформ 

на європейському та національному рівнях. Наголошено, що цей процес 

вимагав значних фінансових коштів й отримав фінансування не тільки від 

європейських організацій, але й Світового Банку, Ради Європи, Європейського 

Союзу, Програми СІГМА, Організації економічного співробітництва та 

розвитку й низки інших для забезпечення результативності та ефективності 

наукових досліджень та їх подальшого впровадження в усіх країнах 

Європейського Союзу. 

Узагальнено, що в країнах Європейського Союзу та в Україні проблеми 

систематизації адміністративних проваджень завжди виступали першочерговим 

питанням правотворчої діяльності, правозастосовної діяльності, хоча й 

базувалися на діаметрально протилежних аксіологічних засадах та підходах до 

праворозуміння. У порівнюваних країнах проблеми трансформації 

адміністративних проваджень були розроблені на рівні конституцій, законів, 

кодексів, основ законодавства, а в Європейському Союзі ще й в регламентах та 

директивах, деякі з яких імплементовані в український правопорядок згідно з 

прийнятими Верховною Радою України законами. 

Обґрунтовано, що розробка концептуальних засад перегляду змісту, 

значення, процесуальних правил, підходів до систематизації адміністративних 

проваджень, їх співвідношення з європейськими адміністративними 

провадженнями наднаціонального та локального рівнів становить важливу 

наукову проблему, вирішення якої потребує проведення спеціального 

юридичного дослідження.  

Вироблення пропозицій та рекомендацій щодо розробки та прийняття нових 

законів, кодексів, процесуальних правил щодо здійснення адміністративних 

проваджень різних видів з урахуванням сучасних демократичних стандартів 

належного урядування та належної адміністрації має вагоме значення для 

входження України в Європейський правовий простір, для забезпечення 

надання транскордонних адміністративних послуг, а також спрощення вимог до 

адміністративних проваджень з урахуванням сучасної європейської практики та 
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впровадження електронних технологій взаємодії з органами публічної 

адміністрації. 

У підрозділі 3.3 «Удосконалення правових форм процесуальної діяльності 

при взаємодії з приватними особами» визначено, що в системі вітчизняного 

адміністративного процесу дістали розвитку важливі самостійні види 

адміністративних проваджень, які стрімко розвиваються з урахуванням 

ускладнення адміністративно-правових відносин. У його структурі чітко 

сформовані підсистеми адміністративно-деліктних проваджень, спрямованих на 

притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які вчинили 

адміністративні правопорушення, передбачені Кодексом України про 

адміністративні правопорушення; адміністративно-процедурних проваджень, 

спрямованих на розгляд індивідуальних адміністративно-конкретних справ без 

наявності спору між ініціатором провадження та адміністративним органом; 

адміністративних судових проваджень, спрямованих на забезпечення судового 

захисту порушених суб’єктивних прав осіб у порядку, передбаченому Кодексом 

адміністративного судочинства України. 

 У структурі адміністративного процесу з’являються нові, модифікуються 

попередні форми адміністративних проваджень, пов’язані з інформуванням та 

консультуванням населення, розглядом звернень, скарг, пропозицій у порядку, 

передбаченому Законом України «Про звернення громадян», Законом України 

«Про інформацію», Законом України «Про доступ до публічної інформації», 

підзаконними актами. 

На сучасному етапі увагу вчених і дослідників привертають і нові форми 

реалізації адміністративних проваджень, доступність відповідних 

адміністративних проваджень усім категоріям населення, встановлення ставок 

адміністративного збору за надання тих чи інших адміністративних послуг, що 

набирають особливої актуальності впродовж останніх десяти років. 

Визначальний вплив на формування сучасної парадигми адміністративного 

процесу здійснює конституційний підхід до визначення основних різновидів 

адміністративних проваджень та обов’язків у структурі компетенції органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Конституція України 

виступає важливим фактором формування управлінських зв’язків у системі 

органів виконавчої влади та встановлює ряд адміністративних процедур, 

погоджень, необхідних для реалізації конституційних положень.  

У підрозділі 3.4 «Співвідношення компетенції органів європейської та 

національної адміністрації щодо прийняття адміністративних актів, 

укладання адміністративних договорів» визначено, що розвиток 

адміністративно-правового регулювання та формування політик на різних 

рівнях становить постійний науковий інтерес для науковців, які досліджують 

можливості створення спільних засад адміністративної діяльності, при цьому не 

втручаючись у визначену законом компетенцію національних адміністративних 

органів. Подвійна складність такого завдання пов’язана з тим, що питання 

визначення функцій, компетенції, стандартів діяльності адміністративних 

органів належать традиційно до виключної компетенції держави, її парламенту, 

уряду.  
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З огляду на це, інтереси міжнародних корпорацій, транснаціональних 

адміністрацій потребують лобіювання на національному рівні через 

міжнародно-правові документи, обов’язкові та переважно рекомендаційні за 

своїм змістом, для виконання державами-членами провідних регіональних та 

світових організацій. Тобто завдяки високому міжнародному авторитету 

діяльності міжнародних та регіональних організацій досягається ефект 

добровільного виконання визначених на міжнародному рівні найважливіших 

вимог, стандартів діяльності для адміністративних органів. Перелік таких 

стандартів досі формується, проте вже зараз можна стверджувати, що вимоги 

належного процесу, належної процедури, прозорості, відповідальності, 

пропорційності, участі громадськості набувають рис глобальних стандартів. 

У вітчизняній доктрині адміністративного права розвиток глобальних 

стандартів урядування, адміністративної діяльності перебуває у полі особливої 

уваги вчених різних напрямів правового знання, як конституціоналістів, так і 

адміністративістів, а також дослідників проблем європейської інтеграції, 

впровадження належного урядування, належної адміністрації та взаємодії 

зазначених вимог на глобальному та національному рівнях.  

Узагальнено, що формування змісту, значення, специфіки впливу 

глобальних та національних стандартів адміністративних проваджень 

залишаються малодослідженими у вітчизняній фаховій літературі, тому велике 

значення має дослідження характеристики змісту та співвідношення 

національних, європейських та глобальних стандартів адміністративної 

діяльності, виокремлення найважливіших проблем їх застосування в діяльності 

національних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в 

контексті виконання глобальних політик, актів нормативного характеру, щодо 

яких досягнутий консенсус на найвищому міжнародному рівні з метою 

забезпечення сталого розвитку, протидії викликам порушення прав людини, 

подолання бідності, голоду, дискримінації, у т. ч. щодо доступу до публічних, 

зокрема адміністративних, послуг. 

Розділ 4 «Удосконалення змісту адміністративних проваджень в 

Україні з урахуванням глобальних та європейських стандартів» 

складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Формування глобальних стандартів для національних 

адміністративних проваджень» визначено, що актуальність вивчення сучасних 

глобальних стандартів адміністративних проваджень підвищується в контексті 

пожвавлення міждержавної взаємодії та надання міжнародної допомоги Україні 

різними країнами світу. Міжнародне співробітництво на рівні європейських 

держав та їхніх національних адміністративних органів забезпечується шляхом 

підтримки справедливого правопорядку на глобальному, європейському та 

національному рівні шляхом впровадження спільних політик, законодавства, 

вимог до адміністративних проваджень. 

До переліку основних глобальних стандартів адміністративних проваджень 

зарубіжними вченими та дослідниками відносяться такі важливі вимоги та 

правила взаємодії адміністративних органів з приватними особами: 

1) верховенства права; 2) участі; 3) прозорості; 4) розумних строків; 5) вимоги 
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щодо повідомлення учасника адміністративного провадження; 6) вимоги щодо 

консультування учасника адміністративного провадження; 7) гармонізації 

заходів адміністративних органів; 8) еквівалентності застосовуваних 

адміністративними органами заходів; 9) контрольних процедур (проваджень) 

тощо. 

Стандарт дотримання принципу верховенства права в адміністративних 

провадженнях національних адміністративних органів відіграє особливо 

важливу роль у деталізації способів, форм дотримання принципу верховенства 

права в адміністративній діяльності. Оскільки в національних адміністративних 

органах можуть бути різні підходи до закріплення функцій та повноважень 

адміністративних органів, транснаціональні корпорації зробили значний внесок 

у розробку спільних засад адміністративної діяльності, що дозволяють 

пришвидшити, підвищити ефективність, відповідальність адміністративних 

органів, які відповідають за розробку та оформлення адміністративних 

документів для такої взаємодії на міжнародному рівні. Тому важливо 

враховувати доцільність прямого закріплення на рівні спеціального закону про 

засади адміністративних проваджень вимог щодо дотримання принципу 

верховенства права в діяльності адміністративних органів та практичній 

взаємодії адміністративних органів з приватними особами. 

Принцип верховенства права на глобальному рівні розглядається як 

сукупність вимог щодо юридичної визначеності, якості закону, 

недискримінації, виконання рішень адміністративних та судових органів, 

судового контролю тощо. Проте в кожній правовій системі обсяг його 

тлумачення різниться залежно від волі та інтересів політичної верхівки 

суспільства. В Україні також тлумачення принципу верховенства права є 

досить суперечливим, а для захисту інтересів та порушених прав приватних 

осіб часто використовується судовий механізм, який передбачає використання 

формули верховенства права, закріпленої в Кодексі адміністративного 

судочинства України та в судовій практиці Європейського суду з прав людини. 

Стандарт участі в адміністративних провадженнях національних 

адміністративних органів розкривається через дотримання вимог щодо 

забезпечення реалізації прав учасників різних видів позитивних проваджень, 

зокрема безспірного характеру, для цього формуються уніфіковані вимоги 

щодо доступності адміністративних послуг, прийняття індивідуальних 

адміністративних актів, укладання адміністративних договорів. Стандарт участі 

не обмежується залученням фізичних осіб, він також передбачає важливість 

залучення юридичних осіб, громадських організацій та різного роду асоціацій, 

союзів, політичних партій до вирішення питань місцевого значення в 

європейських адміністративних провадженнях у процесі реалізації політик 

європейського рівня на національному та локальному рівнях. 

Участь має бути забезпечена усім тим суб’єктам, які мають легітимний 

інтерес у вирішенні індивідуальної адміністративної справи, тобто в такий 

спосіб, що забезпечує рівний доступ усім зацікавленим особам, з урахуванням 

достатніх технічних та елементарних знань, до місця, органу, організаційної 

форми проведення засідання адміністративного органу з певного питання. 
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Участь може бути передбачена і для великої кількості осіб, в т. ч. шляхом 

одночасного виконання встановленої вимоги Європейською Комісією для всіх 

національних публічних адміністрацій, та громадян відповідних країн шляхом 

добровільного виконання встановлених обов’язків. 

Стандарт прозорості в адміністративних провадженнях визнається 

самостійним інструментом глобального регуляторного режиму та стандарту, 

що застосовується до низки адміністративних проваджень у провідних країнах 

світу. Центральною вимогою даного стандарту є зобов’язання адміністративних 

органів опубліковувати вимоги до адміністративної діяльності та розгляду 

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

учасникам адміністративних проваджень.  

Передбачається надання розумного строку перед вступом у законну силу 

нових вимог адміністративних органів щодо ведення бізнесу, розгляду 

індивідуальних справ, що насамперед спрямовано на те, щоб партнери-

постачальники з різних країн могли забезпечити відповідність 

адміністративних документів новим вимогам адміністративних органів та мати 

час для внесення відповідних корективів у свою експортну діяльність.  

До означених вимог також додаються стандарти інформування та 

консультування громадян, завдяки чому доведення змісту та вимог глобальних 

стандартів до учасників адміністративних проваджень відбувається на 

постійній, централізованій основі, як і їх виконання. 

Стандарт гармонізації в адміністративних провадженнях визнаний 

самостійним інструментом глобального регуляторного режиму, що 

застосовується для різних видів адміністративних проваджень, полягає у 

забезпеченні відповідності засобів впливу національних адміністративних 

органів міжнародним стандартам, рекомендаціям, що формуються на 

глобальному рівні. Хоча глобальні стандарти і не визнаються юридично 

обов’язковими, проте їх дотримання забезпечується завдяки високому 

авторитету міжнародних інституцій, а також тим додатковим можливостям, які 

надає участь на постійній основі в глобальних та міжнародних організаціях 

окремим національним державам. 

Розглянутий перелік глобальних стандартів для національних 

адміністративних проваджень не зафіксований на законодавчому рівні, а їх 

дотримання переважно забезпечується шляхом можливості оскарження через 

європейський конвенційний механізм захисту прав людини. На мій погляд, 

поступове впровадження означених стандартів має велике значення не тільки 

для розвитку вітчизняної доктрини з урахуванням європейського досвіду, але й 

для інтенсифікації євроінтеграційних процесів, забезпечення доступності 

української публічної адміністрації функціонально та компетенційно для 

великої кількості європейських фізичних та юридичних осіб, які бажають 

увійти на український ринок, проте не довіряють національним стандартам 

ведення адміністративної діяльності.  

У підрозділі 4.2 «Розвиток функцій адміністративної процедури» 

визначено, що адміністративно-процедурний сегмент адміністративного 

законодавства України розвивається динамічно, із застосуванням позитивного 
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європейського досвіду обслуговування, консультування та інформування 

приватних осіб, що обґрунтований у спеціальних юридичних дослідженнях 

відомих європейських організацій: Європейського Союзу, Організації з безпеки 

та співробітництва в Європі, Ради Європи, Організації з економічного 

співробітництва та розвитку, Європейського інституту публічної адміністрації. 

Серед них широкого застосування в Україні набули теоретичні розвідки, 

спрямовані на формування самостійного інституту адміністративних процедур 

у системі адміністративного права як фундаментальної галузі публічного права. 

Такий підхід виважений та обґрунтований важливістю самостійного статусу 

означеної підсистеми адміністративного права як галузі права, чим 

забезпечується єдність застосовуваних підходів як із методологічної, так і з 

практичної точок зору. 

Позитивним прикладом розвитку функцій адміністративних процедур у 

правовій системі України та системі законодавства слід визнати їх 

екстраполяцію на найважливіші суспільні відносини в публічно-правовій сфері, 

де окремий громадянин виступає заявником щодо реалізації гарантованого 

йому Конституцію та законами України суб’єктивного права на отримання 

певного виду публічної, в т. ч. адміністративної, податкової, послуги, а також 

пов’язаних із ними консультативних процедур, заходів з інформування 

громадян, їх колективних утворень, громадськості загалом. 

Узагальнено, що впродовж останніх двадцяти років у системі 

адміністративного законодавства України тривала розробка самостійного 

кодифікованого акта адміністративного законодавства – проєкту 

Адміністративно-процедурного кодексу України, а впродовж останніх чотирьох 

років особлива увага приділялася розробці скороченої його версії у форматі 

спеціального закону. Зазначені розробки українських громадських організацій 

із залученням представників наукового та викладацького середовища неповною 

мірою відтворили сучасні функції адміністративної процедури, які потребують 

оновлення та перегляду концептуальних засад їх застосування, виходячи з 

концепції належної адміністрації, впровадженої європейською практикою в 

наднаціональних та національних адміністративних провадженнях.  

Розвиток функцій адміністративних процедур вже не може бути обмежений 

рамками окремого закону, їх реалізація забезпечується не тільки 

конституційними положеннями та встановленим судовим порядком захисту 

порушених суб’єктивних прав приватних осіб, але й тим (що дуже важливо для 

забезпечення сумісності адміністративних проваджень європейських країн), що 

недотримання вимог щодо їх форми, змісту, порядку реалізації є підставою для 

реагування наднаціональних органів, що здійснюють нагляд за здійсненням 

адміністративної діяльності на національному центральному, регіональному та 

локальному рівнях. 

Функції адміністративної процедури в сучасному європейському 

суспільстві тісно пов’язані із забезпеченням необхідних потреб громадян, 

реалізацією їх невід’ємних прав, розкривають різноманіття об’єктивно 

існуючих проблем, розв’язання яких повинно здійснюватися на рівні взаємодії з 

адміністративним органом, тому їх регулювання та забезпечення уніфікованого 
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застосування отримує значну політичну, фінансову підтримку у т. ч. на 

глобальному та європейському рівнях.  

Основні напрями реалізації адміністративних процедур значно оновилися 

порівняно з попереднім післявоєнним етапом розвитку адміністративного 

законодавства в європейських країнах. Замість обстоювання тоталітарних, 

панівних державницьких інтересів у публічно-правовій сфері були 

акумульовані комплексні розробки європейських дослідників, спрямовані на 

формування Європейського адміністративного простору на спільних засадах 

відкритості, ефективності, відповідальності, юридичної визначеності та 

верховенства права.  

Гносеологічна функція адміністративних процедур спрямована на всебічне 

ознайомлення громадськості, заявників, суб’єктів владних повноважень з 

розвитком функцій та завдань адміністративної процедури в сучасному 

суспільстві, її перегляд з метою забезпечення зручних та доступних умов, як 

правило, безкоштовного отримання необхідних адміністративних документів у 

стислі, гарантовані державами строки розгляду відповідних адміністративних 

справ. 

Для України вказана функція має велике значення з огляду на те, що стрімке 

зниження доходів населення, підвищення плати за комунальні послуги, 

тарифів, супутніх витрат призводить до фактичної незатребуваності багатьох 

адміністративних процедур, особливо на локальному рівні, що призвело до 

скорочення апарату державних службовців, посадових осіб, на яких 

покладалися відповідні обслуговуючі функції. Зокрема, такі тенденції зумовили 

створення центрів надання адміністративних послуг за територіальним 

принципом, що надає технічні можливості для подання заяв приватними 

особами відповідно до місця проживання означених суб’єктів.  

Зважаючи на сучасний європейський досвід, слід відзначити розвиток 

заочних адміністративно-процедурних проваджень, які характеризуються тим, 

що під час їх реалізації не відбувається особистого спілкування заявника та 

адміністративного органу в особі уповноваженого суб’єкта щодо прийняття 

індивідуального адміністративного рішення в адміністративній справі. Такі 

провадження тільки починають обговорюватися на доктринальному рівні в 

дослідженнях українських вчених-адміністративістів, які обґрунтовують 

доцільність їх провадження в українському законодавстві з огляду на стрімкий 

розвиток цифровізації управлінських відносин та необхідність задоволення 

інтересів великої кількості осіб в умовах дії зовнішніх факторів, що можуть 

перешкоджати фізичній доступності відповідних адміністративних органів 

(війна, бойові дії, запровадження карантинних заходів тощо). Застосування 

заочних адміністративно-процедурних проваджень слід визнати ефективним 

засобом забезпечення реалізації первинних суб’єктивних прав приватних осіб, 

які потребують щоденної підтримки адміністративних органів. 

Відповідно до концепції належної адміністрації важливого значення набуває 

і впровадження такої функції адміністративних процедур, як повідомлення про 

прийняте рішення, адже її значення є суттєво недооціненим у вітчизняній 

правозастосовній адміністративній практиці. Критичний перегляд підходу 



25 

національного законодавця до повідомлення про прийняте адміністративне 

рішення в адміністративних провадженнях спірного або безспірного виду має 

бути закріплено на рівні стратегічних та програмних документів, адже це 

повинно стати основою перегляду значного масиву підзаконних 

адміністративно-процедурних актів, спрямованих на видання окремих довідок, 

сертифікатів, погоджень, які не мають усталеної адміністративної процедури, 

мають різні строки виконання та, як правило, не передбачають 

стандартизованих вимог щодо повідомлення приватних осіб про прийняті 

адміністративні рішення. 

У підрозділі 4.3 «Спрощення адміністративних документів та доступу до 

діяльності адміністративних органів» встановлено, що спрощення вимог до 

адміністративних документів в адміністративних провадженнях необхідне з 

огляду на велику кількість поданих та нерозглянутих звернень, відмов, що 

надсилаються адресатам звернень громадян з формальних підстав, натомість 

європейська практика розгляду звернень громадян спрямована на максимальне 

спрощення вимог до адміністративних документів, формулярів, запитів, що 

подаються в письмовому або електронному вигляді. 

Підкреслено, що спрощення адміністративної діяльності, правових форм 

прийняття рішень та участі в них приватних осіб важко переоцінити, адже в 

сучасному суспільстві зростає кількість громадян, які мають лише дуже 

загальні уявлення про право та справедливість, не мають конкретизованих 

уявлень про прийняття рішень органами виконавчої влади та часто 

відмовляються від звернення до адміністративних органів через недовіру до 

них, держави чи політиків.  

Узагальнено, що вимоги щодо спрощення адміністративних документів 

закріплені в багатьох стратегічних та програмних документах, що мали на меті 

проведення адміністративної реформи в європейських країнах, тому ці важливі 

засади потребують комплексного впровадження й в усіх видах адміністративної 

діяльності вітчизняних органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування.  

Спрощення формалізованих вимог має відбутися на рівні законодавчого 

закріплення як дефініцій, так і функцій, компетенції органів публічної 

адміністрації у простий, зрозумілий спосіб, з використанням доступних 

пересічному громадянину для розуміння, сприйняття та застосування 

лексичних одиниць, що дозволило б забезпечити подання відповідного 

звернення невідкладно, без додаткових технічних, формально-логічних, 

програмних чи інших обтяжень, що можуть виступати адміністративними 

бар’єрами під час реалізації суб’єктивних прав і свобод приватних осіб.  

Спрощення формалізованих адміністративних процедур в європейських 

країнах забезпечувалося роботою спеціально уповноважених адміністративних 

комісій, які проводили прикладні дослідження, спрямовані на отримання від 

населення детальної інформації щодо доцільності заповнення тих чи інших 

адміністративних документів, спрощення адміністративних формулярів, 

надання додаткових консультацій чи інформації з приводу їх заповнення.  
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Адміністративні формуляри не можуть містити складних конструкцій 

теоретичного, методологічного характеру, мають бути спрямовані на змістове 

відтворення запиту громадянина та відображення суті прийнятого рішення в 

адміністративній справі. Адміністративні формуляри не можуть бути обтяжені 

вимогами щодо зазначення понад 3-5 документів, на яких має ґрунтуватися 

адміністративне рішення у справі, адже всі вони наявні в актуальних публічних 

реєстрах та можуть бути відриті суб’єкту прийняття рішення за персональним 

доступом в електронному форматі.  

Відповідне спрощення адміністративних формулярів дозволить значно 

підвищити статистичні показники звернень до адміністративних органів та 

зменшити випадки відмов громадянам у їх прийнятті з формальних підстав. На 

жаль, в Україні практика відмов у разі звернення громадян до адміністративних 

органів є досить поширеною та потребує поступового подолання через 

невідповідність інтересам ані громадян, ані адміністративних органів, ані 

держави.  

У підрозділі 4.4 «Пропозиції та рекомендації щодо удосконалення 

адміністративного законодавства України про адміністративні провадження 

різних рівнів» визначено доцільність підготовки самостійного кодексу щодо 

взаємодії з різнорідними органами європейської адміністрації в Україні, що 

потребує детального дослідження та переосмислення національного підходу до 

змісту та співвідношення адміністративних проваджень національного та 

наднаціонального рівнів. Тому, на мій погляд, доцільно запропонувати 

розробку самостійного кодифікованого акта «Кодекс України про участь 

національних адміністративних органів у європейських адміністративних 

провадженнях», у якому має отримати визначення не тільки сучасна правова 

природа європейських адміністративних проваджень та аспекти специфіки 

реалізації компетенції національних адміністративних органів у європейських 

адміністративних провадженнях, але й порядок узгодження прийнятих рішень у 

національних публічних адміністраціях, адже вони обтяжені європейською 

взаємодією та не можуть ґрунтуватися на виключно внутрішніх аксіологічних 

засадах правого регулювання, а мають становити розумний баланс 

цілепокладання та правозастосування в рамках європейського правового 

механізму праворозуміння та правозастосування.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 

проблеми, що полягає у формулюванні концептуальних засад оновлення 

системи адміністративних проваджень в Україні з урахуванням європейського 

досвіду та перегляду ключових засад адміністративно-правового регулювання 

на вихідних доктринальних та аксіологічних засадах, впроваджених у 

європейському законодавстві у другій половині ХХ ст. у зв’язку з 

поглибленням європейської інтеграції та підвищенням мінімальних стандартів 

захисту прав людини. За результатами дисертаційної роботи сформульовано 

такі основні висновки: 
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1. Проведено порівняльно-правовий аналіз підходів у європейській та 

національній доктрині адміністративного права до співвідношення, визначення 

змісту, специфіки виокремлення виключних сфер застосування певних видів 

європейських та національних адміністративних проваджень дозволив 

сформулювати низку пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення 

української практики розвитку доктринального розуміння та практичного 

застосування, нормативного закріплення вимог до прийняття рішень та їх 

виконання в умовах поглиблення європейської інтеграції та впровадження 

європейських стандартів прийняття рішень для ключових адміністративних 

проваджень. 

2. Запропоновано розробку національного кодифіковано акта «Кодекс 

України про участь адміністративних органів у європейських адміністративних 

провадженнях» задля упорядкування відповідного нормативно-правового 

масиву актів законодавства України, яким ратифіковано та впроваджено в 

національний правовий механізм вимоги щодо виконання в Україні як 

обов’язкових вимог регламентів та директив інституцій Європейського Союзу 

(виключно в рамках ратифікації Верховною Радою України). 

Зроблено висновок щодо доцільності врахування позитивного 

європейського досвіду мотивації адміністративних актів (рішень) органів 

європейської адміністрації, обов’язкового врахування вимог щодо мотивації 

адміністративних актів у національному адміністративно-процедурному 

законодавстві. Недотримання зазначених вимог запропоновано вважати 

самостійною підставою для судового перегляду незаконних рішень суб’єктів 

владних повноважень у порядку, передбаченому Кодексом адміністративного 

судочинства України. 

3. Встановлено, що рішення європейської адміністрації та рішення 

національних органів публічної адміністрації різняться за своєю 

спрямованістю, сферою застосування, особливостями реалізації повноважень 

керівного органу, проте вимоги до мотивації рішень органів наднаціонального 

та національного рівня в країнах Європейського Союзу є спільними, 

конкретизованими на рівні актів законодавства, а також виступають підставою 

для оскарження як незаконних таких рішень органів європейської адміністрації 

або національних адміністрацій, в яких відсутні засади мотивації 

адміністративного акта, конкретизація підстав прийняття рішення 

адміністративним органом. Зазначений досвід є дуже важливим для України, 

адже дозволяє не тільки використати ефективну модель удосконалення 

прийняття адміністративних рішень європейського зразка, але й запровадити 

належну до європейської традицію мотивації та обґрунтування 

адміністративних рішень як невід’ємної умови та вимоги до правової форми 

такого рішення. 

4. Охарактеризовано, що співвідношення європейських та національних 

адміністративних проваджень слід визначити як загальне та особливе, при 

цьому загальні європейські адміністративні провадження мають досить 

обмежене коло застосування, що зумовлено виключними сферами прийняття 

європейських політик. Національні адміністративні провадження належать до 
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особливих саме через специфіку реалізації політик у національному правовому 

просторі з урахуванням дотримання наднаціональних вимог щодо взаємодії в 

Європейському Союзі різнорівневих адміністративних органів.  

Окремо слід згадати про такий вид адміністративних проваджень в країнах 

Європейського Союзу, які безпосередньо не пов’язані з розглядом 

індивідуальних адміністративних справ, проте є надзвичайно важливими для 

пересічних громадян та реалізації їхньої можливості захистити порушене 

суб’єктивне право. До них належать консультаційні адміністративні 

провадження, що здійснюються адміністративними органами різних рівнів 

перед ініціюванням адміністративного провадження основного виду. 

Консультаційні адміністративні провадження в країнах Європейського Союзу 

отримують деталізовану структуризацію та вимоги щодо стандартів їх надання, 

відповідальності адміністративного органу за належне консультування.  

Самостійним видом взаємодії адміністративних органів із громадськістю 

виступають інформаційні або інформаційно-консультаційні засади 

попереднього узгодження дій зацікавленого суб’єкта у відносинах з 

адміністративним органом європейської адміністрації. На сучасному етапі їм 

притаманні нові можливості електронної взаємодії, отримання переліку 

необхідних документів, самостійного консультування на сайті європейської 

адміністрації, ознайомлення з опитувальником, що містить перелік типових, 

поширених питань громадян та їх розв’язання з урахуванням різних 

проблемних ситуацій. Це важливо і для вітчизняного досвіду удосконалення 

взаємодії між органами виконавчої влади, для наближення правового 

регулювання до сучасних європейських стандартів. 

5. Встановлено, що удосконалення адміністративних проваджень у сфері 

економіки набуває особливого значення в Україні як для малого, середнього 

бізнесу, так і для держави, монополій. Консолідація нормативно-правових актів 

у сфері економіки може бути проведена на основі удосконалення видів 

адміністративних проваджень та розробки Економічного кодексу України. 

Правова природа адміністративних проваджень у сфері економіки в Україні 

потребує вдосконалення з метою запровадження скорочених строків розгляду, 

прийняття рішень, підвищення стандартів відповідальності перед приватними 

особами, а також для підвищення конкуренції та демонополізації пріоритетних 

сфер економічного розвитку. 

6. Розглянуто естонський підхід до розуміння поняття адміністративного 

провадження, що дозволяє виокремити комплексний, інтегрований підхід 

законодавця до розуміння адміністративного провадження як такого, що може 

бути здійснене не лише одним юрисдикційним органом, а будь-яким 

адміністративним органом, адже трансформується власне природа, зміст, 

сутність адміністративного провадження порівняно з радянською парадигмою. 

Відповідно до естонського законодавства, зокрема, до адміністративних 

органів належать державні установи, колегіальні органи: уряд, міністерства, 

департаменти, органи місцевого самоврядування, самостійні публічно-правові 

юридичні особи (університети, лікарні), а також приватні особи, які залучені до 

виконання публічних завдань, зокрема нотаріуси. Тому зазначене вище 
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визначення екстраполюється не тільки на певний юрисдикційний орган, а на 

загальну сукупність адміністративних органів, тобто відбувається спрощення, 

кодифікація законодавства щодо адміністративних проваджень різних видів, 

причому не тільки позитивних, але й адміністративно-деліктних, адже 

адміністративні органи часто уповноважені застосовувати адміністративні 

стягнення, провадити досудові дії, припиняти триваючі злочини, делікти та 

передавати справу до суду. 

7. Доведено, що загальна сукупність глобальних стандартів 

адміністративних проваджень може бути поділена на дві основні групи значень: 

матеріальні та процесуальні. Матеріальні глобальні стандарти адміністративних 

проваджень формуються виходячи з матеріальних за своєю природою цілей та 

завдань, критеріїв розвитку суспільства, які за своїм значенням відповідають 

глобальним політикам розвитку світу. Процедурні ж глобальні стандарти 

адміністративних проваджень закріплюються переважно на національному 

рівні шляхом прийняття спеціальних законів щодо засад реалізації 

адміністративних проваджень, зокрема, такі приклади наявні в сучасних 

європейських країнах як акти загального характеру, схвалені національним 

парламентом. Процедурні глобальні стандарти адміністративних проваджень 

можуть формуватися на національному рівні і в результаті судової практики 

національних судів, Європейського суду з прав людини, Суду Європейського 

Союзу тощо. 

8. Зазначено, що зміст глобальних стандартів адміністративних проваджень 

сформувався в результаті підвищення міжнародного співробітництва країн 

світу як на Європейському континенті, так і в цілому у світовій торгівлі, що 

стало запорукою проникнення в національні правопорядки низки центральних 

стандартів – прозорості, участі, верховенства права, оскаржуваності 

адміністративних актів та рішень адміністративних органів. Для України 

вивчення змісту глобальних стандартів адміністративних проваджень набуває 

особливого значення з огляду на складність їх імплементації в національному 

законодавстві, що значно відстає від сучасних вимог європейського 

законодавства щодо взаємодії органів публічної адміністрації в умовах 

міжнародної взаємодії, співпраці в рамках Європейського адміністративного 

простору. 

Зміст глобальних стандартів адміністративних проваджень сформований 

централізовано, з урахуванням інтересів міжнародних суб’єктів та 

транснаціональних корпорацій з метою запровадження спільних прозорих 

«правил гри» для обслуговування торгівельної взаємодії та адміністративної 

документації, необхідної для забезпечення її ведення. Тому залучення 

зазначених стандартів до внутрішніх національних має стати фактором 

залучення в Україну інвесторів, партнерів не тільки з Європи, але й з усього 

світу, адже дотримання їхніх вимог значно підвищить міжнародні рейтинги 

країни. 

9. Охарактеризовано, що в структурі адміністративного процесу 

з’являються нові, модифікуються попередні форми адміністративних 

проваджень, пов’язані з інформуванням та консультуванням населення, 
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розглядом звернень, скарг, пропозицій у порядку, передбаченому Законом 

України «Про звернення громадян», Законом України «Про інформацію», 

Законом України «Про доступ до публічної інформації», підзаконними актами. 

На сучасному етапі увагу вчених і дослідників привертають і нові форми 

реалізації адміністративних проваджень, доступність відповідних 

адміністративних проваджень усім категоріям населення, встановлення ставок 

адміністративного збору за надання тих чи інших адміністративних послуг, що 

набирають особливої актуальності впродовж останніх десяти років.  

Визначальний вплив на формування сучасної парадигми адміністративного 

процесу здійснює конституційний підхід до визначення основних різновидів 

адміністративних проваджень та обов’язків у структурі компетенції органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Конституція України 

виступає важливим фактором формування управлінських зв’язків у системі 

органів виконавчої влади та встановлює ряд адміністративних процедур, 

погоджень, необхідних для реалізації конституційних положень. Установча 

функція Конституції України передбачає закріплення важливих положень, 

презумпцій, вимог до реалізації прав людини в різних видах адміністративних 

проваджень та з урахуванням диференційованих підходів до правових форм 

відповідних підсистем адміністративного процесу (електронної, письмової, 

усної, іншої встановленої законом).  

Розвиток нових форм адміністративного процесу та адміністративних 

проваджень потребує врахування сучасної європейської практики реалізації 

повноважень адміністративними органами, органами локальної адміністрації в 

цифрових адміністративних провадженнях, що стали надзвичайно популярними 

в період обмежень щодо пересування громадян, комендантської години та 

інших заходів, спричинених поширенням коронавірусної хвороби в усьому 

світі. На противагу попередньому радянському періоду, в якому цифрові форми 

взаємодії майже не застосовувалися, нині актуалізуються програмні комплекси, 

технічне оснащення для зберігання величезного масиву інформації в 

електронному вигляді. 

10. Встановлено, що українське законодавство було частково модернізовано 

з урахуванням насамперед інтересів держави та пов’язаних з державними 

інституціями олігархів, які дбають передусім про власні прерогативи. 

Відсутність державного фінансування для розроблення нового законодавства у 

сфері економіки, фінансів, охорони здоров’я, банківської діяльності призводить 

до більш ніж двадцятирічного відставання в практиці правового регулювання та 

методах, що застосовуються для модернізації правового регулювання 

адміністративних проваджень в європейських країнах. Тільки економічно 

розвинені країни можуть розпоряджатися значними фінансовими витратами 

для забезпечення перспективного розвитку на законодавчому рівні; в Україні 

таке фінансування здійснюють політичні партії, представники потужних 

приватних компаній та олігархічних структур, що захищають їхні інтереси.  

Отже, важливо розробити на доктринальному та законодавчому рівнях 

сучасну концептуальну базу для вдосконалення адміністративно-правового 

регулювання адміністративних проваджень різних рівнів, щоб таке 



31 

регулювання мало спільний характер для найважливіших суспільних відносин 

та забезпечувало реалізацію та захист необхідних можливостей та гарантій прав 

людини, прийняття адміністративних рішень та їх адміністративний перегляд, 

консультування громадян. Такі концептуальні положення повинні бути 

зосереджені на адміністративних процедурах, адміністративно-судових 

провадженнях, адміністративних провадженнях з перегляду прийнятих рішень, 

а також на консультативних процедурах, інформуванні зацікавлених осіб. До 

цього часу така концептуальна база ще не була реалізована і потребує 

конкретизації щодо зазначених основних видів адміністративних проваджень 

відповідно до чинного законодавства України. 

11. Зроблено висновок про те, що спрощення вимог до адміністративних 

документів слід розглядати як функцію адміністративних органів, що має 

здійснюватися на постійній основі уповноваженими адміністративними 

органами та бути прямо передбаченою компетенцією органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування. Така постійна діяльність дозволить 

виробити стандарти адміністративних формулярів сучасного зразка, які б 

спрощували доступ до адміністративної діяльності адміністративних органів та 

підвищували довіру до органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування.  

Спрощення адміністративних формулярів виступає важливою самостійною 

вимогою до діяльності адміністративних комісій адміністративних органів, 

спрямованої на перевірку зрозумілості, доступності, простоти і логічності 

викладу тексту адміністративного формуляру для громадян, які живуть у 

певному населеному пункті, області, з огляду на усталену практику та традиції 

спілкування. Відмови у розгляді адміністративних документів мають стати 

негативним минулим вітчизняної правозастосовної практики, у перспективі 

органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повинні 

спрямовувати свої зусилля на подолання негативної практики відмов у розгляді 

звернень громадян з формальних підстав.  

12. Доведено, що європейська практика застосування функції повідомлення 

в адміністративно-процедурних провадженнях спрямована на те, щоб 

забезпечити максимальну точність і стислі строки виконання адміністративних 

рішень уповноваженими органами. Для цього при центральних органах влади – 

міністерствах, агенціях, комісіях – можуть створюватися самостійні підрозділи 

адміністративної поліції, спрямовані на забезпечення примусового виконання 

рішень адміністративних органів, що може застосовуватися тільки після 

офіційного повідомлення особі про прийняте щодо неї адміністративне 

рішення. 

Повідомлення про прийняте адміністративне рішення в практиці 

адміністративних органів європейських країн містить так необхідні елементи, 

як: чітка назва особи, щодо якої приймається рішення адміністративним 

органом, її адреса, місце проживання, контакті дані, що забезпечує можливість 

не тільки ідентифікації приватної особи, але й доведення змісту даного рішення 

його адресату, що є надзвичайно важливим для підтвердження означеного 

юридичного факту в суді у разі оскарження неналежного повідомлення 
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приватної особи. Іншим невід’ємним елементом повідомлення про прийняте 

адміністративним органом адміністративне рішення є необхідність дотримання 

у визначені строки формули резолютивної частини адміністративного рішення 

на добровільних засадах. Якщо приватна особа не згодна з формулою 

резолютивної частини індивідуального адміністративного рішення в 

адміністративно-процедурному провадженні, вона має право на оскарження 

прийнятого рішення, для чого законом або процедурним кодексом 

передбачається, як правило, десятиденний строк. У кінці повідомлення про 

прийняте адміністративне рішення, як правило, зазначається назва, адреса та 

строки звернення з метою оскарження прийнятого адміністративного рішення 

до вищої адміністративної установи або до суду. Така практика є доцільною для 

впровадження й у вітчизняну адміністративну діяльність адміністративних 

органів з метою підвищення довіри населення до держави в цілому, 

затребуваності публічних та адміністративних послуг, забезпечення 

дотримання принципів верховенства права, юридичної визначеності, 

прозорості, відповідальності тощо.  
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АНОТАЦІЇ 

 

Малетич М.М. Європейські та національні адміністративні 

провадження: порівняльно-правове дослідження. – 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, 2021. 

У дисертаційному дослідженні на підставі проведеного порівняльно-

правового аналізу обґрунтовано концептуальні положення оновлення 

вітчизняної системи адміністративних проваджень з урахуванням європейських 

доктринальних та аксіологічних засад, запроваджених в європейському 

законодавстві в середині ХХ – на початку ХХІ ст. в контексті поглиблення 

європейської інтеграції та удосконалення взаємодії з приватними особами, що 

становить особливий науковий та практичний інтерес для впровадження 

подальших кроків адміністративно-правової реформи в Україні. 

На підставі здійсненого історико-правового аналізу виникнення та 

становлення сучасних стандартів глобального, європейського та національного 

рівня в європейських країнах щодо різних видів адміністративних проваджень 

встановлено, що їх зміст одержав нормативне закріплення в низці актів 

міжнародного та європейського законодавства, а також у національному 

законодавстві та правозастосовній практиці, що зумовлює єдність 

запровадженої моделі європейських адміністративних проваджень. 

З’ясовано сутність поняття адміністративного процесу, адміністративних 

проваджень у європейській та національній доктрині адміністративного права 

та встановлено, що в новітній період властивості та ознаки адміністративних 

проваджень зазнали складних трансформацій, що зумовлено ускладненням 

застосування методів взаємодії між різними рівнями європейської адміністрації, 

а також диверсифікацією видів осіб, що залучені до різнорівневих 

адміністративних проваджень як на національному, так і на наднаціональному 

рівні. 

Розглянуто особливості формування адміністративних проваджень на 

європейському, національному та локальному рівнях, проблеми вдосконалення 

адміністративно-правового регулювання, практики реалізації функцій 
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адміністративної процедури та їх оновлення у зв’язку з необхідністю 

забезпечення мінімальних стандартів захисту прав людини як учасника 

адміністративних проваджень різних видів у єдиний узгоджений спосіб, 

гарантований як на національному, так і на європейському рівні. 

Сформульовано пропозиції та рекомендації щодо подальших кроків 

адміністративно-правової реформи в Україні з урахуванням європейського 

досвіду систематизації адміністративного законодавства, розвитку правового 

регулювання адміністративних проваджень, удосконалення закріплення прав і 

свобод людини і громадянина в оновленому правовому регулюванні ключових 

видів адміністративних проваджень. 

Ключові слова: адміністративна процедура, адміністративне 

провадження, адміністративний орган, адміністративний процес, 

Європейська Комісія, європейські адміністративні провадження, органи 

виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, система 

адміністративних проваджень. 

 

Малетич М.М. Европейские и национальные административные 

производства: сравнительно-правовое исследование. – 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, 2021. 

В диссертационном исследовании на основании проведенного 

сравнительно-правового анализа обоснованы концептуальные положения 

обновления отечественной системы административных производств с учетом 

европейских доктринальных и аксиологических основ, внедренных в 

европейском законодательстве в середине ХХ – в начале ХХІ ст. в контексте 

углубления европейской интеграции и усовершенствования взаимодействия с 

частными лицами, что представляет особенный научный и практический 

интерес для перспективного усовершенствования этапов административно-

правовой реформы, осуществляемой в Украине. 

На основании проведенного историко-правового анализа возникновения и 

становления современных стандартов глобального, европейского и 

национального уровней в европейских странах касательно различных видов 

административных производств установлено, что их содержание получило 

нормативное закрепление в ряде актов международного и европейского 

законодательства и правоприменительной практике, что обусловливает 

единство внедренной модели европейских административных производств. 

Исследовано содержание понятия административного процесса, 

административных производств в европейской и национальной доктринах 

административного права и установлено, что в современный период свойства и 

признаки административных производств претерпели значительные 

трансформации, связанные с усложнением применения методов 

взаимодействия между различными уровнями европейской администрации, а 

также в связи с диверсификацией видов лиц, которые вовлечены в 
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разноуровневые административные производства как на национальном, так и 

наднациональном уровнях. 

Рассмотрены особенности формирования административных производств 

на европейском, национальном и локальном уровнях, проблемы 

усовершенствования административно-правового регулирования, практики 

реализации функций административной процедуры и их обновления в связи с 

необходимостью обеспечения минимальных стандартов защиты прав человека 

как участника административных производств различных уровней единым 

согласованным способом, гарантированным как на национальном, так и на 

европейском уровне. 

Сформулированы предложения и рекомендации относительно дальнейших 

шагов административно-правовой реформы в Украине с учетом европейского 

опыта систематизации административного законодательства, развития 

правового регулирования административных производств, усовершенствования 

закрепления прав и свобод человека в обновленном правовом регулировании 

ключевых видов административных производств. 

На основании проведенного анализа европейского и национального опыта 

доктринального осмысления центральных дефиниций – административного 

процесса, административной деятельности, административных производств – 

сформулированы предложения и научные подходы относительно пересмотра 

отечественного понимания содержания и признаков исследуемых правовых 

явлений. 

Приведена характеристика содержания глобальных стандартов 

административных производств, сформированных в результате 

интенсификации международного сотрудничества стран мира, как на 

Европейском континенте, так и в целом в мировой торговле, это стало основой 

внедрения в национальные правопорядки ряда центральных стандартов – 

прозрачности, участия, верховенства права, возможности обжалования 

административных актов и решений административных органов. 

Для Украины изучение содержания глобальных стандартов 

административных производств особо важно, поскольку сложность их 

имплементации в национальном законодательстве обуславливает 

взаимодействие органов публичной администрации в условиях 

международного взаимодействия, сотрудничества в рамках Европейского 

административного пространства. 

Сформулированы выводы о развитии административно-процедурного 

законодательства в части усовершенствования смежных видов 

административных производств: консультативных процедур, информационного 

обслуживания, предоставления административных услуг и т. д. 

Консультативные процедуры требуют развития взаимосвязей с установленной 

законом компетенцией административного органа касательно рассмотрения 

административных дел. Консультативные процедуры не могут предоставляться 

административными органами вне определенной законом сферы закрепленной 

компетенции. 
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Обосновано, что развитие новых форм административного процесса и 

административных производств требует учета современной европейской 

практики реализации полномочий административными органами, органами 

локальной администрации в цифровых административных производствах, 

ставшими чрезмерно популярными в период ограничений относительно 

передвижения граждан, комендантского часа, и других ограничительных мер, 

вызванных распространением коронавирусной болезни во всем мире. В 

противовес предыдущему советскому периоду, в котором цифровые формы 

взаимодействия почти не применялись, в современный период 

актуализируются программные комплексы, техническое оснащение для 

хранения огромного массива информации в электронном виде. 

Ключевые слова: административная процедура, административные 

производства, административный орган, административный процесс, 

Европейская Комиссия, европейские административные производства, органы 

исполнительной власти, органы местного самоуправления, система 

административных производств. 

 

Maletych M.M. European and national administrative proceedings: 

comparative legal study. – Manuscript. 

Thesis for a Doctoral Degree in Law: Speciality 12.00.07 – administrative law 

and process; financial law; information law. – Zaporizhzhia National University, 

Zaporizhzhia, 2021. 

In this thesis based on comparative legal analysis have been substantiated 

conceptual provisions of renewal of the national system of administrative 

proceedings with respect to doctrinal and axiological grounds, introduced into 

European legislation in the middle XX – beginning of XXI century in the context of 

intensification of European integration and improvement of counter-action between 

public administration bodies and citizens, that constitutes a serious scientific & 

practical interest for introduction of further steps of administrative legal reform in 

Ukraine. 

On the basis of the performed historical legal analysis of development of global, 

European and national standards in European countries as to different types of 

administrative proceedings have been defined the conclusions, that the essence of 

these proceedings had been fixed in the number of international and European 

legislative acts, and also in the national legislation and law-enforcement practice, that 

grants unity of the introduced model of European administrative proceedings. 

The essence of the notion of administrative process, administrative proceedings in 

European and national doctrine of administrative law have been considered and 

imposed, that in modern period peculiarities and general features of administrative 

proceedings have faced significant transformations, that had been caused by raising 

difficulties in applications of methods of co-ordination between different levels of 

European administration, and also by diversification of types of persons acting in 

multy-level administrative proceedings both at national and supra-national levels. 

Peculiarities of development of administrative proceedings at European, national 

and local levels, issues of improvement of administrative legal regulation, practice of 
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realization of functions of administrative procedure and their renewal in connection 

with the necessity to grant minimum standards of human rights protection as a 

participant of administrative proceedings of different types in a single unified 

manner, granted both at national, and European levels. 

Proposals and recommendations as to further steps of administrative reform 

realization in Ukraine have been formed with respect to European experience of 

systematization of administrative legislation, development of legal regulation of 

administrative proceedings, improvement of fixation of rights and freedoms of a 

citizen and a person in a over-thought legal regulation of the key types of 

administrative proceedings.  

Key words: administrative body, administrative body, administrative procedure, 

administrative proceeding, administrative process, European administrative 

proceedings, European Commission, executive authorities, local self-governance 

bodies, system of administrative proceedings. 
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