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АНОТАЦІЯ 

 

Малетич М.М. Європейські та національні адміністративні 

провадження: порівняльно-правове дослідження. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

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, впроваджених в 

європейському законодавстві в середині ХХ – початку ХХІ століття 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 смачних стандартів глобального, європейського та 

національного рівня в європейських країни 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 

обумовлює 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 дістали складних трансформацій, що 
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обумовлено 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 

удосконалення адміністративно-правового регулювання, практики реалізації 

функцій адміністративної процедури та їх оновлення у зв’язку з необхідністю 

забезпечення мінімальних стандартів захисту прав людини як учасника 

адміністративних проваджень різних видів в єдиний узгоджений спосіб, 

гарантований як на національному, так і на європейському рівнях. 

Сформульовано пропозиції та рекомендації щодо подальших кроків 

проведення 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. 

На підставі здійсненого аналізу європейського та національного 

досвіду доктринального розуміння центральних дефініцій – 

адміністративного процесу, адміністративної діяльності, адміністративних 

проваджень, - сформульовано пропозиції та наукові підходи до перегляду 

вітчизняних уявлень про зміст та ознаки досліджуваних правових явищ. 

Узагальнено, що сучасний стан розвитку галузі адміністративного 

права характеризується складними трансформаційними процесами перегляду 

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

процесуальних правил розгляду та перегляду адміністративних справ у 

різних видах адміністративних проваджень. В Європейському Союзі 

перегляд змісту, сутності, правового регулювання адміністративних 

проваджень здійснювався в середині ХХ ст. для цілей формування 
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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 в контексті 

проведення комплексної адміністративно-правової реформи, проте досі не 

призвели до прийняття низки важливих кодифікованих актів ані в 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.  

Зроблено висновок, що адміністративна реформа в Україні призвела до 

розвитку деяких видів адміністративних проваджень, визначених у основних 

кодифікованих актах, таких як: Кодекс адміністративного судочинства 

України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, які все ще 

мають сильний вплив колишньої радянської правової традиції, що має 

сильний державно-орієнтований характер, не беручи до уваги реальні 

потреби приватних осіб та громадян. Демократизація адміністративного 

регулювання в Україні мала частковий вплив, оскільки вона була 

запроваджена лише у сферах, на які не впливали потужні олігархічні 

структури. 

Узагальнено, що децентралізація держави, проголошена у 2016 році, 

продемонструвала часткову ефективність запроваджених адміністративних 

норм та іманентну для них адміністративну процедуру, оскільки більшість із 
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них були побудовані відповідно до радянських правил та законодавчої 

практики, без урахування зовнішнього впливу на суспільні відносини, 

місцеві адміністрації, діяльність установ місцевого самоврядування. У цьому 

зв’язку сучасне українське законодавство має змінитися таким чином, як це 

запропоновано провідними європейськими країнами та запровадити 

ефективні заходи щодо реалізації та захисту прав людини, надаючи 

можливість переглянути будь-які незаконні адміністративні дії чи рішення. 

Узагальнено, що на рівні підзаконних актів українське законодавство 

суттєво збільшилося та продемонструвало тенденцію до неконтрольованого 

множення разом із тенденцією до заснування нових адміністративних органів 

та установ на центральному рівні. Адміністративно-правовий статус 

міністерств був покращений, хоча лише частково на законодавчому рівні, але 

більшість функцій, зобов’язань та проваджень регулюються на підзаконному 

рівні.  

Сформульовані висновки стосовно розвитку адміністративно-

процедурного законодавства з необхідністю удосконалення суміжних видів 

адміністративних проваджень: консультативних процедур, інформаційного 

обслуговування, надання адміністративних послуг і т.д. Консультативні 

процедури вимагають розвитку  у взаємозв’язку з закріпленою в законі 

компетенцією адміністративного органу щодо розгляду адміністративних 

справ певних видів. Консультативні процедури не можуть надаватися 

адміністративними органами по-за визначеними законом сферами наданої 

компетенції. 

Ключові слова: адміністративне провадження, європейські 

адміністративні провадження, система адміністративних проваджень, 

Європейська Комісія, адміністративний орган, органи виконавчої влади, 

органи місцевого самоврядування, адміністративний процес, 

адміністративна процедура. 
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SUMMARY 

 

Maletych M.M. European and national administrative proceedings: 

comparative legal study. – Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

Thesis for obtaining scientific degree of doctor of legal sciences under 

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. 
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Peculiarities of development of administrative proceedings at European, 

national and local levels, issues of improvement of administrative legal regulation, 

practice of 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.  

On the basis of the performed analysis of European and national experience 

of doctrinal understanding of central definitions – administrative process, 

administrative activity, administrative proceedings, - have been formed proposals 

and scientific approaches to renewal of domestic understanding of the essence and 

features of the considered legal notions. 

Author`s generalized, that modern state of development of the branch of 

administrative law is characterized by difficult transforming processes relating to 

review of the legal forms, types, methods, goals, guaranties, democratic standards, 

procedural rules of hearing and review of administrative cases in different types of 

administrative proceedings.  

In the European Union review of the essence, nature, legal regulation of 

administrative proceedings had been performed in the middle XX century for the 

aims of development of the European administrative space, where public services 

had to obtain common legal grounds and to raise effectiveness of public 

administration activities, to contribute to development of economic processes and 

limitation of corrupted practices in administrative activities through introduction of 

common democratic standards of good governance and good administration, that 
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has significantly influenced conceptual grounds of national regulation of 

administrative proceedings. 

In Ukraine the mentioned transformational processes had been taking place 

during implementation of the complex administrative legal reform, but till this time 

has not resulted into adoption of a list of important codified acts nor in the sphere 

of administrative procedures, nor regarding citizens applications or administrative 

offences proceedings, that is why it had been considered necessary to develop 

conceptual basis for transformation of national administrative proceedings with 

respect to demands of modern European legislation and law-enforcement practice. 

Conclusions have been made as to the results of administrative reform in 

Ukraine regarding development of certain types of administrative proceedings, 

defined in the main codifies acts, such as: The Code of administrative adjudication 

of Ukraine, the Code of Ukraine on administrative offences, that still are 

significantly influences by a former Soviet legal tradition, that had a strong state-

centered interest & goals-orientation, but not considering private persons interests 

as well as ones of the citizens. Democratization of administrative regulation in 

Ukraine had partial impact, as it had been realized only in the spheres, where 

oligarch structures had no influence. 

Author generalized, that decentralization of the state, proclaimed in 2016, 

demonstrated partial effectiveness of the implemented administrative norms and 

immanent to them administrative procedure, as most of them had been developed 

according to the Soviet rules and legislative practice, without correlation with 

external influence on the social relations, local administrations, activities of the 

institutions of self-governance. In this respect modern Ukrainian legislation should 

be changed in such a way, that would correspond to the proposed by the leading 

European countries and to implement effective measures for realization and 

protection of human rights, providing the possibility to review any illegal 

administrative actions or decisions. 

Author`s generalized, that at the level of by-laws Ukrainian legislation had 

significantly developed its system and demonstrated tendency to uncontrolled 
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multiplication along with the tendency to introduction of a range of new 

administrative bodies and institutions at central level. Administrative legal status 

of the ministries had been improved, although only partially at the legislative level, 

but the most of functions, obligations and proceedings are still regulated at by-laws 

level. 

Author made conclusions as to development of administrative procedural 

legislation and underlined the necessity to improve connected types of 

administrative proceedings: consultative procedures, information support, 

rendering of administrative services etc. Consultative procedures should be 

developed in connection with the defined by the law competence of administrative 

body as to gearing administrative cases of a certain type. Consultative procedures 

cannot be rendered by administrative bodies without strict fixation to the approved 

competence. 

Key words: administrative proceeding, European administrative 

proceedings, European Commission, administrative body, system of administrative 

proceedings, administrative body, executive authorities, local self-governance 

bodies, administrative process, administrative procedure. 
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ВСТУП 

 

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.  

В Європейському Союзі перегляд змісту, сутності, правового 

регулювання адміністративних проваджень здійснювався в середині ХХ ст. 

для цілей 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 в контексті 

проведення комплексної адміністративно-правової реформи, проте досі на 

призвели до прийняття низки важливих кодифікованих актів ані в 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 напрямок розвитку європейської правової 

доктрини та галузі адміністративного права, зусилля науково-дослідних 
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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.  

Слід узагальнити, 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. 

З огляду на вищевикладене, розробка концептуальних засад перегляду 

змісту, значення, процесуальних правил, підходів до систематизації 
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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 важливе 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 в сфері адміністративного 

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

внесок в становлення сучасної системи адміністративних проваджень в 

Україні: В.Б. Авер′янов, І.П. Голосніченко,  Т.О. Губанова, Н.Л. Губерська, 

П.В. Діхтієвський, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, О.В. 

Кузьменко, Є.В. Курінний, Є.О. Легеза, Д.М. Лук′янець, П.В. Макушев, Д.В. 

Приймаченко, А.А. Пухтецька,  О.М. Сибіга, С.Г. Стеценко, Ю.С. 

Шемшученко. а також провідні європейські вчені: С. Батіні, Ж. Гондуін, К. 

Грегорі, Дж. Джексон, Ж. Зіллер, Е. Кінней, Т. Котрьєр, С. Касіс, А. Ланг, М. 

Краєвський, Е. Ноймаєр, М. Фромонт, 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. 
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Однак у вищезгаданих наукових працях вітчизняних та європейських 

дослідників до цього часу не отримали вирішення важливі для вітчизняної 

доктрини, галузі, науки адміністративного права та проведення подальших 

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

кардинальним переглядом вітчизняної системи адміністративних проваджень 

та встановлення співвідношення національних та наднаціональних 

проваджень, перегляду аксіологічних засад та специфіки адміністративно-

правового регулювання нових видів адміністративних проваджень, що 

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

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.ст. 

підвищує рівень суспільного запиту на якісне оновлення правового 

регулювання з урахуванням позитивного європейського досвіду 

удосконалення 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 р.р., затверджених 

Постановою Загальних Зборів Національної академії правових наук України 

від 24 вересня 2010 р. № 14-10, Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», 
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схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015; Планів 

наукових досліджень Запорізького національного університету на 2015-2019 

р.р.  

Дисертація відповідає цілям досягнення Національної стратегії у сфері 

прав людини, затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 

р.; 501/2015; Стратегії реформування державного управління України на 

період до 2021 р., затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

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

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

Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 

інститутів на 2015-2020 р.р., схваленої 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. 

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлені 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; 
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 охарактеризувати трансформацію сутності та процесуальних 

правил адміністративних проваджень в українському 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 в 

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 надання в новітніх 

умовах цифровізації адміністративної діяльності; 
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 провести порівняльно-правовий аналіз досвіду окремих 

європейських країн щодо удосконалення прийняття індивідуальних 

адміністративних актів; 

 проаналізувати досвід окремих європейських країн щодо 

удосконалення укладання та виконання адміністративних договорів; 

 визначити особливості удосконалення європейського досвіду 

притягнення до адміністративної відповідальності фізичних та юридичних 

осіб в рамках адміністративно-деліктних проваджень; 

 охарактеризувати досвід окремих європейських країн щодо 

удосконалення судових адміністративних проваджень; 

 сформулювати пропозиції та рекомендації щодо удосконалення 

правового регулювання та правозастосовної практики вітчизняних 

адміністративних проваджень з урахуванням європейського досвіду. 

Об′єктом дослідження є суспільні відносини щодо формування та 

реалізації європейських та національних адміністративних проваджень в 

Україні. 

Предмет дослідження є концепція розуміння змісту та співвідношення 

європейських та національних адміністративних проваджень: порівняльно-

правовий аспект. 

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 дозволило 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 забезпечив якісне ознайомлення з 

європейським досвідом модернізації адміністративно-правового регулювання 
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спірних та безспірних адміністративних проваджень та охарактеризувати 

позитивні та 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). Структурно-функціональний метод дозволив розкрити 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 щодо удосконалення вітчизняного розуміння, формування 

підходів до оновлення системи адміністративних проваджень 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, 

їх 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», що об′єднає в єдиному акті спільні риси  

адміністративних проваджень як конфліктного, так і неконфліктного 

характеру, що дозволить запровадити нові види адміністративних 

проваджень, введені в європейську практику. Структура такого Закону 

повинна містити розділи про вживані визначення, види адміністративних 

проваджень, правила адміністративних проваджень, стандарти та принципи 

адміністративної відповідальності, що застосовуються, правила 

адміністративної відповідальності, адміністративний контроль та режими 

адміністративного виконання, заключні положення. Загальна законодавча 

база адміністративного регулювання має трансформуватися відповідно до 

запроваджених норм вищезазначеного закону та відповідно до Національної 

стратегії та Національного плану адміністративної реформи, що потребують 

розробки Кабінетом Міністрів України, та дозволять розмежувати кроки 

таких реформ, конкретизувати наслідки, результати такої діяльності, їх 

внесок та співвідношення з іншими діями Уряду та центральних 

адміністративних органів. 
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  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, в цьому аспекті необхідно створити спільне 

законодавство для забезпечення їх реалізації з урахуванням глобальних та 

європейських адміністративних проваджень, адже спільні засади правового 

регулювання здатні значно прискорити не тільки управлінські процеси, але й 

торгівельну співпрацю, що для деяких країн є фактором виживання на 

світовій палітрі незалежних країн. Для України впровадження глобальних 

стандартів адміністративних проваджень також є бажаним і на рівні 

національного адміністративного законодавства, щоправда з урахуванням 

національних адміністративних традицій взаємодії адміністративних органів 

та приватних осіб, що має бути забезпечено, на моє переконання, на рівні 

спеціального загального закону про адміністративні провадження. 

 встановлено, що в європейських країнах адміністративне право 

вважається виключно державним правом, вимоги щодо здійснення 

адміністративної діяльності переважною мірою формуються урядом та 

парламентом, в залежності від розподілу функцій та повноважень в діючій 

формі державного правління. Проте, глобальні інструменти впливу на 

формування національних політик дедалі більшою мірою отримують 

підтримку національних урядів та парламентів з огляду на важливість 

отримання цінностей першочергового порядку, розподіл яких, як і 

продовольчих ресурсів, вакцин та інших лікарських засобів, здійснюється на 

глобальному рівні. Тому важливо забезпечити не тільки розуміння значення, 

змісту глобальних стандартів та їх правильного застосування в сучасній 

правотворчій та правозастосовній діяльності органів державної влади в 

Україні з метою поступового ведення основних процесуальних стандартів як 

невід′ємної складової конституційно- та законодавчо закріплених вимог 
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щодо належного процесу, спільного регуляторного режиму, дотримання 

верховенства права, правил судового перегляду з метою забезпечення 

справедливого розгляду адміністративним справ та захисту порушених 

суб’єктивних прав людини. 

  охарактеризовано зміст глобальних стандартів адміністративних 

проваджень, зокрема, прозорості як самостійного інструменту глобального 

регуляторного режиму та стандарту, що застосовується до низки 

адміністративних проваджень в провідних країнах світу. Центральною 

вимогою даного стандарту є зобов’язання адміністративних органів 

опубліковувати вимог до адміністративної діяльності та розгляду справ 

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

учасникам адміністративних проваджень. Передбачається надання розумного 

строку перед вступом в законну силу нових вимог адміністративних органів 

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

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

забезпечити відповідність адміністративних документів новим вимогам 

адміністративних органів та мати час для внесення відповідних корективів у 

свою експортну діяльність. До означених вимог також додаються стандарти 

інформування та консультування громадян, завдяки чому доведення змісту та 

вимог глобальних стандартів до учасників адміністративних проваджень 

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

  охарактеризовано зміст стандарту гармонізації як самостійного 

інструменту глобального регуляторного режиму та стандарту, що 

застосовується для різних видів адміністративних проваджень, полягає у 

забезпеченні відповідності засобів впливу національних адміністративних 

органів міжнародним стандартам, рекомендаціям, що формуються на 

глобальному рівні.  

 узагальнено, що глобальні стандарти адміністративних проваджень 

не визнаються юридично обов’язковими, проте їх дотримання забезпечується 

завдяки високому авторитету міжнародних інституцій, а також тих 
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додаткових можливостей, які надає участь на постійній основі в глобальних 

та міжнародних організаціях окремим національним державам; 

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

могутність окремих країн в міжурядовій співпраці, тим самим надаючи їм 

додаткові можливості для розвитку та захисту населення від викликів 

тисячоліття;  

 положення про вивчення змісту глобальних стандартів для 

національних проваджень, що здійснюється у вищих навчальних юридичних 

закладах України, а саме: з метою набути знання 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; вміння формулювати, порівнювати істотні ознаки ключових 

дефініцій стосовно адміністративного процесу та його елементів, 

класифікувати європейські адміністративні провадження, брати 

безпосередню участь в спірних адміністративних провадженнях; 
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формулювати пропозиції та рекомендації щодо захисту порушених прав 

людини в 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 

 у наукових працях вітчизняних та європейських дослідників до цього 

часу не отримали вирішення важливі для вітчизняної доктрини, галузі, науки 

адміністративного права та проведення подальших кроків адміністративно-

правової реформи в Україні проблеми, пов’язані з кардинальним переглядом 

вітчизняної системи адміністративних проваджень та встановлення 

співвідношення національних та наднаціональних проваджень, перегляду 

аксіологічних засад та специфіки адміністративно-правового регулювання 

нових видів адміністративних проваджень, що формуються у зв’язку з 

необхідністю забезпечення інтересів приватних осіб в публічно-правовій 

сфері (консультативні процедури, транскордонні адміністративні послуги, 

провадження з розгляду петицій громадян в 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 

зазнав значного удосконалення, хоча й лише частково на законодавчому 
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рівні, але більшість функцій, зобов’язань та провадження регулюються на 

підзаконному рівні, такий стан не можна розглядати як необхідний наслідок 

адміністративної реформи, потребує подальших перетворень та розвитку 

підходів до правового регулювання адміністративних проваджень, 

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

місцевому рівнях. 

 підходи до кодифікації актів адміністративного законодавства 

України, що 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, а саме:  продовжити розробку 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, захищаючи особу, а не перш за все державу.  

 розвиток положень 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 
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тих лексичних одиниць, які найбільш часто використовуються в певному 

селі, селищі, місті, причому використання саме поширеного у даному 

населеному пункті відповідника, або синоніма, що обґрунтовується 

доцільністю його розуміння та застосування суб’єктом звернення при першій 

спробі подання відповідного формуляра, заяви, пропозицій. Тобто критерієм 

застосування 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 врахування 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 викликів 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 щодо про 

можливості отримання потрібних адміністративних документів, доцільності 

обрання 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 за такими основними напрямами: 
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 у науково-дослідній сфері – як основа для проведення подальших 

наукових досліджень розуміння правової природи, змісту, засад модернізації 

системи адміністративних проваджень в Україні з урахуванням 

європейського досвіду правового регулювання (акт впровадження 

Запорізького національного університету від 20 травня 2021 р.); 

 у правозастосовній діяльності – як підґрунтя розвитку та 

підвищення якості прийняття управлінських та адміністративних актів, 

надання адміністративних послуг населенню, спрощення формальних вимог 

до розгляду адміністративних справ уповноваженими юрисдикційними 

органами;  

 у навчальному процесі – для викладання студентам вищих 

юридичних навчальних закладів навчальних дисциплін «Адміністративне 

право України», «Адміністративне судочинство», а також для підготовки 

підручників і навчальних посібників з відповідних навчальних курсів. 

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 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.); 
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«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 об’єднують  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. 
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РОЗДІЛ 1. 

РОЗВИТОК  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕНЬ В КРАЇНАХ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ 

 

1.1. Формування процесуальної природи адміністративних 

проваджень в контексті адміністративно-правових реформ в 

європейських країнах 

 

Адміністративні провадження виступають центральною складовою 

державно-правових реформ країн Європейського Союзу [ 6, C.5], адже саме 

завдяки трансформації правової матерії, її форм, властивостей забезпечується 

досягнення спільних цілей та цінностей європейських країн (верховенство 

права [107], законність [342], пропорційність [344], недискримінація [342], 

повага прав людини [346, 360]). 

Процесуальна природа адміністративних проваджень на сучасному 

етапі зазнає уніфікаційних трансформацій, спрямованих на переробку а 

напрямі спрощення та діджиталізації існуючих та формування нових видів 

адміністративних проваджень [424], необхідних для забезпечення ефективної 

взаємодії між публічними адміністраціями країн Європейського Союзу. 

Важливими факторами, що вплинули на формування оновленої 

процесуальної природи адміністративних проваджень стали такі важливі 

кроки, прийняті Європейською Комісією, Європейським Парламентом та 

Радою [426-427], які визначили оновлені аксіологічні засади та правові рамки 

взаємодії між стейкхолдерами євроінтеграційних процесів та національними 

адміністраціями, забезпечивши нові ефективні методи координації та 

забезпечення реалізації державних політик на наднаціональному, 

національному та локальному рівнях. 

Правова природа адміністративних проваджень зазнала значних змін з 

середини ХХ століття, саме в цей час на європейському континенті відбулися 
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титанічні зрушення в напрямі перегляду та уніфікації національних 

адміністративних проваджень, щоправда нерівномірно. Найбільш успішний 

досвід модернізації адміністративних проваджень був представлений у 

наукових дослідженнях не окремих країн, а Ради Європи, Європейського 

Союзу, що дало змогу створити спільну теоретичну та методологічну основу 

подальших реформ [428-430], систематизації та кодифікації законодавства, 

перегляду засад та видів відповідальності, опосередкованих різними 

правовими формами адміністративних проваджень. 

Порівняно з вищенаведеним, український досвід є мало ефективним 

[502] з точки зору недостатньої узгодженості та координації як процесів 

державно-правових реформ, так і з точки зору нормотворчої техніки, правил 

та стандартів структуризації, виокремлення видів адміністративних 

проваджень в умовах складних процесів розвитку галузей права та 

необхідності перегляду неефективних механізмів захисту прав людини. 

 Порівняльно-правовий метод в адміністративному, конституційному 

праві як провідних галузях публічного права використовується для 

встановлення важливих сутнісних ознак, властивостей досліджуваних 

правових явищ, їх співвідношення в заданих умовах реалізації 

уповноваженими суб’єктами [502]. 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, їх якісні та кількісні 

показники, необхідні для забезпечення консенсусу в суспільстві та довіри до 

влади, її уповноважених органів. 

Для з′ясування сучасної природи адміністративних проваджень 

необхідно виходити з результатів наукових досліджень, представлених 

провідними європейськими регіональними організаціями, адже вони 

отримували спеціальне фінансування та щодо них приймалися окремі 



37 

рішення відповідними європейськими органами [504] для розробки 

найважливіших засад спільної реалізації державних політик, заходів 

примусу, протидії корупції, забезпечення мінімальних стандартів захисту 

прав людини. Таким чином сформувалися нові види адміністративних 

проваджень, в яких отримали об’єктивацію процесуальні правила розгляду 

різних видів адміністративних справ, як на горизонтальному, так і на 

вертикальному рівні взаємодії в системі європейської адміністрації.  

Цей досвід має велике значення України не тільки у зв’язку з 

проголошеним Конституцією України курсом на інтеграцію до європейських 

структур, але й з огляду на необхідність якісного оновлення значного масиву 

вітчизняного законодавства, прийнятого в радянський та неорадянський 

період без урахуванням важливих європейських стандартів належного 

судового процесу, належної адміністрації в адміністративних процедурах та 

зверненнях громадян, що виступають одночасно і важливими напрямами 

розвитку спеціальних вітчизняних досліджень на перспективу [247, C.15].   

Проведені у 2003, 2004 р.р. дослідження Ради Європи  [538] та 

Європейського Союзу [539] щодо найважливіших спільних цінностей та 

принципів взаємодії між органами виконавчої влади та громадянами 

дозволило сформувати сучасні стандарти спірних та безспірних 

адміністративних проваджень, вимог щодо їх правової форми, специфіки 

реалізації повноважень учасників відповідних індивідуально-конкретних 

адміністративних справ, а також оновити стандарти захисту прав людини з 

урахуванням європейського конвенційного механізму та стандартів Ради 

Європи щодо заборони свавілля, дискримінації, незаконних арештів, рішень 

юрисдикційних органів. Виходячи з їх змісту слід зробити висновок про 

формування оновленої процесуальної природи адміністративних проваджень, 

зміст якої обумовлений, в першу чергу, наднаціональними європейськими 

тенденціями уніфікації та конвергенції в правовому регулюванні 

найважливіших видів адміністративних проваджень. 
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Процес уніфікації адміністративних проваджень став необхідним 

результатом поглиблення європейської адміністративної конвергенції та 

виступив фактором уніфікації адміністративно-правового регулювання на 

наднаціональному, регіональному та локальному рівнях. Процес уніфікації 

адміністративних проваджень історично представлений такими етапами, як:  

1) формування європейської ідеї та доктринальних засад вироблення 

спільних аксіологічних засад діяльності європейської адміністрації (XVIII-

ХIX ст.);  

2) кристалізація вчень про захист прав людини та їх реалізацію в 

умовах європейського конвенційного механізму (перша половина ХХ ст.);  

3) удосконалення правового регулювання європейських країн в 

пріоритетних сферах економіки, соціально-культурної взаємодії, 

адміністративно-політичній площині; 

4) закріплення спільних стандартів діяльності публічних адміністрацій 

в Європейському адміністративному просторі, розробка концептуальних 

засад проведення адміністративно-правових реформ в країнах Європейського 

Союзу (ХХ ст.); 

5) удосконалення правової природи адміністративних проваджень, 

правового регулювання та підходів до систематизації адміністративного 

законодавства з урахуванням викликів діджиталізації, впровадження нових 

форм діяльності органів публічної адміністрації (поч. ХХІ ст.); 

6) уніфікація адміністративних проваджень для забезпечення 

транскордонної взаємодії адміністративних органів країн Європейського 

Союзу (ХХІ ст.); 

7) розвиток та рецепція положень європейської доктрини в країнах 

Східного Партнерства та впровадження стандартів належного урядування та 

належної адміністрації на пострадянському просторі, системний перегляд 

національного законодавства з метою удосконалення адміністративних 

проваджень з урахуванням європейських принципів та стандартів (ХХІ ст.). 
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Означені етапи дозволяють зрозуміти асинхронність розвитку 

вітчизняної та європейської правової доктрини та підходів до формування 

спрощених адміністративних проваджень, удосконалення їх змісту та 

правових форм реалізації [259].  

На думку багатьох вітчизняних вчених, відставання українського 

законодавства від сучасного європейського за аксіологічними засадами, 

модернізованими положеннями адміністративних проваджень становить 

близько двадцяти років кропіткої роботи з нормопроектування та 

правозастосування, проведення адміністративно-правових реформ в Україні 

вимагає не тільки прийняття реформ та їх реклами на державному рівні, але й 

комплексних заходів, які забезпечують впровадження в життя важливих 

європейських цінностей: верховенства права, демократії, поваги та захисту 

прав людини [351]. 

Вітчизняний розвиток адміністративного процесу має значний досвід 

удосконалення правових форм та систематизації адміністративних 

проваджень, який заснований на формалізації правил режиму законності та 

був впроваджений в радянський період [308-310].  

На сучасному етапі розвитку теорії адміністративного процесу 

вітчизняні вчені досліджують наступні важливі правові проблеми 

становлення адміністративного процесу та основних видів адміністративних 

проваджень спірного та безспірного характеру: проблеми уніфікації вимог та 

стандартів до безспірних стандартів з урахуванням європейського досвіду, 

проблеми впровадження мінімальних стандартів захисту прав людини в 

адміністративних провадженнях; проблеми оновлення та підвищення 

ефективності інституту адміністративного оскарження та підвищення довіри 

населення до рішень, що приймаються адміністративними органами, 

проблеми удосконалення та дотримання презумпцій та гарантій належного 

судового процесу, впроваджених у судовій практиці Європейського суду з 

прав людини в українській правозастосовній практиці. Означений перелік 
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проблем не є вичерпним, спрямований на визначення перспективних 

напрямів дисертаційних досліджень та розвиток правозастосування. 

До того ж, варто відмітити, що адміністративний процес в Україні 

поступово набуває рис європейських підходів до підвищення демократичних 

стандартів захисту прав людини [474], що дає змогу не тільки створити 

ефективний адміністративно-правовий механізм захисту прав людини, але й 

сприяти уніфікації правового регулювання, перспективної розробки такого 

роду адміністративних проваджень в Україні [279], які за своїм змістом та 

формою могли б бути сумісними з адміністративними провадженнями країн 

Європейського Союзу для забезпечення транскордонного співробітництва та 

ефективного надання адміністративних послуг громадянам Європейського 

Союзу та громадянам України, біженцям з пострадянських авторитарних 

республік, країн Азії, Китаю. 

Цікаво відмітити і 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 та 

дослідниками. Вертикальні європейські адміністративні провадження 

опосередковують взаємодію Європейської Комісії та одиничної національної 

адміністрації, кількох національних адміністрацій (групи та певною ознакою 

впровадження) та системи національних адміністрацій (всіх європейських 

національних адміністрації), 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 обумовлена таким впливом та імперативом. 

Горизонтальні європейські адміністративні провадження реалізуються 

на рівні національних адміністрацій та являють собою, як правило, складні 

форми координації за участю європейських агенцій, громадських організацій, 

міжнародних фондів та інших учасників європейських адміністративних 
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правовідносин. Вітчизняний уряд також можу бути залучений до такого роду 

горизонтальної координації з метою розробки, зокрема, планів дій, стратегій, 

нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію європейських 

адміністративних політик  в умовах поступового поглиблення європейської 

інтеграції. 

Теоретичні основи формування та розвитку адміністративних 

проваджень на сучасному етапі становлення теорії адміністративного 

процесу стали предметом уваги таких провідних вітчизняних вчених, як: Т.О. 

Коломоєць [203-206], В.К. Колпаков [207-211], А.Т. Комзюк [212], Д.М. 

Лук′янець [239], Ю.С. Педько [308-310], А.А. Пухтецька [340-345] та низка 

інших, які в своїх дослідженнях розкрили зміст та співвідношення окремих 

видів адміністративних проваджень та створили передумови для подальшого 

розвитку та впровадження європейських стандартів належного судового 

процесу, кодифікації адміністративно-деліктних проваджень та 

адміністративних процедур. 

Серед європейських дослідників слід відмітити наукові дослідження 

вчених світового рівня, які розкрили специфіку трансформації 

адміністративних проваджень та їх динаміки на новітньому етапі розвитку 

правового регулювання, а також сприяли комплексному впровадженню 

принципів та стандартів належного урядування, належної адміністрації в 

європейському адміністративному законодавстві, спрощенню встановлених 

національних процедур взаємодії з органами публічної влади усіх рівнів:        

С. Касіс [440-441], К. Ніццо [473], Й. Олсен, М. Фромонт [442], Ю.Шварце  

та багато інших.  

В Україні їх дослідження доступні переважно іноземними мовами в 

рамках тестового доступу або в мережі Інтернет, проте ознайомлення з цими 

працями дозволяє значно переглянути теоретичні основи формування 

адміністративного процесу, трансформації та уніфікації адміністративних 

проваджень в умовах демократизації, поглиблення європейської 

адміністративної конвергенції всередині Європейського Союзу. Їх праці 
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виступають важливим джерелом переосмислення і правозастосовної 

практики, адже розглядають як зразкові процесуальні та процедурні правила, 

що встановлюють короткі та ефективні строки перегляду незаконних актів, 

розгляду адміністративних справ уповноваженими адміністративними 

органами в цілому. 

Окремо слід уточнити і на високому значенні результатів комплексних 

юридичних досліджень Групи СІГМА [566], Організації економічного 

співробітництва та розвитку, дослідницьких офісів та експертних рад при 

Організації з безпеки та співробітництва в Європі [568-569], Раді Європи, 

Європейському Союзі [567], Світовому Банку, що дозволяють не тільки 

порівняти між собою отримані результати, але й сприяти формуванню на їх 

основі передового узагальненого досвіду для впровадження в країнах з менш 

розвиненими системами правосуддя, позасудового оскарження 

адміністративних актів та захисту прав людини в цілому. 

Актуальність дослідження адміністративних проваджень та їх правової 

природи з урахуванням системного підходу обумовлена тим, що в більшості 

європейських та національних проваджень використовуються схожі підходи, 

адміністративно-правові гарантії, методи, мінімальні стандарти захисту прав 

людини, проте суттєва різниця спостерігається на рівні аксіологічних 

цінностей, що визначають природу адміністративних проваджень, їх 

специфіку, способи реалізації [256]. 

Розуміння адміністративного провадження як певної цілісної системи є 

прийнятним в національній правовій системі, проте сутнісні характеристики 

європейських та вітчизняних адміністративних проваджень акцентують увагу 

на взаємній обумовленості, діалектичному поєднанні, якісному розвитку на 

основі керованих модифікацій складними системами проваджень, що 

визначають діючий правовий механізм захисту прав людини.  

В сучасний період розвиток нових адміністративно-правових 

інструментів, що забезпечують реалізацію і захист прав людини в сфері 

виконавчої влади, є достатньо стрімким та спрямованим на моделювання 
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нових видів адміністративних проваджень, зокрема, до таких нових видів 

слід віднести провадження за електронними петиціями, з надання 

адміністративних послуг, за зверненнями громадян з урахуванням 

скорочення строків розгляду тощо. 

На сучасному етапі моделювання системи адміністративних 

проваджень в Україні необхідно забезпечити розуміння системи 

адміністративних проваджень як сукупності ключових видів 

адміністративних проваджень, що врегульовують найважливіші відносини в 

сфері виконавчої влади, пов’язані з реалізацією та захистом прав приватних 

осіб. В той же час кожне одиничне адміністративне провадження також 

формує самостійну систему послідовних дій, реалізацію владних 

повноважень адміністративними органами та уповноваженими ними 

особами, що становить складову вищерозглянутої загальної системи 

адміністративних проваджень.  

Важливо забезпечити єдність правового регулювання та розуміння 

правової природи адміністративних проваджень за рахунок спільного 

правового підґрунтя та використання спільних аксіологічних засад 

конституційного рівня, як наявних, так і впроваджуваних з правозастосовної 

практики європейських країн. 

Актуальність вивчення сучасних теоретико-правових підходів до 

розуміння сутності, змісту адміністративного процесу, співвідношення в його 

структурі основних видів адміністративних проваджень постійно зростає, 

особливо з огляду на системний характер впроваджуваних в Україні реформ, 

їх орієнтованість на захист прав і свобод людини та створення дієвих 

правових механізмів правової, соціальної держави.  

Сучасні теорії розвитку адміністративного процесу [251] та ключових 

видів адміністративних проваджень розвинулися на основі складного 

історичного контексту формування підходів до порядку розгляду та 

вирішення адміністративних справ різними адміністративними органами. 

Ознаками формування уніфікованих підходів до вироблення спільних 
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стандартів належного судового процесу, належних процедурних стандартів є 

поступове формування та нормативне закріплення спільних родових 

категорій, цінностей, що визначають зміст, сутність, специфіку реалізації 

адміністративних проваджень різних видів, що в сукупності формують 

загальну систему адміністративних проваджень як на національному рівні, 

так і на європейському рівні, де ці спільні тенденції також наявні та 

відображені в ключових Договорах про заснування Європейського Союзу. 

З огляду на це, для удосконалення правового регулювання та 

практичної реалізації адміністративними органами належної компетенції 

щодо вирішення адміністративних справ, необхідно актуалізувати теоретичні 

аспекти модернізації підходів до сучасного розуміння адміністративного 

процесу на основі спеціального порівняльно-правового дослідження. 

У сучасних джерелах поняття адміністративного процесу визнається 

ключовим для формування важливих ознак, принципів, структури 

адміністративної діяльності, тому його визначення має бути спрямованим на 

з′ясування ключових характеристик, істотних елементів та компонентів, що 

дозволяють реалізувати системний підхід до дослідження його змісту. 

Адміністративний процес концептуально розподіляється на кілька важливих 

елементів, в яких відображається його правова природа, що дозволяє не 

тільки охарактеризувати його теоретичну складову, але й передбачити 

системні зв’язки з правовим регулюванням основних видів адміністративних 

проваджень. 

В адміністративно-правовій науці історично сформувалося кілька 

основних підходів до розуміння сутності та структури адміністративного 

процесу, які є принципово відмінними від сучасних європейських підходів, 

тому потребують модернізації для забезпечення сумісності законодавства та 

впроваджуваних технологічних комплексів для транскордонної взаємодії на 

рівні публічних адміністрацій європейських країн. До таких найважливіших 

елементів вчені відносять: нормотворчий, управлінський та судовий 

адміністративний процес. Ці види не є вичерпними, адже в публічно-
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правовій площині також дотичними є конституційний процес, арбітражний 

та господарський процес, де спільні вироблені правила процесуальної форми 

формують сталі правові конструкції та моделі, що можуть паралельно 

використовуватися в різних актах процесуального законодавства. 

Широке розуміння адміністративного процесу наявне у вітчизняній 

літературі ще з часів Радянського Союзу, охоплює діяльність органів 

публічного управління з розгляду підвідомчих їм категорій індивідуальних 

юридичних справ, як пов’язаних, так і не пов’язаних з вирішенням спорів та 

конфліктів. Це традиційне і для вітчизняної наукової літератури визначення є 

центральним при вивчення адміністративного процесу, адміністративного 

судочинства, інституту адміністративного оскарження у вищих навчальних 

закладах України. Проте, на мій погляд, на ньому вже не можна 

наголошувати як на єдино правильному, адже європейський досвід 

структуризації адміністративної діяльності засвідчує нові форми взаємодії та 

вертикальної співпраці, впроваджуючи європейські адміністративні 

провадження за участю наднаціональних суб′єктів, що становить значний 

інтерес для розвитку національних теоретико-правових підходів до 

розуміння поняття адміністративного процесу. Крім того, досі не визначеним 

на нормативному рівні залишається родове поняття адміністративної 

діяльності, в якому мали б отримати закріплення ті ознаки, завдяки яким 

законодавець забезпечуватиме відмежування судової та законотворчої 

діяльності від різних видів адміністративної діяльності. 

Вузьке розуміння адміністративного процесу, яке також широко відоме 

вітчизняній та радянській науці адміністративного права, охоплює 

«діяльність органів публічного управління, а також суддів з вирішення 

підвідомчих їм індивідуальних конкретних юридичних справ, що виникають 

з адміністративно-правових спорів та адміністративних правопорушень» 

[263].  

У даному контексті варто уточнити, що сучасні європейські 

дослідження не використовують поняття адміністративне правопорушення. 
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Останні систематизації адміністративно-деліктного законодавства призвели 

до формування спільних засад та порядку притягнення фізичних та 

юридичних осіб до адміністративної відповідальності за вчинення 

адміністративних деліктів, з відповідними самостійними санкціями, що є 

дуже витребуваним в Україні при доопрацюванні проекту Кодексу України 

про адміністративні проступки.  

Що ж стосується змісту вузького підходу до розуміння 

адміністративного процесу [263], на мій погляд, не слід його зводити до 

виключно адміністративно-деліктних проваджень, адже достатньо 

розвиненими в сучасній практиці є і провадження за зверненнями громадян, з 

надання адміністративних послуг, надання консультацій учасникам 

адміністративних проваджень різних видів щодо сплати податків, виплати 

соціальних платежів, у т.ч. пенсій.  

На мій погляд, вузьке розуміння адміністративного процесу в 

сучасному розумінні можна обмежити сукупністю адміністративних 

проваджень, зміст, структура та види яких розвиваються в певній заданій 

правовій площині. І наше завдання для розвитку українського 

процесуального законодавства – спрямувати зусилля науковців на 

формування уніфікованих підходів до адміністративного процесу з 

урахуванням європейського досвіду, що дозволить забезпечити сумісність 

правозастосовної та судової практики. 

Третій підхід до розуміння адміністративного процесу у вітчизняній 

правовій літературі пов′язується з «діяльністю судів з розгляду справ, що 

виникають з матеріальних адміністративних правовідносин, тобто власне 

судового адміністративного процесу». Такий підхід також часто обстоюється 

вченими, які займаються проблемами становлення адміністративної юстиції 

та розглядають його як основний для досліджуваної проблематики. Проте, на 

мій погляд, власне судовий процес не може підмінити сутність 

адміністративного процесу як певного родового поняття, в якому 
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актуалізується сутність процесуальної адміністративної діяльності, її ознаки, 

властивості тощо. 

Поняття адміністративного процесу є тісно пов’язаним зі змістом 

правових форм, форм об’єктивації адміністративного процесу, які можуть 

бути закріплені в актах законодавства. В Україні таке закріплення відбулося 

завдяки впровадженню адміністративно-правової реформи та підготовці 

самостійних кодексів – Кодексу адміністративного судочинства України, 

проекту Адміністративно-процедурного кодексу України, проекту 

Адміністративно-деліктного кодексу України, що дозволяє стверджувати про 

структуризацію адміністративного процесу та виокремлення сталих правових 

форм процесуальної діяльності. 

Сутність адміністративного процесу в європейських країнах 

об’єктивована в доктринальних узагальненнях, підходах до її розуміння, що 

сформувалися порівняно значно раніше та були засновані на іншому, 

природно-правовому, а не позитивістському підході до праворозуміння, тому 

серед визначальних ознак містять категорії справедливості, належного 

судового процесу, мінімальних стандартів захисту прав людини.  

Структура адміністративного процесу в європейських країнах також 

динамічно розвивається та виокремлює порівняно нові види структурних 

одиниць, серед яких на особливу увагу заслуговують специфічні для 

Європейського Союзу та, власне, діяльності Європейської Комісії  

європейські адміністративні провадження, описані в дослідженнях С. Касіса, 

М. Фромонта, Ю. Шварце та інших вчених. Їх специфіка полягає як в 

особливостях ініціювання європейських адміністративних проваджень [477], 

так і у специфіці прийняття рішень та їх одномоментного виконання усіма 

національними публічними адміністраціями, на які поширюється 

компетенція Європейської Комісії в означеному аспекті.  

Національний адміністративний процес є нерозривно пов'язаний 

уніфікаційними вимогами загального порядку, що відображають дотримання 

вимог верховенства права, демократії, поваги прав людини, забезпечення 
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оскарження, права на судовий захист тощо. Якісні вимоги до 

адміністративного процесу закріплюються не тільки в кодексах, але й в 

регламентах, директивах, декретах, законах, що мають загальне значення та 

встановлюють вимоги до належної процедури, порядку прийняття рішень як 

в спірних, так і в позитивних, тобто неконфліктних адміністративних 

провадженнях. 

У той же час, слід враховувати те, що адміністративний процес є 

елементом юридичного процесу, і йому мають бути властиві загальні ознаки 

родового поняття, тобто деталізувати вихідне явище, і не підміняти 

суміжними категоріями та поняттями, що можуть використовуватися в інших 

публічно-правових дослідженнях конституційного, господарського, 

арбітражного процесу та відповідних дослідженнях. 

В результаті проведеного дослідження важливо звернути увагу 

широкого кола вчених та дослідників проблем формування сучасних 

теоретичних підходів до розуміння поняття адміністративного процесу на те, 

що пропоновані вітчизняними вченими підходи відображають сучасний стан 

розвитку цього поняття в вітчизняній доктрині та галузі, а з точки зору 

європейського підходу до розуміння досліджуваного явища, виникають нові 

види адміністративних проваджень, в яких реалізується компетенція нових 

наднаціональних органів, що здійснюють виключну компетенцію.  

Поняття примусу є центральним для багатьох процесуальних наук, в 

адміністративному праві та процесі воно виступає важливою правовою 

категорією, пов’язаною з визначенням змісту, властивостей, ознак 

обов’язкового державно-владного впливу на невизначене коло осіб, проте ці 

уявлення були сформовані  ще в вісімнадцятому сторіччі. 

На приклад, теоретичні концепції примусу розроблялися  у працях Й.-

Г. Фіхте [254-255], який зауважував, що «в реальному житті індивідуальна 

свобода людини порушується, і щоб цього не було, необхідно встановити 

панування закону, чого можна досягти лише завдяки примусу. Ця обставина 

викликає до життя апарат держави» [254]. 
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Ці підходи є слушними і в сучасний період, адже дозволяють 

встановити причину формування правового явища, визначити їх зміст та 

сформулювати пропозиції щодо його розвитку з урахуванням виважених 

наукових підстав.  

На думку Й.-Г. Фіхте, «у примусі концентрується єдина колективна 

воля, що утворюється внаслідок державного договору» [254]. Ознака 

вольового, цілеспрямованого впливу на соціальні правовідносини 

залишається визначальною і в сучасний період, адже дозволяє забезпечити у 

найбільш ефективний спосіб дотримання встановлених правових норм. 

Проте, на думку зазначеного вченого демократична форма правління не 

плідна, а зростанню кількості правопорушень можна протистояти лише 

шляхом удосконалення примусу, його правових форм в сучасному розумінні. 

Також було висловлено думку про те, що важливо враховувати волю людей 

та закріплювати її в законі, щоб кожен громадянин вважав права, свободи 

своїми невід′ємними та прагнув їх належного виконання. 

Зловживання владою, примусом в державі, на погляд вченого, можна 

було протистояти за допомогою «встановлення окремої контрольної 

установи – ефорату, що призначається народом, стоїть над владою та 

володіє правом заборони незаконних дій влади» [254, 423]. 

Цей підхід хоча і зазнав значної критики сучасних вчених, проте 

забезпечення інтересів народу, громадян в цілому на сучасному етапі 

покладаються в основу не тільки державного примусу, але й державного 

управління в цілому, створюючи належні засади цілепокладання в правовій, 

соціальній державі. 

Розвиток теоретичних засад реалізації адміністративного примусу в 

сучасному суспільстві розкриває значний потенціал оновлення 

функціональних аспектів діяльності органів державної влади, пріоритетно-

адміністративних органів, компетенція яких не може змістовно 

трансформуватися без зміни цілепокладання та функціонального 

переосмислення основних напрямів діяльності. 
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Функції адміністративного примусу за своїм змістом в сучасному 

українському суспільстві не можна ототожнювати виключно з нормативно 

закріпленими, адже багато функцій залишаються під впливом магістральних 

функцій державного управління, відповідають нормативно закріпленим 

засадам правового регулювання, проте не відображають належною мірою 

потреби переосмислення їх змісту у зв’язку з переглядом правових форм 

діяльності адміністративних органів, впровадження стандартів належного 

урядування. 

Функції адміністративного примусу, як і функції права, визначають 

основні напрями досліджуваного явища, проте дотично стосуються і 

виконання, і оскарження, і захисту прав людини і основоположних свобод. 

Дослідження функціональної матерії стало предметом наукових досліджень 

відомих вчених: В. Авер′янова, І. Гойман-Калінського, Н. Матузова, В. 

Нерсесянца, В. Четверіна та інших.  

Проте не достатньо описаним залишається механізм та концептуальні 

основи трансформації адміністративно-процесуальних функцій, в тому числі 

функцій адміністративного примусу в різних видах адміністративних 

проваджень: адміністративно-деліктних, адміністративних процедурах за 

результатами незадовільного виконання та примусового застосування 

передбачених законом заходів. 

Слід зробити висновок про те, що адміністративно-процесуальні 

функції дістали значного оновлення в європейській адміністративно-правовій 

доктрині та регламентах і директивах Європейського Союзу, що дозволяє 

віднайти та проаналізувати, вивести на рівень національної дискусії 

проблеми модернізації функцій адміністративного процесу, окремих функцій 

адміністративного примусу в Україні з урахуванням європейських 

адміністративних проваджень. 

Санкціонувальна функція права проявляється в публічно-правових 

галузях особливо яскраво, забезпечення її реалізації потребує особливої 

уваги законотворців, які приймають участь у підготовці проектів 
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кодифікованих актів України, що є необхідним для перспективної єдності 

правового регулювання. 

Існуючі у вітчизняній теорії адміністративного права та процесу 

погляди на зміст досліджуваних функцій, хоча і розвинулися впродовж 

останніх десяти років, проте не отримали належної розробки та 

нормативного впровадження з урахуванням змін політико-правової 

спрямованості, вектору розвитку вітчизняної державної політики на 

входження до європейського простору взаємодії, що потребує значного 

перегляду не тільки процесуальних функцій учасників адміністративних 

проваджень, їх прав та обов’язків з метою забезпечення виконання 

поставлених завдань та цілей адміністративного примусу. 

Отже, розвиток функцій адміністративного примусу в сучасному 

суспільстві є дуже важливим з огляду на необхідність перспективного 

врегулювання в єдиний спосіб адміністративних проваджень, спірного та 

безспірного характеру, в актах законодавства України та поступового 

перегляду концептуальних засад кодифікації адміністративних проваджень з 

урахуванням європейського досвіду. 

Класичні підходи до функцій адміністративного примусу є досить 

редукціоністськими у вітчизняній традиції, тому потребують перегляду з 

огляду на трансформацію аксіологічних засад примусу в сучасному 

суспільстві, правового регулювання спірних та безспірних адміністративних 

проваджень, посилення дієвості правових механізмів захисту прав людини в 

сучасному суспільстві. 

Розвиток функцій адміністративного примусу має відбуватися на 

основі не тільки транспозиції чи рецепції зразків європейського досвіду, на 

мій погляд, необхідна якісна переробка національного законодавства та 

детермінація засад взаємодії з міжнародними суб’єктами відповідних видів 

адміністративних проваджень в публічно-, європейсько- та міжнародно-

правових сферах. 
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Розвиток вітчизняної правничої думки не можна уявити без 

різноманітних адміністративних процедур в сфері виконавчої влади, проте їх 

регулювання з правової точки зору відрізняється в різних правових системах, 

зокрема англо-саксонській та вітчизняній. 

У вітчизняному адміністративному законодавстві адміністративні 

процедури досі не отримали  нормативного закріплення на рівні окремого 

закону чи кодексу, застосованого як уніфіковану основу правозастосування в 

сфері виконавчої влади. 

Натомість в багатьох країнах адміністративні процедури стали не 

тільки зразком для наслідування, але й для рецепції повної або часткової 

щодо відповідних правил, процедур, правил оскарження адміністративних 

актів. 

Цікавим в порівняльно-правовому аспекті є американський досвід 

формування підходів до процедурних правил, видів проваджень, у тому числі 

адміністративних процедур, адже значною мірою відрізняється від 

радянського та пострадянського досвіду прийняття рішень в сфері 

виконавчої влади. 

Як основні види процедурних правил, об’єднаних в спеціальні 

провадження, в американській практиці законотворення виокремлені три 

наступні: нормопроектувальні, процедурні правила та правила тлумачення. 

Навколо цих трьох основних видів виділяються специфічні засади 

цілепокладання та формалізації відповідних проваджень. І всі вони мають 

відповідати процедурним правилам загального характеру. Це важливо для 

розвитку вітчизняних підходів до класифікації адміністративних проваджень 

та розвитку відповідних процедурних вимог і стандартів. 

Як зазначається в американському процедурному законі,специфіка 

вимог до проваджень обумовлена специфікою формальних або 

неформальних процедур, що здійснюються в певному адміністративному 

органі. Важливою ознакою встановлено віднесення виду процедури до 

зовнішніх, тобто тих, що призначені для взаємодії з громадськістю. 
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Визнається обов’язковість дотримання процедурних вимог не тільки 

для приватних осіб, але й для адміністративних агенцій, тобто органів, 

уповноважених реалізовувати відповідні повноваження в сфері виконавчої 

влади. Проте, наявна практика і зв’язаності адміністративних агенцій в своїй 

діяльності процедурними правилами, закріпленими за власною ініціативою, 

тобто власною нормотворчою діяльністю. В даному аспекті радянський 

досвід підзаконної нормотворчості також характеризувався необхідністю 

деталізації процедурних вимог для власних підзаконних актів, проте, вони 

залишилися надмірно централізованими та стандартизованими з центру. 

Адміністративні провадження в американському законодавстві 

займають особливе місце, а спрямованість мети, цілей проваджень дозволяє 

їх класифікувати на три основні види, що розкривають особливості 

нормопроектування, процедурної діяльності та інтерпретації правових норм. 

Загальні правила процедури поширюються на всі означені види 

адміністративних проваджень та можуть бути корисними для розвитку 

нормопроектувальної техніки в Україні. Розвиток процедурних вимог до 

адміністративних проваджень формалізованого та неформалізованого видів 

дозволяє розвинути важливі спеціальні види адміністративних проваджень, 

досі не усталені в Україні та потребуючі розвитку правозастосування на рівні 

всієї країни. 

Враховуючи викладене, слід зробити наступні висновки: 

1. Розвиток правової природи адміністративних проваджень на 

сучасному етапі проведення адміністративної реформи в Україні потребує 

розробки спільного правового підґрунтя подальшого розвитку загальної 

системи адміністративних проваджень.  

На мій погляд, варто спрямувати зусилля вітчизняних науковців на 

розробку самостійного загального закону про засади адміністративних 

проваджень, в якому б дістали закріплення найважливіші види 

адміністративних проваджень та оновлені аксіологічні засади, які б 

визначали сучасну правову природу адміністративних проваджень та 
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надавали б можливість наближувати їх зміст до європейської практики 

взаємодії учасників адміністративних проваджень різних рівнів. 

Також важливо забезпечити взаємопроникність правового регулювання 

як на рівні закону, так і на рівні підзаконних актів, скасовуючи застарілі 

зразки радянського досвіду імперативного та подекуди деструктивно 

однотипного правового регулювання адміністративних проваджень. 

2. Розглянуті теоретико-правові підходи вітчизняних та зарубіжних 

вчених до розуміння поняття адміністративного процесу дозволяють 

узагальнити, що основними в національній доктрині та науці 

адміністративного права є розглянуті три підходи до розуміння 

адміністративного процесу, в яких конкретизується його сутність з огляду на 

сукупність усіх адміністративних проваджень або виокремлення лише 

окремого виду адміністративних проваджень. 

В сучасній європейській літературі висвітлюється на тільки поділ 

адміністративного процесу на основні елементи, але й дістали значної 

регламентації європейські адміністративні провадження, в яких основу роль 

відіграють національні публічні адміністрації та їх взаємодія з Європейською 

Комісією, що заслуговує на увагу вчених і дослідників не тільки 

європейських країн, але й пострадянських країн, адже застосовують певні 

закономірності прийняття рішень в умовах союзних об′єднань. 

 Слід висловити рекомендації щодо подальшого розвитку 

загального правового регулювання адміністративних проваджень та їх 

основних видів на рівні окремого закону, в якому, на мій погляд варто 

визначити ознаки сучасної природи адміністративних проваджень та тих 

трансформаційних змін, що закладаються в основу демократичної взаємодії 

громадян та державних органів. 

3. Слід зробити висновок про те, що в основі застосування права 

лежить визнання громадянами та виконання особистих прав, свобод, 

законних інтересів, на чому особливо наголошував Й.-Г. Фіхте. Примус 

необхідно розглядати не тільки з точки зору правового його розуміння, а 
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екстраполювати властивості та ознаки означеної категорії на соціальні 

відносини в державі з певним класовим поділом, що виступає необхідною 

умовою його збереження та розвитку. 

Відображення в примусі колективної волі має враховувати не тільки 

волю держави, але й тих осіб, які мають визначальний вплив в державі на 

формування державної політики, її реалізацію, застосування заходів 

державного примусу, тому слід висловити рекомендації щодо розвитку 

означеного поняття з урахуванням європейських категорій «спільне благо», 

«спільні інтереси», «публічний інтерес», «приватний інтерес» тощо. 

4. Історичний розвиток процесу уніфікації адміністративних 

проваджень засвідчує певні поступальні етапи, необхідні для переходу на 

більш якісний рівень організації та діяльності органів публічної 

адміністрації, що може бути досягнутий в процесі адміністративно-правової 

реформи. 

Серед основних етапів, розглянутих у дослідженні, слід зазначити 

етапи формування спільних аксіологічних засад адміністративних 

проваджень та впровадження вимог належного урядування та належної 

адміністрації, що засвідчують значний потенціал для впровадження в 

Україні. 

Розглянуті підходи до основних видів адміністративного судочинства в 

європейських країнах та в Україні дозволили запропонувати загальні та 

конкретні рекомендації щодо розвитку перспективної законодавчої 

законодавчої практики та диференціювати адміністративні провадження не 

лише у межах кодифікованих законодавчих актів, але забезпечити 

комплексний, інтегративний огляд суті, основних видів адміністративних 

проваджень, що дало б можливість зробити внутрішнє адміністративне 

законодавство сумісним із правилами європейських стандартів. 

5. Лише невелика частина адміністративно-процесуальних документів 

в Україні частково відповідає визнаним критеріям чинного європейського 

законодавства, оскільки до цього часу адміністративні процедури не 
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регулювалися загальним кодифікованим актом, а численними підзаконними 

актами, що вибудовують сильні адміністративні бар'єри для реалізації прав 

особи в адміністративному процесі. 

6. Адміністративна реформа в Україні призвела до розвитку деяких 

видів адміністративних проваджень, визначених у основних кодифікованих 

актах, таких як: проект Адміністративно-процедурного кодексу, Кодекс 

України про адміністративні правопорушення, Кодекс України про 

адміністративне судочинство, Закон України «Про звернення громадян», 

Закон України «Про засади охорони здоров'я населення», Закон України 

«Про державну службу» та ряд інших, які все ще мають сильний вплив 

колишньої радянської правової традиції, що має сильну державну 

зосереджений характер, не враховуючи реальних потреб приватних осіб та 

громадян. 

 

1.2. Консолідація європейського законодавства та проблеми 

оновлення національного регулювання адміністративних проваджень 

 

Європейський досвід розвитку адміністративного процесу та основних 

його різновидів розширює палітру поглядів вітчизняних вчених і дослідників 

на сучасні проблеми формування нових видів адміністративних проваджень 

як на національному, так і на наднаціональному рівні. Актуальність 

дослідження поняття та ознак адміністративного процесу, різновидів 

адміністративних проваджень підвищується з огляду на розвиток нових видів 

організуючого впливу держави та специфіки співвідношення різних правових 

способів захисту порушених прав. В Україні адміністративний процес як 

самостійна теорія був сформований ще в радянський період, проте розвиток 

адміністративної юстиції, адміністративних процедур з урахуванням 

європейського досвіду дозволили виокремити нові його сутнісні 

характеристики.  
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На сучасному етапі демократичної трансформації галузі 

адміністративного права України в контексті поглиблення євроінтеграції 

важливо розробити концептуальні засади впровадження оновлених 

європейських принципів адміністративного права з урахуванням 

основоположних концепцій належного урядування (англ. - «good 

governance»), належної адміністрації (англ. - «good administration»), а також 

правового надбання Європейського Союзу (франц. - acquis communautaire), 

що дозволить забезпечити узгодження механізмів правового регулювання в 

сфері зовнішньої діяльності органів публічної адміністрації, 

імплементованих у низці регламентів та директив Європейського Союзу, 

Модельному кодексі належної адміністрації Ради Європи тощо [351].  

Тому характеристика основних сучасних підходів до розуміння 

поняття, ознак адміністративного процесу та їх взаємозв’язків з ключовими 

видами адміністративних проваджень, що формують сучасну парадигму 

адміністративного процесу в Україні та країнах Європейського Союзу, з 

метою формування нових доктринальних поглядів на їх зміст та розвиток 

отримує особливий інтерес широкої наукової аудиторії.  

Підписання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та 

їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України 

№ 1678-VII від 16 вересня 2014 р., затвердження Кабінетом Міністрів 

України Плану заходів з виконання зазначеної угоди Постановою № 1106 від 

25 жовтня 2017 р. надзвичайно загострили теоретичні, методологічні 

проблеми комплексного оновлення змісту, значення, класифікації, 

нормативного закріплення та практики застосування принципів права в усіх 

галузях національної системи права, а особливо в галузі адміністративного 

права, правовими засобами якої забезпечується опосередкування суспільних 

відносин в публічно-правовій сфері з приводу забезпечення як загального 

блага, так і індивідуальних інтересів, дотримання справедливого балансу 

інтересів держави, громадян, територіальних громад тощо [351]. 



58 

Тому слід розглянути характеристику радянських та сучасних підходів 

вітчизняних вчених до розуміння поняття адміністративного процесу, його 

основних ознак, властивостей, презумпцій, правил процесуальної природи, 

що дозволяють відмежувати вітчизняні та європейські адміністративні 

провадження за їх сутнісними параметрами; формулювання пропозицій та 

рекомендації щодо розвитку національного підходу до розуміння ознак, 

властивостей адміністративного процесу та основних адміністративних 

проваджень на сучасному етапі в Україні з урахуванням позитивного 

європейського досвіду. 

В адміністративно-правову доктрину України поступово 

впроваджуються доктринальні розробки зарубіжних вчених, у яких 

обґрунтовується необхідність всебічного дослідження нових для вітчизняної 

юридичної думки принципів, що визначаються як окремі підсистеми 

правових принципів актами європейських регіональних організацій (зокрема 

матеріальні та процедурні принципи, визначені у Модельному кодексі 

належної адміністрації Ради Європи. Це диктує необхідність вирішити 

проблему вивчення змісту та системи принципів належної адміністрації, 

запроваджених у діяльності європейських органів публічної адміністрації та 

закріплених в актах національного законодавства країн-членів 

Європейського Союзу, можливості їх використання у кодифікаційній роботі, 

зокрема, вітчизняного адміністративно-процедурного законодавства, а також 

визначення місця окремих означених принципів в системі принципів галузі 

адміністративного права України. Крім того, важливо вирішити проблеми 

взаємодії та співвідношення принципів адміністративного права та 

принципів інших галузей права, їх співвідношення з принципами 

міжнародного права, європейського права, глобального адміністративного 

права та європейського адміністративного права, принципів 

адміністративного права, що сформовані європейськими адміністративними 

традиціями країн-членів Європейського Союзу, їх порівняння з принципами 

державного управління та галузевими принципами основних інститутів 
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адміністративного права у пострадянських країнах, а також з принципами, 

зміст яких сформований судовою практикою Європейського суду з прав 

людини та які мають важливе значення для формування національної 

системи принципів адміністративного права [351]. 

Множина різновидів процесуальних форм, об′єктивована в теорії, 

нормативному масиві, правозастосовній практиці становить серцевину 

адміністративного процесу як центральної категорії одноіменної теорії. На 

думку вітчизняного дослідника В.Г. Перепелюка, «значний масив 

нормативно-правового матеріалу ставить питання про можливість зведення 

до спільного знаменника елементів більшості адміністративно-

процесуальних форм» [ 311]. На його думку, «схожість змісту вказаних форм 

робить можливою спробу віднайти єдині для них адміністративно-

процесуальні принципи» [311] . 

Вчений зазначає, що стан наукової розробки проблем дослідження 

адміністративного процесу  переконує у потребі оновленого теоретичного 

осмислення основ теорії адміністративного процесу. З цим слід погодитися, 

та зробити висновок, що формування адміністративного процесу 

здійснюється навколо спільних, істотних ознак, властивостей, що визначають 

його зміст та видову диференціацію ключових адміністративних проваджень. 

Їх специфіка в європейських країнах та її розвиток на сучасному етапі 

дозволяє сформулювати пропозиції та рекомендації для удосконалення 

вітчизняної теорії адміністративного процесу з урахуванням концепцій, 

впроваджених в адміністративних процес на рівні європейських 

адміністративних проваджень та судового процесу. 

Історичне формування поглядів на зміст та ознаки адміністративного 

процесу у вітчизняній парадигмі відбувалося поступово, проте критична маса 

досліджень радянського періоду припадає саме на середину ХХ століття, 

серед основних дослідників його правової природи, поняття, ознак, ключових 

видів адміністративних проваджень слід назвати: І.О. Галагана, О.К. 
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Засторожну, В.А. Лорію, М.Я. Масленнікова, В.М. Протасова, Н.Г. Саліщеву, 

А.П. Шергіна та низку інших.   

В означений період адміністративний процес розглядався з 

централізованих позицій як щодо ідейного, аксіологічного наповнення, так і з 

точки зору обсягу прав учасників адміністративних проваджень, які 

обмежувалися в тоталітарній державі. Зокрема, як зазначає В.Г. Перепелюк, 

«для цього періоду була характерна найбільш жорстока форма організуючого 

впливу держави – застосування адміністративних санкцій до громадян, що 

вчинили правопорушення у вигляді адміністративних проступків, тобто 

адміністративної відповідальності на основі Кодексу Української РСР про 

адміністративні правопорушення від 7.12.84 р.» [311]. 

В період здобуття незалежності України з 1991 року розробки 

теоретичних проблем формування єдиного національного адміністративного 

процесу набіли значно більшої інтенсивності, адже національна дискусія 

формувалася навколо ідей запровадження самостійного інституту 

адміністративної юстиції, а також широко обговорювалися нові засади 

притягнення до відповідальності не тільки громадян, як фізичних осіб, але й 

юридичних осіб в умовах запровадження нових форм власності. Значення 

досліджень цього періоду важно переоцінити, адже саме в них відбулося 

поступове закріплення важливих презумпцій, правил, ознак 

адміністративного процесу, на який в подальшому були розроблені проекти 

кодифікованих актів законодавства та відбулася трансформація правового 

регулювання ключових видів адміністративних проваджень в Україні. 

На сучасному етапі теорія адміністративного процесу впроваджує 

гарантовані Конвенцією про захист прав та основоположних свобод людини 

[214]  мінімальні стандарти захисту прав людини в різних адміністративних 

провадженнях, а також відбувається доктринальне переосмислення змісту, 

ознак адміністративних проваджень, виокремлення нових видів учасників 

адміністративних проваджень та специфіки участі в них фізичних та 



61 

юридичних осіб з іноземним елементом, що дедалі частіше реалізуються на 

території нашої держави.  

Серед сучасних провідних дослідників проблем розвитку 

адміністративного процесу та ключових адміністративних проваджень в 

Україні у ХХІ столітті слід зазначити: І.П. Голосніченко [110-112], В.К. 

Колпакова [207-211], Т.О. Коломоєць [203-206], Р.О. Куйбіду, Д.М. Лук′янця, 

О.М. Пасенюка, Ю.С. Педько та низку інших. Проте, досі не вирішеними 

залишаються проблеми формування та співвідношення національних та 

європейських адміністративних проваджень, їх класифікації, удосконалення 

процесуального законодавства з урахуванням мінімальних стандартів 

дотримання прав людини на різних стадіях адміністративного процесу. 

В радянський період правова природа адміністративного процесу 

розкривалися через процесуальні та не процесуальні процедури, в той час як 

у сучасній європейській теорії адміністративного процесу використовується 

в даному контексті характеристика спірних та безспірних адміністративних 

проваджень. Тут поняття адміністративних процедур та адміністративних 

проваджень можна розглядати як синонімічні, хоча з теоретичної точки зору 

вони мають свої власні обсяги значень.  

На мій погляд, справді, вітчизняна теорія адміністративного процесу 

повинна орієнтуватися на такі здобутки європейської теорії 

адміністративного процесу та не йти шляхом формування суб’єктивних 

узагальнень щодо природи адміністративного процесу, а забезпечити єдність 

правозастосування та гарантування основних процесуальних прав, 

можливостей захисту прав людини в різного роду адміністративних 

провадженнях саме на основі цілісного, комплексного підходу, заснованого 

на правилах належного судового процесу європейського зразка. 

Значну частину адміністративного процесу становить юрисдикційний 

процес, в даному аспекті слід уточнити, що динамічний розвиток нових видів 

органів, уповноважених розглядати індивідуально-конкретні справи, сприяв 

перегляду компетенції, процесуальних прав та обов’язків адміністративних 
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органів, в також оновленню правового регулювання основних видів 

адміністративних проваджень. 

Судова частина адміністративного процесу розвивалася 

представниками цивільно-процесуального та адміністративного права, 

центральна увага приділялася питанням формування адміністративної 

юстиції. «Однак широта впливу радянської держави на суспільні процеси 

поставила під загрозу основоположну категорію теорії – категорію 

суб’єктивних публічних прав. А якщо немає права, то і не потрібні 

процесуальні засоби захисту – адміністративні позови. Громадянину 

залишили у розпорядженні тільки право адміністративної скарги на 

неналежну організацію державою його політичних і громадянських прав» 

[311].  

Натомість на сучасному етапі формування теорії адміністративного 

процесу застосовуються важливі конституційно закріплені гарантії та 

презумпції захисту суб’єктивних прав осіб засобами адміністративної 

юстиції, конкретизовані в процесуальних вимогах, закріплених в 

процесуальному законодавстві. Тому слід згадати і про розробки вітчизняних 

вчених щодо розвитку теоретичних засад судової адміністративної 

процесуальної форми, їх співвідношення з позасудовими способами захисту 

прав громадян та юридичних осіб. 

Співвідношення адміністративного та цивільного процесу, динаміка, 

певна паралелізми їх розвитку щодо гарантування певного обсягу 

процесуальних прав часникам розгляду індивідуальних справ засвідчують 

спорідненість правової природу процесуальних форм, закріплених в 

означених процесах. В той же час, різниця центральних категорій – захисту 

власності та порушених суб’єктивних прав вимагають дотримання належного 

судового процесу в певний специфічний спосіб, що відповідає сформованій 

судовій практиці, відображеній в національному та європейському 

адміністративному процесуальному законодавстві. 
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«Сучасні дослідження концентруються на відмінностях між 

адміністративними позовами, скаргами (І. Зайцев, М. Маслєнніков), видах 

позовів та принципах судового процесу (В. Стефанюк), на особливих формах 

роботи квазі-судових органів як показнику присутності адміністративної 

юстиції (В.В. Сажина), на теоретичних проблемах адміністративного 

правового спору (Ю.Н. Хаманєва)» [311].  

Серед проблематики наукових досліджень сучасних вітчизняних 

вчених доцільно зауважити про розвиток нових категорій спорів, підсудних 

адміністративним судам, монографічні дослідження В.М. Бевзенка, М.І. 

Смоковича, С.Г. Стеценка, М.І. Цуркана,  в яких розкрито процесуальну 

природу та особливості розгляду адміністративних справ за кодексом 

адміністративного судочинства України в оновленій редакції з урахуванням 

європейської практики захисту порушених суб’єктивних прав в 

Європейському суді з прав людини. 

Управлінський адміністративний процес як самостійний сегмент 

адміністративного процесу становить множину процесуальних форм 

реалізації правозастосовної діяльності органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, в радянський період суб’єктний склад учасників 

управлінського адміністративного процесу характеризувався в розрізі 

правозастосовної діяльності органів державного управління 

республіканського та союзного рівнів. Серед дослідників, які внесли 

найважливіші категорії та поняття, охарактеризували специфіку 

адміністративного процесу слід відмітити: Ю.М. Козлова, О.Є. Луньова, Г.І. 

Петрова, С.С. Студенікіна, хоча підходи зазначених авторів критично 

оцінювалися представниками широкого підходу до розуміння 

адміністративного процесу. 

Окремо слід згадати і наукову дискусію щодо розмежування 

адміністративного процесу в широкому розумінні та загального обсягу 

матеріальних відносин, що була описана в працях Ю.М. Козлова, який серед 

ознак адміністративного процесу виокремлював: реалізацію норм 
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матеріального права, юридичну владність і односторонність волевиявлень 

відповідних суб’єктів виконавчої влади. Проте на сучасному етапі реалізація 

матеріальних правовідносин не розглядається як першопричина формування 

адміністративного процесу чи адміністративних проваджень, центральною 

категорією виступає наявність порушеного суб’єктивного права особи, його 

видові характеристики, наявність факту оскарження порушеного права в 

судовому або позасудовому порядку. 

Актуальність дослідження складу учасників адміністративних 

проваджень за зверненнями громадян обумовлена ускладненням 

адміністративних правовідносин як за рахунок участі нових суб’єктів, так і 

вдосконалення компетенції визначених чинним законодавством 

уповноважених органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування. Сучасними вченими досліджується державна статистика 

участі різни видів осіб в адміністративних провадженням за зверненнями 

громадян та пропонуються рекомендації щодо удосконалення, 

пришвидшення даного виду взаємодії органів державної влади та місцевого 

самоврядування з фізичними та юридичними особами, іноземними 

суб’єктами. 

Встановлення суб’єктного складу учасників адміністративних 

проваджень за зверненням громадян в умовах сьогодення в Україні та 

удосконалення визначення адміністративної правосуб’єктності даних осіб в 

адміністративному законодавстві з метою забезпечення ефективної реалізації 

наданих прав, свобод, законних інтересів, забезпечення дієвого оскарження 

порушених прав засобами адміністративного оскарження або судового 

перегляду.  

Тому важливо розглянути особливості сучасного складу суб’єктів 

адміністративних проваджень за зверненнями громадян [245]; розгляді 

практичних проблем звернення осіб до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування; формулювання пропозицій та рекомендацій щодо 

удосконалення нормативного закріплення ключових характеристик 
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адміністративної правосуб’єктності суб’єктів адміністративних проваджень 

для забезпечення ефективної реалізації та захисту прав фізичних та 

юридичних осіб. 

Специфіка суб’єктного складу учасників адміністративних проваджень 

за зверненнями громадян в Україні досліджувалася значною кількістю 

вчених та дослідників, серед яких слід згадати праці видатних вчених-

адміністративістів В.Б. Авер′янова, О.Ф, Андрійко, В.К. Колпакова, Д.М. 

Лук′янця, у працях яких дістали розвитку основи адміністративно-правового 

статусу та реалізації адміністративної правосуб’єктності означеного кола 

суб’єктів [268]. Проте на сьогодні додатково актуалізується необхідність 

наукового дослідження низки теоретичних та практичних проблем подання 

звернень окремими групами суб’єктів адміністративних проваджень за 

зверненнями громадян.  

Досі не вирішеними залишаються правові проблеми законодавчого 

врегулювання участі іноземних суб’єктів в адміністративних провадженнях, 

їх залучення до окремих видів адміністративних проваджень в надзвичайно 

важливих публічно-правових сферах, зокрема, публічного здоров′я. 

Серед основних суб’єктів адміністративних проваджень за 

зверненнями громадян слід виокремити такі групи осіб: 1) передбачені 

Конституцією України: громадяни, іноземці, державні службовці, юридичні 

особи публічного та приватного права, їх філії та представництва, тощо;  2) 

нові види суб’єктів, що запроваджуються в процесі взаємодії з міжнародними 

організаціями, громадськими організаціями іноземних країн: міжнародні 

правозахисні організації, з охорони публічного здоров′я, прав людини, 

біженців, мігрантів, що надають допомогу у реалізації певних видів 

адміністративних проваджень на вимогу закону, в порядку, визначеному 

урядом, парламентом.  

Запропонована класифікація дозволяє окреслити участь сучасних нових 

суб’єктів міжнародного рівня у реалізації важливих функцій виконавчої 

влади, зокрема, в сфері охорони публічного здоров′я, що надає таким особам 



66 

статус посередника, грантової організації, благодійного фонду, що сприяють 

розподілу важливих цінностей на глобальному рівні та їх доставці в Україну, 

такі нові суб’єкти адміністративних проваджень в Україні можуть 

здійснювати безпосередньо процедурні права та обов’язки учасника 

адміністративного провадження. 

Класичний підхід до класифікації суб’єктів адміністративних 

проваджень дозволяє виокремити дві магістральні групи: фізичних та 

юридичних осіб, в залежності від цього поділу виокремлюються специфічні 

ознаки адміністративної правосуб’єктності даних учасників 

адміністративних проваджень та закріплюються на рівні процесуальних актів 

законодавства, зокрема, в Кодексі адміністративного судочинства України, 

Кодексі України про адміністративні правопорушення, та ін.  

Для вітчизняного досвіду означений поділ є важливим з огляду на 

надання юридичним особам статусу самостійного учасника адміністративних 

правовідносин, що, на відміну, від європейських країн, відбулося на рівні 

чинного законодавства України порівняно нещодавно, проте і досі потребує 

удосконалення, зокрема, переліку самостійних санкцій для юридичних осіб в 

Кодексі України про адміністративні правопорушення.  

Юридичні особи як учасники адміністративних проваджень є 

предметом уваги різних галузей права: адміністративного, конституційного, 

цивільного, господарського права та процесу, проте лише в адміністративних 

провадженням виявляється їх публічно-правова сутність, природа, 

спрямованість на задоволення загального, публічного інтересу, можливість 

захисту порушених суб’єктивних прав рішеннями суб’єктів владних 

повноважень. На сьогодні, згідно зі статистичними даними Міністерства 

статистики України, юридичні особи є активними учасниками 

адміністративних проваджень, особливо адміністративних проваджень за 

зверненнями громадян. 

Фізичні особи як учасники адміністративних проваджень за 

зверненнями громадян є основною групою осіб, що звертаються до різних 
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видів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, сприяють 

удосконаленню правового регулювання в усіх сферах реалізації функцій 

державної влади, представницької влади, мають значний вплив на 

формування громадської думки та реальний вплив на прийняття рішень 

органами державної влади та місцевого самоврядування.  

Лише окремі категорії фізичних осіб прямо не передбачені чинним 

законодавством як самостійні учасники адміністративних проваджень за 

зверненнями громадян, це, зокрема, діти, малолітні особи, які можуть 

отримувати окремі ознаки адміністративної правосуб’єктності з досягненням 

певних критерії, встановлених чинним законодавством України (самостійний 

дохід, діти, трудові угоди).  

Основна частина фізичних осіб з 16-річного віку визнаються 

самостійними учасниками згаданого виду адміністративних проваджень та 

можуть самостійно реалізовувати надані законом права та обов’язки. Для 

подальшого розвитку адміністративно-правового регулювання означеного 

виду адміністративних проваджень за участі фізичних осіб важливо 

враховувати критерій походження фізичної особи, юридичного факту сплати 

податків на території України, сімейних зв’язків фізичної особи, у т.ч. 

шлюбних з громадянином України, що дозволяє отримати певні 

адміністративні документи в прискореному порядку, виїхати за кордон з 

паспортом громадянина України та отримати роботу у економічно 

престижних країнах Західної Європи. 

Відносно новим суб’єктом адміністративних проваджень за 

зверненнями громадян є громадські організації, політичні партії, їх 

представники, які від імені колективних утворень мають право звертатися до 

різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування із 

запитами, зверненнями, скаргами . Досліджуваний вид адміністративного 

провадження для означених суб’єктів ускладнений необхідністю 

встановлення місця державної реєстрації, фактичної адреси для листування, 

статутних документів, державних реєстраційних документів, які 
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підтверджуються адміністративно-правовий статус такого колективного 

утворення як учасника адміністративного провадження за зверненнями 

громадян. Також самостійним підвидом даної групи є гаражні, будівельні 

кооперативи,  які від імені своїх учасників мають право звертатися з 

відповідними зверненнями до органів публічної влади різних рівнів. 

Спеціальні суб’єкти адміністративних правовідносин заслуговують на 

окрему увагу, адже особливості їх адміністративної правосуб’єктності та 

реальної участі в адміністративних провадженнях за зверненнями громадян 

залежать від їх професійної підготовки, особливо суддів, прокурорів, 

військовослужбовців, інших видів публічних службовців. Для них звернення 

громадян – це обов’язкова вимога поновлення порушеного права. І за 

статистичною інформацією, звернення цих суб’єктів підлягають 

переважному задоволенню. Звернення даної групи спеціальних суб’єктів 

відрізняються граничною логічністю, послідовністю, як правило є 

підготовленими за сприяння адвокатів, помічників з юридичною освітою, які 

забезпечують безперешкодний і швидкий розгляд поданих ними звернень. 

Звернення, подані даною групою учасників адміністративних проваджень за 

зверненнями громадян характеризуються також юридичною визначеністю, 

чітким зазначенням підстав, норм закону, які були порушені або підлягають 

перевірці уповноваженим державним органом. 

На відміну від попередньої групи, інша група спеціальних суб’єктів – 

учасників адміністративних проваджень за зверненнями громадян – жінки з 

дітьми, жінки-одиначки, батьки-одинаки часто не дотримуються визначених 

законом формальних вимог щодо подання звернень до органів державної 

влади, можливо через відсутність власних коштів для оплати професійного 

представництва, залучення юристів, адвокатів, тому найчастіше звернення 

потребують внесення значних корективів або не підлягають розгляду взагалі 

відповідно до вимог закону (наприклад, за умови не зазначення адреси 

заявника, його прізвища, ім′я та по-батькові, а також за умов анонімного 

звернення). Цій групі звернень характерне хаотичне заповнення документів, 
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суб’єктивні твердження та узагальнення, не зазначення підстав та норм 

статей спеціального закону, що негативно впливає на хід розгляду звернення. 

Врахування виявлених позитивних та негативних проявів в реалізації 

прав учасників адміністративних проваджень за зверненнями громадян може 

становити основу для подальшого теоретичного та методологічного 

забезпечення діяльності органів публічної влади, для підготовки узагальнень 

практики розгляду звернень громадян, для розробки опитувальників та 

допоміжних, консультативних видань для полегшення підготовки та подання 

звернень фізичними та юридичними особами. 

Серед практичних проблем звернень громадян до уповноважених 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, слід зазначити 

проблеми організаційного, технічного та суб’єктивного характеру. 

Організаційно-правове забезпечення розгляду звернень громадян мало 

враховує консультаційні та інформаційні аспекти попереднього етапу, що 

стосується підготовки звернення, тому часто доводиться відмовляти в 

розгляді звернення, оформленого без належним вимог відповідно до 

спеціального закону. Технічні проблеми части пов’язані з відсутністю 

доступу до інтернету, можливості надрукувати звернення, можливості 

зробити ксерокопію або переписати вручну звернення у разі виявлення 

помилок в день подання звернення.  

На жаль, більшість органів публічної влади в Україні не надають 

необхідної консультативної підтримки та не перевіряють правильність 

заповнення звернення громадянина, не повідомляють по необхідність 

виправлення технічних помилок, неточностей, зазначення додаткової 

інформації. На противагу цьому, європейська практика сприяє одноразовому 

зверненню громадянина з одного і того ж питання до локальної адміністрації, 

тим самим сприяючи спрощенню адміністративних формулярів та 

доступності адміністративних послуг. 

Також слід зазначити про корисність розміщення зразків заповнених 

звернень громадян в громадських приймальнях, на офіційний сайтах 
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відповідних органів публічної влади, для підвищення обізнаності громадян та 

якості оформленого звернення, його відповідності вимогам закону. В сучасну 

цифрову епоху комунікацій, такі допоміжні сервіси є запорукою позитивного 

оцінювання діяльності органу публічної влади, підвищують довіру громадян 

до публічної влади та держави в цілому, сприяють зменшенню індексів 

корупції, недовіри легітимній владі. 

На місцевому рівні проблеми подання правильного оформленого 

звернення фізичної або юридичної особи значніші в порівнянні з загальними 

помилками, яких припускаються мешканці столичних міст, районів. Чим 

менший рівень грамотності місцевого населення, тим більшою є необхідність 

запровадження окремих посад консультантів при відповідних органах для 

сприяння поданню належним чином оформлених звернень. Також 

популярності набуває подання електронних звернень до органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, що потребують проведення 

електронного інформування та електронного консультування, що вже є 

сучасними стандартами надання відповідних послуг в європейських країнах, 

а в Україні лише апробовується на окремих прикладах практики. 

Що стосується формулювання пропозицій та рекомендацій щодо 

удосконалення нормативного закріплення ключових характеристик 

адміністративної правосуб’єктності суб’єктів адміністративних проваджень 

для забезпечення ефективної реалізації та захисту прав фізичних та 

юридичних осіб, слід відмітити те, що без прийняття комплексного 

нормативно-правового акту на консолідованій основі це питання вирішити 

неможливо.  

В європейських країнах особливості адміністративно-правового 

статусу, адміністративної правосуб’єктності будь-якого учасника 

позитивного адміністративного провадження має закріплення на рівні закону, 

адже безпосередньо стосується реалізації прав людини в сфері виконавчої 

влади. Важливо сприяти розробці такого консолідованого акту законодавства 

і в Україні, і не важливо, як саме він буде іменуватися – кодексом, основами 
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чи законом, важливо забезпечити істотні ознаки, які впливають на 

потенційну та реальну здатність реалізувати чи захистити надані законом 

права. 

Актуальність дослідження нових видів адміністративних процедур, що 

виникають у зв’язку з підвищенням потреб суспільства у наданні інформації 

про зміст, порядок надання публічних та, зокрема, адміністративних послуг. 

Консультативні процедури за своїм змістом є близькими до роз’яснювальної, 

інтерпретаційної діяльності, допоміжної по своєму призначенню та, як 

правило, за часовими рамками випереджаючими основну адміністративну 

процедуру, в якій відбувається реалізація суб’єктивного права приватної 

особи.  

У вітчизняному адміністративному законодавстві значення 

консультативних процедур недооцінюється, а порядок їх здійснення часто не 

має деталізації щодо процедурних вимог. Тому важливо, на мій погляд, 

сприяти не тільки формуванню сучасних національних стандартів надання, 

приміром, адміністративних послуг, але й забезпечити єдність, 

поступальність, змістовність пов’язаних проваджень. 

Консультативні процедури в системі адміністративних проваджень є 

малодослідженими вітчизняною адміністративно-правовою наукою. З огляду 

на це, метою даної статті є окреслення місця, значення консультативних 

процедур в системі адміністративних проваджень на прикладі європейських 

країн, що дозволить сформулювати пропозиції та рекомендації щодо 

удосконалення вітчизняного адміністративно-процедурного законодавства та 

суміжних сегментів адміністративного законодавства, що послуговуються 

консультаційними механізмами для прийняття адміністративних рішень. 

Серед основних завдань визначено такі: розглянути сучасний досвід 

провідних європейських країн щодо виокремлення консультативних 

процедур в системі адміністративних проваджень, розвитку їх правових 

форм, ключових стандартів, правил, вимог щодо забезпечення населення 
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якісними консультативними послугами, що за своєю природою є відмінними 

від послуг інформативного характеру та адміністративних послуг. 

Характер консультативних процедур можна представити шляхом 

виокремлення двох основних груп значень, що передбачають розподіл на 

обов’язкові та факультативні консультативні процедури. Законодавство може 

передбачати специфічні підходи до консультування адміністративними 

органами, або не враховувати їх доцільність для певних видів діяльності. 

Проте, на мій погляд, для розвитку цього виду адміністративних проваджень 

в Україні необхідно забезпечити їх розуміння та відповідність очікуванням 

громадян, юридичних осіб, суб’єктів владних повноважень та взаємозв’язок з 

наданою адміністративному органу компетенцією, для реалізації якої 

необхідне дотримання і певних видів консультативних процедур. 

Важливою властивістю консультативних процедур є відповідність 

компетенції уповноваженого адміністративного органу, заснованого 

відповідно до закону. Це положення означає, що адміністративний орган 

повинен бути компетентним у відповідній сфері та не надавати 

консультативні послуги по-за межами обсягу наданої законом компетенції 

щодо розгляду та вирішення адміністративних справ.  

Консультативні процедури реалізуються як складова механізму 

реалізації повноважень адміністративного органу та, як правило, мають 

законодавчо закріплене підґрунтя, реалізуються в строки та порядку, 

передбаченому в актах нормативного характеру. Синонімічна назва, що 

застосовується в європейських джерелах – консультативні утворення 

(системи), проте такий зворот не досить чітко відтворює специфіку 

адміністративного провадження, тому, на мій погляд, варто використовувати 

дефініцію консультативних процедур та механізмів їх реалізації або надання 

уповноваженими адміністративними органами. 

Нормативно визначені консультативні процедури, як правило, 

використовуються для правового регулювання зовнішньої діяльності органів 

публічної адміністрації, в них визначаються вимоги щодо організації 
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діяльності відповідних органів, функціонування відповідних підрозділів 

адміністративних органів, специфіки, способів, строків надання 

консультативних послуг населенню, причому означені суттєві 

характеристики можуть бути різними, тобто не уніфікованими для 

однорідних видів адміністративних проваджень. До того ж на рівні закону 

передбачається право адміністративного права відмовити у наданні таких 

послуг, якщо суб’єкт надання не отримав відповідних запитів впродовж 

розумного строку. Тут можна встановити певну аналогію з розумними 

строками надання адміністративних послуг, проте для консультативних 

процедур вони є менш формалізованими та визначаються в залежності від їх 

загальної доступності громадянам, зручності, обсягу компетенції 

адміністративного органу та пов’язаних з нею видів адміністративних 

проваджень. 

Правило забезпечення обов′язкового надання консультативних 

процедур виключно уповноваженим адміністративним органом є 

непорушним. Забороняється надання консультативних процедур по-за 

сферою компетенції адміністративного органу, його прямими 

функціональними та компетенційними прерогативами. 

Уповноважений адміністративний орган зобов’язаний надати чітку, 

зрозумілу та простою мовою викладену консультативну процедуру в межах 

наданої компетенції. І таке консультативне рішення має відповідати вимогам 

щодо наявності усіх необхідних елементів, щоб забезпечити достатнє 

роз’яснення порядку, строків, особливостей надання основної послуги, 

реалізації адміністративного провадження. 

За породжуваними наслідками консультативні процедури не є 

однаковими, а можуть призводити до: у випадку факультативного характеру 

консультативної процедури – до не пов’язаного з адміністративним рішенням 

консультативного рішення, що має вільний характер та може бути досить 

широким за своїм змістом; у випадку обов’язкової консультативної 

процедури – уповноважений адміністративний орган щодо прийняття 
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адміністративного рішення не може прийняти не пов’язане консультативне 

рішення;  у разі стандартизованої консультативної процедури  - рішення має 

відповідати стандартизованому або взагалі не прийматися. 

В європейській правозастосовній практиці заборонено надання 

негативних консультативних рішень за результатами консультативних 

процедур, такі рішення визнаються незаконними. На характер 

консультативної процедури має значний вплив і регулярність здійснення 

такого виду процедур, досвід їх надання, оскарження, систематизації, тощо. 

Для України охарактеризований вище досвід європейських країн щодо 

надання консультативних рішень в рамках консультативних процедур 

заслуговує на врахування в рамках розвитку адміністративно-процедурного 

законодавства, а також для упорядкування викладених у численних 

підзаконних адміністративно-правових актах вимог щодо надання 

консультацій населенню. 

Важливо відмітити, що розвиток правового регулювання 

консультативних процедур призвів і до формування специфічних узагальнень 

консультативної практики, створення консультативних покажчиків, як за 

предметною, так і за суб’єктною ознаками, що найчастіше використовуються 

громадянами при консультуванні на офіційному сайті органу. Серед 

новаційних форм, що з′являються в сучасній європейській практиці слід 

відмітити і он-лайн консультації, он-лайн конференції, чати, систематизовані 

каталоги з захищеним доступом до розміщених на них інформаційно-

консультаційних джерел. Такі форми, на мій погляд, також потребують 

врегулювання і в українському законодавстві, адже зможуть значно 

спростити отримання консультацій широким колом осіб та сприятимуть 

утвердженню вимог щодо юридичної визначеності, прозорості, 

відповідальності в діяльності адміністративних органів. 

Консультативні процедури в системі адміністративних проваджень 

займають самостійне місце. Вони передують ініціюванню основного 

провадження та роз’яснюють його етапи, порядок прийняття рішення, 
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правила процедури, відмінність від інших суміжних видів адміністративних 

проваджень. Значення консультативних процедур не можна недооцінювати, 

адже саме завдяки їх ефективній реалізації досягається індикативний 

показник діяльності адміністративного органу. 

Консультативні процедури характеризуються переважно загальними 

процедурними вимогами, що застосовують до безспірних адміністративних 

проваджень. На більш високому рівні узагальнення консультативні 

процедури становлять окрему групу процедур в системі  адміністративних 

проваджень, що характеризуються безспірним порядком реалізації. Такі 

правила процедури нормативно закріплюються  в законодавчих та 

підзаконних актах, а також уточнюються судовою практикою. 

«Для реформи сфери управління та адміністративного права важливо 

забезпечити покращення життєвого стандарту для населення, що відповідає 

«Цілям розвитку тисячоліття» Організації Об′єднаних Націй, що визнається 

основоположною концепцією для усіх міжнародних організацій, що надають 

підтримку в проведенні реформ іншим країнам за рахунок коштів платників 

податків. При більш докладному розгляді це означає, що адміністративна 

реформа повинна бути покликана утвердити правову визначеність для 

громадян та підприємств, знизити витрати в економічному секторі та 

забезпечити рівноправ’я громадян у значно більшій мірі, аніж це 

спостерігається зараз» [552]. 

Удосконалення вітчизняної практики реалізації консультативних 

процедур потребує розробки підходу щодо нормативного визначення їх 

основних видів та співвідношення з основними видами адміністративних 

проваджень в межах наданої адміністративним органам компетенції. Загалом 

в підзаконних актах, що регулюють численні реєстраційні. Дозвільні 

провадження формально встановлені правила консультування громадян, 

проте, на мій погляд, не достатньо чітко визначений порядок, строки, гарантії 

їх надання, що не може не сказатися негативно на практичному боці справи. 

Тому слід висловити пропозицію щодо визначення процедурних правил 
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прийняття консультативних рішень на рівні окремого розділу 

Адміністративно-процедурного кодексу або закону, що дозволить більш 

докладно забезпечити реалізацію прав великої кількості осіб. 

Також важливого значення набуває вирішення питання про 

безоплатність або не високу плату за надання консультативних рішень 

уповноваженими органами, відповідно до об’єктивних складнощів їх 

надання, або необхідності проведення додаткових експертиз тощо. Якщо 

мова йде про використання статистичних узагальнень щодо прийнятих 

консультативних рішень, як правило, доступ до такої інформації 

забезпечується на безкоштовній основі на офіційному сайті 

адміністративного органу. 

Правова природа адміністративних проваджень в Україні потребує 

удосконалення з метою запровадження скорочених строків розгляду, 

прийняття рішень, підвищення стандартів відповідальності перед 

приватними особами, а також з метою підвищення конкуренції та 

демонополізації пріоритетних сфер економічного розвитку. 

Юрисдикційні та неюрисдикційні адміністративні провадження, які 

виступали в радянський період основними різновидами адміністративних 

проваджень необхідно удосконалити з урахуванням сучасних європейських 

стандартів взаємодії з приватними особами в сфері економіки та, зокрема, 

мінімізації документів, що подаються до органів публічної влади. 

Провадження за зверненнями громадян в Україні постійно 

розвиваються, їх види удосконалюються та потребують розвитку нових 

підходів, технічних можливостей їх опрацювання. Важливим новим 

прикладом виступають електронні петиції, їх впровадження потребує 

удосконалення та вирішення практичних проблем, пов’язаних з реєстрацією 

громадян на відповідних офіційних сайтах державних установ для 

проведення наступного голосування. На мій погляд, необхідно забезпечити 

цілодобову підтримку як інформаційного характеру, так і консультаційного 
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характеру, адже дуже багато громадян можуть вперше користуватися такими 

способами звернення. 

Європейські стандарти належного урядування та належної 

адміністративної процедури повинні отримати критичне переосмислення 

своєї практичної значущості та родового, визначального для сутності 

адміністративних проваджень місця, що забезпечує, по-суті, єдність 

правового регулювання, реалізовуваних політик та рішень, що приймаються 

адміністративними органами. 

Систематизація адміністративного законодавства в Україні 

відбувається без комплексної державної підтримки, розвивається за рахунок 

окремих грантів канадських, швейцарських, німецьких грантодавців, проте ці 

спорадичні спроби не можуть замінити якісної нормопроектувальної 

діяльності профільних державних органів. 

Врахування європейського досвіду удосконалення загального 

правового регулювання адміністративних проваджень дозволяє врахувати 

поділ на основні та додаткові стадії як основу для систематизації та 

подальшої кодифікації адміністративного законодавства, у такий спосіб 

групуючи основні процесуальні правила та стандарти, оновлюючи чинні акти 

законодавства. 

До цього часу недооцінюється формалізація вимог попередньої стадії 

усіх видів адміністративних проваджень, тому доктринальним розвідкам, 

присвяченим захисту матеріальних та процесуальних прав, консультуванню, 

інформуванню громадян слід приділити, на мій погляд, центральну увагу. 

 

1.3. Класифікація та методологічні засади дослідження основних 

видів адміністративних проваджень 

 

Сутність поняття адміністративного права не є статичною, його 

розвиток обумовлений низкою факторів, що визначають динаміку соціальних 

процесів в державі, державотворчих та адміністративно-правових реформ. 
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Також важливе значення для становлення адміністративного процесу та 

іманентних проваджень належить змісту адміністративних правовідносин, 

встановленому правовому механізму реалізації та захисту прав людини, 

державному примусу та вихідним началам інституту адміністративної 

відповідальності.  

Формування означених факторів та сутнісних характеристик 

адміністративного процесу нерозривно пов’язано і з реальною 

правозастосовною практикою, адже вона дозволяє реалізувати на практиці 

приписи чинного законодавства та сприяти оновленню останнього, в т.ч. 

шляхом заповнення прогалин, усунення недоліків, впровадження нових 

європейських чи світових стандартів реалізації прав та обов’язків учасників 

різних видів правовідносин. 

Феномен адміністративного процесу завжди привертав увагу провідних 

вчених, адже його сутність, властивості, підходи до визначення структури, 

змісту проваджень мають спільні прояви в публічно-правових науках, 

державному управлінні, менеджменті, що дозволяє за аналогією 

запозичувати ефективні правові механізми, практику удосконалення окремих 

видів проваджень та екстраполювати позитивні здобутки на суміжні галузі та 

інститути адміністративного права та процесу. 

У працях відомих вітчизняних вчених В.К. Колпакова, О.В. Кузьменко, 

Т.О. Коломоєць, Д.М. Лук′янця, Ю.С. Педька, а також багатьох інших вчених 

сучасності адміністративний процес виступає родовою категорією, в якій з 

необхідністю поєднуються найважливіші риси, властивості, що дозволяють 

відокремити цей вид процесу від суміжних категорій та понять. Поряд з цим 

мало дослідженими в українській науці адміністративного права 

залишаються нові види адміністративних проваджень, які вже отримали 

закріплення в актах європейського законодавства щодо взаємодії 

національних публічних адміністрацій з Європейською Комісією, порядок їх 

реалізації та можливого залучення іноземних елементів, в т.ч. країн 

асоціативного типу членства, - становить особливий інтерес для розвитку 
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доктринальних уявлень про структуру сучасного адміністративного процесу 

в європейських країнах.  

Аксіологічні засади формування адміністративного процесу хоча і 

формуються з урахуванням визначальних характеристик правової системи 

країни, проте, в сучасних умовах визначального значення набуває здатність 

правових понять, категорій трансформуватися в  напрямі врахування нових 

властивостей, надання нових правомочностей уповноваженим органам, 

учасниками адміністративних проваджень. Тому їх вивчення з метою 

зближення національного та європейського підходу до формування 

адміністративних проваджень на сучасному етапі в Україні набуває 

особливого значення. 

Проведення адміністративної реформи в Україні призвело до розвитку 

нових адміністративно-правових інститутів та іманентних їм 

адміністративних проваджень, серед яких провідне місце посідають 

юрисдикційні та неюрисдикційні провадження. Суб′єктний склад 

адміністративних проваджень також дістав значного розвитку, причому не 

тільки за рахунок впровадження юридичних осіб як суб’єктів 

адміністративних правовідносин, але й в контексті проведення 

адміністративної реформи та перегляду центральних органів виконавчої 

влади. Суб′єктний  склад адміністративних проваджень на даному етапі 

розвивається за рахунок удосконалення функцій, повноважень, процедурних 

прав та обов’язків суб’єктів розгляду адміністративних справ. Особливу 

увагу слід приділити проблемам адміністративної правосуб’єктності 

розглянутих суб’єктів та її законодавчого закріплення. 

Розвиток теоретичних засад реалізації адміністративного примусу в 

сучасному суспільстві розкриває значний потенціал оновлення 

функціональних аспектів діяльності органів державної влади, пріоритетно-

адміністративних органів, компетенція яких не може змістовно 

трансформуватися без зміни цілепокладання та функціонального 

переосмислення основних напрямів діяльності. 
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Функції адміністративного примусу за своїм змістом в сучасному 

українському суспільстві не можна ототожнювати виключно з нормативно 

закріпленими, адже багато функцій залишаються під впливом магістральних 

функцій державного управління, відповідають нормативно закріпленим 

засадам правового регулювання, проте не відображають належною мірою 

потреби переосмислення їх змісту у зв’язку з переглядом правових форм 

діяльності адміністративних органів, впровадження стандартів належного 

урядування. 

Функції адміністративного примусу, як і функції права, визначають 

основні напрями досліджуваного явища, проте дотично стосуються і 

виконання, і оскарження, і захисту прав людини і основоположних свобод. 

Дослідження функціональної матерії стало предметом наукових досліджень 

відомих вчених: В. Авер′янова, І. Гойман-Калінського, Н. Матузова, В. 

Нерсесянца, В. Четверіна та інших.  

Проте не достатньо описаним залишається механізм та концептуальні 

основи трансформації адміністративно-процесуальних функцій, в тому числі 

функцій адміністративного примусу в різних видах адміністративних 

проваджень: адміністративно-деліктних, адміністративних процедурах за 

результатами незадовільного виконання та примусового застосування 

передбачених законом заходів. 

Слід зробити висновок про те, що адміністративно-процесуальні 

функції дістали значного оновлення в європейській адміністративно-правовій 

доктрині та регламентах і директивах Європейського Союзу, що дозволяє 

віднайти та проаналізувати, вивести на рівень національної дискусії 

проблеми модернізації функцій адміністративного процесу, окремих функцій 

адміністративного примусу в Україні з урахуванням європейських 

адміністративних проваджень. 

Санкціонувальна функція права проявляється в публічно-правових 

галузях особливо яскраво, забезпечення її реалізації потребує особливої 

уваги законотворців, які приймають участь у підготовці проектів 
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кодифікованих актів України, що є необхідним для перспективної єдності 

правового регулювання. 

Існуючі у вітчизняній теорії адміністративного права та процесу 

погляди на зміст досліджуваних функцій, хоча і розвинулися впродовж 

останніх десяти років, проте не отримали належної розробки та 

нормативного впровадження з урахуванням змін політико-правової 

спрямованості, вектору розвитку вітчизняної державної політики на 

входження до європейського простору взаємодії, що потребує значного 

перегляду не тільки процесуальних функцій учасників адміністративних 

проваджень, їх прав та обов’язків з метою забезпечення виконання 

поставлених завдань та цілей адміністративного примусу. 

Актуальність теми дослідження обґрунтовується зростаючими 

потребами розгляду звернень громадян як до органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, їх ґрунтовного опрацювання та 

офіційного повідомлення про прийняте рішення.  

Кількість звернень громадян щороку зростає, адже складність 

адміністративних правовідносин потребує не тільки пояснення, але й 

перегляду застосування тих чи інших нормативно-правових актів.  Фізичні та 

юридичні особи використовують можливість звернутися до певного 

державного органу як один з найдієвіших способів захисту їх прав, свобод, 

законних інтересів. 

В чинному Законі України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 

1996 р.  № 393/96-ВР [326]  визначено загальний порядок, строки розгляду 

звернень громадян, їх основні види. В деяких європейських країнах ці 

звернення іменуються петиціями та регулюються на рівні адміністративно-

процедурних кодифікованих актів (законів, кодексів).  

Український досвід удосконалення адміністративних проваджень за 

зверненнями громадян не запозичив європейську модель об′єднання в 

єдиному кодексі адміністративних процедур та проваджень за зверненнями 

громадян, хоча такі пропозиції висловлювалися окремими вченими і 
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практиками для спрощення розуміння громадянами порядку розгляду їх 

адміністративної справи. 

На мій погляд, саме об’єднавчий підхід міг би виступити потрібною 

моделлю подальшого розвитку адміністративно-правового регулювання 

адміністративних проваджень за зверненнями громадян, адже інтегрований 

підхід дає можливість комплексно ознайомитися та обрати найбільш 

потрібний спосіб звернення до адміністративного органу – або для розгляду 

скарги, або для розгляду заяви, або для надіслання пропозицій з 

удосконалення роботи органу. Даний підхід представлений в Естонії та є 

зручним для використання громадянами, навіть з мінімальною обізнаністю у 

сфері права. 

Чинний Закон України «Про звернення громадян» [326] впродовж 

останніх років був удосконалений кілька разів шляхом введення нових видів 

- електронних петицій, що можуть бути подані до Президента України, а 

також за усталеною практикою – до органів місцевого самоврядування, на 

відповідних офіційних сайтах зазначених установ.  

Мною було особисто перевірено ефективність подання та опрацювання 

означених петицій, вже під час проведення реєстрації себе як суб’єкта, який 

хотів підтримати електронну петицію на сайті Президента України. З 

оперативною реєстрацією виникли певні складнощі. Впродовж поточного 

дня зареєструватися не вдалося, лист підтвердження реєстрації в Офісі 

Президента України був згенерований не одразу після надсилання заявки, а 

через кілька годин, а підтвердження про належну реєстрацію надійшло 

наступного дня, тобто в сукупності процедура реєстрації себе як суб’єкта, 

який хотів підтримати електронну петицію на сайті Президента України було 

витрачено близько доби.  Подальші процедури голосування та використання 

електронного сервісу не викликали ускладнень, тому голосування було 

здійснене менш ніж за 10 хвилин. З огляду на це, хотілося б встановити певні 

вимоги не тільки щодо часу розгляду електронної петиції уповноваженим 

суб’єктом – органом державної влади, але й обмежити в часі попередні 
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реєстраційні провадження, що ускладнюють голосування про підтримку 

електронних петицій. 

Суб′єкти адміністративних проваджень як і зміст адміністративних 

проваджень завжди динамічно розвиваються, тому дослідження їх 

класифікаційних груп викликає особливу увагу. Із впровадженими в Україні 

реформами на рівні центральних органів виконавчої влади було створено 

низку нових суб’єктів, уповноважених розглядати адміністративні справи як 

індивідуального характеру, так і щодо оскарження порушення прав осіб, так і 

щодо притягнення до адміністративної відповідальності. 

Оскільки в Україні ще немає окремого закону, який би врегульовував 

усі види адміністративних проваджень, слід зазначити, що нові види 

суб′єктів адміністративних проваджень виникають у зв’язку з ускладненням 

адміністративних правовідносин, їх видозмінами, переходами в нову якість 

для цілей забезпечення потреб адміністративно-правового регулювання та 

правозастосування. 

Адміністративні реформи в європейських країнах спираються на чіткий 

Національний план адміністративної реформи та відповідну стратегію, в яких 

деталізований порядок прийняття спеціальних законів в найважливіших 

сферах життєдіяльності суспільства.  В Україні означені дії впроваджувалися 

Указом Президента України «Про заходи щодо впровадження Концепції 

адміністративної реформи в Україні» від 22 липня 1998 року № 810/98 [324]. 

Зокрема, тут були визначені нові види суб’єктів адміністративних 

правовідносин, а також суб’єкти адміністративних проваджень в розрізі 

основних адміністративно-правових інститутів. 

 Серед нових суб’єктів адміністративних проваджень важливе місце 

посіли юридичні особи та їх види, що розвивалися у зв’язку з введенням 

нових форм власності, а також нові види публічних службовців, посадовців 

державної служби, уповноважених вчиняти нові функції та повноваження 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Самостійними 
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суб’єктами стали і громадські організації, політичні партії, що отримало 

значний розвиток в працях вітчизняних вчених-адміністративістів. 

Проте, на мій погляд, не достатньо вивченими залишаються підходи до 

удосконалення адміністративно-правового статусу державних реєстраторів, 

які здійснюють різні види реєстраційних проваджень. Складність означеного 

питання полягає в тому, що з однієї сторони, статус державного реєстратора 

має обумовлюватися специфікою виконуваної функції, повноваження, в 

межах повноважень, наданих органом виконавчої влади, проте ускладнення 

такої специфічної діяльності щороку відносить до компетенції державних 

реєстраторів нові повноваження, які характеризують таких суб’єктів як 

самостійних учасників відповідних адміністративних проваджень. 

На практиці державні реєстратори поєднують виконання функцій 

консультантів, посередників, інформаційних агентів, а в європейських 

країнах – можуть бути агентами публічної адміністрації в порядку 

делегування їм здійснення певних повноважень щодо прийняття 

індивідуальних адміністративних рішень. В Україні адміністративно-

правовий статус державних реєстраторів постійно удосконалюється, 

запроваджують нові форми взаємодії з приватними особами, надаються 

повноваження з доступу до нових видів державних реєстрів та їх 

обслуговування на вимогу приватних осіб. 

Серед нових видів суб’єктів адміністративних проваджень слід 

відмітити і нові види органів виконавчої влади – державні агенції, державні 

інспекції, державні служби, підпорядковані їм структури, які здійснюють 

відповідні повноваження щодо розгляду адміністративних справ та 

притягнення осіб до адміністративної відповідальності. Удосконалення їх 

адміністративно-правового статусу як суб’єктів адміністративних 

проваджень вимагає окремого дослідження, проте, хотілося б зауважити, що 

саме означені центральні органи виконавчої влади потребують закріплення 

на рівні закону умов набуття адміністративної правосуб’єктності, умов 
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недійсності та нікчемності їх актів, що часто опускається у вітчизняному 

законодавстві. 

Адміністративні провадження виступають центральною складовою 

державно-правових реформ країн Європейського Союзу, адже саме завдяки 

трансформації правової матерії, її форм, властивостей забезпечується 

досягнення спільних цілей та цінностей європейських країн (верховенство 

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

Процесуальна природа адміністративних проваджень на сучасному 

етапі зазнає уніфікаційних трансформацій, спрямованих на переробку а 

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 такі важливі 

кроки, прийняті 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 

забезпечення реалізації державних політик на наднаціональному, 

національному та локальному рівнях. 

Правова природа адміністративних проваджень зазнала значних змін з 

середини ХХ століття, саме в цей час на європейському континенті відбулися 

титанічні зрушення в напрямі перегляду та уніфікації національних 

адміністративних проваджень, щоправда нерівномірно. Найбільш успішний 

досвід модернізації адміністративних проваджень був представлений у 

наукових дослідженнях не окремих країн, а Ради Європи, Європейського 

Союзу, що дало змогу створити спільну теоретичну та методологічну основу 

подальших реформ, систематизації та кодифікації законодавства, перегляду 

засад та видів відповідальності, опосередкованих різними правовими 

формами адміністративних проваджень. 
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Порівняно з вищенаведеним, український досвід є мало ефективним з 

точки зору недостатньої узгодженості та координації як процесів державно-

правових реформ, так і з точки зору нормотворчої техніки, правил та 

стандартів структуризації, виокремлення видів адміністративних проваджень 

в умовах складних процесів розвитку галузей права та необхідності 

перегляду неефективних механізмів захисту прав людини. 

 Порівняльно-правовий метод в адміністративному, конституційному 

праві як провідних галузях публічного права використовується для 

встановлення важливих сутнісних ознак, властивостей досліджуваних 

правових явищ, їх 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, їх якісні та кількісні 

показники, необхідні для забезпечення консенсусу в суспільстві та довіри до 

влади, її уповноважених органів. 

Для з′ясування сучасної природи адміністративних проваджень 

необхідно виходити з результатів наукових досліджень, представлених 

провідними європейськими регіональними організаціями, адже вони 

отримували спеціальне фінансування та щодо них приймалися окремі 

рішення відповідними європейськими органами для розробки 

найважливіших засад спільної реалізації державних політик, заходів 

примусу, протидії корупції, забезпечення мінімальних стандартів захисту 

прав людини. Таким чином сформувалися нові види адміністративних 

проваджень, в яких отримали об’єктивацію процесуальні правила розгляду 

різних видів адміністративних справ, як на горизонтальному, так і на 

вертикальному рівні взаємодії в системі європейської адміністрації.  
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Цей досвід має велике значення України не тільки у зв’язку з 

проголошеним Конституцією України курсом на інтеграцію до європейських 

структур, але й з огляду на необхідність якісного оновлення значного масиву 

вітчизняного законодавства, прийнятого в радянський та неорадянський 

період без урахуванням важливих європейських стандартів належного 

судового процесу, належної адміністрації в адміністративних процедурах та 

зверненнях громадян, що виступають одночасно і важливими напрямами 

розвитку спеціальних вітчизняних досліджень на перспективу.   

Проведені у 2003, 2004 р.р. дослідження Ради Європи та 

Європейського Союзу щодо найважливіших спільних цінностей та принципів 

взаємодії між органами виконавчої влади та громадянами дозволило 

сформувати сучасні стандарти спірних та безспірних адміністративних 

проваджень, вимог щодо їх правової форми, специфіки реалізації 

повноважень учасників відповідних індивідуально-конкретних 

адміністративних справ, а також оновити стандарти захисту прав людини з 

урахуванням європейського конвенційного механізму та стандартів Ради 

Європи щодо заборони свавілля, дискримінації, незаконних арештів, рішень 

юрисдикційних органів. Виходячи з їх змісту слід зробити висновок про 

формування оновленої процесуальної природи адміністративних проваджень, 

зміст якої обумовлений, в першу чергу, наднаціональними європейськими 

тенденціями уніфікації та конвергенції в правовому регулюванні 

найважливіших видів адміністративних проваджень. 

Зміст європейських стандартів належного урядування вивчався 

вітчизняними вченими, політиками, державними службовцями як джерельна 

база міжнародних ат європейських правових актів, проте, складається 

враження, що означені стандарти є зручними лише для озвучення їх 

врахування в сучасній політичній та правовій реальності.  

Якщо звернутися до змісту означених стандартів, закріплених у Білій 

книзі, ми можемо звернути увагу не необхідність першочергового 

забезпечення відповідальності та узгодженості політик, прозорості та 
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відкритості, проте ці категорії досі не стали частиною вітчизняних вимог 

щодо структури, сутності адміністративних проваджень, в яких, по-суті, 

вимірюється рівень ефективності реалізовуваних політик, прийнятих рішень 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування.  

Таке критичне зауваження не є безпідставним, адже досі у чинному 

законодавстві України переважають тенденції безвідповідальності, 

формальної відповідальності, що робить неможливим запровадження 

європейських стандартів адміністративних проваджень, адже без дієвого 

механізму притягнення до відповідальності жоден науковець в Європі не 

визнає можливості реалізації та захисту прав людини в межах певного 

інституту та іманентних йому проваджень. 

Також хотілося б звернути увагу на те, що відкритість діяльності 

адміністративних органів – ключова родова вимога, яка має обов’язків 

характер та має екстраполюватися на всі без винятку адміністративні органи, 

впроваджувані ними дії, спосіб участі в адміністративних провадженнях, 

таким чином забезпечується інформованість про діяльність органу, 

можливість розуміння значення, меж адміністративної діяльності, 

можливість оскарження та своєчасного виконання адміністративних рішень.  

Лише в авторитарних суспільствах залишається тренд подвійних 

стандартів у прийнятті адміністративних рішень, що, частково характерно і 

Україні, і щоб відійти від цієї практики, на мій погляд, необхідно не тільки 

закріпити означені європейські стандарти належного урядування та належної 

адміністративної процедури, а й забезпечити чітку фіксацію відповідних 

загальних правил адміністративних проваджень на рівні спеціального закону, 

що вже було успішно реалізовано в Естонії та деяких інших пострадянських 

країнах. 

Запровадження в Україні європейських стандартів адміністративних 

проваджень не можливе без перегляду національного підходу до притягнення 

до відповідальності державних службовців, службовців органів місцевого 
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самоврядування за порушення встановлених правил прийняття рішень та їх 

оскарження відповідно до певного виду адміністративного провадження. 

Актуальність обраної теми тісно пов’язана з розвитком нормативного 

процесу, систематизації та кодифікації законодавства, проте слід зауважити, 

що означені правові процеси досі потребують удосконалення з урахуванням 

європейського досвіду, зокрема, з урахуванням підходу щодо поділу 

адміністративних проваджень на низку стадій, за якими і пропонується, за 

аналогією, проводити відповідну якісну переробку вітчизняного 

законодавства. 

Поняття та види стадій адміністративних проваджень досить часто 

досліджуються окремими дослідниками: В.К. Колпаковим, О.В. Кузьменко 

та іншими, в межах прикладних аспектів реалізації юрисдикційних та 

неюрисдикційних проваджень, проте в даному аспекті ми б хотіли 

наголосити на доцільності звернення додаткової уваги науковців на зміст та 

призначення першої стадії – попереднього розгляду адміністративного акту 

та дотримання сучасних процесуальних стандартів прав людини під час 

стадії розгляду адміністративної справи, а також стадії прийняття рішення.  

Адже до цього часу вітчизняна теорія адміністративного процесу потребує 

впровадження низки важливих презумпцій, стандартів, принципів, що 

визначають процесуальні правила розгляду адміністративних справ в 

європейських країнах на сучасному етапі. 

На особливу увагу потребує привернення уваги до попередньої стадії 

адміністративного провадження, яка залишається не достатньо 

формалізованою в основних видах адміністративних проваджень. Саме на 

стадії попереднього розгляду адміністративної справи відбувається допуск до 

можливості захистити порушене право або розглянути адміністративну 

справу особи. На цій стадії наявна низка суб’єктивних перепон, які можуть 

перешкоджати захисту суб’єктивних прав громадян через недостатню 

формалізацію вимог в чинному законодавстві. В європейських країнах такі 

адміністративні провадження трансформувалися на підставі спільних вимог 
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до адміністративних процедур, судового адміністративного процесу, 

адміністративного оскарження до адміністративних органів.  

Розробка проекту Адміністративно-процедурного кодексу України та 

Закону України «Про адміністративну процедуру» досі не враховують вимог 

сучасних європейських концепцій належного урядування та належної 

адміністрації, які були покладені в основу систематизації європейського 

законодавства та можуть бути використані в Україні для блискавичного 

оновлення застарілих підзаконних актів адміністративного законодавства.  

Серед негативних факторів, які впливають на такий стан речей, на мій 

погляд, слід назвати підвищений рівень корупції в сфері нормотворчої 

діяльності як державних органів, так і залучених експертних, аналітичних 

центрів, які отримують замовлення та фінансування за рахунок іноземних 

грантівських організацій, які не завжди спрямовані на комплексне 

удосконалення адміністративного законодавства. а на вирішення вузького 

питання.  

Тому важливо звернути увагу широкого кола науковців на необхідність 

врахування європейського підходу до систематизації адміністративного 

законодавства, що випереджає Україну на понад 30 років та виправлення 

таких помилок могло б стати в нагоді для інтенсифікації адміністративного 

законодавства в пріоритетних сферах адміністративно-правового 

регулювання.  

Феномен адміністративного процесу видозмінюється з урахуванням 

європейського підходу до підвищення ефективності та результативності 

адміністративної діяльності, підвищення відповідальності в позитивному та 

негативному значенні усіх учасників адміністративних проваджень, що 

дозволяє стверджувати про сутнісні трансформації як загальної категорії 

адміністративного процесу, так і поняття адміністративного процесу та його 

структури. 

Визначальними рисами сучасної європейської моделі 

адміністративного процесу слід визнати дотримання правил належної 
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адміністративної процедури, належного судового процесу, дотримання прав і 

свобод людини, протидію свавіллю та зловживанню правами органів 

публічної адміністрації. В Україні ці ознаки отримують доктринальне 

тлумачення та потребують поступового впровадження в адміністративному 

процесуальному та матеріальному законодавстві. 

Розвиток функцій адміністративного примусу в сучасному суспільстві 

є дуже важливим з огляду на необхідність перспективного врегулювання в 

єдиний спосіб адміністративних проваджень, спірного та безспірного 

характеру, в актах законодавства України та поступового перегляду 

концептуальних засад кодифікації адміністративних проваджень з 

урахуванням європейського досвіду. 

Класичні підходи до функцій адміністративного примусу є досить 

редукціоністськими у вітчизняній традиції, тому потребують перегляду з 

огляду на трансформацію аксіологічних засад примусу в сучасному 

суспільстві, правового регулювання спірних та безспірних адміністративних 

проваджень, посилення дієвості правових механізмів захисту прав людини в 

сучасному суспільстві. 

Розвиток функцій адміністративного примусу має відбуватися на 

основі не тільки транспозиції чи рецепції зразків європейського досвіду, на 

мій погляд, необхідна якісна переробка національного законодавства та 

детермінація засад взаємодії з міжнародними суб’єктами відповідних видів 

адміністративних проваджень в публічно-, європейсько- та міжнародно-

правових сферах. 

Висновки до розділу 1 

  

1. Розвиток правової природи адміністративних проваджень на 

сучасному етапі проведення адміністративної реформи в Україні потребує 

розробки спільного правового підґрунтя подальшого розвитку загальної 

системи адміністративних проваджень.  
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На мій погляд, варто спрямувати зусилля вітчизняних науковців на 

розробку самостійного загального закону про засади адміністративних 

проваджень, в якому б дістали закріплення найважливіші види 

адміністративних проваджень та оновлені аксіологічні засади, які б 

визначали сучасну правову природу адміністративних проваджень та 

надавали б можливість наближувати їх зміст до європейської практики 

взаємодії учасників адміністративних проваджень різних рівнів. 

Також важливо забезпечити взаємопроникність правового регулювання 

як на рівні закону, так і на рівні підзаконних актів, скасовуючи застарілі 

зразки радянського досвіду імперативного та подекуди деструктивно 

однотипного правового регулювання адміністративних проваджень. 

2. Розглянуті теоретико-правові підходи вітчизняних та зарубіжних 

вчених до розуміння поняття адміністративного процесу дозволяють 

узагальнити, що основними в національній доктрині та науці 

адміністративного права є розглянуті три підходи до розуміння 

адміністративного процесу, в яких конкретизується його сутність з огляду на 

сукупність усіх адміністративних проваджень або виокремлення лише 

окремого виду адміністративних проваджень. 

В сучасній європейській літературі висвітлюється на тільки поділ 

адміністративного процесу на основні елементи, але й дістали значної 

регламентації європейські адміністративні провадження, в яких основу роль 

відіграють національні публічні адміністрації та їх взаємодія з Європейською 

Комісією, що заслуговує на увагу вчених і дослідників не тільки 

європейських країн, але й пострадянських країн, адже застосовують певні 

закономірності прийняття рішень в умовах союзних об′єднань. 

 Слід висловити рекомендації щодо подальшого розвитку 

загального правового регулювання адміністративних проваджень та їх 

основних видів на рівні окремого закону, в якому, на мій погляд варто 

визначити ознаки сучасної природи адміністративних проваджень та тих 
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трансформаційних змін, що закладаються в основу демократичної взаємодії 

громадян та державних органів. 

3. Слід зробити висновок про те, що в основі застосування права 

лежить визнання громадянами та виконання особистих прав, свобод, 

законних інтересів, на чому особливо наголошував Й.-Г. Фіхте. Примус 

необхідно розглядати не тільки з точки зору правового його розуміння, а 

екстраполювати властивості та ознаки означеної категорії на соціальні 

відносини в державі з певним класовим поділом, що виступає необхідною 

умовою його збереження та розвитку. 

Відображення в примусі колективної волі має враховувати не тільки 

волю держави, але й тих осіб, які мають визначальний вплив в державі на 

формування державної політики, її реалізацію, застосування заходів 

державного примусу, тому слід висловити рекомендації щодо розвитку 

означеного поняття з урахуванням європейських категорій «спільне благо», 

«спільні інтереси», «публічний інтерес», «приватний інтерес» тощо. 

4. Історичний розвиток процесу уніфікації адміністративних 

проваджень засвідчує певні поступальні етапи, необхідні для переходу на 

більш якісний рівень організації та діяльності органів публічної 

адміністрації, що може бути досягнутий в процесі адміністративно-правової 

реформи. 

Серед основних етапів, розглянутих у дослідженні, слід зазначити 

етапи формування спільних аксіологічних засад адміністративних 

проваджень та впровадження вимог належного урядування та належної 

адміністрації, що засвідчують значний потенціал для впровадження в 

Україні. 

Розглянуті підходи до основних видів адміністративного судочинства в 

європейських країнах та в Україні дозволили запропонувати загальні та 

конкретні рекомендації щодо розвитку перспективної законодавчої 

законодавчої практики та диференціювати адміністративні провадження не 

лише у межах кодифікованих законодавчих актів, але забезпечити 
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комплексний, інтегративний огляд суті, основних видів адміністративних 

проваджень, що дало б можливість зробити внутрішнє адміністративне 

законодавство сумісним із правилами європейських стандартів. 

5. Лише невелика частина адміністративно-процесуальних документів 

в Україні частково відповідає визнаним критеріям чинного європейського 

законодавства, оскільки до цього часу адміністративні процедури не 

регулювалися загальним кодифікованим актом, а численними підзаконними 

актами, що вибудовують сильні адміністративні бар'єри для реалізації прав 

особи в адміністративному процесі. 

6. Адміністративна реформа в Україні призвела до розвитку деяких 

видів адміністративних проваджень, визначених у основних кодифікованих 

актах, таких як: проект Адміністративно-процедурного кодексу, Кодекс 

України про адміністративні правопорушення, Кодекс України про 

адміністративне судочинство, Закон України «Про звернення громадян», 

Закон України «Про засади охорони здоров'я населення», Закон України 

«Про державну службу» та ряд інших, які все ще мають сильний вплив 

колишньої радянської правової традиції, що має сильну державну 

зосереджений характер, не враховуючи реальних потреб приватних осіб та 

громадян. 

7. Розглянутий естонський підхід до розуміння поняття 

адміністративного провадження дозволяє зрозуміти 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. 

8.Удосконалення адміністративних проваджень в сфері економіки 

набуває особливого значення в Україні як для малого, середнього бізнесу, так 

і для держави, монополій. Консолідація нормативно-правових актів в сфері 
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економіки може бути проведена на основі удосконалення видів 

адміністративних проваджень та розробки Економічного кодексу України. 

9. Правова природа адміністративних проваджень в Україні потребує 

удосконалення з метою запровадження скорочених строків розгляду, 

прийняття рішень, підвищення стандартів відповідальності перед 

приватними особами, а також з метою підвищення конкуренції та 

демонополізації пріоритетних сфер економічного розвитку. 

10. Юрисдикційні та неюрисдикційні адміністративні провадження, які 

виступали в радянський період основними різновидами адміністративних 

проваджень необхідно удосконалити з урахуванням сучасних європейських 

стандартів взаємодії з приватними особами в сфері економіки та, зокрема, 

мінімізації документів, що подаються до органів публічної влади. 

11. Провадження за зверненнями громадян в Україні постійно 

розвиваються, їх види удосконалюються та потребують розвитку нових 

підходів, технічних можливостей їх опрацювання. Важливим новим 

прикладом виступають електронні петиції, їх впровадження потребує 

удосконалення та вирішення практичних проблем, пов’язаних з реєстрацією 

громадян на відповідних офіційних сайтах державних установ для 

проведення наступного голосування. На мій погляд, необхідно забезпечити 

цілодобову підтримку як інформаційного характеру, так і консультаційного 

характеру, адже дуже багато громадян можуть вперше користуватися такими 

способами звернення. 

12. Європейські стандарти належного урядування та належної 

адміністративної процедури повинні отримати критичне переосмислення 

своєї практичної значущості та родового, визначального для сутності 

адміністративних проваджень місця, що забезпечує, по-суті, єдність 

правового регулювання, реалізовуваних політик та рішень, що приймаються 

адміністративними органами. 

13. Систематизація адміністративного законодавства в Україні 

відбувається без комплексної державної підтримки, розвивається за рахунок 
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окремих грантів канадських, швейцарських, німецьких грантодавців, проте ці 

спорадичні спроби не можуть замінити якісної нормопроектувальної 

діяльності профільних державних органів. 

Врахування європейського досвіду удосконалення загального 

правового регулювання адміністративних проваджень дозволяє врахувати 

поділ на основні та додаткові стадії як основу для систематизації та 

подальшої кодифікації адміністративного законодавства, у такий спосіб 

групуючи основні процесуальні правила та стандарти, оновлюючи чинні акти 

законодавства. 

До цього часу недооцінюється формалізація вимог попередньої стадії 

усіх видів адміністративних проваджень, тому доктринальним розвідкам, 

присвяченим захисту матеріальних та процесуальних прав, консультуванню, 

інформуванню громадян слід приділити, на мій погляд, центральну увагу. 

14. Развитие отечественной правовой системы требует комплексного 

учета и внедрения в системе законодательства ряда идей, отображенных в 

работах представителей правовый и политических учений либерализма, 

которые хотя и предметно известны, но в целом не нашли концептуального 

закрепления в процессуальном законодательстве Украины. 

Соотношение процессуальных прав, обязанностей, полномочий 

участников административных производств как раз и зиждется на 

концептуальных основаниях либерализма, позволяющих не ограничить, а 

обеспечить наиболее полный учет требований европейского 

конвенционального механизма защиты прав человека в современном 

обществе. 

15. Феномен адміністративного процесу видозмінюється з урахуванням 

європейського підходу до підвищення ефективності та результативності 

адміністративної діяльності, підвищення відповідальності в позитивному та 

негативному значенні усіх учасників адміністративних проваджень, що 

дозволяє стверджувати про сутнісні трансформації як загальної категорії 

адміністративного процесу, так і поняття адміністративного процесу та його 
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структури. Визначальними рисами сучасної європейської моделі 

адміністративного процесу слід визнати дотримання правил належної 

адміністративної процедури, належного судового процесу, дотримання прав і 

свобод людини, протидію свавіллю та зловживанню правами органів 

публічної адміністрації. В Україні ці ознаки отримують доктринальне 

тлумачення та потребують поступового впровадження в адміністративному 

процесуальному та матеріальному законодавстві. 

16. Розвиток функцій адміністративного примусу в сучасному 

суспільстві є дуже важливим з огляду на необхідність перспективного 

врегулювання в єдиний спосіб адміністративних проваджень, спірного та 

безспірного характеру, в актах законодавства України та поступового 

перегляду концептуальних засад кодифікації адміністративних проваджень з 

урахуванням європейського досвіду. Класичні підходи до функцій 

адміністративного примусу є досить редукціоністськими у вітчизняній 

традиції, тому потребують перегляду з огляду на трансформацію 

аксіологічних засад примусу в сучасному суспільстві, правового 

регулювання спірних та безспірних адміністративних проваджень, посилення 

дієвості правових механізмів захисту прав людини в сучасному суспільстві. 

Розвиток функцій адміністративного примусу має відбуватися на 

основі не тільки транспозиції чи рецепції зразків європейського досвіду, на 

мій погляд, необхідна якісна переробка національного законодавства та 

детермінація засад взаємодії з міжнародними суб’єктами відповідних видів 

адміністративних проваджень в публічно-, європейсько- та міжнародно-

правових сферах. 
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РОЗДІЛ 2.  

СТАНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПРОВАДЖЕНЬ ТА ЇХ ОСНОВНІ ВИДИ 

 

2.1. Адміністративно-правові реформи в європейських країнах та 

оновлення аксіологічних засад європейського законодавства 

 

Вітчизняний розвиток адміністративного процесу має значний досвід 

удосконалення правових форм та систематизації адміністративних 

проваджень, який заснований на формалізації правил режиму законності та 

був впроваджений в радянський період.  

На сучасному етапі розвитку теорії адміністративного процесу 

вітчизняні вчені досліджують наступні важливі правові проблеми 

становлення адміністративного процесу та основних видів адміністративних 

проваджень спірного та безспірного характеру в країнах Європейського 

Союзу та Україні: проблеми уніфікації вимог та стандартів до безспірних 

стандартів з урахуванням європейського досвіду, проблеми впровадження 

мінімальних стандартів захисту прав людини в адміністративних 

провадженнях; проблеми оновлення та підвищення ефективності інституту 

адміністративного оскарження та підвищення довіри населення до рішень, 

що приймаються адміністративними органами, проблеми удосконалення та 

дотримання презумпцій та гарантій належного судового процесу, 

впроваджених у судовій практиці Європейського суду з прав людини в 

українській правозастосовній практиці. Означений перелік проблем не є 

вичерпним, спрямований на визначення перспективних напрямів 

дисертаційних досліджень та розвиток правозастосування. 

До того ж, варто відмітити, що адміністративний процес в Україні 

поступово набуває рис європейських підходів до підвищення демократичних 

стандартів захисту прав людини, що дає змогу не тільки створити 

ефективний адміністративно-правовий механізм захисту прав людини, але й 
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сприяти уніфікації правового регулювання, перспективної розробки такого 

роду адміністративних проваджень в Україні, які за своїм змістом та формою 

могли б бути сумісними з адміністративними провадженнями країн 

Європейського Союзу для забезпечення транскордонного співробітництва та 

ефективного надання адміністративних послуг громадянам Європейського 

Союзу та громадянам України, біженцям з пострадянських авторитарних 

республік, країн Азії, Китаю. 

Цікаво відмітити і 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 та 

дослідниками. Вертикальні європейські адміністративні провадження 

опосередковують взаємодію Європейської Комісії та одиничної національної 

адміністрації, кількох національних адміністрацій (групи та певною ознакою 

впровадження) та системи національних адміністрацій (всіх європейських 

національних адміністрації), 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 обумовлена таким впливом та імперативом. 

Слід погодитися з позицією Пухтецької А.А. про те, що 

«трансформація вітчизняної галузі адміністративного права в цілому та її 

принципів зокрема повинна відповідати стратегічним пріоритетам й 

сучасним європейським тенденціям розвитку європейського 

адміністративного права, враховувати особливості національного 

адміністративного права в контексті європейських адміністративних 

традицій в країнах континентальної правової системи. На сучасному етапі 

демократичної трансформації галузі адміністративного права в контексті 

поглиблення євроінтеграції важливо розробити концептуальні засади 

впровадження оновлених принципів адміністративного права з урахуванням 
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основоположних концепцій належного урядування («good governance»), 

належної адміністрації («good administration»), а також правового надбання 

ЄС (acquis communautaire), що дозволить забезпечити узгодження механізмів 

правового регулювання в сфері зовнішньої діяльності органів публічної 

адміністрації, імплементованих у низці регламентів та директив 

Європейського Союзу, Модельному кодексі налужної адміністрації Ради 

Європи» [351].  

Розвиток положень адміністративного процесу в сучасній європейській 

та національній правових системах не є синхронізованим чи упорядкованим, 

він хаотично розвивається під впливом політичних факторів виборчих 

кампаній, проте йому браку системних засад державотворчих змін, 

спрямованих на забезпечення комплексного проведення адміністративно-

правових реформ, уніфікації положень належного судового процесу на 

основі вимог європейського конвенційного механізму, належної 

адміністративної процедури в основних видах спірних та безспірних 

проваджень. 

Актуальність вивчення аксіологічних засад європейського 

законодавства та проблем формування адміністративного процесу в Україні в 

процесі адміністративно-правової реформи, розпочатої після здобуття 

незалежності України, паралельно з конституційною та іншими галузевими 

реформами, залишається цікавою не одне десятиріччя з огляду на величезні 

групи процесуальних форм, рішень, що об’єднуються під поняттям 

адміністративного процесу та потребують спеціальних досліджень. 

Важливим є розгляд динаміки адміністративного процесу та його 

структури в контексті адміністративно-правової реформи та формування 

кодифікованих актів законодавства. До основних завдань віднесено: розгляд 

обсягу адміністративного процесу та його структури у вітчизняній традиції 

праворозуміння, характеристика основних видів адміністративних 

проваджень, що віднесені до його обсягу згідно з законами та кодексами в 
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Україні, формулювання пропозицій з розвитку нових видів адміністративних 

проваджень з урахуванням європейського досвіду. 

Адміністративний процес являє собою систему проваджень, належних 

їм правових форм, процесуальних правил, а також учасників 

адміністративного процесу, перелік яких дедалі розширюється як на рівні 

суб’єктного складу, так і на рівні взаємодії суб’єктів з владно компетенцією 

на центральному, регіональному та локальному рівнях. 

В системі вітчизняного адміністративного процесу дістали розвитку 

важливі самостійні види адміністративних проваджень, які стрімко 

розвиваються з урахуванням ускладнення адміністративно-правових 

відносин. В 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 в 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 в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення 

громадян» [326], Законом України «Про інформацію» [328], «Про доступ до 

публічної інформації» [318], 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 
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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 в структурі 

компетенції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

Конституція України виступає важливим фактором формування 

управлінських зв’язків в 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 обмежувальних заходів, викликаних 

поширенням корона вірусної хвороби в усьому світі. На противагу 

попередньому радянському періоду, в якому цифрові форми взаємодії майже 

не застосовувалися, в сучасний період актуалізуються програмні комплекси, 

технічне оснащення для зберігання величезного масиву інформації в 

електронному вигляді. 

Цьому сприяють кроки адміністративно-правової реформи, спрямовані 

на удосконалення зовнішньої взаємодії органів публічної адміністрації з 

приватними особами, щоправда процедурні правила такої взаємодії ще 
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потребують законодавчої фіксації та упорядкування з точки зору 

гарантування мінімальних стандартів захисту прав людини.  

Окремі органи публічної адміністрації активно використовують 

електронні портали, сайти, консультаційні та інформаційні сторінки на 

офіційних сайтах з метою підвищення ефективності комунікації та рівня 

обізнаності громадян щодо організації та діяльності органів публічної 

адміністрації.  

Проте, залишаються не досить витребуваними важливі форми взаємодії 

шляхом надання консультацій в електронному вигляді, підготовки 

опитувальників із роз’ясненнями порядку отримання різних послуг, 

повідомлення реквізитів сплати адміністративного збору, інших 

формальностей, що потребують врахуванням приватними особами для 

отримання позитивного результату розгляду індивідуально-конкретних 

адміністративних справ. 

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 при кодифікаційній 

роботі, тому створюються спеціальні порівняльні таблиці з номерами статей 

у попередніх, взятий для консолідації, актах законодавства. Зазначений 

досвід не використовується в Україні, як і наявні значні вади 

кодифікаційного процесу, системні недоліки систематизації законодавства. 

В середині ХХ ст. в країнах Європейського Союзу було сформовано 

доктринальне підґрунтя впровадження державно-правових, зокрема, 

адміністративно-правових реформ, що потребувало оновлення нормативно-
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правових засад правового регулювання відносин в 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 категоріями населення. 

Консолідація адміністративного законодавства за предметними 

сферами була проведена і в низці країн Європейського Союзу, де поряд з 

класичними кодексами виникли кодекси в сфері освіти, банківської 

діяльності, виборів тощо. Україна не наслідує досвід консолідації 

адміністративного законодавства, а по інерції продовжує застосовувати 

раніше витребуваний але занадто дорогий для платників податків підхід – 

кодифікації адміністративного законодавства, який, на жаль, не дозволяє у 

короткі строки прийняти єдиний акт та забезпечити його швидке 

впровадження на практиці. 

На мій погляд, саме через обрання кодифікації як основи якісного 

перегляду норм адміністративного законодавства, сформованого в 

попередній період, залишилися не реалізованими ініціативи з прийняття 

Адміністративно-процедурного кодексу, Адміністративно-деліктного 

кодексу. 

Слід визнати, що консолідація адміністративного законодавства мала б 

передувати кодифікації найважливіших публічно-правових сфер, створюючи 

необхідні передумови для подальших кроків кодифікаційного процесу під 

керівництвом уповноважених центральних органів виконавчої влади. Проте, 

кодифікація, ані консолідація адміністративного законодавства досі не є 

витребуваними ані українським політикумом, ані право творцями, які 

забезпечують законопроектування, розробку підзаконних актів законодавства 

та їх відповідність положенням Конституції України, міжнародних договорів, 

ратифікованих Верховною Радою України. 

На європейському рівні консолідація адміністративного законодавства 

була ініційована у 2001 р. Європейським Омбудсменом для цілей порівняння 
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та впровадження найважливіших принципів взаємодії органів публічної 

адміністрації з приватними особами. В 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 в суспільстві та збереження довіри до влади.  

Оскільки відповідні ініціативи в Україні впродовж останніх десяти 

років не отримали аналогічного розвитку та закріплення на рівні актів 

законодавства, слід визнати за доцільне поступову розробку та впровадження 

узагальнене них підходів до закріплення стандартів діяльності органів 

публічної адміністрації в національному законодавстві України та 

забезпечити його сумісність з сучасними положеннями європейського 

законодавства щодо забезпечення реалізації та захисту прав людини. 

Актуальність дослідження уявлень про аксіологічні засади 

адміністративних проваджень у творах філософів та мислителів німецької 

традиції у вітчизняній доктрині адміністративного права підвищується з 

огляду на їх значення для розвитку системи законодавства та 

правозастосовної практики.  

Розгляд прикладів німецького підходу до розвитку уявлень про 

адміністративні провадження та їх вплив на сучасне розуміння та підходи до 

правового регулювання адміністративних проваджень в європейських 

країнах та в Україні.  

Серед основних завдань слід відмітити: характеристику аксіологічних 

засад на прикладі основних категорій, що були покладені в основу 

формування німецьких аксіологічних засад адміністративних проваджень; 

аналіз підходів видатних філософів та мислителів німецької адміністративної 

традиції до розуміння примусу в державі та його значення, прояву в 

адміністративних провадженнях; розвиток ідей щодо використання 

німецького досвіду розуміння змісту, значення адміністративних проваджень 

у сучасному українському законодавстві та правозастосовній практиці. 
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Поняття примусу є центральним для багатьох процесуальних наук, в 

адміністративному праві та процесі воно виступає важливою правовою 

категорією, пов’язаною з визначенням змісту, властивостей, ознак 

обов’язкового державно-владного впливу на невизначене коло осіб, проте ці 

уявлення були сформовані  ще в вісімнадцятому сторіччі. 

Сутність поняття адміністративного права не є статичною, його 

розвиток обумовлений низкою факторів, що визначають динаміку соціальних 

процесів в державі, державотворчих та адміністративно-правових реформ. 

Також важливе значення для становлення адміністративного процесу та 

іманентних проваджень належить змісту адміністративних правовідносин, 

встановленому правовому механізму реалізації та захисту прав людини, 

державному примусу та вихідним началам інституту адміністративної 

відповідальності. Формування означених факторів та сутнісних 

характеристик адміністративного процесу нерозривно пов’язано і з реальною 

правозастосовною практикою, адже вона дозволяє реалізувати на практиці 

приписи чинного законодавства та сприяти оновленню останнього, в т.ч. 

шляхом заповнення прогалин, усунення недоліків, впровадження нових 

європейських чи світових стандартів реалізації прав та обов’язків учасників 

різних видів правовідносин. 

Актуальність дослідження адміністративних проваджень та їх правової 

природи з урахуванням системного підходу обумовлена тим, що в більшості 

європейських та національних проваджень використовуються схожі підходи, 

адміністративно-правові гарантії, методи, мінімальні стандарти захисту прав 

людини, проте суттєва різниця спостерігається на рівні аксіологічних 

цінностей, що визначають природу адміністративних проваджень, їх 

специфіку, способи реалізації. 

Розуміння адміністративного провадження як певної цілісної системи є 

прийнятним в національній правовій системі, проте сутнісні характеристики 

європейських та вітчизняних адміністративних проваджень акцентують увагу 

на взаємній обумовленості, діалектичному поєднанні, якісному розвитку на 
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основі керованих модифікацій складними системами проваджень, що 

визначають діючий правовий механізм захисту прав людини.  

На приклад, теоретичні концепції примусу розроблялися  у працях Й.-

Г. Фіхте, який зауважував, що «в реальному житті індивідуальна свобода 

людини порушується, і щоб цього не було, необхідно встановити панування 

закону, чого можна досягти лише завдяки примусу. Ця обставина викликає 

до життя апарат держави» [423]. 

Ці підходи є слушними і в сучасний період, адже дозволяють 

встановити причину формування правового явища, визначити їх зміст та 

сформулювати пропозиції щодо його розвитку з урахуванням виважених 

наукових підстав.  

На думку Й.-Г. Фіхте, «у примусі концентрується єдина колективна 

воля, що утворюється внаслідок державного договору» [423, C.73]. Ознака 

вольового, цілеспрямованого впливу на соціальні правовідносини 

залишається визначальною і в сучасний період, адже дозволяє забезпечити у 

найбільш ефективний спосіб дотримання встановлених правових норм. 

Проте, на думку зазначеного вченого демократична форма правління не 

плідна, а зростанню кількості правопорушень можна протистояти лише 

шляхом удосконалення примусу, його правових форм в сучасному розумінні. 

Також було висловлено думку про те, що важливо враховувати волю людей 

та закріплювати її в законі, щоб кожен громадянин вважав права, свободи 

своїми невід′ємними та прагнув їх належного виконання. 

Зловживання владою, примусом в державі, на погляд вченого, можна 

було протистояти за допомогою «встановлення окремої контрольної 

установи – ефорату, що призначається народом, стоїть над владою та 

володіє правом заборони незаконних дій влади» [423, C. 73]. 

Цей підхід хоча і зазнав значної критики сучасних вчених, проте 

забезпечення інтересів народу, громадян в цілому на сучасному етапі 

покладаються в основу не тільки державного примусу, але й державного 
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управління в цілому, створюючи належні засади цілепокладання в правовій, 

соціальній державі. 

Феномен адміністративного процесу завжди привертав увагу провідних 

вчених, адже його сутність, властивості, підходи до визначення структури, 

змісту проваджень мають спільні прояви в публічно-правових науках, 

державному управлінні, менеджменті, що дозволяє за аналогією 

запозичувати ефективні правові механізми, практику удосконалення окремих 

видів проваджень та екстраполювати позитивні здобутки на суміжні галузі та 

інститути адміністративного права та процесу. 

У працях відомих вітчизняних вчених В.К. Колпакова, О.В. Кузьменко, 

Т.О. Коломоєць, Д.М. Лук′янця, Ю.С. Педька, а також багатьох інших вчених 

сучасності адміністративний процес виступає родовою категорією, в якій з 

необхідністю поєднуються найважливіші риси, властивості, що дозволяють 

відокремити цей вид процесу від суміжних категорій та понять. Поряд з цим 

мало дослідженими в українській науці адміністративного права 

залишаються нові види адміністративних проваджень, які вже отримали 

закріплення в актах європейського законодавства щодо взаємодії 

національних публічних адміністрацій з Європейською Комісією, порядок їх 

реалізації та можливого залучення іноземних елементів, в т.ч. країн 

асоціативного типу членства, - становить особливий інтерес для розвитку 

доктринальних уявлень про структуру сучасного адміністративного процесу 

в європейських країнах.  

Аксіологічні засади формування адміністративного процесу хоча і 

формуються з урахуванням визначальних характеристик правової системи 

країни, проте, в сучасних умовах визначального значення набуває здатність 

правових понять, категорій трансформуватися в  напрямі врахування нових 

властивостей, надання нових правомочностей уповноваженим органам, 

учасниками адміністративних проваджень. Тому їх вивчення з метою 

зближення національного та європейського підходу до формування 
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адміністративних проваджень на сучасному етапі в Україні набуває 

особливого значення. 

Окремо хотілося б навести цікавий підхід пострадянської країни – 

Естонії, в якій в результаті проведення адміністративної реформи відбулося 

запровадження адміністративних проваджень європейського зразка. В цій 

країні відбувся кардинальний перехід від державоцентристського до 

демократичного, людиноцентричного розуміння та було переглянуто підхід 

до ролі адміністративного органу, учасників адміністративного провадження 

з урахуванням європейських стандартів, зокрема, адміністративної 

процедури. Для України означений досвід має принципове значення як з 

теоретичної, так і з практичної точки зору, 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 в силу в 2002 році, «адміні-

стративне провадження – це діяльність адміністративного органу при виданні 

постанови або адміністративного акту, при здійсненні дії або при укладанні 

адміністративного договору» [12].  

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 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 
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уповноважені застосовувати адміністративні стягнення, провадити досудові 

дії, припиняти триваючі злочини, делікти та передавати справу до суду. 

Синонімічним є визначення адміністративного провадження через 

ключове поняття адміністративної діяльності, але для його розуміння 

потрібно розглянути його сутність та загальну характеристику. 

«Адміністративна діяльність з не будь-яка діяльність адміністративної 

установи, а лише та, яка пов’язана з постановами, адміністративними актами, 

адміністративними договорами та діями. Ці поняття означають публічно-

правові форми діяльності установ, які стосуються приватних осіб» [40]. 

Слід розуміти, що адміністративні установи також уповноважені 

застосовувати як публічно-правові, так і приватно-правові заходи, тому 

адміністративна діяльність не стосується приватно-правових заходів, є 

самостійним видом діяльності адміністрації. Адміністративна діяльність 

регулюється публічним правом.  

Основною метою адміністративного провадження є «захист громадян 

від свавілля влади, тому адміністративним провадженням вважається лише та 

частина діяльності держави, яка стосується громадян, тобто до неї не 

віднесена внутрішня канцелярська робота установ» [40, C. 26].  

Феномен адміністративного процесу видозмінюється з урахуванням 

європейського підходу до підвищення ефективності та результативності 

адміністративної діяльності, підвищення відповідальності в позитивному та 

негативному значенні усіх учасників адміністративних проваджень, що 

дозволяє стверджувати про сутнісні трансформації як загальної категорії 

адміністративного процесу, так і поняття адміністративного процесу та його 

структури. 

Визначальними рисами сучасної європейської моделі 

адміністративного процесу слід визнати дотримання правил належної 

адміністративної процедури, належного судового процесу, дотримання прав і 

свобод людини, протидію свавіллю та зловживанню правами органів 

публічної адміністрації. В Україні ці ознаки отримують доктринальне 
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тлумачення та потребують поступового впровадження в адміністративному 

процесуальному та матеріальному законодавстві. 

В сучасний період розвиток нових адміністративно-правових 

інструментів, що забезпечують реалізацію і захист прав людини в сфері 

виконавчої влади, є достатньо стрімким та спрямованим на моделювання 

нових видів адміністративних проваджень, зокрема, до таких нових видів 

слід віднести провадження за електронними петиціями, з надання 

адміністративних послуг, за зверненнями громадян з урахуванням 

скорочення строків розгляду тощо. 

На сучасному етапі моделювання системи адміністративних 

проваджень в Україні необхідно забезпечити розуміння системи 

адміністративних проваджень як сукупності ключових видів 

адміністративних проваджень, що врегульовують найважливіші відносини в 

сфері виконавчої влади, пов’язані з реалізацією та захистом прав приватних 

осіб. В той же час кожне одиничне адміністративне провадження також 

формує самостійну систему послідовних дій, реалізацію владних 

повноважень адміністративними органами та уповноваженими ними 

особами, що становить складову вищерозглянутої загальної системи 

адміністративних проваджень. Важливо забезпечити єдність правового 

регулювання та розуміння правової природи адміністративних проваджень за 

рахунок спільного правового підґрунтя та використання спільних 

аксіологічних засад конституційного рівня, як наявних, так і впроваджуваних 

з правозастосовної практики європейських країн. 

Розвиток правової природи адміністративних проваджень на сучасному 

етапі проведення адміністративної реформи в Україні потребує розробки 

спільного правового підґрунтя подальшого розвитку загальної системи 

адміністративних проваджень.  

На мій погляд, варто спрямувати зусилля вітчизняних науковців на 

розробку самостійного загального закону про засади адміністративних 

проваджень, в якому б дістали закріплення найважливіші види 
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адміністративних проваджень та оновлені аксіологічні засади, які б 

визначали сучасну правову природу адміністративних проваджень та 

надавали б можливість наближувати їх зміст до європейської практики 

взаємодії учасників адміністративних проваджень різних рівнів. 

Також важливо забезпечити взаємопроникність правового регулювання 

як на рівні закону, так і на рівні підзаконних актів, скасовуючи застарілі 

зразки радянського досвіду імперативного та подекуди деструктивно 

однотипного правового регулювання адміністративних проваджень. 

З урахуванням викладеного, слід зробити висновок про те, що в основі 

застосування права лежить визнання громадянами та виконання особистих 

прав, свобод, законних інтересів, на чому особливо наголошував Й.-Г. Фіхте.  

Примус необхідно розглядати не тільки з точки зору правового його 

розуміння, а екстраполювати властивості та ознаки означеної категорії на 

соціальні відносини в державі з певним класовим поділом, що виступає 

необхідною умовою його збереження та розвитку. 

Відображення в примусі колективної волі має враховувати не тільки 

волю держави, але й тих осіб, які мають визначальний вплив в державі на 

формування державної політики, її реалізацію, застосування заходів 

державного примусу, тому слід висловити рекомендації щодо розвитку 

означеного поняття з урахуванням європейських категорій «спільне благо», 

«спільні інтереси», «публічний інтерес», «приватний інтерес» тощо. 

Розглянутий естонський підхід до розуміння поняття 

адміністративного провадження дозволяє зрозуміти 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. 

Результати проведених адміністративно-правоих реформ в 

європейських країнах та реформ судоустрої мали значний вплив на 
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правотворчу, правозастосовну діяльність. Особливо б хотілося наголосити на 

значних зрушеннях, які відбилися на сучасних підходах до викладання 

правових засад, аксіологічних цінностей європейських моделей 

адміністративної юстиції у вищих навчальних закладах України. Зокрема, в 

провідних українських вищих навчальних закладах викладаються нові 

дисципліни для магістрів другого року навчання, присвячені становленню 

адміністративної юстиції та реформуванню правових засад судочинства. 

Зокрема, предметом вивчення навчальної дисципліни 

«Адміністративна юстиція» (англомовний курс) в Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка, відповідно до поданого огляду робочої 

програми, є:                  а) сучасне місце, система органів адміністративної 

юстиції; б) місце та значення адміністративної юстиції, можливості 

оскарження незаконних актів суб’єктів владних повноважень приватними 

особами; в) основні кроки конституційної, адміністративно-правової, судової 

реформи, удосконалення судоустрою, організації правоохоронних органів; г) 

значення адміністративного судочинства та розвиток категорій спорів, 

підсудних адміністративним судам; д) функції та повноваження органів 

адміністративної юстиції; е) вимоги до правової форми та змісту 

правозастосовних актів органів адміністративної юстиції; є) відповідальність 

органів адміністративної юстиції; ж) європейський досвід удосконалення 

діяльності органів адміністративної юстиції; з) аналіз судової практики щодо 

перегляду незаконних рішень, дій, бездіяльності органів адміністративної 

юстиції. Набуватимуться знання про зародження, становлення та розвиток 

уявлень про адміністративну юстицію, приклади європейського досвіду для 

удосконалення вітчизняної моделі адміністративної юстиції» [351].  

Хоча предмет і визначений порівняно широко для ознайомлення в 

рамках обмеженого часу для вивчення як на денній, так і на заочній формі 

навчання, проте, слід відмітити, необхідно враховувати і кардинальні зміни, 

які відбулися в визначенні програмних результатів навчання, що 
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видозмінюють означений предмет, значно посилюючи його новими 

вимогами щодо компетенцій магістрів: 

- знати: поняття, значення, моделі адміністративної юстиції, місце 

адміністративного судочинства, основні види правозастосовних актів органів 

адміністративної юстиції;  

- знати та виявляти глибокі знання   з конституційної, адміністративно-

правової та судової реформи, що характеризують становлення 

правоохоронних органів, адміністративного судочинства;  

- знати: основні моделі адміністративної юстиції в світі, 

характеристику європейських стандартів, що застосовуються до діяльності 

правоохоронних органів, стандарти адміністративного судочинства, 

організовувати та проводити самостійні дослідження проблем розвитку 

вітчизняної моделі адміністративної юстиції; 

- знати: основні моделі адміністративної юстиції в світі, 

характеристику європейських стандартів, що застосовуються до діяльності 

правоохоронних органів, стандарти адміністративного судочинства, 

організовувати та проводити самостійні дослідження проблем розвитку 

вітчизняної моделі адміністративної юстиції;  

- знати вимоги до правової форми та змісту правозастосовних актів 

органів адміністративної юстиції, порядок їх оскарження, межі дискреційних 

повноважень означених органів;  

- оцінювати комплексно правові проблеми оскарження 

правозастосовних актів, пропонувати варіанти їх вирішення; професійні 

особливості захисту, представництва інтересів клієнтів; знати актуальні 

проблеми захисту прав людини від незаконних дій, рішень, бездіяльності 

органів адміністративної юстиції, у т.ч. захисту засобами адміністративного 

судочинства, звернення до Європейського суду з прав людини, приймати 

участь у фахових дискусіях, конференціях, міжнародних заходах [351]. 

Поряд з цим, слід відмітити і значну євроінтеграційну спрямованість 

впроваджуваних навчальних курсів, які не обмежуються вивченням лише 
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окремих аспектів функціонування судових установ чи захисту прав людини, 

в представленій робочій програмі комплексно висвітлено проблемні правові 

аспекти не тільки організації моделей адміністративної юстиції, але й 

вивчення практичних аспектів захист упорушених прав засобами юстиції. 

 

Окремо слід згадати і пр. овивчення змісту, правових форм, 

особливостей європейських адміністративних проваджень в межах  

навчальної дисципліни «Адміністративне право країн Європейського 

Союзу», що викладається для бакалаврів четвертого року навчання, з метою 

комплексного вивчення основнтх теоретичнтх положень, що характеризують 

галузь та науку адміністративного права в країнах Європейського Союзу та в 

Україні в розрізі організації виконавчої влади, місцевих органів публічної 

влади, основних форм та методів діяльності адміністрації, правозастосовної 

практики для формулювання пропозицій з удосконалення нормотворчої, 

правозастосовної діяльності в Україні. 

При вивченні дисципліни розкриваються положення про: предмет, 

методи, принципи адміністративного права в порівняльно-правовому аспекті;  

організацію публічної адміністрації; діяльність публічної адміністрації; 

європейське адміністративне право; європейські стандарти діяльності 

публічної адміністрації; публічну службу; адміністративні провадження;  

кодифікацію адміністративних процедур; адміністративні послуги: поняття 

та основні види; адміністративні договори; адміністративну відповідальність; 

адміністративні правопорушення та адміністративні делікти; адміністративну 

юстицію та ін.[351]  

Набуваються знання про актуальні проблеми удосконалення 

вітчизняної доктрини, системи актів законодавства, правозастосовної 

практики з урахуванням концепцій належного урядування, належної 

адміністрації. Завдання вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне 

право країн Європейського Союзу»: розвинути здатність застосовувати 

загальні та спеціальні адміністративно-правові теорії, доктрини, акти 
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законодавства в сфері виконавчої влади, аналізувати їх зміст, значення, 

синтезувати проаналізовані положення з урахуванням прикладів 

європейського досвіду; здатність виявляти, формулювати актуальні проблеми 

розвитку правових інститутів адміністративного права, генерувати нові ідеї, 

виявляти ініціативу та винахідливість; уміння аргументувати вибір шляхів 

удосконалення вітчизняного адміністративно-правового регулювання з 

урахуванням європейського досвіду; здатність адаптуватися до дій в нових 

ситуаціях, зокрема, в міжнародному контексті; надати поглиблені знання про 

теоретичні та прикладні дослідження окремих складових елементів системи 

права у вітчизняній та європейській правових доктринах; здатність приймати 

участь у різноманітних наукових заходах, фахових дискусіях з проблем 

окремих галузей права, законотворчості, правозастосування [351].  

У результаті опанування навчальної дисципліни «Адміністративне 

право країн Європейського Союзу» передбачено отримання наступних 

результатів навчання: знати сучасні засади організації та діяльності публічної 

адміністрації в країнах Європейського Союзу та Україні, у т.ч. знати теорію і 

практику, сучасні підходи до осмислення уявлень про цілі, завдання, функції 

публічної адміністрації, форми її діяльності, компетенцію, місце і значення в 

суспільстві; знати основні стандарти належного урядування та належної 

адміністрації, що застосовуються в європейських країнах та становлять 

основу удосконалення вітчизняного законодавства в контексті 

адміністративно-правової реформи; знати основні правові проблеми розвитку 

інститутів адміністративного права, назви актів, що були розроблені та діють 

в національній системі законодавства та наводити приклади актів країн 

Європейського Союзу; знати завдання (призначення) адміністративної 

юстиції, судоустрій та місце адміністративних судів в системі судів загальної 

юрисдикції, врахування специфіки федеративного або унітарного державного 

устрою в країнах Європейського Союзу; знати назви актів законодавства, що 

регулюють основи організації та діяльності органів публічної адміністрації в 
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Україні та в європейських країнах на центральному, регіональному та 

місцевому рівні, сучасні тенденції кодифікації адміністративних проваджень. 

Опанування навчальною дисципліною також передбачає набуття 

вміння формулювати визначення основних дефініцій, що розкривають зміст 

основних інститутів галузі адміністративного права в Україні та 

європейських країнах, визначати їх основні ознаки, спільні і відмінні риси, 

притаманні різним правовим системам; вміти розрізняти правовідносини,що 

регулюються нормами адміністративного права, європейського права, 

європейського адміністративного права, надавати характеристику загальних 

засад правового регулювання основних інститутів галузі адміністративного 

права у порівняльно-правовому аспекті, з використанням прикладів 

правотворчої та правозастосовної практики європейських країн; вміти  

аналізувати практичну ситуацію (вирішення кейсів / задач) та формулювати 

конкретні пропозиції та рекомендації, юридичну допомогу при вирішенні 

адміністративних справ спірного та безспірного характеру, консультації 

щодо порядку оскарження дій, рішень, бездіяльності посадових осіб органів 

публічної влади. 

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти повинні брати 

участь в обговореннях дискусійних питань розвитку адміністративно-

правових інститутів в порівняльно-правовому аспекті, формулювати 

висновки щодо змісту та значення основних європейських стандартів 

діяльності публічної адміністрації, обґрунтовувати свою точку щодо питань, 

які виносяться на розгляд. Також розвивають навички комунікувати з 

аудиторією, робити усні та письмові запити, складати позовні заяви з метою 

захисту порушених прав, свобод, законних інтересів суб’єктів 

адміністративних правовідносин з урахуванням особливостей залучення 

іноземних учасників; аналізувати інформацію з першоджерел, оцінювати її з 

точки зору наступності та новизни, використовувати сучасні інформаційні 

технології і бази даних при характеристиці еволюції поглядів на державно-

правові явища. 



118 

Серед основних програмних результатів навчання слід відмітити: 

проведення збору та інтегрованого аналізу матеріалів з різних джерел; 

складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати 

матеріали за визначеними джерелами; володіти базовими навичками 

риторики; вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних; пояснювати природу та зміст основних 

правових явищ і процесів. 

Отже, слід зробити наступні висновки: 

1. Проведені адміністративно-правові реформи в європейських 

країнах та відображені у численних вимогах Ради Європи, Європйеського 

Союзу правові стандарти реалізації адміністративних проваджень є 

важливим прикладом для розвитку вітчизняної системи адміністративних 

проваджень, як іпотребують поступового впровадження у вітчизняній 

системі адміністративного законодавства. 

2. Вивчення аксіологічних засад реалізації адміністративних 

проваджень в українських вищих навчальних закладах відбувається, як 

правило, за умов спеціалізації, на четвертому році навчання для бакалаврів та 

другому році навчання для магістрів. Під час ознайомлення з навчальними 

програмами провідних українських вузів встановлено, що, зокрема, в 

окремих вищих навчальних закладах, зокрема, Київському університеті імені 

Тараса Шевченка, вже впроваджено вивчення європейських 

адміністративних проваджень спірного та безспірного характеру для 

ознайомлення студентів з вимогами щодо реалізації означених проваджень, 

зокрема, в межах курсів «Адмііснтративна юстиція» та «Адміністративне 

право країн Європейського Союзу». Тому використання представленого 

досвіду важливе для підвищення сучасного рівня знань, компетенцій не 

тільки студентів, але й аспірантів, молодих дослідникіВ, науковців, які 

спрямовують свої дослідження на вивчення змісту та впровадження в 

українському законодавстві, правозастосовній практиці сучасних стандартів 

належної адміністративної процедури. 
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2.2. Європейські адміністративні провадження (наднаціональний 

рівень) 

 

Зміст європейських адміністративних проваджень є предметом 

дослідження вітчизняних вчених адміністративістів впродовж останніх 

десяти років, проте їх застосування у вітчизняному адміністративному 

законодавстві потребує розвитку положень вітчизняної доктрини та 

системати адміністративного законодавства з урахуванням специфіки 

аксіологічних та людиноцентристських цінностей європейської цивілізації: 

верховенства права, законності, належного урядування, вимог та стандартів 

належної адміністративної процедури, що запроваджені у низці актів 

законодавства країн-членів Європйеськоо Союзу. 

Проведення дослідження співвідношення різнорівневих 

адміністративних проваджень викликає обґрунтований науковий інтерес у 

значної кількості зарубіжних та вітчизняних дослідників, адже саме завдяки 

узгодженості цих проваджень може бути забезпечена ефективна реалізація 

політик не тільки національного, але й європейського та глобального рівнів.  

Ефективна й узгоджена політика – невід′ємна складова вимог 

належного урядування, що виступає однією з провідних аксіологічних 

цінностей в європейських країнах та поступово запроваджується в Україні 

для удосконалення формування та реалізації національних політик. З огляду 

на це, важливість дослідження різнорівневих адміністративних проваджень 

не викликає сумніву. 

У даному підрозділі розглянуто характеристику співвідношення 

різнорівневих адміністративних проваджень глобального, європейського, 

національного центрального, регіонального та локального рівнів, з метою 

вироблення пропозицій та рекомендацій щодо забезпечення узгодженої 

реалізації впроваджуваних політик, прав і свобод приватних осіб.  

Серед основних досліджуваних завдань визначено: окреслення вимог 

до адміністративних проваджень на різних рівнях з метою забезпечення 
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реалізації узгоджених глобальних, європейських та національних політик; 

розкриття специфіки європейських адміністративних проваджень та порядку 

узгодження з ними діяльності національної публічної адміністрації; 

формулювання пропозицій та рекомендацій щодо розробки національного 

адміністративного законодавства, спрямованого на удосконалення вимог 

належного урядування та, зокрема, узгодженості національних та світових 

політик. 

Адміністративні провадження виступають предметом спеціальних 

юридичних досліджень значного кола вітчизняних та зарубіжних вчених, 

проте всі вони єдині в своєму баченні щодо необхідного системного зв’язку 

та взаємодії між різними рівнями адміністративних проваджень, що 

використовуються в системі галузі та системі законодавства для 

забезпечення досягнення спільних цілей, політик, завдань діяльності 

адміністративних органів.  

Ускладнення світового правопорядку призвело до формування 

самостійних нових видів адміністративних проваджень, в яких також 

реалізуються інтереси національного рівня, як окремих держав, так і їх 

колективних утворень, адміністративних органів, впливових політиків, 

громадян, олігархів, громадських об′єднань, тощо.  

Можливості впливу одиничних суб’єктів на найвищому, світовому 

рівні є найбільш обмеженими, заздалегідь обумовленими пріоритетами 

світового розвитку, визначеними країнами великої сімки. Проте, невеликі і не 

багаті країни світу можуть отримати захист своїх національних інтересів на 

світовому рівні, в тому числі і за рахунок застосування спільних політик та 

правил реалізації означених політик, їх імплементації в національний 

порядок та з урахуванням активної участі в світових миротворчих, 

товарообмінних процесах, торгівлі, гуманітарних операціях, тощо.  

З огляду на це, для України важливо виробити свій національний підхід 

до участі в світових, європейських адміністративних провадженнях з метою 

підвищення їх ефективності та поступового нормативного закріплення в 
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системі адміністративного законодавства України та міжнародного 

законодавства з метою підвищення привабливості національного 

правопорядку для значної кількості зовнішніх суб’єктів, підвищення рівня 

країни в світових рейтингах та забезпечення дотримання вимог 

справедливості, рівності, пропорційності, верховенства права не тільки на 

теоретичному та доктринальному рівнях, але й в практичній діяльності 

органів публічної адміністрації. 

Вимоги до адміністративних проваджень на різних рівнях формуються 

національними парламентами та урядами, проте, на мій погляд, на сучасному 

етапі розвитку адміністративного законодавства України доцільно 

імплементувати європейський підхід до взаємодії адміністративних органів в 

горизонтальних та вертикальних національних адміністративних 

провадженнях, а стосовно європейських адміністративних проваджень – за 

аналогією обрати найбільш суттєві властивості та вимоги до 

адміністративних актів, що можуть бути витребувані для національної 

адміністративної діяльності та удосконалення правозастосовної практики з 

урахування сучасних європейських вимог щодо забезпечення реалізації та 

захисту прав і свобод людини і громадянина. 

Отже, вимоги до глобальних адміністративних проваджень є 

визначеними на глобальному рівні та українські законотворці можуть 

залучитися до означених процесів з урахуванням забезпечення відповідності 

глобальних та національних політик в пріоритетних сферах розвитку 

економіки, торгівлі, охорони здоров′я. 

Слід погодитися з зарубіжними вченими щодо ключових ознак 

адміністративних проваджень, які впливають на зміст досліджуваних 

європейських адміністративних проваджень: верховенства права, 

пропорційності, недискримінації, які також визнаються родовими 

аксіологічними засадами світового правопорядку. 

Зокрема, слід погодитися з вченим О.В. Білоусом, що «ефективна 

реалізація прав особи у публічній сфері є одним із важливих чинників, що 
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підтверджує наявність високих стандартів публічного адміністрування в 

Україні, є запорукою побудови та існування правової держави, розвиненого 

громадянського суспільства. У свою чергу, умовами ефективності вказаного 

правореалізаційного процесу є реальна гарантія судового захисту прав і 

свобод особи у сфері публічно-правових відносин, достатній рівень 

захищеності особи від порушень з боку суб’єктів владних повноважень та 

дієвий механізм юридичної відповідальності» [59]. 

На думку А.А. Пухтецької «розробка доктринальних засад оновлення 

змісту, значення, класифікації принципів адміністративного права, їх 

взаємозв’язку з принципами належного урядування та принципами належної 

адміністрації, сучасними принципами і стандартами організації та діяльності 

публічної адміністрації як центрального інституту адміністративного права є 

актуальною проблемою не тільки теоретичного, але й практичного характеру, 

адже її вирішення дозволить вирішити низку важливих проблем, пов′язаних з 

удосконаленням не тільки основоположних засад організації виконавчої 

влади, але й з формуванням якісно нових адміністративно-правових 

інститутів, правового регулювання відносин, що виникають у зв´язку з 

наданням адміністративних послуг, кодифікацією адміністративного 

законодавства, удосконаленням підходів до викладання в вищих юридичних 

навчальних закладах» [351].  

Розвиваючи наведені доктринальні положення, слід зазначити, що в 

Україні вимоги належного урядування до цього часу залишаються 

нормативно не об’єктивованими, що є наслідком значних протилежно 

спрямованих процесів творення політик, що не відповідають європейським 

засадам урядування. Зокрема, високим залишається спротив проведенню 

демократичних реформ, європейському вектору удосконалення на практиці 

взаємодії з приватними особами. 

«Проте, досвід проведення інституційних реформ публічної 

адміністрації країн-членів ЄС засвідчує необхідність врахування спільних 

інституційних принципів публічної адміністрації для забезпечення 
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адміністративної здатності публічної адміністрації, що виступає необхідною 

передумовою для взаємодії в Європейському адміністративному просторі та 

виконання зобов’язань, пов′язаних із асоційованим членством в  

Європейському Союзі» [351].  

Тому слід погодитися з А.А. Пухтецькою в тому, що «на сучасному 

етапі об’єктивно загострюється проблема перегляду ціннісних засад галузі 

адміністративного права, співвідношення цілей, завдань діяльності держави 

та її апарату, забезпечення справедливого балансу публічного, приватного, 

загального та державного інтересів, що виступають ключовими факторами 

формування системи принципів адміністративного права» [351]. 

Вимоги європейських адміністративних проваджень формуються 

Європейською Комісією та європейським конвенційним механізмом захисту 

прав людини, сформованим в Європі в другій половині ХХ століття, тому 

Україна також є долученою до європейських адміністративних проваджень, 

зокрема, шляхом оскарження рішень національних судів до Європейського 

суду з прав людини, рішення якого є обов’язковими для виконання на 

території України. 

Поряд з цим малодослідженими залишаються вимоги низки сучасних 

рекомендацій та резолюцій Ради Європи, Європйеської Комісії щодо 

запровадження належної адміністративної процедури, які, на мій погляд, 

мають стати центром, своєрідним методологічним ядром, формування якого і 

визначить належність української моделі до європейського зразка належної 

адміністративної процедури, побудованої на засадах відповідальності перед 

приватними особами, юридичної визначеності, прозорості та ефективності, 

які постійно удосконалюються в європейському законодавстві як вимоги 

Європейського адміністративного простору. 

Слід особливо наголосити на необхідності дотримання вимог групи 

стандартів „Відповідальність”, що виокремлені в дослідженнях європейських 

вчених під час формування засад Європейського адміністративного 

простору: «принцип несення відповідальності органами публічної 
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адміністрації; презумпція вини органу публічної адміністрації у відносинах з 

громадянином; принцип відшкодування шкоди органами публічної влади, 

заподіяної правам і законним інтересам громадян та ін. осіб; принцип 

формалізованих процедур з метою уникнення абстрактної відповідальності; 

принцип примату інтересів людини і громадянина у відносинах з органами 

публічної влади, тощо» [347-351]. На жаль, ці вимоги є найбільш складними 

для вітчизняної науки та практики, адже їх запровадження не відбулося 

впродовж останніх десяти років державотворення в Україні. Також слід 

підкреслити, що без запровадження інституту адміністративної 

вдіподальності органів публічної адміністрації у європейському розумінні, 

ставиться під сумнів можливість запровадження усього інституту публічної 

адміністрації в Україні. 

Як зазначається у Модельному кодексі Ради Європи, «органи публічної 

влади зобов’язані діяти відповідно до закону. 1. Вони не прийматимуть будь-

яких заходів на власний розсуд, в т.ч. під час здійснення дискреційних 

повноважень. 2. Вони зобов’язані дотримуватися внутрішнього права, 

міжнародних угод та загальних принципів права, що регламентують їх 

організацію, функціонування та діяльність. 3. Вони зобов’язані діяти у 

відповідності до встановлених правових норм, що визначають їх 

повноваження та процедури, які закріплені у законодавстві, що регулює їх 

діяльність. 4. Вони здійснюють свої повноваження виключно у випадку, 

якщо фактичні обставини справи та застосовуване до них право (закон) 

уповноважують їх на це та виключно з метою, для досягнення якої такі 

повноваження були надані» [351]. Проте означені засади до цього часу не 

дістали нормативного закріплення серед ключових вимог діяльності органів 

публічної адміністрації в Україні, адже доктринальний розрив та розрив у 

нормотворчій практиці не дозволяє сформулювати відповідні положення 

через конфлікт цілепокладання та об’єктивних цілей урядування. 

Окрему увагу слід приділити підвищенню вимог щодо діяльності 

державних службовців в Україні з урахуванням європейського досвіду та 
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рекомендацій та резолюцій Ради Європи, що сприяло б формуванню 

демократичного правового механізму захисту прав людини в сфері 

виконавчої влади. Зокрема, відповідно до статті 4 Європейського кодексу 

належної адміністративної поведінки «державний службовець зобов’язаний 

діяти відповідно до закону та застосовувати правила та процедури, визначені 

законодавством Співтовариства. Службовець зокрема дбатиме про те, щоб 

рішення, які зачіпають права або інтереси приватних осіб, ґрунтувалися на 

законі та їх зміст відповідав закону» [351]. Проте ці вимоги неможливо 

запровадити як основні в українському законодавстві без впровадження 

стандарту відповідальності публічної адміністрації, а отже, і забезпечити 

належне функціонування системи публічної адміністрації, її кадрового 

забезпечення – інституту державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування. 

Вимоги людиноцентризму мають посісти центральне місце в 

правотворчій та правозастосовній сферах, тому погоджуюсь з висновком, 

запропонованим науковцем О.В. Білоусом про те, що «ключовою ознакою 

людиноцентризму є визнання людини точкою відліку або «мірою всіх речей» 

в тому сенсі, що прийнятність або неприйнятність соціальних механізмів має 

визначатись з точки зору дотримання прав, свобод та законних інтересів 

людини, а не тих чи інших соціальних груп, у т. ч. суспільства. Крім того, 

оскільки в основі людиноцентризму лежить, серед іншого, думка про те, що 

інтересам людини можуть бути протиставлені лише конкретні інтереси іншої 

людини (або групи людей), необхідно зважати на те, що такі категорії, як 

«інтереси держави», «суспільні інтереси» тощо, мають бути деталізовані у 

кожному випадку із визначенням прав і свобод конкретних людей або їх 

групи та збалансовані із інтересами іншої конкретної людини. Натомість, 

абстрактне застосування даних категорій, без зведення їх до інтересів 

конкретно визначених приватних осіб, є проявом державо центризму» [62]. 

Як зазначила у своэму монографічному дослідженні А.А. Пухтецька, 

«досвід проведення адміністративних реформ у країнах Центральної та 
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Східної Європи у зв’язку зі вступом до ЄС, засвідчує необхідність 

доктринального осмислення нових принципів, ключових положень, ідей, 

загального змісту правових категорій, які необхідно імплементувати у 

національну правову систему, а також їх співвідношення з усталеними 

юридичними термінами. Крім того, важливе переосмислення змісту та місця 

останніх в оновленій доктрині. Сказане справедливо і для комплексного 

реформування української науки адміністративного права, низка 

фундаментальних принципів та категорій якої потребують доктринального 

перегляду з позицій так званої “людиноцентристської” концепції 

праворозуміння» [351]. 

Вимоги національних адміністративних проваджень потребують 

розвитку та перегляду з урахуванням переваг європейського конвенційного 

механізму, хоча для правозастосовної адміністративної діяльності такий 

підхід може здаватися високим стандартом. Але, на мій погляд, це 

обумовлено необхідністю створення рівних умов для ведення бізнесу, 

зокрема, реєстрації, сертифікації товарів на спільних вимогах, що дозволить 

усунути значні адміністративні бар′єри та підвищити привабливість країни в 

світових рейтингах. 

Кодифікація адміністративного законодавства в України проводилася 

поступово, в контексті напрямів реалізації комплексної адміністративно-

правової реформи, проте до цього часу проблеми співвідношення 

адміністративних проваджень різних рівнів не розглядалися, тому означена 

правова проблема потребує якнайширшого фахового обговорення та 

розробки спеціальних актів законодавства, України, спрямованих на їх 

реалізацію.  

Цікавий підхід пострадянської країни – Естонії, в якій в результаті 

проведення адміністративної реформи відбулося запровадження 

адміністративних проваджень європейського зразка. В цій країні відбувся 

кардинальний перехід від державоцентристського до демократичного, 

людиноцентричного розуміння та було переглянуто підхід до ролі 
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адміністративного органу, учасників адміністративного провадження з 

урахуванням європейських стандартів, зокрема, адміністративної процедури.  

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

адміністративне провадження», який вступив в силу в 2002 році, 

«адміністративне провадження – це діяльність адміністративного органу при 

виданні постанови або адміністративного акту, при здійсненні дії або при 

укладанні адміністративного договору» [40]. Синонімічним є визначення 

адміністративного провадження через ключове поняття адміністративної 

діяльності, але для його розуміння потрібно розглянути його сутність та 

загальну характеристику. «Адміністративна діяльність - не будь-яка 

діяльність адміністративної установи, а лише та, яка пов’язана з 

постановами, адміністративними актами, адміністративними договорами та 

діями. Ці поняття означають публічно-правові форми діяльності установ, які 

стосуються приватних осіб» [40]. 

Слід зауважити, що відповідно до естонського законодавства 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 зазначені вище ознаки визначення екстраполюються 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. 

На мій погляд, слід висловити пропозицію з закріплення в 

українському законодавстві національного підходу до розуміння поняття 

адміністративного провадження з урахуванням ключових понять: 
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адміністративний орган, адміністративна діяльність, адміністративний акт, 

що мають надзвичайно важливе значення для розвитку адміністративного 

законодавства України та оновлення дефініцій, що застосовуються для 

адміністративно-правового регулювання. До цього часу означені дефініції не 

стали частиною законодавства України, хоча доцільність імплементації в 

національний правопорядок інституційних засад публічної адміністрації була 

обґрунтована у працях багатьох вітчизняних вчених та дослідників. 

Зокрема, «трансформація галузі адміністративного права України в 

контексті демократизаційних перетворень, що змінюють правову систему 

держави та фундаментальні галузі права, зокрема, потребує визначення 

змісту, значення та окреслення засад формування нової системи принципів 

адміністративного права України. Аксіологічні засади галузі мають 

відповідати гуманістичним, людиноцентристським засадам розуміння 

взаємостосунків приватних осіб з органами влади, враховувати європейські 

принципи та стандарти діяльності органів публічної адміністрації, 

обумовлювати основні напрями адміністративної діяльності в розрізі 

функцій, що здійснюються в сфері виконавчої влади, а також забезпечення 

контролю за дотриманням прав, свобод, законних інтересів приватних осіб» [ 

350]. 

Також слід погодитися з підходом даного автора до вирішення 

проблеми застосування європейських стандартів публічної адміністрації для 

удосконалення вітчизняного законодавства та правозастосовної діяльності 

органів публічної адміністрації в Україні. «Перспективний вступ до 

Європейського Союзу вимагає від країн-кандидатів врахування європейських 

стандартів діяльності органів публічної адміністрації для трансформації 

апаратів державного управління з метою приведення їх у відповідність до 

вимог Копенгагенських та Мадридських критеріїв членства в Європейському 

Союзі» [352].  

В аналізованому дослідженні пріоритетна увага приділялася 

дослідженню принципів адміністративного права, проте, на мій погляд, 



129 

отримані висновки можна застосувати і до досліджуваної проблематики 

адміністративних проваджень: «визначення змісту та класифікація принципів 

адміністративного права проводяться у правових системах країн 

Європейського Союзу за різними класифікаційними підставами, що 

обумовлюється сформованими в означених системах гносеологічними, 

онтологічними, методологічними підходами до визначення їх ролі, місця, 

значення. Значного поширення набули класифікації принципів 

адміністративного права національного та наднаціонального рівнів за 

змістом, спрямованістю впливу на суспільні відносини, специфікою 

визначення співвідношення та правового захисту цінностей, пріоритетних 

об’єктів правового впливу, значенням для з’ясування основ об’єктивних 

закономірностей та взаємозв’язків у досліджуваній сфері» [352]. Справді, 

адміністративні провадження та принципи адміністративного права є тісно 

взаємопов’язаними та взаємообумовленими, адже принципи виступають 

дороговказом, а провадження – способом досягнення визначених в законі 

цілей, рішень, дій уповноважених суб’єктів, що переважною мірою мають 

вираз у формі адміністративних актів, адміністративних договорів, що 

підлягають добровільному виконанню на основі довіри населення діючій 

владі. 

Як зазначає А.А. Пухтецька, «Європейське адміністративне право – 

самостійна наука і галузь права, що почала виокремлюватися наприкінці 80-х 

рр. ХХ століття як закономірний результат європейських адміністративних 

конвергенційних процесів, спрямованих на зменшення розбіжностей та 

невідповідностей в адміністративній структурі та налагодженню зв’язків між 

формально відокремленими публічними адміністраціями європейських 

країн» [351]. Тому дослідження європейських адміністративних проваджень, 

сформованих означеною галуззю не можна ігнорувати чи недооцінювати на 

політичному та законодавчому рівні, а сприяти розвитку національного 

підходу до визначення порядку взаємодії національних адміністративних 
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органів з європейською адміністрацією в сучасному форматі взаємодії  в 

умовах Європейського адміністративного простору. 

На мій погляд, перш за все, слід визнати доцільною підготовку 

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. 

Зокрема, розробку самостійного кодифікованого акту «Кодекс України про 

участь національних адміністративних органів в європейських 

адміністративних провадженнях», в структурі якого, з необхідністю, має 

отримати визначення не тільки сучасна правова природа європейських 

адміністративних проваджень та аспекти специфіки реалізації компетенції 

національних адміністративних органів в європейських адміністративних 

провадженнях, але й порядок узгодження прийнятих рішень в національних 

публічних адміністраціях, адже вони обтяжені європейською взаємодією та 

не можуть грунтуватися на виключно внутрішніх аксіологічних засадах 

правого регулювання, а мають становити розумний баланс цілепокладання та 

правозастосування в рамках європейського правового механізму 

праворозуміння та правозастосування. 

З урахуванням викладеного, слід зробити наступні висновки.  

Удосконалення вітчизняного законодавства про участь в європейських 

адміністративних провадженнях є складним комплексним завданням 

розвитку вітчизняної галузі та системи адміністративного законодавства, що 

потребує проведення значної роботи як на політичному, так і на 

законотворчому рівні, а також вимагає підвищення правосвідомості 

працівників усіх адміністративних органів, приватних осіб щодо тих цілей, 

політик, завдань, реалізація яких призводить до досягнення спільних 

аксіологічних та реальних цінностей, що визнаються європейськими країнам 

як фундаментальні та необхідні для сталого розвитку. 
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Розглянутий естонський підхід до розуміння поняття 

адміністративного провадження дозволяє зрозуміти 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. 

Розробка «Кодексу України про участь національних адміністративних 

органів в європейських адміністративних провадженнях» дозволить 

сформувати чіткий національний правовий механізм узгодженого прийняття 

адміністративних актів та їх виконання адміністративними органами як в 

національній, так і в європейській правовій площині, сприятиме підвищенню 

ефективності та результативності адміністративної діяльності, що виступає 

важливою вимогою Європейського адміністративного простору. 

 

2.3. Національні адміністративні провадження в країнах 

Європейського Союзу та їх правове регулювання 

 

Актуальність дослідження змісту та сучасних напрямів розвитку 

національних адміністративних проваджень в країнах Європейського Союзу 

не зменшується, а з кожним роком набуває нових аспектів значень, зокрема, 

пов’язаних з забезпеченням ефективної транскордонної співпраці 

національних адміністрацій європейських країн у зв’язку з поширенням 

корона вірусної хвороби, протидією масовому зараженню людей, 

забезпеченням можливостей швидкого реагування на новітні виклики всією 

дв Європейськлму адміністративному просторі. 

Національні адміністративні провадження в країнах Європейського 

Союзу на макро- рівні були досліджені представлениками вітчизняної науки 

адміністративного права, адміністративного процесу на прикладах важливих 

узагальнень побудови системи, моделей, розподілу функцій та повноважень, 
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проте до цього часу не дослідженими залишилися аспекти комплексного 

дослідження одночасної взаємодії різнорівневих адміністративних 

проваджень, єдність яких забезпечується вимогами глобального, 

європейського та національного адміністративного права. 

«Предмет глобального адміністративного права не обмежується 

діяльністю транснаціональної адміністрації та взаємостосунками між 

суб’єктами різних рівнів, цим правом опосередковуються і відносини 

означених суб’єктів з зовнішнім середовищем (наприклад,  приватними 

невладними суб᾽єктами з приводу виконання окремих складових функцій чи 

делегування окремих повноважень). Також до нього відноситься вивчення 

питань форм та методів впливу, адекватних засобів впливу 

транснаціональних адміністрацій; гарантії справедливого порядку прийняття 

суб᾽єктами (особливо на глобальному та міжнародному рівнях) правил та 

рішень, що мають загальний характер; визначення підстав та органів 

уповноважених переглядати такі рішення; а також питання притягнення до 

відповідальності відповідних суб’єктів глобального адміністративного 

права» [351]. З огляду на це, важливо встановити взаємозв’язки глобального 

та європейського адміністративного права, що становить важливе значення 

для формування вимог до європейських адміністративних проваджень. 

«Формування глобального адміністративного права обумовлене 

потребами систематизації, уніфікації, співставлення різних історично 

обумовлених правових принципів, стандартів, цінностей, пріоритетів, 

концепцій, що сформовані правовими доктринами суверенних країн, з метою 

визначення на світовому (глобальному) рівні справедливих правил 

колективного врахування, застосування визначених в укладених 

міжнародних угодах, договорах правових підстав (або обмеження правового 

інтересу окремих країн) у зв’язку з участю в певних транснаціональних 

організаціях, які визначають спеціальні принципи, правила та норми ведення 

окремих видів діяльності» [351]. В Україні адміністративні провадження на 

рівні актів законодавства до цього часу не є зв’язаними з вимогами щодо 
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дотримання спільних європейських цінностей та фундаментальних вимог, 

тому доцільно розробити низку концептуальних документів на рівні як 

уряду, так і парламенту для введення цих домінант в обов’язків перелік 

загальних засад реалізації адміністративних проваджень. Це, на мій погляд, 

не тільки забезпечить правильне тлумачення нових категорій та понять, але й 

забезпечить правильне застосування нових по-суті положень європейської 

концепції наленої адміністративної процедури, належного судового процесу. 

Також слід погодитися з висновком вченого О.В. Білоуса про те, що 

«Кодекс адміністративного судочинства України прямо передбачає, що суд 

застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики 

Європейського суду з прав людини. Відштовхуючись від вказаного, а також 

згадуючи, що завданнями адміністративного судочинства в Україні є 

справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері 

публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та 

інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з 

боку суб’єктів владних повноважень, стає очевидним, що інтерпретація 

вітчизняними судами понять та категорій адміністративного процесу та 

відповідна судова практика будуються на основі та із обов’язковим 

врахуванням правотлумачної діяльності Європейського суду з прав людини 

щодо розгляду публічно-правових спорів, в якій неодноразово тлумачився 

зміст принципу верховенства, розкривалися особливості розуміння та 

застосування норм права, що визначають окремі процесуальні поняття та 

терміни (у т. ч. такі, як «юрисдикція», «компетенція», «розумний строк», 

«розсудливість», «якість закону» та багато інших)» [58-59]. 

Вітчизняною наукою адміністративного права поступово 

впроваджуються основні положення, принципи та вимоги європейського 

права та європейського адміністративного права, які виступають важливими 

групами принципів, що враховуються на глобальному рівні [351]. Меншою 

мірою сприйнятими та дослідженими в національній адміністративно-

правовій доктрині залишаються принципи та стандарти, що застосовуються 
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на національному та регіональному рівні в адміністративно-правовій сфері 

країнами Далекого Сходу, США тощо. Одночасно слід зауважити, що вплив 

на спільні принципи та стандарти глобального адміністративного права 

мають країни-лідери: ЄС, РФ, США, та наднаціональні міжнародні та 

регіональні організації. 

Зміст європейських стандартів належного урядування вивчався 

вітчизняними вченими, політиками, державними службовцями як джерельна 

база міжнародних ат європейських правових актів, проте, складається 

враження, що означені стандарти є зручними лише для озвучення їх 

врахування в сучасній політичній та правовій реальності.  

Якщо звернутися до змісту означених стандартів, закріплених у Білій 

книзі [576], ми можемо звернути увагу не необхідність першочергового 

забезпечення відповідальності та узгодженості політик, прозорості та 

відкритості, проте ці категорії досі не стали частиною вітчизняних вимог 

щодо структури, сутності адміністративних проваджень, в яких, по-суті, 

вимірюється рівень ефективності реалізовуваних політик, прийнятих рішень 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування.  

Таке критичне зауваження не є безпідставним, адже досі у чинному 

законодавстві України переважають тенденції безвідповідальності, 

формальної відповідальності, що робить неможливим запровадження 

європейських стандартів адміністративних проваджень, адже без дієвого 

механізму притягнення до відповідальності жоден науковець в Європі не 

визнає можливості реалізації та захисту прав людини в межах певного 

інституту та іманентних йому проваджень. 

Також хотілося б звернути увагу на те, що відкритість діяльності 

адміністративних органів – ключова родова вимога, яка має обов’язків 

характер та має екстраполюватися на всі без винятку адміністративні органи, 

впроваджувані ними дії, спосіб участі в адміністративних провадженнях, 

таким чином забезпечується інформованість про діяльність органу, 
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можливість розуміння значення, меж адміністративної діяльності, 

можливість оскарження та своєчасного виконання адміністративних рішень.  

Лише в авторитарних суспільствах залишається тренд подвійних 

стандартів у прийнятті адміністративних рішень, що, частково характерно і 

Україні, і щоб відійти від цієї практики, на мій погляд, необхідно не тільки 

закріпити означені європейські стандарти належного урядування та належної 

адміністративної процедури, а й забезпечити чітку фіксацію відповідних 

загальних правил адміністративних проваджень на рівні спеціального закону, 

що вже було успішно реалізовано в Естонії та деяких інших пострадянських 

країнах. 

Європейські стандарти належного урядування та належної 

адміністративної процедури повинні отримати критичне переосмислення 

своєї практичної значущості та родового, визначального для сутності 

адміністративних проваджень місця, що забезпечує, по-суті, єдність 

правового регулювання, реалізовуваних політик та рішень, що приймаються 

адміністративними органами. 

Запровадження в Україні європейських стандартів адміністративних 

проваджень не можливе без перегляду національного підходу до притягнення 

до відповідальності державних службовців, службовців органів місцевого 

самоврядування за порушення встановлених правил прийняття рішень та їх 

оскарження відповідно до певного виду адміністративного провадження. 

Вивчення європейських стандартів адміністртвиних проваджень 

обґрунтовується зростаючими потребами розгляду звернень громадян як до 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх ґрунтовного 

опрацювання та офіційного повідомлення про прийняте рішення.  

Кількість звернень громадян щороку зростає, адже складність 

адміністративних правовідносин потребує не тільки пояснення, але й 

перегляду застосування тих чи інших нормативно-правових актів.  Фізичні та 

юридичні особи використовують можливість звернутися до певного 
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державного органу як один з найдієвіших способів захисту їх прав, свобод, 

законних інтересів. 

В чинному Законі України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 

1996 р.  № 393/96-ВР [326]  визначено загальний порядок, строки розгляду 

звернень громадян, їх основні види. В деяких європейських країнах ці 

звернення іменуються петиціями та регулюються на рівні адміністративно-

процедурних кодифікованих актів (законів, кодексів) [12].  

Український досвід удосконалення адміністративних проваджень за 

зверненнями громадян не запозичив європейську модель об′єднання в 

єдиному кодексі адміністративних процедур та проваджень за зверненнями 

громадян, хоча такі пропозиції висловлювалися окремими вченими і 

практиками для спрощення розуміння громадянами порядку розгляду їх 

адміністративної справи. 

На мій погляд, саме об’єднавчий підхід міг би виступити потрібною 

моделлю подальшого розвитку адміністративно-правового регулювання 

адміністративних проваджень за зверненнями громадян, адже інтегрований 

підхід дає можливість комплексно ознайомитися та обрати найбільш 

потрібний спосіб звернення до адміністративного органу – або для розгляду 

скарги, або для розгляду заяви, або для надіслання пропозицій з 

удосконалення роботи органу. Даний підхід представлений в Естонії та є 

зручним для використання громадянами, навіть з мінімальною обізнаністю у 

сфері права. 

Чинний Закон України «Про звернення громадян» впродовж останніх 

років був удосконалений кілька разів шляхом введення нових видів - 

електронних петицій, що можуть бути подані до Президента України, а 

також за усталеною практикою – до органів місцевого самоврядування, на 

відповідних офіційних сайтах зазначених установ.  

Мною було особисто перевірено ефективність подання та опрацювання 

означених петицій, вже під час проведення реєстрації себе як суб’єкта, який 

хотів підтримати електронну петицію на сайті Президента України. З 
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оперативною реєстрацією виникли певні складнощі. Впродовж поточного 

дня зареєструватися не вдалося, лист підтвердження реєстрації в Офісі 

Президента України був згенерований не одразу після надсилання заявки, а 

через кілька годин, а підтвердження про належну реєстрацію надійшло 

наступного дня, тобто в сукупності процедура реєстрації себе як суб’єкта, 

який хотів підтримати електронну петицію на сайті Президента України було 

витрачено близько доби.  Подальші процедури голосування та використання 

електронного сервісу не викликали ускладнень, тому голосування було 

здійснене менш ніж за 10 хвилин. З огляду на це, хотілося б встановити певні 

вимоги не тільки щодо часу розгляду електронної петиції уповноваженим 

суб’єктом – органом державної влади, але й обмежити в часі попередні 

реєстраційні провадження, що ускладнюють голосування про підтримку 

електронних петицій. 

Провадження за зверненнями громадян в Україні постійно 

розвиваються, їх види удосконалюються та потребують розвитку нових 

підходів, технічних можливостей їх опрацювання. Важливим новим 

прикладом виступають електронні петиції, їх впровадження потребує 

удосконалення та вирішення практичних проблем, пов’язаних з реєстрацією 

громадян на відповідних офіційних сайтах державних установ для 

проведення наступного голосування. На мій погляд, необхідно забезпечити 

цілодобову підтримку як інформаційного характеру, так і консультаційного 

характеру, адже дуже багато громадян можуть вперше користуватися такими 

способами звернення. 

У зв’язку зі стрімким розвитком нормативного процесу, систематизації 

та кодифікації законодавства, слід зауважити, що означені правові процеси 

досі потребують удосконалення з урахуванням європейського досвіду, 

зокрема, з урахуванням підходу щодо поділу адміністративних проваджень 

на низку стадій, за якими і пропонується, за аналогією, проводити відповідну 

якісну переробку вітчизняного законодавства. 
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Поняття та види стадій адміністративних проваджень досить часто 

досліджуються окремими дослідниками: В.К. Колпаковим, О.В. Кузьменко 

та іншими, в межах прикладних аспектів реалізації юрисдикційних та 

неюрисдикційних проваджень, проте в даному аспекті ми б хотіли 

наголосити на доцільності звернення додаткової уваги науковців на зміст та 

призначення першої стадії – попереднього розгляду адміністративного акту 

та дотримання сучасних процесуальних стандартів прав людини під час 

стадії розгляду адміністративної справи, а також стадії прийняття рішення.  

Адже до цього часу вітчизняна теорія адміністративного процесу потребує 

впровадження низки важливих презумпцій, стандартів, принципів, що 

визначають процесуальні правила розгляду адміністративних справ в 

європейських країнах на сучасному етапі. 

На особливу увагу потребує привернення уваги до попередньої стадії 

адміністративного провадження, яка залишається не достатньо 

формалізованою в основних видах адміністративних проваджень. Саме на 

стадії попереднього розгляду адміністративної справи відбувається допуск до 

можливості захистити порушене право або розглянути адміністративну 

справу особи. На цій стадії наявна низка суб’єктивних перепон, які можуть 

перешкоджати захисту суб’єктивних прав громадян через недостатню 

формалізацію вимог в чинному законодавстві. В європейських країнах такі 

адміністративні провадження трансформувалися на підставі спільних вимог 

до адміністративних процедур, судового адміністративного процесу, 

адміністративного оскарження до адміністративних органів.  

Розробка проекту Адміністративно-процедурного кодексу України  [1] 

та Закону України «Про адміністративну процедуру» [2] досі не враховують 

вимог сучасних європейських концепцій належного урядування та належної 

адміністрації, які були покладені в основу систематизації європейського 

законодавства та можуть бути використані в Україні для блискавичного 

оновлення застарілих підзаконних актів адміністративного законодавства.  
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Серед негативних факторів, які впливають на такий стан речей, на мій 

погляд, слід назвати підвищений рівень корупції в сфері нормотворчої 

діяльності як державних органів, так і залучених експертних, аналітичних 

центрів, які отримують замовлення та фінансування за рахунок іноземних 

грантівських організацій, які не завжди спрямовані на комплексне 

удосконалення адміністративного законодавства. а на вирішення вузького 

питання.  

Тому важливо звернути увагу широкого кола науковців на необхідність 

врахування європейського підходу до систематизації адміністративного 

законодавства, що випереджає Україну на понад 30 років та виправлення 

таких помилок могло б стати в нагоді для інтенсифікації адміністративного 

законодавства в пріоритетних сферах адміністративно-правового 

регулювання.  

Систематизація адміністративного законодавства в Україні 

відбувається без комплексної державної підтримки, розвивається за рахунок 

окремих грантів канадських, швейцарських, німецьких грантодавців, проте ці 

спорадичні спроби не можуть замінити якісної нормопроектувальної 

діяльності профільних державних органів. 

Врахування європейського досвіду удосконалення загального 

правового регулювання адміністративних проваджень дозволяє врахувати 

поділ на основні та додаткові стадії як основу для систематизації та 

подальшої кодифікації адміністративного законодавства, у такий спосіб 

групуючи основні процесуальні правила та стандарти, оновлюючи чинні акти 

законодавства. 

До цього часу недооцінюється формалізація вимог попередньої стадії 

усіх видів адміністративних проваджень, тому доктринальним розвідкам, 

присвяченим захисту матеріальних та процесуальних прав, консультуванню, 

інформуванню громадян слід приділити, на мій погляд, центральну увагу. 

Сутність поняття адміністративного права не є статичною, його 

розвиток обумовлений низкою факторів, що визначають динаміку соціальних 
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процесів в державі, державотворчих та адміністративно-правових реформ. 

Також важливе значення для становлення адміністративного процесу та 

іманентних проваджень належить змісту адміністративних правовідносин, 

встановленому правовому механізму реалізації та захисту прав людини, 

державному примусу та вихідним началам інституту адміністративної 

відповідальності. Формування означених факторів та сутнісних 

характеристик адміністративного процесу нерозривно пов’язано і з реальною 

правозастосовною практикою, адже вона дозволяє реалізувати на практиці 

приписи чинного законодавства та сприяти оновленню останнього, в т.ч. 

шляхом заповнення прогалин, усунення недоліків, впровадження нових 

європейських чи світових стандартів реалізації прав та обов’язків учасників 

різних видів правовідносин. 

Феномен адміністративного процесу завжди привертав увагу провідних 

вчених, адже його сутність, властивості, підходи до визначення структури, 

змісту проваджень мають спільні прояви в публічно-правових науках, 

державному управлінні, менеджменті, що дозволяє за аналогією 

запозичувати ефективні правові механізми, практику удосконалення окремих 

видів проваджень та екстраполювати позитивні здобутки на суміжні галузі та 

інститути адміністративного права та процесу. 

У працях відомих вітчизняних вчених В.К. Колпакова, О.В. Кузьменко, 

Т.О. Коломоєць, Д.М. Лук′янця, Ю.С. Педька, а також багатьох інших вчених 

сучасності адміністративний процес виступає родовою категорією, в якій з 

необхідністю поєднуються найважливіші риси, властивості, що дозволяють 

відокремити цей вид процесу від суміжних категорій та понять. Поряд з цим 

мало дослідженими в українській науці адміністративного права 

залишаються нові види адміністративних проваджень, які вже отримали 

закріплення в актах європейського законодавства щодо взаємодії 

національних публічних адміністрацій з Європейською Комісією, порядок їх 

реалізації та можливого залучення іноземних елементів, в т.ч. країн 

асоціативного типу членства, - становить особливий інтерес для розвитку 
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доктринальних уявлень про структуру сучасного адміністративного процесу 

в європейських країнах.  

Аксіологічні засади формування адміністративного процесу хоча і 

формуються з урахуванням визначальних характеристик правової системи 

країни, проте, в сучасних умовах визначального значення набуває здатність 

правових понять, категорій трансформуватися в  напрямі врахування нових 

властивостей, надання нових правомочностей уповноваженим органам, 

учасниками адміністративних проваджень. Тому їх вивчення з метою 

зближення національного та європейського підходу до формування 

адміністративних проваджень на сучасному етапі в Україні набуває 

особливого значення. 

Феномен адміністративного процесу видозмінюється з урахуванням 

європейського підходу до підвищення ефективності та результативності 

адміністративної діяльності, підвищення відповідальності в позитивному та 

негативному значенні усіх учасників адміністративних проваджень, що 

дозволяє стверджувати про сутнісні трансформації як загальної категорії 

адміністративного процесу, так і поняття адміністративного процесу та його 

структури. 

Визначальними рисами сучасної європейської моделі 

адміністративного процесу слід визнати дотримання правил належної 

адміністративної процедури, належного судового процесу, дотримання прав і 

свобод людини, протидію свавіллю та зловживанню правами органів 

публічної адміністрації. В Україні ці ознаки отримують доктринальне 

тлумачення та потребують поступового впровадження в адміністративному 

процесуальному та матеріальному законодавстві. 

Процедурні аспекти формування правових засад діяльності судових та 

квазі-судових органів набувають особливої актуальності в Україні, тому 

дослідження формування міжнародного процедурного права не може 

залишатися по-за увагою вітчизняних вчених  і дослідників.  
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Окремі аспекти розвитку процедурного права на міжнародному, 

європейському та національному рівні досліджували видатні українські вчені 

В.Б. Авер′янов, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, Ю.С. Педько, А.А. 

Пухтецька, А.М. Школик та низка інших, які у своїх наукових працях 

розкрили важливі тенденції формування процедурних вимог, стандартів в 

сфері виконавчої влади. 

Міжнародні джерела дозволяють стверджувати, що на сучасному етапі 

розвитку доктрини адміністративного права, теорії адміністративного 

процесу важливе місце має бути відведено проблемам формування 

концептуальних засад взаємодії національного, міжнародного та локального 

рівня процедурних стандартів адміністративних проваджень.  

На мій погляд, це має проявитися в унормуванні та нормативній 

фіксації центральних вимог щодо реалізації адміністративних проваджень, 

прав учасників відповідних проваджень, а також у забезпеченні можливості 

оскаржити порушення органами виконавчої влади забезпечених заходами 

адміністративного примусу уніфікованих правових норм, гарантій, 

презумпцій. 

На думку Беатріси Бонафе, яка досліджувала проблеми формування 

міжнародних процедурних правил на рівні судів та трибуналів у дослідженні 

«Процедурні правила міжнародних судів та трибуналів: між змінами та 

стабільністю», «міжнародне процедурне право в останні роки привернуло 

особливу увагу, тому важливо вирішити дві проблеми, що постають: по-

перше, чи можуть міжнародні процедурні правила розглядатися як звичайні 

міжнародні правила, та, по-друге, припускаючи специфічність міжнародних 

процедурних правил, обґрунтувати такі риси, властивості, що дозволить 

сформувати уявлення про міжнародне процедурне право» [351]. 

Зокрема, до таких специфічних ознак формування міжнародного 

процедурного права слід віднести реалізацію процедурних режимів, що 

мають специфіку щодо розгляду спорів уповноваженими адміністративними 
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юрисдикційними органами, що мають певні особливості по відношенню до 

звичайних міжнародно-правових норм та правил. 

З огляду на це, в українській доктрині та системі адміністративного 

законодавства необхідно створити передумови для розробки та прийняття 

уніфікованого процедурного законодавства, тому зусилля широкого кола 

науковців необхідно спрямувати на розробку як теоретичних, так  і 

практичних аспектів формування міжнародного процедурного права з метою 

запозичення сучасних стандартів належної правової процедури, захисту прав 

людини в судових та квазі-судових органах. 

Проблематика формування міжнародного процедурного права є високо 

витребуваною для досліджень та розв’язання актуальних проблем 

формування сучасного адміністративного права та процесу на основі 

європейських стандартів належного судового процесу, підвищення 

мінімальних стандартів захисту прав людини в судових та квазі-судових, 

безспірних (процедурних) адміністративних провадженнях.  

Особливої уваги потребує розвиток національного законодавства на 

рівні стратегій, національних планів розвитку держави в цілому, консолідації 

зусиль щодо оновлення кодифікованого процесуального законодавства та 

прийняття адміністративно-процедурного законодавства на основі концепції 

належної адміністрації, що дозволить значно скоротити строки розгляду та 

перегляду адміністративних справ, підвищить ефективність реалізації 

функцій державної влади в цілому, сприятиме зростанню довіри населення 

до правових форм вирішення спорів, встановлених державою. 

Вітчизняний розвиток адміністративного процесу має значний досвід 

удосконалення правових форм та систематизації адміністративних 

проваджень, який заснований на формалізації правил режиму законності та 

був впроваджений в радянський період.  

На сучасному етапі розвитку теорії адміністративного процесу 

вітчизняні вчені досліджують наступні важливі правові проблеми 

становлення адміністративного процесу та основних видів адміністративних 



144 

проваджень спірного та безспірного характеру в країнах Європейського 

Союзу та Україні: проблеми уніфікації вимог та стандартів до безспірних 

стандартів з урахуванням європейського досвіду, проблеми впровадження 

мінімальних стандартів захисту прав людини в адміністративних 

провадженнях; проблеми оновлення та підвищення ефективності інституту 

адміністративного оскарження та підвищення довіри населення до рішень, 

що приймаються адміністративними органами, проблеми удосконалення та 

дотримання презумпцій та гарантій належного судового процесу, 

впроваджених у судовій практиці Європейського суду з прав людини в 

українській правозастосовній практиці. Означений перелік проблем не є 

вичерпним, спрямований на визначення перспективних напрямів 

дисертаційних досліджень та розвиток правозастосування. 

До того ж, варто відмітити, що адміністративний процес в Україні 

поступово набуває рис європейських підходів до підвищення демократичних 

стандартів захисту прав людини, що дає змогу не тільки створити 

ефективний адміністративно-правовий механізм захисту прав людини, але й 

сприяти уніфікації правового регулювання, перспективної розробки такого 

роду адміністративних проваджень в Україні. 

Розвиток положень адміністративного процесу в сучасній європейській 

та національній правових системах не є синхронізованим чи упорядкованим, 

він хаотично розвивається під впливом політичних факторів виборчих 

кампаній, проте йому браку системних засад державотворчих змін, 

спрямованих на забезпечення комплексного проведення адміністративно-

правових реформ, уніфікації положень належного судового процесу на 

основі вимог європейського конвенційного механізму, належної 

адміністративної процедури в основних видах спірних та безспірних 

проваджень. 

Консолідація європейського законодавства є сучасною пріоритетною 

формою систематизації європейського законодавства, завдяки якій 

відбуваються значні якісні зрушення в процесі підготовки та оновлення 
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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 при кодифікаційній 

роботі, тому створюються спеціальні порівняльні таблиці з номерами статей 

у попередніх, взятий для консолідації, актах законодавства. Зазначений 

досвід не використовується в Україні, як і наявні значні вади 

кодифікаційного процесу, системні недоліки систематизації законодавства. 

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 в 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 категоріями населення. 

Консолідація адміністративного законодавства за предметними 

сферами була проведена і в низці країн Європейського Союзу, де поряд з 

класичними кодексами виникли кодекси в сфері освіти, банківської 

діяльності, виборів тощо. Україна не наслідує досвід консолідації 

адміністративного законодавства, а по інерції продовжує застосовувати 

раніше витребуваний але занадто дорогий для платників податків підхід – 

кодифікації адміністративного законодавства, який, на жаль, не дозволяє у 

короткі строки прийняти єдиний акт та забезпечити його швидке 

впровадження на практиці. 

На мій погляд, саме через обрання кодифікації як основи якісного 

перегляду норм адміністративного законодавства, сформованого в 

попередній період, залишилися не реалізованими ініціативи з прийняття 
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Адміністративно-процедурного кодексу, Адміністративно-деліктного 

кодексу. 

Слід визнати, що консолідація адміністративного законодавства мала б 

передувати кодифікації найважливіших публічно-правових сфер, створюючи 

необхідні передумови для подальших кроків кодифікаційного процесу під 

керівництвом уповноважених центральних органів виконавчої влади. Проте, 

кодифікація, ані консолідація адміністративного законодавства досі не є 

витребуваними ані українським політикумом, ані право творцями, які 

забезпечують законопроектування, розробку підзаконних актів законодавства 

та їх відповідність положенням Конституції України, міжнародних договорів, 

ратифікованих Верховною Радою України. 

На європейському рівні консолідація адміністративного законодавства 

була ініційована у 2001 р. Європейським Омбудсменом для цілей порівняння 

та впровадження найважливіших принципів взаємодії органів публічної 

адміністрації з приватними особами. В 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 в суспільстві та збереження довіри до влади.  

Оскільки відповідні ініціативи в Україні впродовж останніх десяти 

років не отримали аналогічного розвитку та закріплення на рівні актів 

законодавства, слід визнати за доцільне поступову розробку та впровадження 

узагальнене них підходів до закріплення стандартів діяльності органів 

публічної адміністрації в національному законодавстві України та 

забезпечити його сумісність з сучасними положеннями європейського 

законодавства щодо забезпечення реалізації та захисту прав людини. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Формування поняття та ознак адміністративного процесу у 

вітчизняній традиції пройшло самостійний шлях наукового обґрунтування 

самостійних форм процесуальної діяльності, що засновувалися на 

позитивістському підході до праворозуміння.  

2. Впровадження європейського досвіду захисту суб’єктивних прав 

осіб потребує часткового перегляду суто позитивістського підходу з 

урахуванням природно-правового вчення та поступового впровадження 

вимог та стандартів належного судового процесу з урахуванням досвіду 

європейських країн та судової практики Європейського суду з прав людини. 

3. Розглянуті підходу до розуміння обсягу адміністративного 

процесу, ключові правові проблеми розвитку адміністративного процесу 

дозволяють не тільки охарактеризувати їх змістовні, сутнісні ознаки, але й 

сприяти перегляду на сучасному етапі ключових форм процесуальної 

діяльності, встановити відмінні риси, можливі недоліки судової практики, 

підходів до  правозастосування в цілому. 

4. Адміністративні провадження за зверненнями громадян є 

центральним видом адміністративних проваджень та потребують особливо 

уважного, шанобливого, відповідального ставлення як з боку державних 

службовців, службовців органів місцевого самоврядування, так і самих 

суб’єктів подання відповідних звернень, адже стосуються реалізації 

інтересів, прав людини в публічно-правовій сфері. 

5. Адміністративно-правове регулювання звернень громадян 

вимагає комплексного перегляду національного підходу та його розвитку з 

урахуванням інтегрованого підходу до кодифікації позитивних 

адміністративних проваджень. На наш погляд, подальше удосконалення 

Закону України «Про звернення громадян» має відбуватися шляхом його 

інтеграції як самостійного розділу Адміністративно-процедурного кодексу 

України, що вже було успішно реалізовано в деяких пострадянських країнах. 
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6. Суб′єктний склад учасників адміністративних проваджень за 

зверненнями громадян можна охарактеризувати за різними 

класифікаційними підставами, авторська класифікація, описана на початку 

статті, пропонує поділ за конституційно визначеними видами та новими 

міжнародними учасниками відповідних адміністративних проваджень. 

7. Охарактеризовано основі організаційно-правові, технічні та 

суб’єктивні проблеми, з якими пов’язано не вірне заповнення звернень 

громадян, що спричиняють відмову в розгляді звернення за законом. 

8. Сформульовано пропозиції те рекомендації щодо удосконалення 

консультування та інформування громадян органами публічної влади, у т.ч. 

електронного консультування та електронного інформування, розміщення на 

офіційних сайтах опитувальників, посібників консультативного характеру, 

надання он-лайн консультацій при поданні звернень в електронному вигляді. 

9. Розвиток адміністративно-процедурного законодавства з 

необхідністю потребує удосконалення суміжних видів адміністративних 

проваджень: консультативних процедур, інформаційного обслуговування, 

надання адміністративних послуг тощо. Консультативні процедури 

потребують розвитку у взаємозв’язку з наданою компетенцією 

адміністративним органам щодо вирішення адміністративних справ певних 

видів. Консультативні процедури не можуть надаватися адміністративними 

органами поза визначеними законом сферами наданої компетенції. 

10. За результатом консультативні процедури можуть призводити до 

прийняття обов’язкового або факультативного консультативного рішення, а у 

випадку стандартизованої консультативної процедури – до 

стандартизованого консультативного рішення. 

11. Серед новаційних форм, що з′являються в сучасній європейській 

практиці слід відмітити і он-лайн консультації, он-лайн конференції, чати, 

систематизовані каталоги з захищеним доступом до розміщених на них 

інформаційно-консультаційних джерел. Такі форми, на мій погляд, також 

потребують врегулювання і в українському законодавстві, адже зможуть 
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значно спростити отримання консультацій широким колом осіб та 

сприятимуть утвердженню вимог щодо юридичної визначеності, прозорості, 

відповідальності в діяльності адміністративних органів. 
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РОЗДІЛ 3.  

ПРАВОВІ ФОРМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВИМОГИ ДО 

РІШЕНЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ ОРГАНІВ 

 

3.1. Розвиток правових форм процесуальної діяльності в умовах 

поглиблення європейської інтеграції 

 

Актуальність дослідження правових форм процесуальної діяльності та 

їх розвитку в Україні набула особливого значення через неефективне 

державне регулювання та контроль у сфері економіки, банківської діяльності, 

фінансів, сільського господарства, освіти та науки, охорони здоров'я. Багато 

офіційних заходів не були вжиті протягом розумного строку, що призвело до 

нездатності впливати на важливі види правовідносин. У цьому відношенні 

важливо розробити нові європейські підходи щодо правових форм, методів, 

видів адміністративних проваджень, запроваджених у чинному законодавстві 

європейських країн, що демонструє позитивні тенденції для розвитку 

вітчизняного правового регулювання та практики правозастосування. 

Основною метою цього підрозділу є огляд сучасних підходів до 

розвитку правових форм процесуальної діяльності в українському 

законодавстві та формулювання пропозицій щодо кодифікації та 

систематизації широкого кола підзаконних актів, що регулюють важливі 

сфери суспільних відносин при взаємодії з приватними особами. Серед 

основних завдань підрозділу також слід акцентувати увагу на таких аспектах: 

узагальнення сучасного стану адміністративного регулювання 

адміністративних проваджень в чинному законодавстві України; пояснення 

основних недоліків та неефективної практики в адміністративних 

правовідносинах; окреслення пропозицій та рекомендацій щодо розвитку 

національних адміністративних процедур, адміністративного контролю, 

судового перегляду адміністративних актів [503]. 
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Адміністративна реформа в Україні призвела до розвитку деяких видів 

адміністративних проваджень, визначених у основних кодифікованих актах, 

таких як: проект Адміністративно-процедурного кодексу України, Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, Кодексу адміністративного 

судочинства України, Закону України «Про звернення громадян», Закону 

України “Про державну службу” та багатьох інших, які все ще демонструють 

сильний вплив колишньої, радянської правової традиції, що має сильний 

державно-орієнтований характер, не беручи до уваги реальні потреби 

приватних осіб та громадян.  

Демократизація адміністративно-правового регулювання в Україні 

мала частковий вплив, оскільки вона була запроваджена лише у сферах, на 

які не впливали потужні олігархічні структури, оскільки колишні політики 

часто не потребують жодних трансформацій та розвитку державних правових 

механізмів, окрім власних бізнес-інтересів [17]. 

Децентралізація держави, проголошена у 2016 році, продемонструвала 

часткову ефективність запроваджених адміністративних норм та іманентну 

для них адміністративну процедуру, оскільки більшість із них були 

побудовані відповідно до радянських правил та законодавчої практики, без 

урахування зовнішніх впливів на суспільні відносини, місцеві адміністрації, 

діяльність установ місцевого самоврядування. У цьому відношенні, на мою 

думку, сучасне українське законодавство має змінитися таким чином, як це 

запропоновано провідними європейськими країнами та запровадити 

ефективні заходи щодо реалізації та захисту прав людини, надаючи 

можливість переглянути будь-які незаконні адміністративні дії. 

На законодавчому рівні слід визнати, що чинне законодавство України 

стало свідком серйозного впливу неорадянської традиції, намагаючись 

запровадити частково позитивні риси правового регулювання, схваленого 

спільнотою олігархів. Таке часткове впровадження демократичних 

стандартів, практики призвело до неефективного адміністративного 
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регулювання та недоліків сучасної вітчизняної адміністративної практики, 

що має сильний негативний вплив на розвиток держави в цілому.  

Серед позитивних рис слід відзначити затвердження низки нових 

законодавчих актів, що розвивають сферу адміністративного права в Україні: 

Закон України «Про державну службу», «Про банківську діяльність», «Про 

звернення громадян», Кодекс адміністративного судочинства України, 

проект Адміністративно-процедурного кодексу України та проекту Закону 

України «Про адміністративну процедуру» та багато інших. 

На рівні підзаконних актів українське законодавство суттєво зросло та 

продемонструвало тенденцію до неконтрольованої мультиплікації разом із 

тенденцією до збільшення чисельності адміністративних органів та установ 

впродовж реалізації кроків адміністративної реформи, реалізованих у 2010-

2021 роках на центральному рівні. Адміністративно-правовий статус 

міністерств був покращений, хоча лише частково на законодавчому рівні, але 

більшість функцій, зобов’язань та провадження регулюються на 

підзаконному рівні. Такий стан не можна розглядати як необхідний наслідок 

адміністративної реформи, і потребує подальших перетворень та розвитку 

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

місцевому рівнях. 

Підводячи підсумок вищезазначеного, слід підкреслити, що ефективне 

внутрішнє законодавство було частково модернізовано через інтереси 

держави та пов'язаних з державою інститутів олігархів, які дбають 

насамперед про власні прерогативи. Відсутність державного фінансування на 

розробку нового законодавства у сфері економіки, фінансів, охорони 

здоров’я, банківської діяльності призводить до більш ніж двадцятирічної 

різниці в практиці правового регулювання та методах, що застосовуються 

для модернізації адміністративного судочинства [2].  

Тільки економічно розвинені країни можуть розпоряджатися значними 

фінансовими витратами для майбутнього розвитку на законодавчому рівні, в 

Україні таке фінансування реалізують політичні партії, представники 
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потужних приватних компаній та олігархічних структур, які захищають їх 

інтереси. Ось чому багато законів розробляються таким чином, що дає 

можливість застосовуватись до єдиної державної компанії чи єдиної 

приватної особи в економіці [12]. 

Отже, важливо розробити на доктринальному та законодавчому рівнях 

сучасну концептуальну базу для вдосконалення адміністративно -правового 

регулювання адміністративних проваджень, щоб таке регулювання мало 

спільний характер для найважливіших суспільних відносин та забезпечувало 

необхідні можливості та гарантії прав людини, адміністративний перегляд, 

прийняття адміністративних рішень, консультування громадян. Такі 

концептуальні рамки повинні бути зосереджені на адміністративних 

процедурах, судовому адміністративному перегляді, процедурах 

адміністративного розгляду, а також на консультаційній та інформаційній 

діяльності, пов'язаній із характером адміністративного провадження, що 

розглядається. До цього часу така концептуальна база ще не була реалізована 

і потребує конкретизації щодо зазначених основних видів адміністративних 

проваджень відповідно до чинного законодавства України. 

Я б запропонував розробити законодавчі положення, що охоплюють 

спільні риси адміністративного судочинства як конфліктного, так і 

неконфліктного характеру, оскільки важливо запровадити новий вид 

адміністративних проваджень, що мають складні риси, введені в європейську 

практику, щоб уникнути часткової імплементації стандартів діяльності 

публічної адміністрації. Цей акт можна назвати Законом України «Про 

загальні засади адміністративних проваджень», який би визначив законодавчі 

підстави для імплементації належних правил та принципів адміністрування в 

українське законодавство, які до цього часу не отримали закріплення в 

жодному законодавчому акті чи підзаконному акті. 

Структура такого Закону повинна містити розділи про вживані 

визначення, види адміністративних проваджень, правила адміністративного 

судочинства, стандарти та принципи адміністративної відповідальності, що 
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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 відповідно до Національної стратегії та Національного плану 

адміністративної реформи, розроблених Кабінетом Міністрів України, які 

розмежовують незалежні кроки таких реформ та чітко конкретизують 

наслідки, результати такої діяльності, їх внесок та співвідношення з іншими 

діями Уряду та центральних адміністративних органів. 

Кодифіковані акти адміністративного законодавства України мають 

зайняти перші позиції у запропонованій Національній стратегії та 

Національному плані адміністративної реформи, оскільки вони мають 

попередній вплив на реалізацію адміністративних відносин, захист 

суспільних інтересів. Серед них слід визнати нагальною розробку 

Адміністративно-процедурного кодексу України як складного нормативно-

правового акта, що визначає не лише загальні, але й усі необхідні правові 

умови, стадії адміністративних процедур та адміністративні рішення, які 

приймаються адміністративними органами, що уможливить отримати бажані 

ефективні адміністративні акти протягом розумного часу та під ефективним 

зовнішнім контролем громадянського суспільства. 

Зміни та, фактично, реструктуризація Кодексу про адміністративні 

правопорушення України повинні призвести до нової класифікації об’єктів 

адміністративно-правового захисту, що, нарешті, призведе українську 

практику застосування адміністративних санкцій до нової демократичної 

моделі, захищаючи особу, а не державу, перш за все. Адміністративні 

конфліктні провадження потребують значного перегляду застосовуваних 

механізмів, реалізованих повноважень, їх меж та можливостей перевірки 

відповідно до концепції належного адміністрування, я маю на увазі, щоб 
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забезпечити на місці реалізацію зазначеної концепції в адміністративних 

процедурах та конфліктних провадженнях. 

Розробка Кодексу адміністративного судочинства України в сучасній 

перспективі має більш позитивні риси, аніж вищезгадані кодифіковані акти, 

але все ще не мають імплементації засад верховенства права, мінімальних 

стандартів захисту прав людини, перегляду адміністративних дій відповідно 

до принципів, передбачених впровадженням європейських принципів 

адміністративного права. 

Водночас важливо пояснити основні недоліки та неефективну практику 

в адміністративних відносинах, що регулюються чинними нормами 

українського законодавства. Серед певних недоліків слід визнати негативну 

практику впливу третіх осіб на адміністративне провадження, корумповану 

практику, яка іноді унеможливлює процес ліцензування чи реєстрації через 

вплив компаній -олігархів або найманих державних службовців на прийняття 

рішень з цього питання. Нове законодавство повинно запропонувати такий 

ефективний адміністративний механізм, який би дав змогу будь-якій 

особистій заяві досягти мети - юридичного адміністративного акта, 

прийнятого в конкретній справі. Без такої реформи будь-яка модель 

адміністративних проваджень залишається маріонетковою, проте, громадяни 

України заслуговують на ефективні правові механізми та правила захисту 

прав людини. 

Ще однією негативною рисою сучасної української практики в 

реалізації адміністративних позитивних проваджень є недостатня реалізація 

європейських принципів адміністративного права, загальних для провідних 

європейських країн, що також має сильний негативний ефект на реалізацію 

прав громадян. Наприклад, право бути почутим, право переглядати будь -

який адміністративний акт є рідкісним прикладом доктрини, але не є 

необхідним елементом правової бази, який потребує подальшого посилення в 

Україні. Те саме стосується впровадження сучасних європейських стандартів 

діяльності органів публічної адміністрації, що є необхідним джерелом для 
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реальної трансформації адміністративних проваджень в Україні. Такі зміни 

мають відбуватися на рівні Конституції України та основних законів України 

«Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої 

влади», «Про державну службу» тощо. 

Українська адміністративна практика діяльності центральних 

адміністративних органів свідчить про значну кількість випадків відмов, які 

не допускаються у загальноєвропейській практиці та підлягають подальшій 

передачі компетентному адміністративному органу. Це важливо для широких 

верств населення, оскільки загальний рівень правових знань та здатність 

захищати його інтереси знаходяться, де-факто, на дуже низькому рівні, і 

люди повинні проконсультуватися з адміністративним органом щодо 

необхідної процедури. В Україні необхідно впровадити належне цифрове 

консультування та інформування громадян про надані адміністративні 

послуги, порядок прийняття адміністративних рішень. 

Також я не повинен ігнорувати важливий негативний аспект офіційних 

листів про відмову, які містять відповіді на заяви громадян, оскільки така 

негативна практика має широке застосування, і громадяни не можуть 

подолати таке порушення своїх прав, якщо вважають, що адміністративний 

орган належним чином здійснював свої повноваження. На жаль, у багатьох 

державних службовців не вистачає часу або знань для прийняття окремих 

рішень, і в більшості непевних випадків громадяни можуть отримувати 

офіційні листи про відмову [45]. Тому слід розробити такі положення 

Загального закону про адміністративне судочинство , що сприяло б 

підвищенню правової визначеності в адміністративних відносинах з 

органами державного управління. 

Відсутність приватних витрат - ще один аспект, який потребує 

особливої уваги, оскільки в Україні громадяни мають дуже низький рівень 

доходів і не можуть розпоряджатися своїм сімейним бюджетом, призначеним 

на харчування та комунальні платежі, у такій ситуації додаткові платежі за 

будь-які адміністративні дії свідчать про відмову від використання 
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адміністративних послуги. Тож у майбутньому бажано було б розробити 

окремий Закон України «Про безкоштовне надання адміністративних послуг 

вразливим верствам населення та громадянам в Україні». Оскільки такий 

досвід уже використовується у європейських країнах, він мав би позитивний 

вплив на розвиток адміністративної інфраструктури та нові способи надання 

адміністративних послуг населенню. 

Щодо третього означеного аспекту дослідження, я хотів би звернути 

вашу увагу на наступні пропозиції та рекомендації щодо розвитку 

національних адміністративних процедур, адміністративного контролю, 

судового розгляду адміністративних дій у їх співвідношенні з перспективами 

трансформації офіційних правил адміністративного судочинства. На жаль, 

останні підходи до розробки окремих адміністративних кодексів в Україні 

були недооцінені, тому загальні правила адміністративних проваджень не 

були запроваджені, що призводить до такого стану правового та 

підзаконного адміністративного регулювання, що забезпечує хаотичні 

механізми та практику прийняття адміністративних рішень.  

Основні види адміністративних проваджень, необхідні для приватних 

осіб та бізнесу, такі як реєстрація, ліцензування, процедури отримання 

дозволів різняться за волевиявленням адміністративного органу, що надає 

відповідні адміністративні акти [86]. На мою думку, загальні підстави 

адміністративних проваджень потребують єдиного адміністративно-

правового регулювання, і вищезгаданий Закон був би найкращим 

нормативним актом для цього. 

Розвиток адміністративних процедур в Україні також стикається з 

багатьма різними підходами до їх виконання, навіть підставами оплати, 

оскільки вони не однакові для різних адміністративних органів, громадян та 

юридичних осіб. Адміністративні послуги, хоча вони високо цінуються серед 

українського населення, але потребують подальшого розвитку 

інфраструктури для надання адміністративних послуг не лише у спеціальних 

адміністративних центрах, офісах, а й на найбільш придатному для широкого 
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загалу рівні, включаючи сучасні інструменти та способи надання цифрових 

адміністративних послуг, цифровий консалтинг, цифрове інформування, 

цифрове надсилання та повідомлення приватній особі про прийняте 

адміністративне рішення. 

Адміністративний контроль за адміністративними справами в Україні 

не повинен підлягати різному тлумаченню на рівні підзаконних актів, а бути 

елементом кодифікованого нормативного акта, окремою стадією 

адміністративних проваджень, що не має обов'язкового характеру, але 

потребує сформованих загальними стандартами та принципами перегляду 

адміністративних дій [353], запровадженими в європейських країнах і 

демонструючими здатність переглядати та захищати права людини на будь -

якому рівні адміністративних органів.  

До цього часу адміністративний контроль розрізняється залежно від 

обсягу функцій адміністративних органів, і обсяг перевірки може 

відрізнятися як з підстав, умов, так і відповідальності державних службовців. 

Такі недоліки можуть бути покращені в рамках кодифікованого акта про 

адміністративну процедуру. 

Судовий перегляд адміністративних рішень відноситься до 

конкретного типу конфліктних адміністративних проваджень, на які 

поширюються правила юрисдикції адміністративних судів, але більшість 

норм все ще не містять вимог щодо пропорційності, верховенство права 

вимагають застосування, надання мінімальних процесуальних гарантій 

сторонам адміністративної справи, тому до чинного Кодексу 

адміністративного судочинства України слід внести зміни відповідно до 

сучасних правил Європейського суду з прав людини у сферах реалізації 

суспільних інтересів, спільних інтересів, захисту приватних інтересів від 

незаконного впливу чи діяльності уповноважених органів. 

Актуальність сучасних правових форм розвитку процесуальної 

діяльності в адміністративних провадженнях відповідно до європейської 

юридичної практики та законодавчих стандартів підтверджується 
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численними публікаціями зарубіжних та вітчизняних науковців про 

адміністративні провадження та інші види адміністративних процесів.  

Поки що чинне українське законодавство не здійснило складних 

перетворень щодо перегляду правових форм адміністративних проваджень, і, 

на жаль, його правила та важливі особливості залишаються прив’язаними до 

попередньої пострадянської традиції. У зв'язку з цим дослідження сучасних 

підходів, пояснених у європейських законодавчих актах та реалізованих в 

адміністративній практиці, мав би можливість сприяти розвитку нової 

концептуальної та доктринальної основи трансформації юридичної природи 

національних адміністративних процедур та розвитку переважно 

некодифікованих адміністративних проваджень. 

Важливою є і порівняльно-правова перспектива, що дозволяє розкрити 

існуючі вимоги щодо правової форми адміністративних проваджень в 

європейському та українському законодавстві, адміністративній практиці, та 

запропонувати нові, ефективні підходи до розробки концептуальних основ 

трансформації адміністративних проваджень в українській адміністративно-

правовій доктрині та правозастосовній практиці. Серед важливих завдань 

також слід згадати  й такі найважливіші напрями наукових досліджень, як 

узагальнення сучасних законодавчих підстав для правових форм 

адміністративних проваджень, що диференціюються у європейському 

законодавстві; опис основних вимог, стандартів, гарантій та презумпцій 

щодо позитивних адміністративних проваджень, а також пропозицій щодо 

рекомендацій та концептуальних положень комплексної трансформації 

адміністративних проваджень в Україні та розробки ефективного 

адміністративного законодавства. Щодо наступних важливих аспектів 

подальших наукових досліджень, то слід зазначити про особливості 

перегляду та нормативного закріплення вимог до адміністративно-

процесуальних документів. 

Сучасні правові форми процесуальної діяльності не можуть бути 

пов'язані державно-орієнтованою концепцією, реалізованою у більшості 
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ефективних законодавчих актів України, оскільки не містятьвимог щодо 

юридичної визначеності, розумного строку, положень про відповідальність, 

що дають можливість реалізувати адміністративні можливості 

адміністративного органу, а також інших учасників адміністративного 

провадження. 

Європейське законодавство описує новий підхід до компетенції 

адміністративних органів щодо визначення нових видів адміністративно -

процесуальних документів та видів адміністративної діяльності, визначених 

законом. Замість практики суворого обмеження, європейський підхід 

запропонував впровадження принципу вільної форми, тобто за рішенням 

компетентного органу.  

Реалізацію такого підходу в Україні уявити досить важко, оскільки 

позитивістський підхід до праворозуміння вимагає жорсткої фіксації в законі 

чи підзаконному акті конкретизованих типів, форм, меж адміністративних 

дій. Але все ж-таки, на мою думку, українське законодавство має зробити 

кроки до трансформації правил адміністративних проваджень з урахуванням 

сучасної європейської практики прийняття адміністративних рішень. 

Узагальнення сучасних законодавчих підстав для правових 

формадміністративних проваджень, що диференціюються в європейському 

законодавстві, може здійснюватися на основі комплексного підходу до 

позитивних та конфліктних проваджень у сучасній європейській практиці. 

Основні форми адміністративно-процесуальних документів поділяються за 

типом на: повідомлення, розпорядження, протокол, а також інші, визначені 

процесуальним законом або кодексом, із вимоами щодо мови, стилістики, що 

застосовуються під час адміністративного провадження. 

Слід зазначити, що відповідно до ефективної європейської практики 

адміністративний орган має дискреційне право приймати рішення щодо 

можливих видів адміністративно-процесуальних документів. Згідно з 

існуючими правилами, адміністративний орган залишається зв'язаним 

загальними правилами адміністративних проваджень, визначених законом. 
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Що стосується офіційних вимог до змісту адміністративно-процесуальних 

документів, то їх слід визначити чинним законом, щоб закріпити необхідні 

види адміністративних документів.  

Але українська практика адміністративного регулювання прийняття 

адміністративних рішень все ще залишається на раніше сформованих 

процесуальних провадженнях, правилах щодо основних видів 

адміністративно-процесуальних документів у конфліктному 

адміністративному провадженні. Така держава не може сприяти розвитку 

транскордонного співробітництва з адміністративними органами країн 

Європейського Союзу в найближчій перспективі. 

Повідомлення - це нова форма прийняття адміністративного 

процесуального рішення, що надає учасникам адміністративного 

провадження необхідну інформацію про особливості адміністративного 

провадження. Воно не зв'язане офіційними вимогами, визначеними законом, 

за винятком повідомлення про відмову в адміністративному розгляді або 

повідомлення про передачу компетентному органу.  

Зокрема, Закон Естонії "Про адміністративне провадження" не 

передбачає особливих вимог щодо повідомлень адміністративних органів, він 

демонструє приклад такого відкритого підходу до вільної форми 

процесуальних документів на основі рішення компетентного органу. 

Відповідно до ст. 47 обговорюваного закону, адміністративний орган може 

визначити особливості повідомлення у разі відмови в адміністративній справі 

та відповідного відкриття адміністративного провадження. Загалом такий тип 

адміністративно-процесуальних документів використовується для питань 

продовження термінів (ст. 33), передачі адміністративної справи до іншого 

компетентного адміністративного органу (ст. 79). Слід узагальнити, що 

основною метою повідомлення як одного з основних адміністративних 

процесуальних документів в адміністративному судочинстві є інформування 

суспільства, учасників про прийняті важливі рішення. 
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Протокол - це ще один важливий вид адміністративно -процесуальних 

документів адміністративних проваджень, який визначає вимоги щодо 

обов’язкового фіксування процесуальних дій. Протокол у європейській 

практиці не має обов'язкового характеру для будь-якого адміністративного 

провадження, крім випадків, передбачених законом. Хоча цей вид 

адміністративно-процесуальних документів добре відомий українській 

адміністративно-процесуальній практиці. Чинні вимоги щодо форми та суті 

встановлені відповідно до вимог ст. 18 естонського закону про 

адміністративне провадження, зокрема, протокол може бути написаний з 

метою виправлення процесуального порядку адміністративного 

провадження. 

Серед найбільш розповсюджених типів адміністративних протоколів в 

адміністративних провадженнях слід також згадати громадську 

стурбованість та ініціативу учасника адміністративного провадження щодо 

протокольної фіксації адміністративного провадження. Іншим прикладом 

може бути подання позову будь-яким учасником адміністративного 

провадження та необхідність подання пропозицій, пояснень до 

адміністративного органу. І лише в дуже рідкісних випадках обов'язок 

скласти протокол адміністративного провадження безпосередньо 

покладається на адміністративний орган чинним законом. На мою думку, 

такий підхід показує засоби значної процедурної економії та забезпечення 

фіксації на основі протоколу лише в певних випадках. 

Адміністративний орган має право відмовити у фіксації на основі 

протоколу та може прийняти протилежне рішення, й повідомити про це 

учасника адміністративного провадження. Оскільки це, в основному, має 

результат у додаткових адміністративних видатках, то такі адміністративні 

видатки мають бути обґрунтованими у разі їх сплати державним органом. 

Такий приклад є обґрунтованою претензією учасника до адміністративного 

провадження, але якщо позивач просить зробити фіксацію на основі 

протоколу лише з його особистих інтересів, тобто мати копію провадження у 
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письмовій формі, адміністративний орган має повноваження відмовити у 

такому зверненні та не використовувати таку форму фіксації 

адміністративного провадження. 

Слід також зазначити, що адміністративний орган наділений 

повноваженнями за власний кошт та за власним рішенням розпочати 

фіксацію на основі протоколу. Таке рішення не покладає на учасників 

адміністративного провадження додаткових зобов’язань, тому 

адміністративний орган лише повідомляє про це і не зобов’язаний 

мотивувати таке рішення. У разі участі експертів, свідків, усних пояснень до 

адміністративного органу, необхідно використовувати фіксацію на основі 

протоколу, оскільки це стосується належного процесу та фіксації свідчень. 

Щодо суті протоколу відповідно до сучасного європейського підходу, 

адміністративний орган має обов’язок зазначати час, місце процесуальної дії, 

його початок та кінець, офіційні прізвища учасників адміністративного 

процесу, імена, прізвища для фізичних осіб, перекладачів, експертів, свідків, 

а також обґрунтувати правові підстави у разі юридичного представництва. 

Мета провадження має бути чітко визначена та сформульована у протоколі, 

доцільно підкреслити вид адміністративної дії, яку слід виконати та 

зафіксувати у протоколі відповідного адміністративного провадження. Він 

також повинен фіксувати будь-які претензії, пропозиції учасників 

адміністративного провадження під час розгляду справи, а також пояснення 

всіх інших учасників адміністративного провадження у формі узагальнень, а 

не як пословну інформацію. Протокол повинен бути підписаний особою, яка 

його склала, і не є обов’язково - учасником адміністративного судочинства, 

але бажано надати свої підписи, щоб у майбутньому уникнути будь -яких 

суперечок щодо положень протоколу. Ці правила можуть бути враховані для 

подальшої реформи адміністративно-процесуального законодавства в 

Україні, оскільки вони пропонують ефективні методи зменшення 

адміністративних видатків, пов'язані з повною фіксацією адміністративного 

провадження на основі протоколу. 
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Опис основних вимог, стандартів, гарантій та припущень щодо 

позитивних адміністративних проваджень може бути виконано відповідно до 

законодавчих вимог, викладених у чинному законодавстві провідних 

європейських країн. Основні вимоги до адміністративних проваджень дуже 

залежать від типу адміністративного провадження, що класифікуються як за 

змістом, так і за метою адміністративного провадження. 

Адміністративні процедури можна охарактеризувати як загальний 

процедурниц порядок розгляду адміністративних справ, передбачений 

кодексом або спеціальним законом, що визначає різні етапи та вимоги 

адміністративно-процедурних документів. Позитивні адміністративні 

провадження також можуть бути диференційовані відповідно до мети 

прийняття адміністративних рішень, а також у такому аспекті, який має бути 

зазначений стосовно порядку ініціативи приватної особи щодо розгляду 

адміністративної справи. 

Судові адміністративні провадження мають суворі процесуальні 

правила та гарантії, реалізовані адміністративним судом, а не 

адміністративним органом, судові процесуальні правила та гарантії визначені 

відповідно до національних стандартів адміністративної юстиції і не можуть 

бути переглянуті без згоди парламенту. 

Серед сучасних особливостей судового адміністративного 

провадження можна виділити такі важливі процесуальні принципи, як 

рівність сторін, розумний строк, у розумінні судової практики Європейського 

суду з прав людини. 

Адміністративні провадження за петиціями складають окремий вид 

адміністративних проваджень, які прописують загальний порядок подання 

позовних заяв, подання петицій. У кількох європейських країнах це 

провадження кодифікується разом з адміністративними процедурами, але з 

особливими відмінностями щодо форми та порядку прийняття 

адміністративних рішень. 
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Зміна та фактична перебудова Кодексу України про адміністративні 

правопорушення мають призвести до нової класифікації об’єктів 

адміністративно-правового захисту, що, нарешті, призведе українську 

практику застосування адміністративних санкцій до нової демократичної 

моделі, що захищатиме особу, не державу, перш за все. Адміністративні 

конфліктні провадження потребують значного перегляду застосованих 

механізмів, реалізованих повноважень, їх меж та можливостей перевірки 

відповідно до концепції належної адміністрації, я маю на увазі, щоб 

забезпечити на місці реалізацію зазначеної концепції в адміністративних 

процедурах та конфліктних провадженнях. 

І, нарешті, для того, щоб запропонувати рекомендації та концептуальні 

положення щодо комплексної трансформації адміністративних проваджень в 

Україні та розробки ефективного адміністративного законодавства, 

необхідно узагальнити, що лише комплексний, інтегративний підхід може 

скласти сучасну концептуальну основу для реформування адміністративних 

проваджень в Україні. 

Загальна законодавча база адміністративного регулювання повинна 

трансформуватися відповідно до запроваджених норм вищезазначеного 

закону відповідно до Національної стратегії та Національного плану 

адміністративної реформи, розроблених Кабінетом Міністрів України, 

диференціюючи самостійні кроки таких реформ та різко конкретизуючи 

наслідки, результати такої діяльності, їх внесок та співвідношення з іншими 

діями Уряду та центральних адміністративних органів. 

Кодифіковані акти адміністративного законодавства України мають 

зайняти перші позиції у запропонованій Національній стратегії та 

Національному плані адміністративної реформи, оскільки вони мають 

попередній вплив на реалізацію адміністративних відносин, захист 

суспільних інтересів. Серед них слід визнати розробку Адміністративно-

процесуального кодексу України як необхідного складного нормативно-

правового акта, що визначає не лише загальні, але й усі необхідні правові 
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умови, стадії адміністративних процедур та адміністративні рішення, які 

приймаються адміністративними органами, що уможливить отримати бажані 

ефективні адміністративні акти протягом розумного часу та під ефективним 

зовнішнім контролем громадянського суспільства. 

Враховуючи викладене, слід зробити наступні висновки.  

1. Сучасний стан та розвиток ефективного адміністративного 

регулювання адміністративного судочинства в Україні стикаються з 

серйозним зовнішнім і внутрішнім впливом перехідного періоду в 

соціальній, демократичній державі, але не мають нового механізму, правових 

форм, гарантій, передбачених європейським законодавством щодо прав 

людини захист у відносинах з органами виконавчої влади. 

2. Узагальнення сучасного стану адміністративного регулювання 

адміністративного судочинства у чинному законодавстві України здійснено 

на прикладах розробки сучасних кодифікованих актів та прийняття нових 

законів, підзаконних актів, що дало можливість внести загальні та конкретні 

пропозиції щодо розвитку нових законів, національні стратегії та планів, 

подальших кроків адміністративної реформи в Україні. 

3. Основні недоліки та неефективна практика адміністративних 

відносин були описані відповідно до чинних вимог українського 

законодавства та орієнтовані на подолання негативної практики формальних 

відмовних листів до громадян України, покращення надання 

адміністративних послуг, надання консультацій та інформування людей про 

природу, правила, строки, обов'язки уповноважених адміністративних 

органів у конкретному адміністративному провадженні, правила перегляду 

адміністративних дій. 

4. Відповідно до обговорених недоліків були сформульовані 

пропозиції та рекомендації щодо розвитку національних адміністративних 

процедур, адміністративного контролю, судового розгляду адміністративних 

дій. А також були запропоновані рекомендації щодо внесення змін до 
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адміністративних норм, розробки нових законів та підзаконних актів, огляд 

негативної практики у діяльності адміністративних органів. 

5. Розглянуті підходи до основних видів адміністративного 

судочинства в європейських країнах та в Україні дозволили запропонувати 

загальні та конкретні рекомендації щодо розвитку перспективної 

законодавчої законодавчої практики та диференціювати адміністративні 

провадження не лише у межах кодифікованих законодавчих актів, але 

забезпечити комплексний, інтегративний огляд суті, основних видів 

адміністративних проваджень, що дало б можливість зробити внутрішнє 

адміністративне законодавство сумісним із правилами європейських 

стандартів. 

6. Лише невелика частина адміністративно-процесуальних 

документів в Україні частково відповідає визнаним критеріям чинного 

європейського законодавства, оскільки до цього часу адміністративні 

процедури не регулювалися загальним кодифікованим актом, а численними 

підзаконними актами, що вибудовують сильні адміністративні бар'єри для 

реалізації прав особи в адміністративному процесі. 

7. Адміністративна реформа в Україні призвела до розвитку деяких 

видів адміністративних проваджень, визначених у основних кодифікованих 

актах, таких як: проект Адміністративно -процесуального кодексу, Кодекс 

України про адміністративні правопорушення, Кодекс України про 

адміністративне судочинство, Закон України » Про звернення громадян », 

Закон України« Про засади охорони здоров'я населення », Закон України« 

Про державну службу »та ряд інших, які все ще мають сильний вплив 

колишньої радянської правової традиції, що має сильну державну 

зосереджений характер, не враховуючи реальних потреб приватних осіб та 

громадян. 
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3.2. Характеристика нормативних вимог до правових форм 

процесуальної діяльності: порівняльно-правовий аспект 

 

Актуальність дослідження сучасних підходів зарубіжних вчених до 

питання про формування дефініції безспірної адміністративної процедури 

зростає у вітчизняній доктрині разом з важливістю розвитку самостійного 

адміністративно-процедурного законодавства, що дозволяє встановити 

самостійні національні стандарти взаємодії з приватними особами. Тому 

розгляд характеристики нормативних вимог до правових форм процесуальної 

діяльності необхідно розпочати з характеристики центрального поняття. 

У вітчизняному адміністративному процесі прийнятий дещо інший 

підхід до класифікації адміністративних проваджень, що дозволяє 

класифікувати їх на юрисдикційні і не юрисдикційні провадження, він 

відображений в ряді актів процесуального законодавства. Але в низці 

європейських країн використовується підхід, що дозволяє розмежувати 

основні види адміністративних проваджень за ознакою наявності спору на 

спірні та безспірні адміністративні провадження, і за цією ознакою визначити 

приналежність певного виду і способу правової регламентації. Порівняння 

даних підходів дозволяє розвинути сучасні європейські погляди на 

формування адміністративного процесу в цілому, його складових і 

властивостей, що визначають специфіку правового регулювання і 

правозастосовчої практики. 

Метою даного підрозділу є розгляд європейських і національних 

підходів до центральної групи адміністративних проваджень, що мають в 

основі класифікаційну ознаку безспірності, що характеризує їх як не судовий 

порядок реалізації та захисту прав, свобод, законних інтересів осіб в різних 

інстанціях державних органів і органів місцевого самоврядування. Серед 

основних аспетів дослідження слід також відмітити: визначення дефініції 

адміністративної безспірної процедури в сучасних джерелах, вивчення 

взаємозв'язків з родової категорією адміністративного процесу та 
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формулювання пропозицій щодо розвитку зазначеного підходу в 

національній доктрині для зближення підходів до їх нормативної фіксації.  

Правова природа адміністративного процесу в сучасній романо-

германській правовій сім'ї розвивається з урахуванням ряда загальних ознак, 

що характеризують цей процес з точки зору можливості ефективної 

реалізації та захисту прав, свобод, законних інтересів осіб у позасудовому 

порядку, передбаченому не тільки кодифікованими актами законодавства, а й 

рядом підзаконних актів, що визначають специфіку реалізації повноважень 

адміністративними органами. Доктринальне розуміння адміністративного 

процесу як цілісного правового явища притаманне багатьом доктринам і 

теоріям адміністративно-правової спрямованості, але різниця полягає в 

розумінні специфіки адміністративно-правового механізму, що гарантує 

реалізацію основних груп його складових - адміністративних проваджень. 

На відміну від розуміння адміністративного процесу як об'єкта 

практичної діяльності або об'єкта наукового пізнання, представленого в 

вітчизняних публікаціях радянського і пост-радянського періоду, на 

особливу увагу заслуговує альтернативний підхід до структуризації 

адміністративного процесу з урахуванням основних видів адміністративних 

проваджень за ознакою спірності, тобто наявності спору, визнаного в 

чинному законодавстві як належного для розгляду в певному, встановленому 

законом порядку, з урахуванням тільки йому властивих способів, методів, 

гарантій, презумпцій і т.д. 

Адміністративний процес і адміністративна діяльність хоча і не можуть 

об'єктивно збігатися за своєю правовою природою, але види адміністративної 

діяльності дозволяють більш точно визначити специфіку і видову 

диференціацію проваджень, наявних в конкретних підходах до правового 

регулювання основних видів адміністративних проваджень. У зв'язку з цим 

слід зазначити той факт, що гносеологічно адміністративна діяльність не 

може бути ототожнена з адміністративним процесом, але дозволяє визначити 

його в основних його ознаках та властивостях, які, на нашу думку, повинні 
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бути покладені в основу формування оновлених дефініцій адміністративного 

процесу, що розвивається в умовах більш повного врахування сучасних 

стандартів належного судового процесу.  

З точки зору пізнання змісту адміністративного процесу, на думку 

окремих вчених, можливо ототожнення адміністративного процесу як об'єкта 

наукового пізнання і об'єкта практичної діяльності, алк надалі специфіка 

правозастосування обумовлює більш повну відособленість даних підходів і 

аспектів розуміння адміністративного процесу. Наприклад, на думку П.Є. 

Спиридонова в його праці «Адміністративний процес як вид пізнання» 

відзначено, що «Звичайно, і наукове пізнання, і практична діяльність 

складають єдину пізнавальну діяльність в рамках адміністративного процесу 

(у них може бути і один і той же об'єкт, одні і ті ж методи), проте вони 

відрізняються один від одного напрямами, цілями і результатами пізнання, 

використанням їх результатів» [311]. З даним підходом не можна не 

погодитися, але і залишити як основу для формування доктринального 

підходу до поняття, а тим більше дефініції, адміністративного процесу та 

окремих його складових, в повній мірі, також не можливо, оскільки 

необхідно додаткова ввідна інформація, яка відображає специфіку 

компетенції адміністративного органу, який приймає участь в аналізованих 

видах адміністративних проваджень, як в разі спірних, так і безспірних його 

видів. 

«Об'єкт практики буде завжди виступати і об'єктом наукового пізнання, 

але об'єкт наукового пізнання ширше. В об'єкт наукового пізнання буде 

входити: по-перше, безпосередньо пізнавальна діяльність, по-друге, ті явища 

матеріального світу, які були відкриті, встановлені на основі практичної 

діяльності (наприклад, особливості державно-управлінської діяльності 

органів виконавчої влади або дозвіл адміністративних справ судом або 

органом виконавчої влади)» [311]. 

У сучасних джерелах правового і державно-управлінського характеру 

адміністративний процес розглядається в наступних основних аспектах: як 
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певний визначений адміністративним процесуальним законодавством процес 

розгляду судом адміністративних справ (власне адміністративне 

судочинство); як самостійний вид практичної діяльності, відмінний від 

суміжних підходів до визначення його сутності і природи; як реалізований 

виключно уповноваженими адміністративними органами процес, в якому не 

можуть брати участь не визначене у законодавстві коло державних органів, 

органів місцевого самоврядування, інших органів, покликаних забезпечити 

ефективну реалізацію і захисту прав осіб при розгляді адміністративних 

справ; як самостійний аспект спеціалізації на розгляді адміністративно-

деліктних правовідносин юрисдикційними органами в порядку, 

передбаченому адміністративним законодавством в пострадянських країнах 

(оскільки даний вид в європейському розумінні не відноситься до 

адміністративного права, а розглядається в аспекті реалізації кримінального 

права і кримінально-процесуального права). 

Окремо слід погодитися з підходом вищенаведеного вченого до 

розуміння адміністративного процесу як науково-педагогічної діяльності, що 

дозволяє «проникнути в сутність фактів, їх пізнання, з метою встановлення 

типового, щодо сталого і постійного в явищах, предметах дійсності» [311]. 

Розгляд адміністративного процесу як науки дозволяє розкрити правову 

природу і проблеми формування інститутів (норм, відносин, принципів, 

стадій, видів виробництв, специфіки доказування і т.д.). 

Місце безспірних адміністративних процедур в адміністративному 

процесі слід визначити як центральне, необхідне для впровадження 

ефективних правових механізмів реалізації та захисту прав людини у 

взаємовідносинах з приватними особами. При цьому слід розуміти, що 

родова категорія адміністративного процесу може бути охарактеризована не 

тільки власне адміністративно-правовими підходами, або навіть тільки 

правовими підходами до розуміння його специфіки та правової природи, а 

також багато інших суміжних науки і галузей знання зацікавлені в розвитку 

своїх пов'язаних уявлень з сучасною концепцією адміністративного процесу, 
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що дозволяє встановити стійкі взаємозв'язки для вироблення державно-

владних рішень, здійснення діяльності державних службовців, проведення 

різних видів експертиз, дізнання, дослідження юридичних фактів і т.д. І слід 

зробити висновок про те, що місце безспірних адміністративних процедур 

обумовлено в адміністративному процесі самою специфікою останнього як 

логічно організованого знання. 

Безспірна адміністративна процедура належить до емпіричного знання, 

пізнаваного в основному завдяки власному досвіду особи, яка звернулася до 

адміністративного органу в зв'язку з реалізацією свого суб'єктивного права. 

Тому і в самому визначенні його дефініції закладаються основи його 

розуміння, що характеризують специфіку його практичного здійснення. І 

хоча адміністративний процес частіше у вітчизняній традиції асоціюється з 

встановленням істини в рамках адміністративно-процесуальної діяльності, 

що розглядається як підхід до сутності і специфіки правового регулювання, 

визначення адміністративної безспірної процедури має важливе значення для 

розвитку доктрини, галузі і науки адміністративного права. 

Цілепокладання адміністративного процесу визначає і специфіку 

шуканих видів адміністративних проваджень, в них присутня як специфіка 

сприйняття видів адміністративної діяльності, так і компетенції 

уповноважених юрисдикційних органів, їх функціональні, управлінські 

зв'язки, які встановлюють суворі правила належного судового процесу, 

позасудової взаємодії осіб в рамках позитивних проваджень.  

Слід погодитися з думкою Д.А. Керімова про те, глибоке дослідження 

явищ і процесів неможливо здійснити тільки в рамках юридичного 

догматизму. У зв'язку з цим важливо поєднання підходів різних галузей 

права і суміжних з правовим знанням інших галузей наукового знання, що 

дозволяють підкреслити властиві адміністративному процесу і його 

складовим визначальні риси і властивості, закріплення яких у законодавстві 

дозволить забезпечити стійкість системи законодавства та її розвиток з 
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урахуванням сучасних тенденцій розвитку законодавства в економічно 

розвинених країнах європейського континенту. 

Дефініція безспірної адміністративної процедури розкривається в 

довідковій юридичній літературі та енциклопедіях з використанням 

центральної категорії дотримання встановлених правил її здійснення. Слід 

підкреслити, що визначення правової природи досліджуваного явища не 

може бути здійснено лише за наявності ознаки розгляду адміністративної 

справи уповноваженим адміністративним органом, оскільки такий розгляд 

може бути як в спірних, так і в безспірних адміністративних провадженнях. У 

європейських країнах також вказується на прийняття адміністративного акта 

в результаті такої процедури, причому інститут адміністративних актів є 

центральним для адміністративного права як галузі. У зв'язку з цим для 

розвитку в Україні сучасного підходу до визначення безспірної 

адміністративної процедури слід сприяти розвитку самостійного 

адміністративно-правового інституту адміністративних актів і 

адміністративних договорів, що дозволить здійснити перспективно необхідну 

їх диференціацію на нормативному рівні. 

Виходячи з проведеного аналізу, слід зробити висновок про те, що під 

безспірною адміністративної процедурою як дефініцією адміністративного 

законодавства розвинених країн слід розуміти встановлений порядок, 

зведення основних правил, що регулюють прийняття адміністративних актів 

індивідуального та договірного характеру, здійснюваний уповноваженими 

юрисдикційними органами в порядку і на підставі, визначеному законом. 

Останнє зауваження важливо в зв'язку з неможливістю вирішення 

індивідуальних справ на підставі вимог підзаконних актів, на жаль, подібна 

практика присутня в сучасній українській правозастосовній практиці [28], що 

зумовлено застарілістю правового регулювання, необхідністю його 

оновлення з урахуванням вимог дотримання мінімальних стандартів захисту 

прав людини, які можуть бути встановлені тільки на рівні законодавчих 

нормативних актів. 
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Відносно ознак, що визначають зміст безспірної адміністративної 

процедури в економічно розвинених європейських країнах, слід відзначити 

наступні: прозорість адміністративної процедури, забезпечення діалогу 

приватних осіб та органів публічної адміністрації в рамках закону, а також 

ознаку ефективності здійснення безспірних адміністративних процедур. Саме 

ці ознаки покладаються в основу правового регулювання та розмежування 

видів адміністративних проваджень за ознакою наявності або відсутності 

спору при розгляді адміністративної справи уповноваженим 

адміністративним органом в порядку передбаченої законом адміністративної 

процедури. 

Слід також відзначити той факт, що в сучасному європейському 

підході до визначення природи і ознак безспірної адміністративної 

процедури важливу увагу приділено мотивації адміністративних актів, що 

дозволяє також домогтися перегляду мало вмотивованих адміністративних 

актів, чи мало зрозумілих приватній особі адміністративних актів, що 

вимагає в цьому контексті внесення уточнень в зміст адміністративного акту 

вищим органом. Даний аспект потребує окремої уваги у вітчизняному 

підході до розвитку адміністративно-процедурного законодавства та 

правозастосовчої практики. 

Цікаво відзначити, що сучасна адміністративна процедура пов'язана з 

правилами належного судового процесу за багатьма підставами, і в 

українському адміністративно-процесуальному законодавстві такі положення 

присутні в Кодексі адміністративного судочинства України, прийнятому в 

2005 р, з урахуванням внесених змін та нової редакції даного акту, тому 

подальший розвиток адміністративно-процедурного законодавства слід 

забезпечувати не тільки в зв'язку з формуванням правил позитивного 

сегмента адміністративних проваджень, а й з урахуванням кореспондуючих 

правил судового перегляду рішень, прийнятих в порядку адміністративної 

процедури.  
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Непрямими ознаками, які вимагають фіксації якщо не в основний 

дефініції, то в правилах здійснення безспірної адміністративної процедури 

слід визнати і важливі адміністративно-правові гарантії про забезпечення 

участі громадян в розгляді адміністративних справ юрисдикційними 

органами в цілому, і , зокрема, - при розгляді індивідуальних 

адміністративних справ. 

Таким чином, для забезпечення зближення національного та 

європейського підходів в аспекті удосконалення безспірних 

адміністративних проваджень та розвитку розуміння безспірної 

адміністративної процедури потрібна розробка ряду проектів законодавчих 

актів: Адміністративно-процедурного кодексу України з деталізованим 

описом сучасних правил адміністративної процедури і мотивації 

адміністративних актів, Закону України «Про загальні засади  

адміністративних проваджень »,« Про адміністративні акти і договори»,« 

Про петиції приватних осіб» і ряду інших актів. 

З вищевикладеного слід зробити наступні висновки. Дефініція 

безспірної адміністративної процедури вимагає комплексного розгляду як 

проблем загального характеру, що відносяться до формування 

адміністративного процесу та основних його складових елементів в умовах 

формування певної адміністративної традиції, а також з урахуванням 

розвитку специфічних правил адміністративної процедури, пов'язаних в 

розвинених європейських країнах з правилами перегляду адміністративних 

актів, прийнятих з порушенням правил мотивації, врахування думки 

громадян, ефективності адміністративних актів, їх визначення мети й 

відповідності компетенції адміністративних органів, визначеної на 

законодавчому рівні.  

В результаті проведеного наукового дослідження слід зробити 

висновок про допустимість формулювання авторського підходу до розуміння 

дефініції адміністративної безперечною процедури з урахуванням таких 

центральних ознак, як правил процедури, прозорості прийняття 
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адміністративних рішень, участі приватних осіб, ефективності та 

результативності розгляду адміністративних справ уповноваженими 

адміністративними органами. 

 

3.3. Удосконалення правових форм процесуальної діяльності при 

взаємодії з приватними особами 

 

Вперше принципи взаємостосунків органів публічної влади з 

приватними особами були визначені у Посібнику „Адміністрація і Ви” 

(1996 р.), за результатами проведеного РЄ комплексного дослідження 

принципів „позитивного административного права и административного 

процесса, имеющих первостепенную важность для защиты частных лиц в 

сфере отношений с административными органами”, де було узагальнено 

основні їх види: „1) матеріальні (базові) принципи: принцип законності, 

принцип рівності перед законом, принцип відповідності статутним цілям, 

принцип пропорційності, принцип об’єктивності та безсторонності; принцип 

захисту довіри до закону та законодавчо закріплених прав, принцип 

відповідальності; та 2) процедурні принципи: принцип доступу до державних 

(публічних) послуг, право бути почутим, право на представництво та 

допомогу, принцип розумного строку (терміну), принцип повідомлення, 

пояснення причин та визначення засобів захисту прав і апеляцій, принцип 

виконання адміністративних рішень” [351]. Проте до цього часу ефективне 

застосування в українському законодавстві вимог європейського 

законодавство не відбулося, на жаль, означені матеріальні та процедурні 

принципи взаємодії органів публічної адміністрації з приватними особами в 

Україні досі не стали частиною національного законодавства. 

Право на належну адміністрацію включає право учасника 

адміністративної процедури мати доступ до власної справи, що також є 

важливою вимогою, щоб користуватися правом бути заслуханим. Якщо 

захист законних інтересів конфіденційності та професійної та ділової 
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таємниці не дозволяє повний доступ до файлу, стороні принаймні слід надати 

адекватний виклад змісту справи. З метою полегшення доступу до власних 

файлів і, таким чином, забезпечення прозорого управління інформацією, 

адміністрація повинна вести облік своєї вхідної та вихідної пошти, 

документів, які вона отримує, та заходів, які вона вживає, та встановити 

індекс записаних файлів. 

Право бути заслуханим повинно виконуватись у всіх провадженнях, 

розпочатих проти особи, які можуть бути укладені у заході, що негативно 

впливає на цю особу. Його не слід виключати або обмежувати будь-якими 

законодавчими заходами. Право на заслуховування вимагає, щоб 

заінтересована особа отримала точну та повну заяву про висунуті претензії 

чи заперечення і мала можливість подати коментарі щодо правдивості та 

відповідності фактів та використаних документів. 

Повільне адміністрування - погане управління. Будь -яка затримка у 

прийнятті адміністративного акта має бути обґрунтована, а сторона 

адміністративної процедури повинна бути належним чином повідомлена про 

це та надана оцінка очікуваної дати прийняття адміністративного акта. 

Право на належне управління покладає на адміністрацію Союзу 

обов’язок чітко викладати причини, на яких ґрунтуються її адміністративні 

акти. У мотивах слід вказати правову основу акта, загальну ситуацію, яка 

призвела до його прийняття, та загальні цілі, які він має намір досягти. Він 

повинен чітко і однозначно розкривати міркування компетентного органу, 

який прийняв акт таким чином, щоб дозволити зацікавленим сторонам 

вирішити, чи вони хочуть відстоювати свої права шляхом подання заяви про 

судовий розгляд. 

Відповідно до права на ефективний засіб правового захисту, ні Союз, ні 

держави -члени не можуть зробити практично неможливим або надмірно 

утрудненим здійснення прав, наданих законодавством Союзу. Натомість 

вони зобов’язані гарантувати реальний та ефективний судовий захист і не 
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мають права застосовувати будь -які норми чи процедури, які могли б 

перешкоджати, навіть тимчасово, поширенню чинності законодавства Союзу. 

Для того, щоб полегшити реалізацію права на ефективний засіб 

правового захисту, адміністрація Союзу повинна вказати в своїх 

адміністративних актах засоби правового захисту, доступні для сторін, права 

та інтереси яких зачіпаються цими актами. На додаток до можливості 

подання судового провадження або подання скарги до Європейського 

Омбудсмена, стороні має бути надано право подати запит на 

адміністративний розгляд, а також надати їй інформацію про процедуру та 

термін подання такого запиту. 

Запит на адміністративний перегляд не завдає шкоди праву сторони на 

судовий захист. З метою граничного строку подання заяви про судовий 

розгляд адміністративний акт вважається остаточним, якщо сторона не подає 

запит на адміністративний розгляд у відповідний строк або, якщо сторона 

подає запит на адміністративний перегляд. 

Відповідно до принципів прозорості та правової визначеності, сторони 

адміністративної процедури повинні мати можливість чітко розуміти свої 

права та обов’язки, які випливають з адміністративного акта, адресованого 

їм. Для цих цілей адміністрація Союзу повинна забезпечити, щоб її 

адміністративні акти були складені чіткою, простою та зрозумілою мовою та 

набули чинності після повідомлення сторін. Виконуючи цей обов’язок, 

адміністрація Союзу повинна належним чином використовувати 

інформаційно -комунікаційні технології та адаптуватися до їх розвитку. 

З метою прозорості та адміністративної ефективності адміністрація 

Союзу повинна забезпечити виправлення канцелярських, арифметичних або 

подібних помилок у своїх адміністративних актах компетентним органом. 

Принцип законності, як наслідок верховенства права, покладає на 

адміністрацію Союзу обов'язок виправити або скасувати незаконні 

адміністративні акти. Однак, враховуючи, що будь -яке виправлення або 

відкликання адміністративного акта може суперечити захисту законних 
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очікувань та принципу правової визначеності, адміністрація Союзу повинна 

ретельно та неупереджено оцінити наслідки виправлення чи відкликання для 

інших сторін та включити висновки таку оцінку з причин виправлення чи 

відкликання акта. 

Громадяни Союзу мають право писати в установи, органи, офіси та 

установи Союзу однією з мов Договорів та отримувати відповідь тією ж 

мовою. Адміністрація Союзу повинна поважати мовні права сторін, 

забезпечуючи виконання адміністративної процедури однією з мов 

Договорів, обраних стороною. У разі адміністративної процедури, розпочатої 

адміністрацією Союзу, перше повідомлення має бути складено однією з мов 

Договору, що відповідає державі -члену, у якій знаходиться сторона. 

Принцип прозорості та право доступу до документів мають особливе 

значення в адміністративній процедурі. Будь -яке обмеження цих принципів 

слід вузько тлумачити як відповідність критеріям, викладеним у статті 52 (1) 

Хартії, і тому має бути передбачене законом, а також поважати сутність прав 

і свобод та підкорятися принципу пропорційність. 

Право на захист персональних даних передбачає, що без шкоди для 

законодавчих актів, прийнятих згідно зі статтею 16 ДФЄС, дані, що 

використовуються адміністрацією Союзу, повинні бути точними, 

оновленими та законно зафіксованими. 

Принцип захисту законних очікувань випливає з верховенства права і 

передбачає, що дії державних органів не повинні втручатися у наділені права 

та остаточні правові ситуації, за винятком випадків, коли це вкрай необхідно 

в суспільних інтересах. При виправленні або відкликанні адміністративного 

акта слід належним чином враховувати законні очікування. 

Принцип правової визначеності вимагає, щоб правила Союзу були 

чіткими та точними. Цей принцип має на меті гарантувати, що ситуації та 

правові відносини, що регулюються законодавством Союзу, залишаються 

передбачуваними, оскільки особи повинні мати змогу однозначно визначити, 

які у них права та обов’язки, і мати можливість вживати відповідних заходів. 
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Відповідно до принципу правової визначеності, не можна вживати зворотних 

заходів за винятком юридично обґрунтованих обставин. 

Адміністрація Союзу може ініціювати адміністративні процедури за 

власною ініціативою відповідно до рішення компетентного органу. 

Компетентний орган вивчає конкретні обставини справи перед прийняттям 

рішення про початок процедури. 

Рішення про відкриття адміністративної процедури повідомляється 

сторонам. Рішення не оприлюднюється до моменту повідомлення. 

Повідомлення може бути відкладено або пропущено лише тоді, коли це 

строго необхідно в інтересах суспільства. Рішення про затримку або 

пропущення повідомлення має бути належним чином обґрунтовано. 

У рішенні про відкриття адміністративної процедури зазначається: 

довідковий номер та дата; предмет та мета процедури; опис основних 

процедурних кроків; ім'я та контактні дані відповідального співробітника;  

компетентний орган; граничний термін прийняття адміністративного акта та 

наслідки будь-якого не прийняття адміністративного акта протягом строку;  

доступні засоби правового захисту; адресу веб –сайту.Рішення про відкриття 

адміністративної процедури складається на мовах Договорів, відповідних 

державам -членам, у яких перебувають сторони. 

Адміністративна процедура розпочинається протягом розумного 

строку після дати події, яка буде покладена в основу процедури. Він ні в 

якому разі не повинен розпочинатися пізніше ніж через 10 років після дати 

цієї події. 

Адміністративна процедура може бути ініційована стороною. 

До заяв не застосовуються зайві офіційні вимоги. Вони чітко вказують 

ім’я сторони, адресу для повідомлення, об’єкт заяви, відповідні факти та 

причини подання заяви, дату та місце та компетентний орган, до якого вони 

звертаються. Вони подаються у письмовій формі або на папері, або в 

електронному вигляді. 
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Сторони мають такі права, пов'язані з управлінням процедурою: 

отримувати всю відповідну інформацію, що стосується процедури, чітко і 

зрозуміло; повідомляти та виконувати, де це можливо і доцільно, усі 

процедурні формальності на відстані та електронними засобами;  

використовувати будь -яку з мов Договорів і звертатися до них мовою 

Договорів за їх вибором; отримувати повідомлення про всі процедурні кроки 

та рішення, які можуть на них вплинути; бути представником адвоката чи 

іншої особи за їх вибором; сплачувати лише збори, які є обґрунтованими та 

пропорційними вартості відповідної процедури. 

Обов’язок ретельного та неупередженого розгляду. Компетентний 

орган уважно та неупереджено розслідує справу. Він бере до уваги всі 

відповідні фактори та збирає всю необхідну інформацію для прийняття 

рішення. З метою збору необхідної інформації компетентний орган може, де 

це доречно:  заслуховувати свідчення сторін, свідків та експертів, запитувати 

документи та записи, здійснювати відвідування та перевірки. Сторони 

можуть надати докази, які вони вважають доцільними. 

Свідки та експерти можуть бути заслухані з ініціативи компетентного 

органу або запропоновані сторонами. Компетентний орган повинен 

гарантувати, що він обирає експертів, які є технічно компетентними та не 

зазнають конфлікту інтересів. 

Співробітник не повинен брати участі в адміністративній процедурі, в 

якій він або вона має прямо чи опосередковано особисті інтереси, 

включаючи, зокрема, будь -які сімейні чи фінансові інтереси, такі, що 

погіршують його неупередженість. Будь -який конфлікт інтересів 

повідомляється відповідним співробітником компетентному органу, який 

приймає рішення про виключення такої особи з адміністративної процедури з 

урахуванням конкретних обставин справи. 

Будь -яка сторона може вимагати виключення співробітника від участі 

в адміністративній процедурі на підставі конфлікту інтересів. Вмотивований 
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запит щодо цього подається у письмовій формі до компетентного органу, 

який приймає рішення після заслуховування відповідного персоналу. 

Сторони мають право бути заслуханими до прийняття будь -яких 

окремих заходів, які негативно вплинуть на них. Сторони отримують 

достатню інформацію, і їм надається достатній час для підготовки своєї 

справи. Сторонам надається можливість висловити свою думку в письмовій 

або усній формі, якщо це необхідно, і, якщо вони цього виберуть, за 

сприяння особи за їх вибором. 

Заінтересованим сторонам надається повний доступ до матеріалів 

справи з дотриманням законних інтересів конфіденційності та професійної та 

ділової таємниці. Будь -яке обмеження цього права має бути належним 

чином обґрунтоване. Якщо неможливо надати повний доступ до всієї справи, 

сторонам надається адекватний виклад змісту цих документів. 

Для кожного файлу адміністрація веде облік своєї вхідної та вихідної 

пошти, документів, які вона отримує, та заходів, які вона вживає. Він 

встановлює покажчик файлів, які він зберігає. Записи зберігаються з повним 

дотриманням права на захист даних. 

Адміністративні акти приймаються, а адміністративні процедури 

укладаються у розумні строки та без зайвої затримки. Строк прийняття 

адміністративного акта не повинен перевищувати трьох місяців з дня:  

повідомлення про рішення розпочати адміністративну процедуру, якщо воно 

було ініційоване адміністрацією, або підтвердження отримання заяви, якщо 

адміністративна процедура була ініційована заявою. 

Якщо жоден адміністративний акт не може бути прийнятий протягом 

відповідного строку, зацікавлені сторони повинні бути проінформовані про 

це та причини, що виправдовують затримку, і їм надається оцінка очікуваної 

дати прийняття адміністративного акта. На запит компетентний орган 

повинен відповісти на запитання, що стосуються прогресу розгляду питання. 

Якщо адміністрація не підтвердить отримання заяви протягом трьох 

місяців, заявка вважається відхиленою. 
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Адміністративні акти складаються у письмовій формі та підписуються 

компетентним органом. Вони повинні бути складені чітко, просто та 

зрозуміло. Адміністративні акти чітко вказують причини, на яких вони 

ґрунтуються. Адміністративні акти зазначають їхню правову основу, 

відповідні факти та спосіб врахування різних відповідних інтересів.  

Адміністративні акти повинні містити окрему виклад причин, що мають 

значення для становища сторін. Якщо це неможливо через те, що зацікавлена 

велика кількість осіб, достатньо загального викладу причин. Однак у цьому 

випадку будь -яка сторона, яка прямо вимагає окремого викладу причин, 

повинна бути надана йому. 

Адміністративні акти чітко визначають, що адміністративний контроль 

можливий. Сторони мають право вимагати адміністративної перевірки щодо 

адміністративних актів, що негативно впливають на їх права та інтереси. 

Запити на адміністративні перевірки подаються до вищого ієрархічного 

органу, а якщо це неможливо - до того самого органу, який прийняв 

адміністративний акт. Адміністративні акти описують процедуру подання 

запиту на адміністративний розгляд, а також назву та адресу офісу 

компетентного органу або відповідального співробітника, до якого потрібно 

подати запит на перегляд. В акті також зазначається термін подання такого 

запиту. Якщо протягом строку не подано жодного запиту, адміністративний 

акт вважається остаточним. Адміністративні акти чітко посилаються, якщо 

це передбачено законодавством Союзу, на можливість подання судового 

провадження або подання скарги до Європейського омбудсмена. 

Адміністративні акти, які зачіпають права та інтереси сторін, 

повідомляються їм у письмовій формі одразу після їх прийняття. 

Адміністративні акти набирають чинності для сторони після повідомлення 

їй. Помилки виправляються компетентним органом з власної ініціативи або 

на вимогу відповідної сторони. Сторони повинні бути проінформовані до 

здійснення будь -яких виправлень, і виправлення набуде чинності після 

повідомлення. Якщо це неможливо через велику кількість зацікавлених 
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сторін, необхідно вжити необхідних заходів для того, щоб усі сторони були 

поінформовані без зайвої затримки. 

Виправлення або скасування адміністративних актів, які негативно 

впливають на сторону. Компетентний орган виправляє або відкликає з 

власної ініціативи або на вимогу зацікавленої сторони незаконний 

адміністративний акт, який негативно впливає на сторону. Виправлення чи 

відкликання мають зворотну дію. Компетентний орган виправляє або 

відкликає з власної ініціативи або на вимогу зацікавленої сторони законний 

адміністративний акт, який негативно впливає на сторону, якщо причин, що 

призвели до прийняття цього конкретного акта, більше не існує. Виправлення 

чи відкликання не мають зворотної дії. Виправлення чи відкликання 

набирають чинності після повідомлення сторони. Якщо адміністративний акт 

негативно впливає на сторону і в той же час є вигідним для інших сторін, 

слід скласти оцінку можливого впливу на всіх сторін та включити висновки 

до причин виправлення чи відкликання акта. 

Означені питання були предметом дослідження і вітчизняних вчених. 

Зокрема, змісту базових (матеріальних) принципів взаємостосунків органів 

публічної влади з громадянами, розглянемо сучасні визначення відповідних 

принципів, запропоновані у проекті Модельного кодексу належної 

адміністрації:  принцип безсторонності – органи публічної влади зобов’язані 

діяти об’єктивно, зважаючи тільки на обставини, що мають відношення до 

справи, вони забезпечують виконання своїх повноважень у нейтральний 

спосіб, незалежно від своїх вірувань та особистих інтересів; принцип 

юридичної визначеності – органи публічної влади не можуть вживати 

заходів, що мають ретроспективну дію, окрім як у випадках, що належним 

чином обґрунтовані; їм заборонено втручатися у надані права та завершені 

юридичні справи (ситуації), окрім випадків, коли цього вимагає публічний 

інтерес і негайне застосування таких заходів є необхідним; у випадку 

накладання нових обов’язків, органи публічної влади зобов’язані 

встановлювати перехідні положення або визначати розумі часові рамки для 
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набрання юридичної сили такими обов’язками; розгляду впродовж розумного 

часу – органи публічної влади зобов’язані діяти та виконувати покладені 

повноваження впродовж розумного часу; принцип участі – органи публічної 

влади зобов’язані надавати (забезпечувати) можливість участі приватних осіб 

відповідними засобами, для уможливлення застосування адміністративних 

заходів, що їх стосуватимуться; принцип поваги приватності 

(конфіденційності) – органи публічної влади зобов’язані поважати 

приватність (конфіденційність), з-поміж іншого, під час розгляду особистих 

даних; у випадках, коли органи публічної влади уповноважені мати доступ до 

персональних даних або файлів, особливо електронних засобів, вони 

вживатимуть усіх необхідних заходів для гарантування приватності 

(конфіденційності); приватним особам гарантується право доступу до 

персональної інформації, що стосується їх, та право вносити або заміняти 

будь-яку інформацію, що є неточною або не повинна була бути 

записаною;  принцип прозорості – органи публічної влади зобов’язані діяти 

відповідно до принципу прозорості, за яким вони забезпечують 

інформування приватних осіб відповідними засобами про вжиті заходи та 

прийняті рішення, включаючи публікування офіційних документів; вони 

зобов’язані забезпечувати право доступу до офіційних документів [351]. 

Правила та принципи адміністративного права ЄС значною мірою 

dиплили з еволюційний розвиток та експериментальне проектування 

законодавства у конкретній політиці районів. Як наслідок, діючі правила 

характеризуються значущістю дроблення на правила та процедури, що 

стосуються конкретних галузей та питань. Сьогодні ця фрагментація часто 

призводить до надмірної складності правила та принципи, що збігаються.  

У багатьох аспектах зростає розрив між, з одного боку, поширенням 

нових форм адміністративних дій та їх нормативно -правову базу та, з іншого 

боку, їх інтеграцію у цілісну систему захисту, яка перетворює загальну 

конституцію цінностей та різних механізмів контролю та законності. 

Прогалини в регулюванні також є результатом того, що деякі процедурні 
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елементи вирішуються в рамках окремих політичних правил лише частково, 

що означає, що часто невизначені загальні принципи права повинні 

заповнити прогалини в праві.  

Незважаючи на те, що більшість юридичних проблем не є 

специфічними для окремих галузей політики, лише деякі питання 

адміністративного процесуального права Європейського Союзу є предметом 

більшого системного підходу, що виходить за межі єдиної сфери політики в 

чинному законодавстві. Це також обмежує мобільність чиновників від 

одного органу до іншого, на відміну від цілей модернізації державної служби 

ЄС, які були впроваджені в останні десятиліття. 

Законодавство ЄС застосовує систему інструментів для досягнення 

цілей Союзу у конкретних і переважно швидко розвиваються контекстах 

імплементації законодавства ЄС та політики. Кожен з цих інструментів - 

рішення окремих справ, акти загального характеру заявка, угоди та договори 

тощо - має специфічні вимоги до забезпечення процесуальної 

справедливості, а також ефективності. Типові правила ReNEUAL містять 

відповідний набір правил для кожного з цих інструментів. 

Законодавство ЄС про адміністративні процедури характеризується 

багатоюрисдикційним характером багатьох її процедур та плюралізацією 

залучених суб’єктів. Незважаючи на «європеїзацію» галузей політики, немає 

повноцінного адміністрування. атомість імплементація права ЄС у спільному 

правовому просторі – це зазвичай здійснюються національними органами, які 

в деяких випадках підтримуються агентства ЄС. Мультиюрисдикційний 

характер та плюралізація суб’єктів, залучених до реалізації політики ЄС 

посилює фрагментацію між окремими галузями процедури. Відсутність 

загальних правил процедури на рівні ЄС тому установи, органи, офіси та 

установи мають негативний вплив на узгодженість підходу до процедурних 

питань органів держав -членів.Це створює перешкоди для адміністративної 

координації в державах -членах. 
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Мультиюрисдикційний характер та плюралізація акторів вимагають 

високого ступеня процесуальної співпраці між суб'єктами у багатьох сферах 

на практиці: це досягається складеними процедурами. Під ці складні форми 

інтегровані адміністративні процедури - процедурні кроки, що призвели до 

результату рішення із сукупності чинних законів різних суб’єктів. Це 

незалежно від того, чи є остаточне рішення приймається органом ЄС або 

державою -членом.  

Складені процедури вимагають спільного збору та використання 

інформації як сировини децентралізованого прийняття рішень. У багатьох 

сферах політики влада ЄС встановлює спільні бази даних для збору та обміну 

інформацією в них процедури. Сьогодні розробка складних процедур 

орієнтована переважно до досягнення ефективності та оптимального 

використання вже існуючих ресурсів, але їх багатоюрисдикційний характер 

може зменшити захист прав особи та можливості ефективного судового 

розгляду.  

Регуляторні повноваження все більше переходять до міжнародних 

організацій на глобальному рівні. Вивчення умов регулювання та прийняття 

рішень на цьому рівні (іноді його називають «глобальним адміністративним 

правом»), показують, що такі загальні принципи, як консультації та участь, 

доступ права на інформацію та аргументи все частіше розглядаються як 

центральні, легітимність адміністративних дій поза межами держави. 

Багато з нинішніх держав -членів ЄС прийняли кодифікації 

адміністративні процедури - після першої спроби в Іспанії 1889 р. – ХХ 

століття, починаючи з Австрії в 1925 р. Подібна тенденція видно за межами 

ЄС, наприклад, США з адміністративними документами 1946 року Закон про 

процедури (APA). Зміцнився рух до кодифікації імпульс у другій половині 

ХХ століття, і зараз це питання актуальне порядок денний, наприклад, у 

Франції. Це, як кажуть, національні кодифікації відрізняються за обсягом та 

призначенням. У деяких країнах є або різні закони адміністративного 
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судочинства для різних рівнів урядом, або їх набрання чинності відбувалося з 

часом. 

Глибина регулювання також може відрізнятися в різних національних 

системах. Поки деякі кодифікації, такі як адміністративне процесуальне 

законодавство Італії, стосуються значною мірою принципыв, які мають бути 

закріплені у конкретному політичному законодавстві. 

Крім того, існують відмінності щодо адміністративних дій, які 

кодифіковані. Наприклад, багато національних процедурних актів 

поширюються лише на так званих адміністративні рішення (або судові 

рішення), тобто односторонні рішення зачіпаючи єдині інтереси окремих 

осіб, груп чи підприємств, навіть якщо вони іноді містять кілька правил, що 

застосовуються до контрактів, як у німецькому законодавстві. 

 Лише деякі закони про адміністративну процедуру також включали 

загальні положення про угоди та контракти між адміністративними органами 

та інші приватні чи державні органи чи фізичні особи; це був, наприклад, 

випадок початкова португальська кодифікація 1992 року: пізніше ці 

положення щодо контрактів були внесені до окремого закону, щоб 

полегшити дотримання директиви ЄС щодо державних закупівель. 

Підсумовуючи результати проведеного дослідження також слід 

відмітити, що для розвитку основоположних засад проєвропейського 

реформування вітчизняної науки адміністративного права України та теорії 

адміністративного процесу необхідне всебічне врахування результатів 

сучасних комплексних досліджень РЄ та ЄС, в тому числі щодо визначення 

основних видів та принципів взаємостосунків органів публічної влади з 

приватними особами [351]. 
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3.4. Співвідношення компетенції органів європейської та 

національної адміністрації щодо прийняття адміністративних актів, 

укладання адміністративних договорів 

 

Компетенція адміністративних органів – складний аспект, який має 

важливе значення для прийняття адміністративних актів, тому в цьому 

дослідженні окрему увагу приділено саме питанням співвідношення 

компетенції різнорівневих адміністративних органів. 

У широкому розумінні європейська адміністрація охоплює  установи, 

органи, офіси та установи Союзу. Це поняття слід розглядати в контексті 

плюралізації адміністративних органів, залучених до імплементації 

законодавства Європейського Союзу національному та локальному рівні. У 

цьому розумінні використовується поняття європейська адміністрація, проте 

описати весь корпус адміністративних суб’єктів, що впроваджують право 

Європейського Союзу, досить складно. 

Компетенція адміністративного органу повинна базуватися на таких 

принципах: законність; недискримінації та рівного ставлення; 

пропорційності; неупередженості; з послідовність та законні очікування; 

повага до конфіденційності; справедливості; та ефективність та сервіс. Також 

рекомендовано закріплення вимог під час порушення адміністративної 

процедури; підтвердження отримання; неупередженість адміністративних 

рішень; право бути почутим; право на доступ до власного досьє; строки; 

форма адміністративної рішення; обов'язок викладати причини; 

повідомлення про адміністративні рішення; та зазначення наявних засобів 

захисту. В українському адміністративному процесуальному законодавстві 

означені вимоги до цього часу не знайшли свого комплексного відображення. 

Відомий італійський професор з адміністративного права Клаудіо 

Франчіні (Claudio Franchini) у своєму дослідженні “Європейські принципи, 

що регулюють адміністративні провадження”, – „це обумовлюється двома 

наступними факторами: 1) наявність прийнятих на національному рівні актів 
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законодавства з метою регулювання адміністративних проваджень; 

2) правова система ЄС із набуттям ознак загального правопорядку ЄС 

підвищила роль адміністрації та адміністративних проваджень. Таким чином, 

було змінено підхід щодо ролі адміністративних проваджень: з майже 

повного неврахування на центральне для розуміння в правовій системі ЄС” 

[473]. 

Державні органи зобов'язані в адміністративних процедурах 

верховенством права, правом на належне адміністрування та інші суміжні 

принципи адміністративного права ЄС. При тлумаченні та розвитку цих 

модельних правил слід звернути увагу особливо щодо рівного ставлення та 

недискримінації, правової визначеності, справедливості, об’єктивність та 

неупередженість, участь, пропорційність, захист законності очікування, 

прозорість та належний доступ до ефективних засобів правового захисту. 

Державні органи повинні враховувати ефективність, дієвість та 

обслуговування. В рамках європейських адміністративних процедур належна 

повага належить до принципи субсидіарності, щирої співпраці та чіткого 

розподілу відповідальності. 

Верховенство права та принцип належного адміністрування - це 

основні стандарти адміністративного процесуального права. Принцип чіткого 

розподілу відповідальність є дуже важливою з точки зору складних процедур 

забезпечити належний доступ до ефективного судового розгляду та інших 

засобів правового захисту. 

Адміністративна діяльність здійснюється в контексті певних 

конкретних зобов’язань які залежно від випадку можуть також містити права 

для таких осіб, як зобов’язання забезпечити рівне ставлення та 

недискримінацію, правову визначеність, справедливість, об’єктивність та 

неупередженість. Крім того, мають право на участь. Принципи 

пропорційності, захист законних очікувань, прозорість та доступ до 

ефективного законодавства потрібно дотримуватись засобів правового 

захисту.  



191 

Термін  компетентний орган особливо важливи  для чіткого 

розподілу обов'язків у складених процедурах та спільному управлінні 

інформацією.  

Ефективна адміністрація Союзу є важливою для суспільних інтересів. 

Надлишок, а також відсутність правил та процедур можуть призвести до 

порушення правил, що також може бути результатом існування 

суперечливих, непослідовних чи неясних правил та процедур. 

Належно структуровані та послідовні адміністративні процедури 

підтримують як ефективне управління, так і належне забезпечення права на 

належне управління, гарантованого як загальний принцип права Союзу та 

відповідно до статті 41 Хартії. 

Однак, адміністративні процедури, що стосуються окремих галузей, не 

є цілком узгодженими та завершеними. З метою забезпечення загальної 

узгодженості адміністративної діяльності адміністрації Союзу та повної 

поваги права на належну адміністрацію. Процесуальні адміністративні 

правила спрямовані на реалізацію принципів доброго адміністрування, 

встановлених у великій кількості правових джерел у світлі практики Суду 

Європейського Союзу.  

Право на належне управління вимагає, щоб адміністрація Союзу 

здійснювала адміністративні дії відповідно до адміністративних процедур, 

які гарантують неупередженість, справедливість та своєчасність. 

Право на належне адміністрування вимагає, щоб будь -яке рішення про 

відкриття адміністративної процедури повідомлялося сторонам та надавало 

необхідну інформацію, що давала б їм змогу реалізувати свої права під час 

адміністративної процедури. У належним чином обґрунтованих та 

виняткових випадках, коли цього вимагає суспільний інтерес, адміністрація 

Союзу може відкласти або пропустити повідомлення. 

Коли адміністративна процедура розпочинається за заявою сторони, 

право на належне адміністрування покладає на адміністрацію Союзу 

обов’язок письмово підтвердити отримання заяви. Підтвердження про 
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отримання повинно вказувати необхідну інформацію, яка дозволяє стороні 

реалізувати свої права на захист під час адміністративної процедури. Однак 

адміністрація Союзу повинна мати право відхиляти безглузді або образливі 

заяви, оскільки це може загрожувати адміністративній ефективності. 

З метою правової визначеності адміністративну процедуру слід 

розпочати протягом розумного часу після того, як подія сталася. Тому цей 

Регламент повинен містити положення про строк позовної давності. 

Право на належне управління вимагає, щоб адміністрація Союзу 

виконувала обов’язок дбайливого ставлення, що зобов’язує адміністрацію 

ретельно і неупереджено встановлювати та розглядати всі відповідні 

фактичні та юридичні елементи справи з урахуванням усіх відповідних 

інтересів, на кожному етапі процедури. З цією метою адміністрація Союзу 

повинна мати повноваження слухати свідчення сторін, свідків та експертів, 

запитувати документи та записи та здійснювати візити чи перевірки. 

Вибираючи експертів, адміністрація Союзу повинна переконатися, що вони 

техкомпетентні та не зазнають конфлікту інтересів. 

Право на неупереджене поводження з боку адміністрації Союзу є 

наслідком основного права на належне управління та передбачає обов’язок 

співробітників утримуватися від участі в адміністративній процедурі, якщо 

вони прямо чи опосередковано мають особисті інтереси, включаючи, 

зокрема, будь -які сімейні чи фінансові інтереси, такі як погіршення їх 

неупередженості. 

Право на належне управління може вимагати, щоб за певних обставин 

адміністрація проводила перевірки, якщо це необхідно для виконання 

обов'язку або досягнення мети згідно із законодавством Союзу. Ці перевірки 

повинні поважати певні умови та процедури з метою захисту прав сторін. 

Сучасне розуміння поняття та принципів розподілу компетенції в 

органах державного управління історично сформувалося на основі 

концептуальних положень, узагальнень функцій та форм управління в межах 

«5 шкіл буржуазної теорії управління» : «наукового менеджменту» (або 
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«класової теорії управління»); «людських відносин»; «емпіричної»; 

«соціальних систем»; «нової школи» [351].  

У своїй праці «Вченння про управління та право з порівнянням 

літератури та законодавств Франції, Англії, Німеччини» Лоренц фон Штейн 

узагальнював, що «принцип внутрішнього управління, що у внутрішньому 

адміністративне право отримує свій певний образ, в історії елементів 

розкриває свій розвиток, у порівнянні узагальнює життя Європи, а в системі 

розвивається в органічне ціле [351].  

«В умовах поглиблення загальної кризи капіталізму намагання 

зберегти та спростити своє панування, йдучи на реформи та часткові 

поступки під тиском працівників, стало одним з основних напрямків 

соціальної стратегії буржуазії.» [132, C. 4]. 

 «Буржуазні ідеологи-реформатори роблять ставку на на знищення 

буржуазних виробничих відносин, а на «адміністративні покращення, що 

здійснюються на основі таких виробничих відносин, відповідно, нічого не 

змінюючи у відносинах між капіталом та найманою працею, у кращому 

випадку – лише скорочуючи для буржуазії витрати її панування та 

спрощуючи її державне господарство.» [132, C. 4]  

Ф. Тейлор створив свою систему для промислових підприємств, а 

французький дослідник Анрі Файоль (1841–1925) розробив та застосував на 

практиці принципи організації адміністративної діяльності. Виокремлення 

власне управлінської діяльності у особливий об’єкт дослідження п’яти 

елементів, а саме, передбачення, планування, організація, координація, 

контроль. При цьому Файоль не розглядав управління як привілей тільки 

вищого керівництва. Всупереч твердженню Ф. Тейлора, він доводив, що 

адміністративні функції притаманні будь-якому рівню організації та їх 

виконують у певній мірі навіть робітники» [351].  

На думку низки європейських вчених саме сучасні тенденції 

європейської адміністративної конвергенції мають бути покладені в основу 

реформування системи органів виконавчої влади в Україні, адже в них 
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відображена загальна філософія систематизації та складної координації 

взаємодії органів публічної адміністрації формально відокремлених 

національних держав. Дослідження концепції європейської адміністративної 

конвергенції необхідно проводити на основі аналізу процесів поглиблення 

співробітництва публічних адміністрації країнчленів ЄС, РЄ з метою 

формування спільних засад, вимог стандартів, що визначають організаційні 

(інституційні) основи їх взаємодії [351].  

Особливу увагу має бути приділено працям таких зарубіжних 

дослідників проблематики європейської адміністративної конвергенції та 

формування ЄАП: Ж. Булуа, Р.-М. Шевальє, К. Демке, К. д’Орта, Ж. Фурньє, 

Г. Граббе, Ж. Гессе, К. Нілл, К. Ніццо, Ж.П. Олсен, Ж. Зіллер та ін. Сучасне 

розуміння поняття європейської адміністративної конвергенції в 

європейській адміністративно-правовій науці обумовлене специфікою 

складних регіональних євроінтеграційних процесів, що відбувалися на 

Європейському континенті в ІІ половині ХХ століття, серед яких провідну 

роль відіграло створення та розвиток ЄС як провідної європейської 

регіональної організації [351].  

Звертаючись, приміром, до праць відомого європейського дослідника 

Й. Олсена, можна узагальнити, що «Європейська адміністративна 

конвергенція призводить до зменшення розбіжностей та невідповідностей в 

адміністративній структурі, що сприяє більшій однорідності та 

налагодженню зв’язків між формально відокремленими публічними 

адміністраціями» [445]. 

Як зазначає А.А. Пухтецька, «проведення комплексної 

адміністративно-правової реформи в Україні потребує й розробки подальших 

пріоритетних напрямів реформування системи органів виконавчої влади з 

урахуванням європейських принципів і стандартів, зокрема, таких 

основоположних інституційних принципів публічної адміністрації, як 

принцип функціональної децентралізації, бюджетної деконцентрації, 

агенцифікації, що до цього часу не отримали належної розробки та 



195 

запровадження у вітчизняному законодавстві, державотворчій практиці. 

Проте, досвід проведення інституційних реформ ПА країн-членів ЄС 

засвідчує необхідність врахування спільних інституційних принципів ПА для 

забезпечення адміністративної здатності ПА, що виступає необхідною 

передумовою для взаємодії в Європейському адміністративному просторі та 

виконання зобов’язань, пов′язаних із асоційованим членством в  

Європейському Союзі» [351].  

Розвиток адміністративно-правового регулювання та формування 

політик на різних рівнях становить постійний науковий інтерес для вчених і 

дослідників, 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 відносяться 

традиційно до виключної компетенції держави, її парламенту, уряду.  

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. 

  



196 

Висновки до розділу 3 

 

1. Сучасний стан та розвиток ефективного адміністративного 

регулювання адміністративного судочинства в Україні стикаються з 

серйозним зовнішнім і внутрішнім впливом перехідного періоду в 

соціальній, демократичній державі, але не мають нового механізму, правових 

форм, гарантій, передбачених європейським законодавством щодо прав 

людини захист у відносинах з органами виконавчої влади. 

2. Узагальнення сучасного стану адміністративного регулювання 

адміністративного судочинства у чинному законодавстві України здійснено 

на прикладах розробки сучасних кодифікованих актів та прийняття нових 

законів, підзаконних актів, що дало можливість внести загальні та конкретні 

пропозиції щодо розвитку нових законів, національні стратегії та планів, 

подальших кроків адміністративної реформи в Україні. 

3. Основні недоліки та неефективна практика адміністративних 

відносин були описані відповідно до чинних вимог українського 

законодавства та орієнтовані на подолання негативної практики формальних 

відмовних листів до громадян України, покращення надання 

адміністративних послуг, надання консультацій та інформування людей про 

природу, правила, строки, обов'язки уповноважених адміністративних 

органів у конкретному адміністративному провадженні, правила перегляду 

адміністративних дій. 

4.Отже, важливо розробити на доктринальному та законодавчому 

рівнях сучасну концептуальну базу для вдосконалення адміністративно -

правового регулювання адміністративних проваджень, щоб таке регулювання 

мало спільний характер для найважливіших суспільних відносин та 

забезпечувало необхідні можливості та гарантії прав людини, 

адміністративний перегляд, прийняття адміністративних рішень, 

консультування громадян.  
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5.Такі концептуальні рамки повинні бути зосереджені на 

адміністративних процедурах, судовому адміністративному перегляді, 

процедурах адміністративного розгляду, а також на консультаційній та 

інформаційній діяльності, пов'язаній із характером адміністративного 

провадження, що розглядається. До цього часу така концептуальна база ще 

не була реалізована і потребує конкретизації щодо зазначених основних 

видів адміністративних проваджень відповідно до чинного законодавства 

України. 
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РОЗДІЛ 4. 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕНЬ 

В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ГЛОБАЛЬНИХ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

СТАНДАРТІВ 

 

4.1. Формування глобальних стандартів для національних 

адміністративних проваджень 

 

Актуальність формування глобальних стандартів для національних 

адміністративних проваджень понад десять років збирає міжнародні наукові 

конференції в усьому світі та спрямовує наукові пошуки зарубіжних та 

вітчизняних вчених, привертає увагу урядовців, державних службовців до 

проблем взаємодії національних адміністративних органів в глобальних 

системах та доцільності вивчення та імплементації сучасних режимів 

означеної взаємодії. 

Метою даного підрозділу є висвітлення сучасних підходів зарубіжних 

та вітчизняних дослідників до формування глобального регуляторного 

режиму, його інструментів та характеристика формування глобальних 

стандартів для національних адміністративних проваджень. Завданнями 

виступають: формування уявлень у вітчизняній доктрині адміністративного 

права та галузі адміністративного права про сучасні глобальні стандарти, що 

мають важливе значення для взаємодії національних адміністративних 

органів у вертикальних глобальних та європейських адміністративних 

провадженнях, розвиток їх змісту та залучення до національних стандартів 

адміністративних проваджень; характеристика підходів зарубіжних вчених 

до розуміння поняття глобального регуляторного режиму та його 

інструментів в вертикальних управлінських відносинах глобального 

масштабу. Серед наступних напрямів наукових розвідок слід виокремити 

проблематику модернізації функцій адміністративної процедури в 



199 

глобальному контексті, що сприятиме уніфікації надання адміністративних 

послуг в транскордонній взаємодії національних адміністрації, у т.ч. України. 

Розвиток адміністративно-правового регулювання та формування 

політик на різних рівнях становить постійний науковий інтерес для вчених і 

дослідників, 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 відносяться 

традиційно до виключної компетенції держави, її парламенту, уряду.  

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 знаходиться під 

особливою увагою вчених різних напрямків правового знання, як 

конституціоналістів, так і адміністративістів, а також дослідників проблем 

європейської інтеграції, впровадження належного урядування, належної 

адміністрації та взаємодії означених вимог на глобальному та національному 

рівнях.  

Формування сучасних вимог до сучасних стандартів адміністративної 

діяльності було визнано важливою складовою розвитку галузі 
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адміністративного права України у працях В.Б. Авер’янова,  Ю.П. Битяка, 

І.П. Голосніченка, І.А. Грицяка, П.В. Діхтієвського, Р.А. Калюжного, А.В. 

Кірмача, В.К. Колпакова, Т.О. Коломоєць, Є.Б. Кубка, Р.О. Куйбіди, Д.М. 

Лукʼянця, В.П. Перепелюка, О.О. Соколенко, В.П. Тимощука, Г.Й Ткач, А.М. 

Школика та низки інших вчених.  

Що ж стосується формування змісту, значення, специфіки впливу 

глобальних стандартів адміністративних проваджень, вони залишаються 

мало дослідженими у вітчизняній фаховій літературі, тому в цьому підрозділі 

дисертаційного дослідження за мету визначено характеристику 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 який досягнутий консенсус на найвищому 

міжнародному рівні для цілей забезпечення сталого розвитку, протидії 

викликам порушення прав людини, подоланню бідності, голоду, 

дискримінації, у т.ч. щодо доступу до публічних, зокрема, адміністративних 

послуг. 

«Cучасні тенденції демократичної трансформації галузі 

адміністративного права обумовлюють необхідність вироблення 

концептуальних підходів до оновлення системи принципів адміністративного 

права України з урахуванням принципів адміністративного права 

глобального, наднаціонального та локального рівнів, що були вироблені 

європейською адміністративно-правовою доктриною в результаті 

поглиблення європейських інтеграційних процесів та європейської 

адміністративної конвергенції, формування єдиного правового та 

адміністративного простору, уніфікації правового регулювання ключових 

адміністративно-правових інститутів з метою забезпечення однакового 

застосування acquis communautaire та ефективної реалізації та захисту прав 

громадян, що виступає невід’ємною умовою виконання Копенгагенських та 
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Мадридських критеріїв вступу до Європейського Союзу» [16]. Слід 

погодитися з висловленим твердження та продовжити погляди зазначеного 

автора в глобальному контексті формування стандартів адміністративних 

проваджень, що набуває вагомого значення для встановлення справедливого 

правопорядку та процесуальних засад його реалізації в чинному 

законодавстві України, удосконалення правозастосовної практики 

юрисдикційних органів, розвитку правотворчої діяльності з урахуванням 

центральних стандартів щодо реалізації адміністративних проваджень. 

У проаналізованих наукових працях зарубіжних вчених С. Батіні, Ф. 

Бігнамі, А. Богданді, С. Касіса, Н. Кірша, П. Піконе, М. Фромонта, Ю. 

Шварце та багатьох інших вчених встановлені важливі правила формування 

обов’язкових стандартів, що отримують імперативний вплив на вертикальну 

та горизонтальну взаємодію адміністративних органів національного, 

регіонального та наднаціонального рівнів. У їх працях описані приклади 

європейських вертикальних та горизонтальних адміністративних 

проваджень, специфічних за своїм змістом, спрямованістю та особливостями 

суб’єктного складу учасників аналізованих адміністративних проваджень.  

Згадані правила формування глобальних стандартів адміністративних 

проваджень також обґрунтовані в працях С. Касіса, який зазначив, що 

національні адміністрації діють відповідно до конституції та законів країни, а 

стандарти глобального рівня виконуються ними завдяки високому 

авторитету міжнародних, європейських регіональних організацій, які, хоча і 

не є державними органами, проте завдяки досягнутим компромісам, 

домовленостям на глобальному рівні забезпечують можливість та доцільність 

виконання на всіх нижче підпорядкованих рівнях центральних, ключових по 

своїй суті вимог, критеріїв, стандартів адміністративної діяльності та, 

зокрема, адміністративних проваджень спірного та безспірного характеру. 

У всесвітньо відомій публікації С. Касіса «Глобальні стандарти для 

національної адміністративної процедури» вчений обґрунтував два основні 

підходи до формування глобальних стандартів адміністративної діяльності: 
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по-перше, це національний правовий механізм та його удосконалення з 

урахуванням нових положень уніфікованого характеру, визнані 

парламентами та урядами країн як обов’язкові до виконання; та, по-друге, це 

міжнародний правовий механізм, завдяки якому важливі критерії, стандарти, 

правила, практики, принципи дістають обґрунтування та, хоча і мають 

офіційно рекомендаційний характер, проте у переважній своїй більшості 

виконуються добровільно на національному рівні усіма адміністративними 

органами для збереження свого міжнародного впливу, замученості у світові 

процеси формування глобального правопорядку. Вчений зазначає, що 

«державам заборонено приймати свавільні рішення, дискримінувати своїми 

рішеннями учасників адміністративних проваджень, вони зобов’язані 

дотримуватися принципу належного процесу» [441]. 

Завдяки описаному вище механізму проникнення глобального 

стандарту як обов’язкового в національний правопорядок, принцип 

належного процесу дозволяє протидіяти випадкам необґрунтованої 

дискримінації як в країні, так і на міжнародному рівні. Для України розвиток 

засад належного процесу має важливе значення з огляду практично мізерну 

імплементованість анти-дискримінаційних вимог, заходів в 

адміністративному законодавстві, яке потребує оновлення з урахуванням 

глобальних та європейських стандартів адміністративних проваджень. 

Окремо слід зазначити і про доцільність впровадження сформованих на 

глобальному рівні правових принципів, вимог найбільш загального 

характеру, що дозволяють створити правовий простір на основі дотримання 

вимог верховенства права, пропорційності, рівності, недискримінації, 

справедливості, законності тощо. Зазначені мега-принципи, як правило, 

присутні в національних правопорядках, проте їх значення може 

спотворюватися, обмежуватися відповідно до пріоритетів діяльності 

парламенту, уряду, проте їх власне значення у світовому та європейському 

контекстах залишаються живими концептуальними правовими вимогами, 
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критеріями, що дозволяють оскаржити можливі зловживання владою, 

повноваженнями всупереч балансу інтересів в публічно-правовій сфері. 

Загальна сукупність глобальних стандартів адміністративних 

проваджень може бути представлена у поділі на дві основні групи значень: 

матеріальні та процесуальні [430]. 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 як 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. 

Таким чином, слід погодитися з висловленою С. Касісом думкою про 

те, що «Глобальні процесуальні стандарти переважно стосуються сфери 

торгівлі та надання послуг. Не можна вважати, що відкриття національних 

кордонів засобами глобального права – та подолання процесуальних 

обмежень – було викликано інтересами багатонаціональних корпорацій та 

найбільш розвинених націй. Скоріше вимоги верховенства права та 

принципу участі, прозорості, належного процесу, судового перегляду, що 

отримали найбільшого розвитку в національних правопорядках дозволили 

сформувати «правила гри», які не завжди задовольняють інтереси їх 

підписантів» [440]. Автор веде мову про формування «глобального 

регуляторного режиму», який характеризується постійно встановленими 

правилами та ефективними диверсифікованими інструментами означеної 

системи.  
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Характеризуючи ознаки цієї системи, С. Касіс уточнює, що глобальний 

регуляторний режим можна розкрити через чотири основні елементи: 

1)встановлення регулювання міжнародними договорами та регулюванням 

вторинних джерел, зокрема, комітетами та міжнародними організаціями; 

2)домовленості між авторами регуляторних актів та національними 

адміністративними органами, що підтверджують згоду на їх виконання; 

3)дезінтеграція країн та поява нових країн без значного впливу, що 

потребують тісної співпраці з міжнародними організаціями [440].  

В аналізованій системі формуються вертикальні та горизонтальні 

міжнародні, європейські та інтегровані національні адміністративні 

провадження відповідно до основних видів управлінських відносин 

(вертикальних, горизонтальних, реординаційних), а також можуть 

встановлюватися нові види адміністративних проваджень, що стосуються 

підвищення вимог належного урядування щодо участі громадян в 

державному управлінні та прийняття суспільно значущих рішень. 

Отже, 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 

адміністраціями у визначених сферах, до яких пріоритетно відносяться 

питання торгівлі та надання послуг в 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. 

Актуальність вивчення змісту та характеристика глобальних стандартів 

адміністративних проваджень набуває особливого значення для української 

науки та доктрини адміністративного права через не сформованість власного 

адміністративно-процедурного законодавства, значне запізнення право-
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творчої практики у формуванні національних процесуальних стандартів з 

урахуванням сучасних глобальних стандартів – належної процедури, верхо-

венства права, скасовності адміністративних актів, забезпечення принципу 

участі та прозорості.  

Означений перелік глобальних стандартів для національних 

адміністративних проваджень не є зафіксованим на законодавчому рівні, а 

переважно їх дотримання забезпечується шляхом можливості оскарження 

через європейських конвенційний механізм захисту прав людини. На мій 

погляд, поступове впровадження означених стандартів має важливе 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. 

Метою даного підрозділу є розгляд змісту ключових стандартів 

глобального рівня, що застосовуються в європейському та міжнародному 

праві для регулювання різних видів адміністративної діяльності та 

стандартизовані у вигляді ключових вимог, що можуть застосовуватися до 

спірних та безспірних адміністративних проваджень. Завданнями є 

висвітлення змісту глобальних стандартів адміністративних проваджень та їх 

взаємозв’язку з європейськими та національними стандартами 

адміністративної діяльності, практикою Європейського суду з прав людини 

щодо перегляду рішень адміністративних органів. 

Концептуальні засади формування сучасних європейських та 

глобальних стандартів в сфері реалізації компетенції адміністративних 

органів та позиції  «людиноцентристської концепції» були обґрунтовані у 

працях В.Б. Аверʼянова,  Ю.П. Битяка, І.П. Голосніченка, І.А. Грицяка, Т.О. 

Губанової П.В. Діхтієвського, Р.А. Калюжного, М.І. Козюбри, Т.О. 

Коломоєць, В.К. Колпакова, Р.О. Куйбіди, Д.М. Лукʼянця, В.П. Перепелюка, 
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О.О. Соколенко, А.М. Школика та низки інших. Проте зміст та 

характеристика глобальних стандартів адміністративних проваджень 

залишилися по-за увагою вітчизняних вчених з огляду на відсутність 

доступних джерел українською мовою та відсутність монографічної 

літератури з даного питання. 

Оскільки в європейських країнах адміністративне право вважається 

виключно державним правом, вимоги щодо здійснення адміністративної 

діяльності переважною мірою формуються урядом та парламентом, в 

залежності від розподілу функцій та повноважень в діючій формі державного 

правління. Проте, глобальні інструменти впливу на формування 

національних політик дедалі більшою мірою отримують підтримку 

національних урядів та парламентів з огляду на важливість отримання 

цінностей першочергового порядку, розподіл яких, як і продовольчих 

ресурсів, вакцин та інших лікарських засобів, здійснюється на глобальному 

рівні.  

Тому важливо забезпечити не тільки розуміння значення, змісту 

глобальних стандартів та їх правильного застосування в сучасній 

правотворчій та правозастосовній діяльності органів державної влади в 

Україні з метою поступового ведення основних процесуальних стандартів як 

невід′ємної складової конституційно- та законодавчо закріплених вимог 

щодо належного процесу, спільного регуляторного режиму, дотримання 

верховенства права, правил судового перегляду з метою забезпечення 

справедливого розгляду адміністративним справ та захисту порушених 

суб’єктивних прав людини. 

«Формування глобального адміністративного права обумовило 

розвиток новітніх підходів до формування глобальних політик, виникнення 

нових суб′єктів глобального рівня, які мають вирішальний вплив на 

прийняття управлінських рішень на національному рівні, тому врахування 

вироблених суб’єктами глобального адміністративного права підходів до 

трансформації публічної адміністрації, правових форм їх діяльності, у т.ч. 
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щодо взаємодії з приватними особами, потребує зваженого врахування з 

урахуванням збереження національних адміністративних традицій та 

удосконалення урядування» [440]. 

Вивчення змісту глобальних стандартів для національних проваджень 

здійснюється у вищих навчальних юридичних закладах України з метою 

набути знання 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; вміння формулювати, 

порівнювати істотні ознаки ключових дефініцій стосовно адміністративного 

процесу та його елементів, класифікувати європейські адміністративні 

провадження, брати безпосередню участь в спірних адміністративних 

провадженнях; формулювати пропозиції та рекомендації щодо захисту 

порушених прав людини в сфері виконавчої влади за допомогою 

національного, європейського конвенційного механізму. Вивченню 

глобальних стандартів адміністративної діяльності має перебувати 

роз′яснення доктринального розуміння природи і сутності адміністративного 

процесу, процесуальних прав та обов′язків сторін, видів судових рішень, 

порядку їх оскарження засобами адміністративного судочинства отримані в 

результаті вивчення дисципліни «Адміністративне судочинство»; володіння 

навичками сприйняття та аналізу положень про судові адміністративні 

провадження, судову реформу, діяльність адміністративних судів, 

Європейського суду з прав людини, а також навички перекладу, пояснення 

змісту ключових дефініцій англійською мовою в порівняльно-правовому 

аспекті. 

Глобальні стандарти адміністративних проваджень є складовою 

вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми процесуального 
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права» в магістратурі вищих навчальних юридичних закладів, при вивченні 

якої у порівняльно-правовому аспекті розкриваються: загальна 

характеристика адміністративного процесу, його елементів, змісту та видів 

судових адміністративних проваджень; мінімальні стандарти захисту прав 

людини в сфері виконавчої влади засобами адміністративного судочинства, 

їх порівняння з цивільними та кримінальними провадженнями;                            

процесуальні права, обов’язки сторін судових адміністративних проваджень, 

розвиток їх розуміння в процесуальному законодавстві; право на 

справедливий суд, доктрина належного процесу, електронне правосуддя;  

особливості некримінальних проваджень; спрощені судові процедури.  

Переходячи до розгляду змісту глобальних стандартів 

адміністративних проваджень, слід зазначити, що принцип верховенства 

права вже достатньо повною мірою охарактеризований у дослідженнях 

вітчизняних вчених і дослідників, його значення важно недооцінити для 

становлення сучасного правового механізму реалізації та захисту прав 

людини. У працях А.А. Пухтецької дістав обґрунтування «розвиток підходів 

щодо нормативного закріплення в актах законодавства країн Європейського 

Союзу вимог щодо матеріальних та процедурних стандартів діяльності 

органів публічної адміністрації, вироблених європейською адміністративно-

правовою доктриною. Розкрито розуміння змісту та співвідношення 

принципу верховенства права та принципу законності, обґрунтовано їх місце 

в правовій системі, системоутворююче, основоположне значення для 

фундаментальної галузі адміністративного права, специфіку тлумачення їх 

вимог з урахуванням судової практики Європейського суду з прав людини» 

[351].  

На думку європейських дослідників глобальні стандарти 

адміністративних проваджень формуються централізовано, з урахуванням 

переважно інтересів міжнародних, транснаціональних корпорацій, їх 

бізнесових інтересів, які об’єднують континенти та підвищують могутність 
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окремих країн в міжурядовій співпраці, тим самим надаючи їм додаткові 

можливості для розвитку та захисту населення від викликів тисячоліття.  

У проаналізованих наукових працях зарубіжних вчених С. Батіні, Ф. 

Бігнамі, А. Богданді, С. Касіса, Н. Кірша, П. Піконе, М. Фромонта, Ю. 

Шварце та багатьох інших вчених встановлені важливі правила формування 

обов’язкових стандартів, що отримують імперативний вплив на вертикальну 

та горизонтальну взаємодію адміністративних органів національного, 

регіонального та наднаціонального рівнів. У їх працях описані приклади 

європейських вертикальних та горизонтальних адміністративних 

проваджень, специфічних за своїм змістом, спрямованістю та особливостями 

суб’єктного складу учасників аналізованих адміністративних проваджень.  

Згадані правила формування глобальних стандартів адміністративних 

проваджень також обґрунтовані в працях С. Касіса, який зазначив, що 

національні адміністрації діють відповідно до конституції та законів країни, а 

стандарти глобального рівня виконуються ними завдяки високому 

авторитету міжнародних, європейських регіональних організацій, які, хоча і 

не є державними органами, проте завдяки досягнутим компромісам, 

домовленостям на глобальному рівні забезпечують можливість та доцільність 

виконання на всіх нижче підпорядкованих рівнях центральних, ключових по 

своїй суті вимог, критеріїв, стандартів адміністративної діяльності та, 

зокрема, адміністративних проваджень спірного та безспірного характеру 

[441]. 

Характеризуючи зміст глобальних стандартів адміністративних 

проваджень, слід звернути увагу і на вимоги щодо прозорості як 

самостійного інструменту глобального регуляторного режиму та стандарту, 

що застосовується до низки адміністративних проваджень в провідних 

країнах світу. Центральною вимогою даного стандарту є зобов’язання 

адміністративних органів опубліковувати вимог до адміністративної 

діяльності та розгляду справ приватних осіб у такий спосіб, щоб вони були 

зрозумілі та відомі іншим учасникам адміністративних проваджень. 
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Передбачається надання розумного строку перед вступом в законну силу 

нових вимог адміністративних органів щодо ведення бізнесу, розгляду 

індивідуальних справ, що було в пергу чергу спрямовано на те, щоб 

партнери-постачальники з різних країн могли забезпечити відповідність 

адміністративних документів новим вимогам 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. 

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. Хоча глобальні 

стандарти і не визнаються юридично обов’язковими, проте їх дотримання 

забезпечується завдяки високому авторитету міжнародних інституцій, а 

також тих додаткових можливостей, які надає участь на постійній основі в 

глобальних та міжнародних організаціях окремим національним державам. 

Отже, зміст глобальних стандартів адміністративних проваджень 

сформувався в результаті підвищення міжнародного співробітництва країн 

світу як на Європейському континенті, так і в цілому в 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 
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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 впровадження спільних прозорих 

«правил гри» для обслуговування торгівельної взаємодії та адміністративної 

документації, необхідної для забезпечення її ведення. Тому залучення 

означених стандартів до внутрішніх національних має стати фактором 

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

світу, адже дотримання їх вимог значно підвищить міжнародні рейтинги 

країни. 

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 

їх національних адміністративних органів забезпечується шляхом підтримки 

справедливого правопорядку на глобальному, європейському та 

національному рівні шляхом впровадження спільних політик, законодавства, 

вимог до адміністративних проваджень. 

Метою цього підрозділу є висвітлення змісту та проблем впровадження 

на національному рівні низки нових для українського законодавства 

стандартів, що сформовані на глобальному рівні та потребують поступового 

провадження у вітчизняне законодавство та правозастосовну практику 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.  

Серед основних завдань даного підрозділу слід відмітити: вивчення 

змісту, значення центральних глобальних стандартів адміністративних 

проваджень та формулювання пропозицій та рекомендацій щодо 

удосконалення вітчизняного правового регулювання, реалізації політик з 

урахуванням європейського досвіду та прийняття низки нових, спеціальних 

актів законодавства, спрямованих на уніфікацію підходів щодо нормативного 
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закріплення стандартів адміністративних проваджень, розроблених на 

глобальному рівні для інтенсифікації міжнародної торгівлі та руху послуг. 

Формування сучасних європейських та глобальних стандартів в сфері 

реалізації компетенції адміністративних органів та позиції  

«людиноцентристської концепції» були обґрунтовані у працях В.Б. 

Аверʼянова,  Ю.П. Битяка, І.П. Голосніченка, І.А. Грицяка, Т.О. Губанової 

П.В. Діхтієвського, Р.А. Калюжного, М.І. Козюбри, Т.О. Коломоєць, В.К. 

Колпакова, Р.О. Куйбіди, Д.М. Лукʼянця, В.П. Перепелюка, О.О. Соколенко, 

А.М. Школика та низки інших. Проте зміст та характеристика глобальних 

стандартів адміністративних проваджень залишилися по-за увагою 

вітчизняних вчених. 

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 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 [440]. 

Стандарт дотримання принципу верховенства права в 

адміністративних провадженнях національних адміністративних органів 

відіграє особливо важливе значення для 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 
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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 

сума 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 в 

залежності 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 замученості юридичних осіб, громадських організацій та різного 

роду асоціацій, союзів, політичних партій до вирішення питань місцевого 

значення в європейських адміністративних провадженнях при реалізації 

політик європейського рівня на національному та локальному рівнях. 

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

інтерес при вирішенні індивідуальної адміністративної справи, тобто в такий 

спосіб, що забезпечує рівний доступ усім зацікавленим особам до місця, 
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часу, способу, території, з урахуванням достатніх технічних та елементарних 

знань до місця, органу, організаційної форми проведення засідання 

адміністративного органу з означеного питання. 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. 

Порушення стандарту участі призводить до неможливості набрання 

законної сили адміністративним актом через вади процедури її прийняття, що 

обґрунтовуються відсутністю попереднього громадського обговорення, 

консультацій з громадськістю на різних стадіях підготовки нормативного 

адміністративного акту, а також з підстав неврахування думки, інтересів 

суб’єктів – учасників адміністративного провадження за ознакою наявності 

спільного інтересу при вирішенні питання, що належить до юрисдикції 

адміністративного органу. Щоправда стандарт участі не застосовується до 

адміністративно-деліктних проваджень, де застосування адміністративного 

стягнення не передбачає консультування з громадськістю, а встановлює 

чіткий порядок оформлення та вступу в силу відповідного процесуального 

документа. 

Стандарт прозорості в адміністративних провадженнях 

визнається  самостійним інструментом глобального регуляторного режиму та 

стандарту, що застосовується до низки адміністративних проваджень в 

провідних країнах світу. Центральною вимогою даного стандарту є 

зобов’язання адміністративних органів опубліковувати 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 в законну 

силу нових вимог адміністративних органів щодо ведення бізнесу, розгляду 

індивідуальних справ, що було в першу чергу спрямовано на те, щоб 
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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 тих додаткових можливостей, 

які надає участь на постійній основі в глобальних та міжнародних 

організаціях окремим національним державам. 

Розглянутий перелік глобальних стандартів для національних 

адміністративних проваджень не є зафіксованим на законодавчому рівні, а 

переважно їх дотримання забезпечується шляхом можливості оскарження 

через європейських конвенційний механізм захисту прав людини. На мій 

погляд, поступове впровадження означених стандартів має важливе 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. 

Що стосується аспекту реалізації вироблених на глобальному та 

європейському рівнях політик, слід пояснити, що їх зміст залежить від 
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багатьох чинників, на які впливають в істотний спосіб ключові гравці 

світової шахівниці – країни-колонізатори, транснаціональні корпорації, які 

мають інтереси в світовій політиці та торгівлі, країни-союзи, що об’єднують 

інтереси континентів, їх складових та лобіюють захист і збереження доходів 

певних груп населення. 

Реалізація означених політик на національному рівні, де-юре, мала б 

зустрічати значний спротив національних урядів та парламентів, проте, на 

сучасному етапі можна стверджувати, що вмонтовані в державні механізми 

посади, що заміщуються представниками політичних еліт з інтересами, 

залученими в діяльність міжнародних компаній, транснаціональних 

корпорацій, дозволяють впливати на прийняття лояльних рішень та 

санкціонування на національному рівні реалізації політик, що захищають 

одиничні інтереси, пролобійовані з глобального рівня. З огляду на це, на мій 

погляд, важливо встановити принципи та презумпції, які б не дозволяли 

приймати політики та рішення, що хоч і є провідними для реалізації 

глобальних інтересів, проте серйозно шкодять національним інтересам 

окремих держав, здоров′ю їх населення. 

З урахуванням викладеного, слід зробити наступні висновки. 

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, в цьому аспекті необхідно створити спільне законодавство для 

забезпечення їх реалізації з урахуванням глобальних та європейських 

адміністративних проваджень, адже спільні засади правового регулювання 

здатні значно прискорити не тільки управлінські процеси, але й торгівельну 

співпрацю, що для деяких країн є фактором виживання на світовій палітрі 

незалежних країн. 



217 

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 ьути 

забезпечено, на моє переконання, на рівні спеціального загального закону 

про адміністративні провадження. 

 

4.2. Розвиток функцій адміністративної процедури 

 

Актуальність дослідження розвитку функцій адміністративної 

процедури в сучасному правовому просторі обумовлена не достатнім 

запровадженням ключових стандартів європейської адміністративної 

процедури у вітчизняній правотворчій та правозастосовній практиці 

діяльності. Розвиток системи адміністративного законодавства в Україні 

забезпечується ґрунтуючись на системному підході до розробки та 

впровадження нормативно-правових актів, які переважною мірою мають 

інноваційний характер та спрямовані на встановлення нового типу владо-

відношень в системі виконавчої влади та за участі органів місцевого 

самоврядування.  

Системний розвиток адміністративного законодавства є необхідною 

умовою забезпечення ефективного правового механізму реалізації та захисту 

прав людини в сфері виконавчої влади [2]. На виконання означеного 

завдання з 1991 року на державному рівні впроваджено низку стратегічних, 

програмних, концептуальних та законодавчих актів, зміст яких розкриває 

демократичні засади взаємодії органів публічної влади та громадян, 

юридичних осіб, різних колективних утворень. 

Метою даного підрозділу є огляд сучасних функцій адміністративної 

процедури та проблемних аспектів їх розвитку та запровадження у 

вітчизняному законодавстві, правотворчій та правозастосовній практиці 

діяльності. Основними завданнями визначені: характеристика розвитку 
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адміністративно-процедурного сегменту адміністративного законодавства в 

європейських країнах та Україні на новітньому етапі, врахування у ньому 

вимог належної адміністрації, зокрема, щодо повідомлення та строків 

прийняття адміністративних рішень; формулювання пропозицій щодо 

удосконалення вітчизняного законодавства та правозастосовної практики з 

урахуванням окремих вимог концепції належної адміністрації, що становить 

серцевину європейського адміністративно-процедурного законодавства.  

Серед наступних напрямів розвідок слід відмітити дослідження змісту 

та напрямів реалізації публічно-сервісного та консультативного сегментів 

адміністративно-процедурного законодавства з урахуванням європейських 

стандартів діяльності публічної адміністрації в умовах цифровізації 

обслуговування приватних осіб та дистанційного забезпечення реалізації 

функцій виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

Адміністративно-процедурний сегмент адміністративного 

законодавства розвивається динамічно, з застосуванням позитивного 

європейського досвіду обслуговування, консультування та інформування 

приватних осіб, який був 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 [12].  

Серед них широкого застосування в Україні отримали теоретичні 

розвідки, спрямовані на формування самостійного інституту 

адміністративних процедур в системі галузі адміністративного права як 

фундаментальної галузі публічного права. Такий підхід виважений та 

обґрунтований важливістю самостійного статусу означеної підсистеми 

адміністративного права як галузі права та галузі законодавства, чим 

забезпечується єдність застосовуваних підходів як з методологічної, так і з 

практичної точок зору. 
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Безумовно позитивним прикладом розвитку функцій адміністративних 

процедур в правовій системі України та системі законодавства слід визнати 

їх екстраполяцію на найважливіші суспільні відносини в публічно-правовій 

сфері [40], 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 з ними консультативних процедур, заходів з 

інформування громадян, їх колективних утворень, громадськості в цілому. 

Впродовж останніх десяти років в системі адміністративного 

законодавства України тривала розробка самостійного кодифікованого акту 

адміністративного законодавства – проекту Адміністративно-процедурного 

кодексу України, а впродовж останніх чотирьох років особлива увага 

приділялася розробці скороченої його версії у форматі спеціального закону.  

Означені розробки українських громадських організацій із залученням 

представників наукового та викладацького середовища не досить повною 

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, що  дуже важливо для 

забезпечення сумісності адміністративних проваджень європейських країн, 

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

для реагування наднаціональними органами, що здійснюють нагляд за 

здійсненням адміністративно діяльності на національному центральному, 

регіональному та локальному рівнях. 
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Функції адміністративної процедури в сучасному європейському 

суспільстві є тісно пов’язаними з забезпеченням необхідних потреб 

громадян, реалізацією їх невід′ємних прав, розкривають багатоманіття 

об’єктивно існуючих проблем, розв’язання яких повинно здійснюватися на 

рівні взаємодії з адміністративним органом, тому їх регулювання та 

забезпечення уніфікованого 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. На зміну 

тоталітарним, панівним державницьким інтересам в 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.  

Відповідні доктринальні розробки велися і вітчизняними вченими: В.Б. 

Авер′яновим, І.А. Грицяком, А.А. Пухтецькою, які розкрили можливості 

розвитку функцій адміністративних процедур в Україні з урахуванням 

людиноцентристського підходу, застосування європейських стандартів 

діяльності органів публічної адміністрації, а також поступового 

впровадження концепції та вимог належної адміністрації, що становить 

серцевину адміністративно-процедурного законодавства європейських країн.  

Проте, до цього часу не дослідженими залишаються сучасні проблеми 

реалізації адміністративних процедур в різних видах європейських 

адміністративних проваджень, у т.ч. транскордонного характеру, в яких 

забезпечується реалізації інтересів приватних осіб, зареєстрованих в різних 

країнах-членах Європейського Союзу, забезпечення доступності 

адміністративних процедур різним верствам населення, у т.ч. у зв’язку з 

прискоренням зростання чисельності бідного та не писемного населення, для 



221 

яких розробляються самостійні формуляри та забезпечуються можливості 

самостійної участі в адміністративних провадженнях. 

Гносеологічна функція адміністративних процедур спрямована на 

всебічне ознайомлення громадськості, заявників, суб’єктів владних 

повноважень з розвитком функцій та завдань адміністративної процедури в 

сучасному суспільстві [45], її перегляду з метою забезпечення зручних та 

доступним умов, як правило безкоштовного отримання необхідних 

адміністративних документів у стислі, гарантовані державами строки 

розгляду відповідних адміністративних справ. 

Для України означена функція має важливе значення з огляду на те, що 

стрімке зниження доходів населення, підвищення комунальних послуг, 

тарифів, супутніх витрат призводить до фактичної невитребуваності багатьох 

адміністративних процедур, особливо на локальному рівні, що призвело до 

скорочення апарату державних службовців, посадових осіб, на яких 

покладалися відповідні обслуговуючі функції. Зокрема, означені тенденції 

позначилися і на створенні центрів надання адміністративних послуг за 

територіальним принципом, надаючи технічні можливості для подання заяв 

приватними особами відповідно до місця проживання означених суб’єктів.  

Порівнюючи з сучасним європейським досвідом, слід відмітити 

розвиток заочних адміністративно-процедурних проваджень, які 

характеризуються тим, що при їх реалізації не відбувається особистого 

спілкування заявника та адміністративного органа в особі уповноваженого 

суб’єкта щодо прийняття індивідуального адміністративного рішення в 

адміністративній справі [45]. 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, 



222 

запровадження карантинних заходів, тощо). Застосування заочних 

адміністративно-процедурних проваджень сліді визнати ефективним засобом 

забезпечення реалізації первинних суб’єктивних прав приватних осіб, які 

потребують щоденної підтримки адміністративними органами. 

З огляду на це, в спеціальних актах законодавства України, які 

визначають компетенцію адміністративних органів щодо надання 

адміністративних послуг, прийняття індивідуальних адміністративних 

рішень необхідно передбачити право адміністративного органу, у разі 

обґрунтованої необхідності, надавати послуги, приймати індивідуальні акти 

що до приватних осіб у форматі заочних адміністративних проваджень, 

зокрема, заочних адміністративно-процедурних проваджень. Означена 

практика має бути запозичена з урахуванням сучасного європейського 

досвіду залучення населення саме до використання публічних послу, що 

пропонуються та гарантуються державою, а не посередницькими установами, 

їх приватними, орієнтованими на отримання прибутку, компаніями.  

На макрорівні такий державницький підхід обґрунтований тим, що 

забезпечується можливість та гарантується розгляд будь-якого звернення 

приватної особи, адресованого державі, адміністративному органу, навіть з 

порушенням відповідної юрисдикції, подане зацікавленим суб’єктом у 

встановленому законом порядку. На відміну від цього, український досвід 

засвідчує велику кількість відмов заявникам в адміністративно-процедурних 

провадженнях щодо можливості забезпечення реалізації гарантованих їм 

Конституцією України та законами України прав людини, в т.ч. в сфері 

виконавчої влади. 

Відповідно до концепції належної адміністрації важливого значення 

набуває і впровадження й такої функції адміністративних процедур [19], як 

повідомлення про прийняте рішення, адже її значення є суттєво 

недооціненим у вітчизняній правозастосовній адміністративній практиці. 

Критичний перегляд підходу національного законодавця до повідомлення 

про прийняте адміністративне рішення в адміністративних провадженнях 
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спірного або безспірного виду, має бути закріплено на рівні стратегічних та 

програмних документів, стати основою перегляду значного масиву 

підзаконних адміністративно-процедурних актів, спрямованих на видання 

окремих довідок, сертифікатів, погоджень, які не мають усталеної 

адміністративної процедури та мають різні строки виконання, та, як правило, 

не передбачають стандартизованих вимог щодо повідомлення приватних осіб 

про прийняті адміністративні рішення. 

Європейська практика застосування функції повідомлення в 

адміністративно-процедурних провадженнях спрямована на те, щоб 

забезпечити максимально граничну точність і стислі строки виконання 

адміністративних рішень уповноваженими органами. Для цього при 

центральних органах влади - міністерствах, агенціях, комісіях можуть 

створювати ся 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: чітку назву 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 при оскарженні 

неналежного повідомлення приватної особи.  

Іншим невід′ємним елементом повідомлення про прийняте 

адміністративне рішення адміністративним органом є необхідність 

дотримання у визначені строки формули резолютивної частини 

адміністративного рішення на добровільних засадах. Якщо приватна особа не 

згідна з формулою резолютивної частини індивідуального адміністративного 

рішення в адміністративно-процедурному провадженні, вона має право на 
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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 вищестоящої адміністративної 

установи або до суду. Така практика є доцільною для впровадження і у 

вітчизняній адміністративній діяльності адміністративних органів з метою 

підвищення довіри населення до держави в цілому, витребуваності публічних 

та адміністративних послуг, забезпечення дотримання принципів 

верховенства права, юридичної визначеності, прозорості, відповідальності 

тощо. 

Важливою функцією адміністративних процедур в сучасному державо - 

та правотворенні є і підвищення взаємної відповідальності адміністративних 

органів та приватних осіб за вчинені ними дії що породжують юридичні 

наслідки в публічно-правовій та приватно-правовій сферах. Зокрема, слід 

навести приклад комплексного відшкодування шкоди, заподіяної діями, 

рішеннями суб’єкта владних повноважень, зокрема, у сфері будівництва, 

конструкторських робіт, що наразили на значний ризик працівника 

підприємства, або спричинили його смерть, у зв’язку з чим має бути 

виплачена компенсація та щомісячні платежі сім′ї померлого від такого 

випадку на підприємстві.  

На сьогодні в Україні лише частково реалізовані означені ініціативи, 

зокрема, передбачена можливість виплати пенсії сім′ї загиблого від 

нещасного випадку на виробництві у зв’язку з виконанням ним трудових 

обов’язків  у робочий час, проте елементи можливості відшкодування шкоди 

адміністративним органом тривалий час ігноруються у вітчизняній 

правотворчій та правозастосовній діяльності. Переважною формою 

відповідальності суб’єктів владних повноважень залишається дисциплінарна 

відповідальність у формі звільнення, догани, суворої догани, попередження 

про неповну службову відповідність тощо. 
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Функції адміністративних процедур розвиваються і в напрямі 

спеціалізації самостійних видів та підвидів адміністративної діяльності 

публічно-сервісного сегменту, їх удосконалення з урахуванням викликів 

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, що 

надання вичерпної інформації щодо можливості отримання потрібних 

адміністративних документів, щодо доцільності обрання того чи іншого 

формату взаємодії з адміністративними органами. 

У структурі адміністративного процесу з′являються нові, 

модифікуються попередні форми адміністративних проваджень, пов’язані з 

інформуванням та консультуванням населення, розглядом звернень, скарг, 

пропозицій в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення 

громадян», Законом України «Про інформацію, «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 в структурі 

компетенції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

Конституція України виступає важливим фактором формування 

управлінських зв’язків в системі органів виконавчої влади та встановлює ряд 

адміністративних процедур, погоджень, необхідних для реалізації 

конституційних положень.  
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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 обмежувальних заходів, викликаних 

поширенням корона вірусної хвороби в усьому світі. На противагу 

попередньому радянському періоду, в якому цифрові форми взаємодії майже 

не застосовувалися, в сучасний період актуалізуються програмні комплекси, 

технічне оснащення для зберігання величезного масиву інформації в 

електронному вигляді. 

Цьому сприяють кроки адміністративно-правової реформи, спрямовані 

на удосконалення зовнішньої взаємодії органів публічної адміністрації з 

приватними особами, щоправда процедурні правила такої взаємодії ще 

потребують законодавчої фіксації та упорядкування з точки зору 

гарантування мінімальних стандартів захисту прав людини.  

Окремі органи публічної адміністрації активно використовують 

електронні портали, сайти, консультаційні та інформаційні сторінки на 

офіційних сайтах з метою підвищення ефективності комунікації та рівня 

обізнаності громадян щодо організації та діяльності органів публічної 

адміністрації.  

Проте, залишаються не досить витребуваними важливі форми взаємодії 

шляхом надання консультацій в електронному вигляді, підготовки 

опитувальників із роз’ясненнями порядку отримання різних послуг, 

повідомлення реквізитів сплати адміністративного збору, інших 
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формальностей, що потребують врахуванням приватними особами для 

отримання позитивного результату розгляду індивідуально-конкретних 

адміністративних справ. 

З урахуванням вищевикладеного, слід зробити наступні висновки.  

Розвиток функцій адміністративних процедур в сучасному суспільстві 

обумовлений багатьма зовнішніми та внутрішніми факторами, що впливають 

на форму їх реалізації, модифікують правове регулювання їх здійснення, 

створюють умови для удосконалення як правових форм прийняття 

індивідуальних адміністративних актів, так і для виникнення нових, 

самостійних форм – заочних адміністративних проваджень. 

Серед важливих функцій адміністративної процедури, що дістали 

розвитку на новітньому етапі розвитку адміністративно-правового 

регулювання в європейських країнах та потребують врахування у вітчизняній 

правотворчій та правозастосовній практиці, слід відмітити наступні: 

гносеологічна, публічно-сервісні, консультативні, повідомлення про 

прийняте рішення, які за своїм змістом спрямовані на підвищення 

доступності публічних послуг в цілому, підвищення авторитету виконавчої 

влади та адміністративних органів серед населення. 

Удосконалення вітчизняного адміністративно-процедурного 

законодавства має відбуватися з урахуванням позитивного європейського 

досвіду розвитку функцій адміністративних процедур та, зокрема, 

врахування сучасних підходів до вироблення супутніх адміністративних 

проваджень, що дозволяють у стислі строки реалізувати суб’єктивні права 

заявників. 

Актуальність дослідження нових видів адміністративних процедур, що 

виникають у зв’язку з підвищенням потреб суспільства у наданні інформації 

про зміст, порядок надання публічних та, зокрема, адміністративних послуг. 

Консультативні процедури за своїм змістом є близькими до роз’яснювальної, 

інтерпретаційної діяльності, допоміжної по своєму призначенню та, як 

правило, за часовими рамками випереджаючими основну адміністративну 
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процедуру, в якій відбувається реалізація суб’єктивного права приватної 

особи.  

У вітчизняному адміністративному законодавстві значення 

консультативних процедур недооцінюється, а порядок їх здійснення часто не 

має деталізації щодо процедурних вимог. Тому важливо, на мій погляд, 

сприяти не тільки формуванню сучасних національних стандартів надання, 

приміром, адміністративних послуг, але й забезпечити єдність, 

поступальність, змістовність пов’язаних проваджень. 

Консультативні процедури в системі адміністративних проваджень є 

малодослідженими вітчизняною адміністративно-правовою наукою. З огляду 

на це, метою даного підрозділу також є окреслення місця, значення 

консультативних процедур в системі адміністративних проваджень на 

прикладі європейських країн, що дозволить сформулювати пропозиції та 

рекомендації щодо удосконалення вітчизняного адміністративно-

процедурного законодавства та суміжних сегментів адміністративного 

законодавства, що послуговуються консультаційними механізмами для 

прийняття адміністративних рішень. 

Серед додаткових завдань даного підрозділу визначено такі: 

розглянути сучасний досвід провідних європейських країн щодо 

виокремлення консультативних процедур в системі адміністративних 

проваджень, розвитку їх правових форм, ключових стандартів, правил, вимог 

щодо забезпечення населення якісними консультативними послугами, що за 

своєю природою є відмінними від послуг інформативного характеру та 

адміністративних послуг. 

Характер консультативних процедур можна представити шляхом 

виокремлення двох основних груп значень, що передбачають розподіл на 

обов’язкові та факультативні консультативні процедури. Законодавство може 

передбачати специфічні підходи до консультування адміністративними 

органами, або не враховувати їх доцільність для певних видів діяльності. 

Проте, на мій погляд, для розвитку цього виду адміністративних проваджень 
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в Україні необхідно забезпечити їх розуміння та відповідність очікуванням 

громадян, юридичних осіб, суб’єктів владних повноважень та взаємозв’язок з 

наданою адміністративному органу компетенцією, для реалізації якої 

необхідне дотримання і певних видів консультативних процедур. 

Важливою властивістю консультативних процедур є відповідність 

компетенції уповноваженого адміністративного органу, заснованого 

відповідно до закону. Це положення означає, що адміністративний орган 

повинен бути компетентним у відповідній сфері та не надавати 

консультативні послуги по-за межами обсягу наданої законом компетенції 

щодо розгляду та вирішення адміністративних справ.  

Консультативні процедури реалізуються як складова механізму 

реалізації повноважень адміністративного органу та, як правило, мають 

законодавчо закріплене підґрунтя, реалізуються в строки та порядку, 

передбаченому в актах нормативного характеру. Синонімічна назва, що 

застосовується в європейських джерелах – консультативні утворення 

(системи) [463], проте такий зворот не досить чітко відтворює специфіку 

адміністративного провадження, тому, на мій погляд, варто використовувати 

дефініцію консультативних процедур та механізмів їх реалізації або надання 

уповноваженими адміністративними органами. 

Нормативно визначені консультативні процедури, як правило, 

використовуються для правового регулювання зовнішньої діяльності органів 

публічної адміністрації, в них визначаються вимоги щодо організації 

діяльності відповідних органів, функціонування відповідних підрозділів 

адміністративних органів, специфіки, способів, строків надання 

консультативних послуг населенню, причому означені суттєві 

характеристики можуть бути різними, тобто не уніфікованими для 

однорідних видів адміністративних проваджень. До того ж на рівні закону 

передбачається право адміністративного права відмовити у наданні таких 

послуг, якщо суб’єкт надання не отримав відповідних запитів впродовж 

розумного строку. Тут можна встановити певну аналогію з розумними 
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строками надання адміністративних послуг, проте для консультативних 

процедур вони є менш формалізованими та визначаються в залежності від їх 

загальної доступності громадянам, зручності, обсягу компетенції 

адміністративного органу та пов’язаних з нею видів адміністративних 

проваджень. 

Правило забезпечення обов′язкового надання консультативних 

процедур виключно уповноваженим адміністративним органом є 

непорушним. Забороняється надання консультативних процедур по-за 

сферою компетенції адміністративного органу, його прямими 

функціональними та компетенційними прерогативами. 

Уповноважений адміністративний орган зобов’язаний надати чітку, 

зрозумілу та простою мовою викладену консультативну процедуру в межах 

наданої компетенції. І таке консультативне рішення має відповідати вимогам 

щодо наявності усіх необхідних елементів, щоб забезпечити достатнє 

роз’яснення порядку, строків, особливостей надання основної послуги, 

реалізації адміністративного провадження. 

За породжуваними наслідками консультативні процедури не є 

однаковими, а можуть призводити до: у випадку факультативного характеру 

консультативної процедури – до не пов’язаного з адміністративним рішенням 

консультативного рішення, що має вільний характер та може бути досить 

широким за своїм змістом; у випадку обов’язкової консультативної 

процедури – уповноважений адміністративний орган щодо прийняття 

адміністративного рішення не може прийняти не пов’язане консультативне 

рішення;  у разі стандартизованої консультативної процедури  - рішення має 

відповідати стандартизованому або взагалі не прийматися. 

В європейській правозастосовній практиці заборонено надання 

негативних консультативних рішень за результатами консультативних 

процедур, такі рішення визнаються незаконними. На характер 

консультативної процедури має значний вплив і регулярність здійснення 

такого виду процедур, досвід їх надання, оскарження, систематизації, тощо. 
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Для України охарактеризований вище досвід європейських країн щодо 

надання консультативних рішень в рамках консультативних процедур 

заслуговує на врахування в рамках розвитку адміністративно-процедурного 

законодавства, а також для упорядкування викладених у численних 

підзаконних адміністративно-правових актах вимог щодо надання 

консультацій населенню. 

Важливо відмітити, що розвиток правового регулювання 

консультативних процедур призвів і до формування специфічних узагальнень 

консультативної практики, створення консультативних покажчиків, як за 

предметною, так і за суб’єктною ознаками, що найчастіше використовуються 

громадянами при консультуванні на офіційному сайті органу. Серед 

новаційних форм, що з′являються в сучасній європейській практиці слід 

відмітити і он-лайн консультації, он-лайн конференції, чати, систематизовані 

каталоги з захищеним доступом до розміщених на них інформаційно-

консультаційних джерел. Такі форми, на мій погляд, також потребують 

врегулювання і в українському законодавстві, адже зможуть значно 

спростити отримання консультацій широким колом осіб та сприятимуть 

утвердженню вимог щодо юридичної визначеності, прозорості, 

відповідальності в діяльності адміністративних органів. 

Консультативні процедури в системі адміністративних проваджень 

займають самостійне місце. Вони передують ініціюванню основного 

провадження та роз’яснюють його етапи, порядок прийняття рішення, 

правила процедури, відмінність від інших суміжних видів адміністративних 

проваджень. Значення консультативних процедур не можна недооцінювати, 

адже саме завдяки їх ефективній реалізації досягається індикативний 

показник діяльності адміністративного органу. 

Консультативні процедури характеризуються переважно загальними 

процедурними вимогами, що застосовують до безспірних адміністративних 

проваджень. На більш високому рівні узагальнення консультативні 

процедури становлять окрему групу процедур в системі  адміністративних 
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проваджень, що характеризуються безспірним порядком реалізації. Такі 

правила процедури нормативно закріплюються  в законодавчих та 

підзаконних актах, а також уточнюються судовою практикою. 

«Для реформи сфери управління та адміністративного права важливо 

забезпечити покращення життєвого стандарту для населення, що відповідає 

«Цілям розвитку тисячоліття» Організації Об′єднаних Націй, що визнається 

основоположною концепцією для усіх міжнародних організацій, що надають 

підтримку в проведенні реформ іншим країнам за рахунок коштів платників 

податків. При більш докладному розгляді це означає, що адміністративна 

реформа повинна бути покликана утвердити правову визначеність для 

громадян та підприємств, знизити витрати в економічному секторі та 

забезпечити рівноправ’я громадян у значно більшій мірі, аніж це 

спостерігається зараз» [9]. 

Удосконалення вітчизняної практики реалізації консультативних 

процедур потребує розробки підходу щодо нормативного визначення їх 

основних видів та співвідношення з основними видами адміністративних 

проваджень в межах наданої адміністративним органам компетенції [143]. 

Загалом в підзаконних актах, що регулюють численні реєстраційні. Дозвільні 

провадження формально встановлені правила консультування громадян, 

проте, на мій погляд, не достатньо чітко визначений порядок, строки, гарантії 

їх надання, що не може не сказатися негативно на практичному боці справи. 

Тому слід висловити пропозицію щодо визначення процедурних правил 

прийняття консультативних рішень на рівні окремого розділу 

Адміністративно-процедурного кодексу або закону, що дозволить більш 

докладно забезпечити реалізацію прав великої кількості осіб. 

Також важливого значення набуває вирішення питання про 

безоплатність або не високу плату за надання консультативних рішень 

уповноваженими органами, відповідно до об’єктивних складнощів їх 

надання, або необхідності проведення додаткових експертиз тощо. Якщо 

мова йде про використання статистичних узагальнень щодо прийнятих 
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консультативних рішень, як правило, доступ до такої інформації 

забезпечується на безкоштовній основі на офіційному сайті 

адміністративного органу. 

З урахуванням викладеного, слід узагальнити наступне. 

Розвиток адміністративно-процедурного законодавства з необхідністю 

потребує удосконалення суміжних видів адміністративних проваджень: 

консультативних процедур, інформаційного обслуговування, надання 

адміністративних послуг тощо. Консультативні процедури потребують 

розвитку у взаємозв’язку з наданою компетенцією адміністративним органам 

щодо вирішення адміністративних справ певних видів. Консультативні 

процедури не можуть надаватися адміністративними органами поза 

визначеними законом сферами наданої компетенції. 

За результатом консультативні процедури можуть призводити до 

прийняття обов’язкового або факультативного консультативного рішення, а у 

випадку стандартизованої консультативної процедури – до 

стандартизованого консультативного рішення. 

Серед новаційних форм, що з′являються в сучасній європейській 

практиці слід відмітити і он-лайн консультації, он-лайн конференції, чати, 

систематизовані каталоги з захищеним доступом до розміщених на них 

інформаційно-консультаційних джерел. Такі форми, на мій погляд, також 

потребують врегулювання і в українському законодавстві, адже зможуть 

значно спростити отримання консультацій широким колом осіб та 

сприятимуть утвердженню вимог щодо юридичної визначеності, прозорості, 

відповідальності в діяльності адміністративних органів. 

 

4.3. Спрощення адміністративних документів та доступу до 

діяльності адміністративних органів 

 

Актуальність дослідження спрощення вимог до адміністративних 

документів в адміністративних провадженнях підвищується з огляду на 
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велику кількість поданий та не розглянутих 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. 

Важливим є розгляд сучасних вимог до спрощення адміністративних 

документів при їх поданні на розгляді адміністративними органами. Тому 

слід розглянути узагальнення європейського та вітчизняного досвіду щодо 

спрощення вимог до адміністративних документів, формулювання 

пропозицій щодо врахування позитивного європейського досвіду щодо 

спрощення формалізованих вимог до адміністративних документів і у 

вітчизняному законодавстві, правозастосовній практиці. Наступні напрями 

розвідок мають бути спрямовані на удосконалення порядку подання 

адміністративних документів, їх розгляду відповідно до стандартизованих 

вимог належної адміністративної безспірної процедури, запровадженої в 

європейському адміністративно-процедурному законодавстві. 

Важливість спрощення адміністративної діяльності, правовим форм 

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

сучасному суспільстві дедалі 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.  

Для зміни таких домінант в публічно-правовій сфері має відбутися 

демократичний перегляд вимог до взаємодії з приватними особами, 

запровадження таких презумпцій, гарантій, принципів, які б допомогли 

пересічним громадянам самостійно реалізовувати гарантовані їм 

Конституцією України та законами України права, свободи, законні інтереси 

у зручний для них спосіб. 
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Серед сучасних провідних дослідників проблем розвитку 

адміністративних проваджень та вимог щодо адміністративних документів, 

рішень, що приймаються адміністративними органами слід зазначити: І.П. 

Голосніченко, В.К. Колпакова, Т.О. Коломоєць, Р.О. Куйбіду, Д.М. Лук′янця, 

О.М. Пасенюка, Ю.С. Педько та низку інших. Проте, досі не вирішеними 

залишаються проблеми формування та співвідношення національних та 

європейських адміністративних проваджень, їх класифікації, удосконалення 

процесуального законодавства з урахуванням мінімальних стандартів 

дотримання прав людини на різних стадіях адміністративного процесу. 

Вимоги щодо спрощення адміністративних документів закріплені в 

багатьох стратегічних та програмних документах, які мали за мету 

проведення адміністративної реформи в європейських країнах, тому ці 

важливі, на мій погляд, засади потребують комплексного впровадження і в 

усіх видах адміністративної діяльності вітчизняних органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування.  

Спрощення формалізованих вимог має відбутися як на рівні 

законодавчого закріплення дефініцій, 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 при реалізації суб′єктивних прав і свобод громадян. 

Спрощення формалізованих адміністративних процедур в 

європейських країнах забезпечувалося роботою спеціально уповноважених 

адміністра-тивних 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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З огляду на це вивчення роботи та досвіду реформування 

адміністративних документів в європейських країнах з метою спрощення 

вимог, підвищення доступності адміністративної діяльності органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, набуває особливого 

значення і для українського законодавства, правозастосовної практики, адже 

дозволить не тільки ілюстративно, але й практично спростити взаємодію з 

приватними особами на усіх рівнях: від центрального до локального. 

Спрощення вимог до адміністративних документів має включати низку 

правил щодо складання адміністративних формулярів, заяв, пропозицій, 

зокрема, у такий спосіб, щоб адміністративні органи не створювали не 

потрібних додаткових перепон для подання таких звернень, не вимагали 

додаткових довідок, витягів, копій документів, якщо такі наявні в актуальних 

державних реєстрах відповідних рішень органів публічної влади.  

Зокрема, критеріями перевірки адміністративного формуляра на 

відповідність вимогам щодо спрощення вимог до звернень громадян, можна 

встановити наступні: зазначення уповноваженого адміністративного органу, 

його посадової особи, необхідних реквізитів, формулювання суті вимоги або 

прохання громадянина простою зрозумілою мовою, посилання на зміст або 

спосіб реалізації суб’єктивного права, а у випадку його порушення – на 

спосіб правового захисту чи оскарження, який використовувався 

громадянином перед зверненням до адміністративного органу, короткі 

результати попередній дій, рішень, розгляд доказів адміністративним 

органом, зазначення строків, що мають значення для належної реалізації 

покладених на громадянина обов′язків в публічно-правовій сфері.  

Адміністративні формуляри не можуть містити складних конструкцій 

теоретичного, методологічного характеру, мають бути спрямовані на 

змістовне 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 

грунтуватися адміністративне рішення у справі, адже всі вони є наявні в 
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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 при зверненні громадян до 

адміністративних органів є досить поширеною і потребує поступового 

подолання через невідповідність інтересам ані громадян, ані 

адміністративних органів, ані держави.  

Перешкода реалізації інтересів громадян при отриманні відмови 

адміністративного органу може бути оскаржена до адміністративного суду, 

але сам факт відмови понижує довіру до адміністративного органу як самого 

суб’єкта звернення, так і його оточення, яке дізнається про факт такої 

відмови і її підстави. Таким чином, одинична відмова може знизити довіру до 

адміністративного органу у п’яти і більше родичів, знайомих, співробітників 

такого суб’єкта звернення та змінити їх ставлення до діяльності 

адміністративних органів на різко негативне, призвести до відмови в 

подальшому звертатися до адміністративних органів з будь-яких питань, до 

використання посередників, що негативно позначиться не тільки на іміджі, 

але й доходах адміністративних органів від адміністративних зборів. 

Використання простої, зрозумілої мови – наступна важлива вимога до 

адміністративних формулярів, в якій об’єднано правила щодо використання 

тих лексичних одиниць, які найбільш часто використовуються в певному 

селі, селищі, місті, причому використання саме поширеного у даному 

населеному пункті відповідника, або синоніма, обґрунтовується доцільністю 

його розуміння та застосування суб’єктом звернення в перший же день 

подання відповідного формуляра, заяви, пропозицій. Тобто критерієм 

застосування синонімів виступають не нормативні вимоги до наукової 

літератури, а зручність застосування та зрозумілість в обраному контексті 

цільовою аудиторією суб’єктів звернення до адміністративних органів. 
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Застосування правничої термінології передбачає врахування 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, в той час  як представники західних областей вбачали більшу 

користь від застосування терміна «петиція».  

Справді, на моє переконання, звернення громадян в українському 

розумінні його законодавчого закріплення містить кілька аспектів розуміння, 

які вже традиційного використовуються в даному сегменті правового 

регулювання. Доцільність кардинальної заміни центральних дефініцій такого 

порядку повинна обґрунтовуватися відповідними необхідними змінами 

правового регулювання, складністю його розвитку, залученням іноземних 

суб’єктів на постійні основі для взаємовигідного співробітництва, а не 

представляти собою формальну заміну термінології без виправлення 

недоліків правового регулювання, що, на жаль, часто спостерігається у 

вітчизняній правотворчості. 

На сучасному етапі теорія адміністративного процесу впроваджує 

гарантовані Конвенцією про захист прав та основоположних свобод людини  

мінімальні стандарти захисту прав людини в різних адміністративних 

провадженнях, а також відбувається доктринальне переосмислення змісту, 

ознак адміністративних проваджень, виокремлення нових видів учасників 

адміністративних проваджень та специфіки участі в них фізичних та 

юридичних осіб з іноземним елементом, що дедалі частіше реалізуються на 

території нашої держави.  

В радянський період правова природа адміністративного процесу 

розкривалися через процесуальні та не процесуальні процедури, в той час як 
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у сучасній європейській теорії адміністративного процесу використовується 

в даному контексті характеристика спірних та безспірних адміністративних 

проваджень. Тут поняття адміністративних процедур та адміністративних 

проваджень можна розглядати як синонімічні, хоча з теоретичної точки зору 

вони мають свої власні обсяги значень.  

На мій погляд, справді, вітчизняна теорія адміністративного процесу 

повинна орієнтуватися на такі здобутки європейської теорії 

адміністративного процесу та не йти шляхом формування суб’єктивних 

узагальнень щодо природи адміністративного процесу, а забезпечити єдність 

правозастосування та гарантування основних процесуальних прав, 

можливостей захисту прав людини в різного роду адміністративних 

провадженнях саме на основі цілісного, комплексного підходу, заснованого 

на правилах належного судового процесу європейського зразка. 

Враховуючт викладене, слід зробити наступні висновки. 

Спрощення вимог до адміністративних документі слід розглядати як 

постійну функцію адміністративних органів, що має здійснюватися на 

постійні основі уповноваженими адміністративними органам ита 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, спрямовану на перевірку зрозумілості, 

доступності, простоти і логічності викладу тексту адміністративного 

формуляру для громадян, які живуть у певному населеному пункті, області та 

з використанням усталеної практики та традицій спілкування. 

Відмови у розгляді адміністративних документів мають стати 

негативним минулим вітчизняної правозастосовної практики, в перспективі 
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органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повинні 

спрямовувати свої зусилля на подолання негативної практики відмов у 

розгляді звернень громадян за формальними підставами.  

 

4.4. Пропозиції та рекомендації щодо удосконалення 

адміністративногоого законодавства України про адміністративні 

провадження різних рівнів  

 

Актуальність дослідження співвідношення різнорівневих 

адміністративних проваджень зростає в усьому світі, адже їх зміст 

спрямований на досягнення спільних результатів глобальних політик не 

тільки на національному, але й на локальному рівнях, здійснюючи вагомий 

вплив на національні уряди, парламенти, міжурядову взаємодію, приватних 

осіб як кінцевого об’єкта регулюючого впливу.  

Для України такі дослідження ще не проводилися з огляду на 

складність об’єктивного аналізу малодоступних правових джерел та 

правозастосовної практики, проте їх значення для розвитку доктрини та 

галузі адміністративного права важко недооцінити.  

Важливими напрямами проведення подальших наукових досліджень 

залишаються прикладні аспекти взаємодії суб’єктів глобального урядування 

та національних та локальних адміністрацій з метою надання доступних 

публічних послуг, у т.ч. адміністративних послуг, усім особам, що 

проживають або зареєстровані на території національної держави. 

Метою даного підрозділу є висвітлення сучасних аспектів розуміння та 

впровадження у національній та європейській доктринах адміністративного 

права нового виду вертикальних та горизонтальних управлінських відносин, 

що характеризуються складною координацією, та використовують особливі 

правові форми адміністративних проваджень для розгляду адміністративних 

справ за участі публічних адміністрацій національного рівня.  
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Серед основних завдань даного підрозділу слід визначити наступні: 

характеристику розвитку наднаціональних адміністративних проваджень в 

європейському контексті і другій половині ХХ століття; співвідношення 

змісту означених європейських адміністративних проваджень; 

характеристика змісту рішень, що приймаються в результаті національних та 

європейських адміністративних проваджень. 

Доктринальне переосмислення змісту адміністративних проваджень 

відбувалося на Європейському Континенті впродовж ХІХ-ХХ ст. 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 відбувалися також трансформаційні процеси, 

пов’язані з федералізацією державного управління в рамках Союзу 

Радянських Соціалістичних Республік, які передбачали також 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. 

Характеризуючи сучасний зміст європейських адміністративних 

проваджень, що 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 



242 

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 викликає особливий 

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

національній адміністративній доктрині, суб’єкти владних повноважень, а 

також об’єкти регуляторного впливу,  їх 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 відмітити, що в європейській традиції 

розподіл сфер правового регулювання має особливий поділ на ті сфери, в 

який приймає рішення виключно національний парламент чи Рада 

Європейського Союзу, а також сфери, в яких може бути прийнято рішення 

виключно національними урядами та парламентами.  

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.  

Що ж стосується прийняття рішень наднаціонального рівня щодо 

одночасного їх виконання усіма європейськими національними 

адміністраціями, тут запроваджено спеціальний вид європейських 

адміністративних проваджень, в яких передбачено одномоментне, 

обов’язкове, в буквальному перекладі – «хорове», виконання керівних 

вказівок Європейської Комісії.  
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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 

постанов Кабінету Міністрів України, законів, прийнятих Верховною Радою 

впродовж останніх десяти років.  

Самостійного ж кодексу щодо взаємодії з різнорідними органами 

європейської адміністрації в Україні досі не прийнято, 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 акту «Кодекс України про участь 

національних адміністративних органів в європейських адміністративних 

провадженнях», в структурі якого, з необхідністю, має отримати визначення 

не тільки сучасна правова природа європейських адміністративних 

проваджень та аспекти специфіки реалізації компетенції національних 

адміністративних органів в європейських адміністративних провадженнях, 

але й порядку узгодження прийнятих рішень в національних публічних 

адміністраціях, адже вони обтяжені європейською взаємодією та не можуть 

грунтуватися на виключно внутрішніх аксіологічних засадах правого 

регулювання, а мають становити розумний баланс цілепокладання та 

правозастосування в рамках європейського правового механізму 

праворозуміння та правозастосування.  

Сучасний досвід розвитку європейського законодавства засвідчує 

досвід прийняття самостійних розділів у кодифікованих актах законодавства, 

спрямованих на встановлення процедурних правил взаємодії національних 

адміністрацій з іншими одно порядковими суб’єктами на наднаціональному 

рівні. Відповідні положення вміщені і в підручниках з адміністративного 

права, де обґрунтовано специфіку реалізації компетенції відповідних 

адміністративних органів. Також описуються нові програмні комплекси, 
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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. 

Співвідношення європейських та національних адміністративних 

проваджень слід визначити як загальне та особливе, при цьому загальні 

європейські адміністративні провадження мають досить обмежене коло 

застосування, що обумовлене виключними сферами прийняття європейських 

політик. Національні адміністративні провадження відносяться до особливих 

саме через специфіку реалізації політик в національному правовому просторі 

з урахуванням дотримання наднаціональних вимог щодо взаємодії в 

Європейському Союзі різнорівневих адміністративних органів.  

Окремо слід згадати про таких вид адміністративних проваджень в 

країнах Європейського Союзу, які безпосередньо не пов’язані з розглядом 

індивідуальних адміністративних справ, проте їх значення має надзвичайно 

важливий характер для пересічних громадян та реалізації їх можливості 

захистити порушене суб’єктивне право.  

До них належать консультаційні адміністративні провадження, що 

здійснюються адміністративними органами різних рівнів до ініціювання 

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 з 

громадськістю виступають інформаційні або інформаційно-консультаційні 

засади попереднього узгодження дій зацікавленого суб’єкта у 

взаємостосунках 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 вміщує 
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перелік часто поставлених громадянами питань 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. 

Характеристика змісту рішень, що приймаються в результаті 

європейських адміністративних проваджень, також є надзвичайно 

актуальною, адже в європейських країнах стандарти мотивації 

адміністративних рішень є значно вищими, аніж в Україні та можуть 

становити приклад додаткового захисту від прийняття свавільних, 

необґрунтованих, невмотивованих рішень суб’єктами владних повноважень. 

Рішення європейської адміністрації та рішення національних органів 

публічної адміністрації різняться за своєю спрямованістю, сферою 

застосування, особливостями реалізації повноважень керівного органу, проте 

вимоги до мотивації рішень органів наднаціонального та національного рівня 

в країнах Європейського Союзу є спільними, конкретизованими на рівні 

актів законодавства, а також виступають підставою для оскарження як 

незаконних таких рішень органів європейської адміністрації або 

національних адміністрацій, в яких відсутні засади мотивації 

адміністративного акту, конкретизація підстав прийняття рішення 

адміністративним органом. 

Означений 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. 

Актуальність вивчення проблем формування адміністративного 

процесу в Україні в процесі адміністративно-правової реформи, розпочатої 

після здобуття незалежності України, паралельно з конституційною та 

іншими галузевими реформами, залишається цікавою не одне десятиріччя з 
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огляду на величезні групи процесуальних форм, рішень, що об’єднуються під 

поняттям адміністративного процесу та потребують спеціальних досліджень. 

Важливим є розгляд динаміки адміністративного процесу та його 

структури в контексті адміністративно-правової реформи та формування 

кодифікованих актів законодавства. До додаткових заваднь даного підрозділу 

віднесено: розгляд обсягу адміністративного процесу та його структури у 

вітчизняній традиції праворозуміння, характеристика основних видів 

адміністративних проваджень, що віднесені до його обсягу згідно з законами 

та кодексами в Україні, формулювання пропозицій з розвитку нових видів 

адміністративних проваджень з урахуванням європейського досвіду. 

Адміністративний процес являє собою систему проваджень, належних 

їм правових форм, процесуальних правил, а також учасників 

адміністративного процесу, перелік яких дедалі розширюється як на рівні 

суб’єктного складу, так і на рівні взаємодії суб’єктів з владно компетенцією 

на центральному, регіональному та локальному рівнях. 

В системі вітчизняного адміністративного процесу дістали розвитку 

важливі самостійні види адміністративних проваджень, які стрімко 

розвиваються з урахуванням ускладнення адміністративно-правових 

відносин. В 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 в порядку, передбаченому Кодексом 

адміністративного судочинства України. 

 У структурі адміністративного процесу з′являються нові, 

модифікуються попередні форми адміністративних проваджень, пов’язані з 
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інформуванням та консультуванням населення, розглядом звернень, скарг, 

пропозицій в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення 

громадян», Законом України «Про інформацію», «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 в структурі 

компетенції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

Конституція України виступає важливим фактором формування 

управлінських зв’язків в 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 обмежувальних заходів, викликаних 

поширенням корона вірусної хвороби в усьому світі. На противагу 
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попередньому радянському періоду, в якому цифрові форми взаємодії майже 

не застосовувалися, в сучасний період актуалізуються програмні комплекси, 

технічне оснащення для зберігання величезного масиву інформації в 

електронному вигляді. 

Актуальність дослідження адміністративних проваджень та їх правової 

природи з урахуванням системного підходу обумовлена тим, що в більшості 

європейських та національних проваджень використовуються схожі підходи, 

адміністративно-правові гарантії, методи, мінімальні стандарти захисту прав 

людини, проте суттєва різниця спостерігається на рівні аксіологічних 

цінностей, що визначають природу адміністративних проваджень, їх 

специфіку, способи реалізації. 

Розуміння адміністративного провадження як певної цілісної системи є 

прийнятним в національній правовій системі, проте сутнісні характеристики 

європейських та вітчизняних адміністративних проваджень акцентують увагу 

на взаємній обумовленості, діалектичному поєднанні, якісному розвитку на 

основі керованих модифікацій складними системами проваджень, що 

визначають діючий правовий механізм захисту прав людини.  

В сучасний період розвиток нових адміністративно-правових 

інструментів, що забезпечують реалізацію і захист прав людини в сфері 

виконавчої влади, є достатньо стрімким та спрямованим на моделювання 

нових видів адміністративних проваджень, зокрема, до таких нових видів 

слід віднести провадження за електронними петиціями, з надання 

адміністративних послуг, за зверненнями громадян з урахуванням 

скорочення строків розгляду тощо. 

На сучасному етапі моделювання системи адміністративних 

проваджень в Україні необхідно забезпечити розуміння системи 

адміністративних проваджень як сукупності ключових видів 

адміністративних проваджень, що врегульовують найважливіші відносини в 

сфері виконавчої влади, пов’язані з реалізацією та захистом прав приватних 

осіб. В той же час кожне одиничне адміністративне провадження також 
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формує самостійну систему послідовних дій, реалізацію владних 

повноважень адміністративними органами та уповноваженими ними 

особами, що становить складову вищерозглянутої загальної системи 

адміністративних проваджень. Важливо забезпечити єдність правового 

регулювання та розуміння правової природи адміністративних проваджень за 

рахунок спільного правового підґрунтя та використання спільних 

аксіологічних засад конституційного рівня, як наявних, так і впроваджуваних 

з правозастосовної практики європейських країн. Розвиток правової природи 

адміністративних проваджень на сучасному етапі проведення 

адміністративної реформи в Україні потребує розробки спільного правового 

підґрунтя подальшого розвитку загальної системи адміністративних 

проваджень.  

На мій погляд, варто спрямувати зусилля вітчизняних науковців на 

розробку самостійного загального закону про засади адміністративних 

проваджень, в якому б дістали закріплення найважливіші види 

адміністративних проваджень та оновлені аксіологічні засади, які б 

визначали сучасну правову природу адміністративних проваджень та 

надавали б можливість наближувати їх зміст до європейської практики 

взаємодії учасників адміністративних проваджень різних рівнів. 

Також важливо забезпечити взаємопроникність правового регулювання 

як на рівні закону, так і на рівні підзаконних актів, скасовуючи застарілі 

зразки радянського досвіду імперативного та подекуди деструктивно 

однотипного правового регулювання адміністративних проваджень. 

Цьому сприяють кроки адміністративно-правової реформи, спрямовані 

на удосконалення зовнішньої взаємодії органів публічної адміністрації з 

приватними особами, щоправда процедурні правила такої взаємодії ще 

потребують законодавчої фіксації та упорядкування з точки зору 

гарантування мінімальних стандартів захисту прав людини.  

Окремі органи публічної адміністрації активно використовують 

електронні портали, сайти, консультаційні та інформаційні сторінки на 
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офіційних сайтах з метою підвищення ефективності комунікації та рівня 

обізнаності громадян щодо організації та діяльності органів публічної 

адміністрації.  

Проте, залишаються не досить витребуваними важливі форми взаємодії 

шляхом надання консультацій в електронному вигляді, підготовки 

опитувальників із роз’ясненнями порядку отримання різних послуг, 

повідомлення реквізитів сплати адміністративного збору, інших 

формальностей, що потребують врахуванням приватними особами для 

отримання позитивного результату розгляду індивідуально-конкретних 

адміністративних справ. 

Суб′єкти адміністративних проваджень як і зміст адміністративних 

проваджень завжди динамічно розвиваються, тому дослідження їх 

класифікаційних груп викликає особливу увагу. Із впровадженими в Україні 

реформами на рівні центральних органів виконавчої влади було створено 

низку нових суб’єктів, уповноважених розглядати адміністративні справи як 

індивідуального характеру, так і щодо оскарження порушення прав осіб, так і 

щодо притягнення до адміністративної відповідальності. 

Оскільки в Україні ще немає окремого закону, який би врегульовував 

усі види адміністративних проваджень, слід зазначити, що нові види 

суб′єктів адміністративних проваджень виникають у зв’язку з ускладненням 

адміністративних правовідносин, їх видозмінами, переходами в нову якість 

для цілей забезпечення потреб адміністративно-правового регулювання та 

правозастосування. 

Адміністративні реформи в європейських країнах спираються на чіткий 

Національний план адміністративної реформи та відповідну стратегію, в яких 

деталізований порядок прийняття спеціальних законів в найважливіших 

сферах життєдіяльності суспільства.  В Україні означені дії впроваджувалися 

Указом Президента України «Про заходи щодо впровадження Концепції 

адміністративної реформи в Україні» від 22 липня 1998 року № 810/98 [1]. 

Зокрема, тут були визначені нові види суб’єктів адміністративних 
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правовідносин, а також суб’єкти адміністративних проваджень в розрізі 

основних адміністративно-правових інститутів. 

 Серед нових суб’єктів адміністративних проваджень важливе місце 

посіли юридичні особи та їх види, що розвивалися у зв’язку з введенням 

нових форм власності, а також нові види публічних службовців, посадовців 

державної служби, уповноважених вчиняти нові функції та повноваження 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Самостійними 

суб’єктами стали і громадські організації, політичні партії, що отримало 

значний розвиток в працях вітчизняних вчених-адміністративістів. 

Проте, на мій погляд, не достатньо вивченими залишаються підходи до 

удосконалення адміністративно-правового статусу державних реєстраторів, 

які здійснюють різні види реєстраційних проваджень. Складність означеного 

питання полягає в тому, що з однієї сторони, статус державного реєстратора 

має обумовлюватися специфікою виконуваної функції, повноваження, в 

межах повноважень, наданих органом виконавчої влади, проте ускладнення 

такої специфічної діяльності щороку відносить до компетенції державних 

реєстраторів нові повноваження, які характеризують таких суб’єктів як 

самостійних учасників відповідних адміністративних проваджень. 

На практиці державні реєстратори поєднують виконання функцій 

консультантів, посередників, інформаційних агентів, а в європейських 

країнах – можуть бути агентами публічної адміністрації в порядку 

делегування їм здійснення певних повноважень щодо прийняття 

індивідуальних адміністративних рішень. В Україні адміністративно-

правовий статус державних реєстраторів постійно удосконалюється, 

запроваджують нові форми взаємодії з приватними особами, надаються 

повноваження з доступу до нових видів державних реєстрів та їх 

обслуговування на вимогу приватних осіб. 

Серед нових видів суб’єктів адміністративних проваджень слід 

відмітити і нові види органів виконавчої влади – державні агенції, державні 

інспекції, державні служби, підпорядковані їм структури, які здійснюють 
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відповідні повноваження щодо розгляду адміністративних справ та 

притягнення осіб до адміністративної відповідальності. Удосконалення їх 

адміністративно-правового статусу як суб’єктів адміністративних 

проваджень вимагає окремого дослідження, проте, хотілося б зауважити, що 

саме означені центральні органи виконавчої влади потребують закріплення 

на рівні закону умов набуття адміністративної правосуб’єктності, умов 

недійсності та нікчемності їх актів, що часто опускається у вітчизняному 

законодавстві. 

Проведення адміністративної реформи в Україні призвело до розвитку 

нових адміністративно-правових інститутів та іманентних їм 

адміністративних проваджень, серед яких провідне місце посідають 

юрисдикційні та неюрисдикційні провадження. Суб′єктний склад 

адміністративних проваджень також дістав значного розвитку, причому не 

тільки за рахунок впровадження юридичних осіб як суб’єктів 

адміністративних правовідносин, але й в контексті проведення 

адміністративної реформи та перегляду центральних органів виконавчої 

влади. Суб′єктний  склад адміністративних проваджень на даному етапі 

розвивається за рахунок удосконалення функцій, повноважень, процедурних 

прав та обов’язків суб’єктів розгляду адміністративних справ. Особливу 

увагу слід приділити проблемам адміністративної правосуб’єктності 

розглянутих суб’єктів та її законодавчого закріплення. 

Зміст європейських стандартів належного урядування вивчався 

вітчизняними вченими, політиками, державними службовцями як джерельна 

база міжнародних ат європейських правових актів, проте, складається 

враження, що означені стандарти є зручними лише для озвучення їх 

врахування в сучасній політичній та правовій реальності.  

Якщо звернутися до змісту означених стандартів, закріплених у Білій 

книзі [540], ми можемо звернути увагу не необхідність першочергового 

забезпечення відповідальності та узгодженості політик, прозорості та 

відкритості, проте ці категорії досі не стали частиною вітчизняних вимог 
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щодо структури, сутності адміністративних проваджень, в яких, по-суті, 

вимірюється рівень ефективності реалізовуваних політик, прийнятих рішень 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування.  

Таке критичне зауваження не є безпідставним, адже досі у чинному 

законодавстві України переважають тенденції безвідповідальності, 

формальної відповідальності, що робить неможливим запровадження 

європейських стандартів адміністративних проваджень, адже без дієвого 

механізму притягнення до відповідальності жоден науковець в Європі не 

визнає можливості реалізації та захисту прав людини в межах певного 

інституту та іманентних йому проваджень. 

Також хотілося б звернути увагу на те, що відкритість діяльності 

адміністративних органів – ключова родова вимога, яка має обов’язків 

характер та має екстраполюватися на всі без винятку адміністративні органи, 

впроваджувані ними дії, спосіб участі в адміністративних провадженнях, 

таким чином забезпечується інформованість про діяльність органу, 

можливість розуміння значення, меж адміністративної діяльності, 

можливість оскарження та своєчасного виконання адміністративних рішень.  

Лише в авторитарних суспільствах залишається тренд подвійних 

стандартів у прийнятті адміністративних рішень, що, частково характерно і 

Україні, і щоб відійти від цієї практики, на мій погляд, необхідно не тільки 

закріпити означені європейські стандарти належного урядування та належної 

адміністративної процедури, а й забезпечити чітку фіксацію відповідних 

загальних правил адміністративних проваджень на рівні спеціального закону, 

що вже було успішно реалізовано в Естонії та деяких інших пострадянських 

країнах. 

Європейські стандарти належного урядування та належної 

адміністративної процедури повинні отримати критичне переосмислення 

своєї практичної значущості та родового, визначального для сутності 

адміністративних проваджень місця, що забезпечує, по-суті, єдність 
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правового регулювання, реалізовуваних політик та рішень, що приймаються 

адміністративними органами. 

Запровадження в Україні європейських стандартів адміністративних 

проваджень не можливе без перегляду національного підходу до притягнення 

до відповідальності державних службовців, службовців органів місцевого 

самоврядування за порушення встановлених правил прийняття рішень та їх 

оскарження відповідно до певного виду адміністративного провадження. 

Актуальність тісно пов’язана і з розвитком нормативного процесу, 

систематизації та кодифікації законодавства, проте слід зауважити, що 

означені правові процеси досі потребують удосконалення з урахуванням 

європейського досвіду, зокрема, з урахуванням підходу щодо поділу 

адміністративних проваджень на низку стадій, за якими і пропонується, за 

аналогією, проводити відповідну якісну переробку вітчизняного 

законодавства. 

Поняття та види стадій адміністративних проваджень досить часто 

досліджуються окремими дослідниками: В.К. Колпаковим, О.В. Кузьменко 

та іншими, в межах прикладних аспектів реалізації юрисдикційних та 

неюрисдикційних проваджень, проте в даному аспекті ми б хотіли 

наголосити на доцільності звернення додаткової уваги науковців на зміст та 

призначення першої стадії – попереднього розгляду адміністративного акту 

та дотримання сучасних процесуальних стандартів прав людини під час 

стадії розгляду адміністративної справи, а також стадії прийняття рішення.  

Адже до цього часу вітчизняна теорія адміністративного процесу потребує 

впровадження низки важливих презумпцій, стандартів, принципів, що 

визначають процесуальні правила розгляду адміністративних справ в 

європейських країнах на сучасному етапі. 

На особливу увагу потребує привернення уваги до попередньої стадії 

адміністративного провадження, яка залишається не достатньо 

формалізованою в основних видах адміністративних проваджень. Саме на 

стадії попереднього розгляду адміністративної справи відбувається допуск до 
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можливості захистити порушене право або розглянути адміністративну 

справу особи. На цій стадії наявна низка суб’єктивних перепон, які можуть 

перешкоджати захисту суб’єктивних прав громадян через недостатню 

формалізацію вимог в чинному законодавстві. В європейських країнах такі 

адміністративні провадження трансформувалися на підставі спільних вимог 

до адміністративних процедур, судового адміністративного процесу, 

адміністративного оскарження до адміністративних органів.  

Розробка проекту Адміністративно-процедурного кодексу України 

[166]  та Закону України «Про адміністративну процедуру» досі не 

враховують вимог сучасних європейських концепцій належного урядування 

та належної адміністрації, які були покладені в основу систематизації 

європейського законодавства та можуть бути використані в Україні для 

блискавичного оновлення застарілих підзаконних актів адміністративного 

законодавства.  

Серед негативних факторів, які впливають на такий стан речей, на мій 

погляд, слід назвати підвищений рівень корупції в сфері нормотворчої 

діяльності як державних органів, так і залучених експертних, аналітичних 

центрів, які отримують замовлення та фінансування за рахунок іноземних 

грантівських організацій, які не завжди спрямовані на комплексне 

удосконалення адміністративного законодавства. а на вирішення вузького 

питання.  

Тому важливо звернути увагу широкого кола науковців на необхідність 

врахування європейського підходу до систематизації адміністративного 

законодавства, що випереджає Україну на понад 30 років та виправлення 

таких помилок могло б стати в нагоді для інтенсифікації адміністративного 

законодавства в пріоритетних сферах адміністративно-правового 

регулювання.  

Систематизація адміністративного законодавства в Україні 

відбувається без комплексної державної підтримки, розвивається за рахунок 

окремих грантів канадських, швейцарських, німецьких грантодавців, проте ці 
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спорадичні спроби не можуть замінити якісної нормопроектувальної 

діяльності профільних державних органів. 

Врахування європейського досвіду удосконалення загального 

правового регулювання адміністративних проваджень дозволяє врахувати 

поділ на основні та додаткові стадії як основу для систематизації та 

подальшої кодифікації адміністративного законодавства, у такий спосіб 

групуючи основні процесуальні правила та стандарти, оновлюючи чинні акти 

законодавства. 

До цього часу недооцінюється формалізація вимог попередньої стадії 

усіх видів адміністративних проваджень, тому доктринальним розвідкам, 

присвяченим захисту матеріальних та процесуальних прав, консультуванню, 

інформуванню громадян слід приділити, на мій погляд, центральну увагу. 

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. Сфера економіки займає 

особливе місце з огляду на значущість для розвитку держави, громад, 

місцевих підприємств, господарств. 

Адміністративно-правове регулювання в сфері економіки в Україні 

розвивається досить динамічно, адже саме завдяки цій сфері 

опосередковуються найважливіші соціальні відносини, пов’язані з 

формуванням валового національного продукту, забезпечення зовнішньо-

економічної діяльності, здійснення підприємницької діяльності. Тому 

важливість удосконалення адміністративних проваджень в сфері економіки 

набуває особливого значення. 

Адміністративні провадження в адміністративно-правовій доктрині 

традиційно поділяються на юрисдикційні та неюрисдикційні провадження, а 

порядок їх здійснення досі не отримав належного вивчення, особливо в 

контексті спрощення взаємодії органів публічної адміністрації та приватних 

осіб в сфері економіки. Проте, на наш погляд, в цій сфері необхідно провести 
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першочергові заходи зі спрощення порядку здійснення адміністративних 

проваджень, встановлення мінімальних стандартів захисту прав приватних 

осіб, з метою неприпустимості їх порушення суб’єктами владних 

повноважень. 

В 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 значно стисліше строки, без корупційного 

втручання посередників або зовнішніх суб’єктів, відповідно до вимог 

європейських стандартів адміністративних процедур. Означені стандарти 

були запроваджені в європейській правозастосовній практиці в 80-х роках 

ХХ століття та поширюються на процедури прийняття адміністративних 

актів щодо приватних осіб. 

В Україні доктринальне осмислення, класифікація означених 

стандартів прийняття адміністративних актів вже дістали належного 

вивчення у працях провідних вітчизняних вчених-адміністративістів, проте в 

адміністративному законодавстві їх впровадження повною мірою досі не 

відбулося, що є безсумнівним негативним трендом в проведенні 

адміністративної реформи. 

На мій погляд, необхідно переглянути зміст, форми, відповідальність 

ключових суб’єктів, що наділені законом правами, обов’язками та 

повноваженнями в сфері економіки з метою створення необхідного 

правового підґрунтя ефективного розвитку економіки, особливо в умовах 

світової кризи та введених обмежень у зв’язку з COVID-2019. 

До таки Законів України, які потребують першочергового перегляду в 

напрямі удосконалення врегульованих ними адміністративних проваджень та 

спрощення порядку прийняття адміністративних актів слід віднести закони, 

що регулюють порядок здійснення зовнішньоекономічної діяльності, 

ліцензування видів господарської діяльності, здійснення підприємницької 

діяльності, обмеження діяльності монополій, удосконалення квотування 
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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: Закон України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р. № 959-ХІІ [327], 

Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна» [332], 

Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту 

етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, 

рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19 

грудня 1995 р. № 481/95-ВР [321] та низка інших. 

Серед загальних пропозицій щодо вміщених у них адміністративних 

проваджень слід, першочергово, зазначити пропозиції щодо створення 

загальних засад адміністративно-правового регулювання, на мій погляд, в у 

вигляді Економічного кодексу України, який дав би змогу врегулювати 

найважливіші види адміністративних проваджень в окремих розділах, а 

також підвищити дещо «розмиту» юридичну відповідальність, адже на 

сьогодні 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. 

Стосовно структури адміністративних проваджень, на мій погляд, в 

сфері економіки має відбутися запровадження прискорених етапів 

погодження адміністративних документів, в контексті удосконалення 

адміністративних реєстраційних та ліцензійних процедур, як основних видів 

адміністративних проваджень. Запровадження розумних строків, можливості 

оскарження адміністративних актів відповідає сучасній європейській 

практиці. 

Актуальність дослідження сучасних підходів до визначення правил 

адміністративних проваджень не залишає байдужими багатьох європейських 

вчених, а також вітчизняну плеяду дослідників, в наукових розробках яких 

розвиваються правила адміністративних проваджень з урахуванням 
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європейського досвіду.  Розгляд підходів до визначення правил 

адміністративних проваджень має важливе значення в Україні, оскільки 

направлено на завершення важливою складовою адміністративно-правової 

реформи, а саме - адміністративно-процедурного її сегмента. 

У пострадянських країнах питання розвитку адміністративної 

процедури займають важливе місце, оскільки стосуються взаємодії мільйонів 

людей, які звертаються за дозволами, управлінськими актами до 

уповноважених органів виконавчої влади та органом місцевого 

самоврядування.  Звичайно, неможливо застосувати в Україні весь спектр 

європейських правил щодо позитивних адміністративних проваджень, але 

застосування ключових з них може дійсно сприяти удосконаленню 

адміністративної діяльності зазначених органів і сприяти формуванню 

національних стандартів адміністративної діяльності з урахуванням 

позитивного європейського досвіду. 

Важливим є розгляд базових правил адміністративних проваджень, які 

були рекомендовані Комітетом міністрів Ради Європи державам-членам 

щодо належного управління і прийняті за основу в ряді європейських країн 

для практичного застосування, закріплені в національних актах 

законодавства, що регулюють адміністративно-процедурні виробництва 

різних видів. 

Тому слыд охарактеризувати сучасні підходи до впровадження в 

європейське законодавство важливих процедурних правил, згаданих в 

Кодексі належного врядування Ради Європи;  розглянути зміст найбільш 

важливих правил і принципів, стандартів обслуговування приватних осіб, що 

дозволяють удосконалити сучасну практику адміністративної діяльності в 

Україні;  запропонувати національну модель впровадження принципів і 

правил належного врядування в національному законодавстві та 

правозастосовній практиці органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування. 
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Розгляд правил адміністративних проваджень позитивного характеру 

має важливе значення для розробки національних стандартів 

адміністративної діяльності та їх подальшої фіксації в адміністративному 

законодавстві України.  Лише частина з наведених в Кодексі належного 

врядування Ради Європи принципів і правил позитивних адміністративних 

проваджень можуть отримати практичне застосування в практичній 

діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

Дані стандарти застосовуються для осіб публічного права будь-якого 

типу або рівня, включаючи органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, органи влади автономій, що надають публічні послуги. 

Центральне місце відведено характеристиці розуміння принципу 

законності, що має сильні позиції в національній доктрині адміністративного 

права, але його зміст значно обмежена рамками закону, відповідності йому, 

протидії свавіллю з боку органів публічної влади.  Заборона перевищення 

владних повноважень безпосередньо закріплений в ст.  2 даного кодексу, і 

слід зазначити, що зазначена вимога частково дотримується в національному 

законодавстві шляхом фіксації в статусних актах. 

«Органи публічної влади повинні відповідати вимогам національного 

законодавства держави, міжнародного права та загальних принципів права, 

які стосуються їх організації, функціонування та діяльності» [351, C.132].  

Дана вимога дозволяє поєднувати всі необхідні для прийняття рішень акти 

нормативного характеру, в яких закріплюється специфіка здійснення 

повноважень тих чи інших органів державної влади.  А також, в 

продовження, в даній статті закріплені вимоги про дотримання правил 

виробництв, процедур, встановлених у відповідних правилах.  До того ж 

здійснення повноважень органами публічної влади можливо тільки з метою, 

визначеною в законі, в іншому випадку прийняте рішення буде вважатися 

прийнятим з порушенням встановлених правил для адміністративних 

проваджень. 
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Принцип законності досить повно закріплений у вітчизняному 

законодавстві, положеннях про діяльність органів виконавчої влади, їх 

інструкціях, порядках, рекомендаціях щодо надання різних видів 

адміністративних послуг.  Однак, відзначимо різницю європейського і 

вітчизняного підходу до розуміння сутності принципу законності, в якому 

відображена суть позитивістського підходу до праворозуміння на сучасному 

етапі державного будівництва. 

Правовий режим законності є більш повною по сутнісним 

характеристиками моделлю застосування законності в діяльності органів 

публічної влади, таким чином наявні відмінності з європейською моделлю 

дозволяють розвинути специфічно європейські риси вітчизняних правових 

режимів і підходів до здійснення захисту прав приватних осіб. 

Наступним за своїм значенням в правилах адміністративних 

проваджень слід зазначити принцип рівності, які за своїм змісту також кілька 

модифікований в розглянутому кодексі з позицій європейської 

правозастосовчої практики.  

«Органи публічної влади повинні діяти відповідно до принципу 

рівності.  Вони повинні однаково розглядати справи приватних осіб в 

подібних ситуаціях, не дискримінувати за ознакою статі, походження і т.д. »  

[351, C.132].  Правила адміністративних проваджень даного виду 

передбачають, що будь-яка різниця у ставленні до приватним особам з боку 

органів публічної влади повинна бути обґрунтована, а в іншому випадку - 

оскаржена в суді. 

Правило про неупередженість органів публічної влади також 

закріплено в уже згадуваному кодексу і дозволяє встановити критерії 

об'єктивності діяльності органів публічної влади, беручи до уваги лише ті 

обставини, які мають відношення до матеріалів справи. 

Також слід зазначити, що в європейському правовому просторі 

важливе місце займала розробка самостійного кодифікованого акту - 

Модельного кодексу належного врядування (адміністрації), в якому основні 
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принципи діяльності адміністрації були розподілені на дві основні групи: 

базові та організаційно-технічні, процедурні та інформаційні.  У контексті 

даної статті слід розглянути зміст базових принципів, що мають 

фундаментальне значення для оновлення природи адміністративних 

проваджень в Україні. 

До числа базових принципів в модельному кодексі Ради Європи 

зараховані: «принцип законності, принцип справедливості, принцип 

юридичної визначеності і захисту порушених прав, принцип діяти належним 

чином, принцип відсутності дискримінації (принцип рівності), принцип 

пропорційності, принцип заборони зловживання владою, принцип 

неупередженості (  об'єктивності), принцип обліку та відповідності законним 

очікуванням »[352, C. 297].  Слід погодитися з цитованим автором в тому, що 

«принципи належної адміністрації - уніфіковані для європейських країн 

принципи-вимоги до діяльності публічних адміністрацій цих країн і 

європейської адміністрації в цілому» [351, C. 297], тому їх зміст також 

виступає важливою вимогою розвитку адміністративних  виробництв, в яких 

реалізуються зазначені вимоги. 

Впровадження в адміністративному законодавстві України вимог щодо 

неупередженості адміністративних органів і їх службовців - важливе але 

навряд чи повністю досяжне вимога в умовах корумпованості владної 

вертикалі та конкурсів на державну службу, тому важливо забезпечити 

можливість оскарження прийнятого адміністративного рішення у всіх видах 

адміністративних проваджень.  На жаль, присутня практика не прописування 

в підзаконних актах вимог щодо порядку оскарження прийнятого 

адміністративного рішення, а в радянському законодавстві адміністративні 

рішення низового рівня на вибірковій основі переглядалися вищими 

інстанціями. 

Принцип юридичної визначеності вже все більш повної мірою 

використовується в рішеннях Верховного Суду як елемента, що визначає 

дотримання принципу верховенства права, але пряму фіксацію вимог про 
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його дотриманні в адміністративних виробництвах, передбачених чинним 

законодавством України, до сих пір не здійснено.  Таким чином, створюється 

парадоксальна ситуація не відання про рамках гарантованих в 

адміністративному провадженні прав людини і прав учасника 

адміністративного провадження, і значних витрат, пов'язаних з відновленням 

порушених прав громадян у вищих інстанціях.  На багато дешевше 

встановити справедливий порядок і ознайомити з ним громадян і відомства, 

економія і застосування процесуальних норм слід досить вагома. 

Розвиток правил адміністративних проваджень на сучасному етапі 

розвитку правозастосовчої практики в Україні вимагає перегляду 

концептуальних та законодавчих підстав, що визначають правову природу, 

сутність адміністративних проваджень з урахуванням європейського підходу, 

відображеного, зокрема, в положеннях Кодексу належного врядування 

(адміністрації) Ради Європи. 

Слід визнати доцільним не тільки впровадження даних вимог як 

доктринальної основи діяльності адміністрації, а й передбачити практичні 

механізми судового захисту порушених суб'єктивних прав при прийнятті 

рішень адміністративними органами. 

Впровадження в адміністративному законодавстві України вимог щодо 

неупередженості адміністративних органів і їх службовців - важливе але 

навряд чи повністю досяжне вимога в умовах корумпованості владної 

вертикалі та конкурсів на державну службу, тому важливо забезпечити 

можливість оскарження прийнятого адміністративного рішення у всіх видах 

адміністративних проваджень. 

З урахуванням вищевикладеного слід зробити наступні висновки.  

Юрисдикційні та неюрисдикційні адміністративні провадження, які 

виступали в радянський період основними різновидами адміністративних 

проваджень необхідно удосконалити з урахуванням сучасних європейських 

стандартів взаємодії з приватними особами в сфері економіки та, зокрема, 

мінімізації документів, що подаються до органів публічної влади. 
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Удосконалення адміністративних проваджень в сфері економіки 

набуває особливого значення в Україні як для малого, середнього бізнесу, так 

і для держави, монополій. Консолідація нормативно-правових актів в сфері 

економіки може бути проведена на основі удосконалення видів 

адміністративних проваджень та розробки Економічного кодексу України. 

Правова природа адміністративних проваджень в Україні потребує 

удосконалення з метою запровадження скорочених строків розгляду, 

прийняття рішень, підвищення стандартів відповідальності перед 

приватними особами, а також з метою підвищення конкуренції та 

демонополізації пріоритетних сфер економічного розвитку. 

Проведений порівняльно-правовий аналіз підходів в європейській та 

національній доктрині адміністративного права до співвідношення, 

визначення змісту, специфіки виокремлення виключних сфер застосування 

певних видів європейських та національних адміністративних проваджень 

дозволив сформулювати низку пропозицій та рекомендацій щодо 

удосконалення української практики розвитку доктринального розуміння та 

практичного застосування, нормативного закріплення вимог до прийняття 

рішень та їх виконання в умовах поглиблення європейської інтеграції та 

впровадження європейських стандартів прийняття рішень для ключових 

адміністративних проваджень. 

Автором запропоновано розробки національного кодифіковано акту 

«Кодекс України про участь адміністративних органів у європейських 

адміністративних провадженнях», упорядковуючи відповідний нормативно-

правовий масив 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 



265 

європейської адміністрації, обов’язкового врахування вимог щодо мотивації 

адміністративних актів в національному адміністративно-процедурному 

законодавстві, а також як самостійну підставу для судового перегляду 

незаконних рішень суб’єктів владних повноважень в порядку, передбаченому 

Кодексом адміністративного судочинства України. 

 

Висновки до розділу 4 

 

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 

адміністраціями у визначених сферах, до яких пріоритетно відносяться 

питання торгівлі та надання послуг в 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. 

Зміст глобальних стандартів адміністративних проваджень 

сформувався в результаті підвищення міжнародного співробітництва країн 

світу як на Європейському континенті, так і в цілому в 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 
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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 впровадження спільних прозорих 

«правил гри» для обслуговування торгівельної взаємодії та адміністративної 

документації, необхідної для забезпечення її ведення. Тому залучення 

означених стандартів до внутрішніх національних має стати фактором 

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

світу, адже дотримання їх вимог значно підвищить міжнародні рейтинги 

країни. 

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, в цьому аспекті необхідно створити спільне законодавство для 

забезпечення їх реалізації з урахуванням глобальних та європейських 

адміністративних проваджень, адже спільні засади правового регулювання 

здатні значно прискорити не тільки управлінські процеси, але й торгівельну 

співпрацю, що для деяких країн є фактором виживання на світовій палітрі 

незалежних країн. 

Для України впровадження глобальних стандартів адміністративних 

проваджень також є бажаним і на рівні національного адміністративного 

законодавства, щоправда з урахуванням національних адміністративних 

традицій взаємодії адміністративних органів та приватних осіб, що має ьути 

забезпечено, на моє переконання, на рівні спеціального загального закону 

про адміністративні провадження. 
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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 в європейському законодавстві у другій половині ХХ століття 

у зв’язку з поглибленням європейської інтеграції та підвищенням 

мінімальних стандартів захисту прав людини. За результатами дисертаційної 

роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Проведений порівняльно-правовий аналіз підходів в європейській та 

національній доктрині адміністративного права до співвідношення, 

визначення змісту, специфіки виокремлення виключних сфер застосування 

певних видів європейських та національних адміністративних проваджень 

дозволив сформулювати низку пропозицій та рекомендацій щодо 

удосконалення української практики розвитку доктринального розуміння та 

практичного застосування, нормативного закріплення вимог до прийняття 

рішень та їх виконання в умовах поглиблення європейської інтеграції та 

впровадження європейських стандартів прийняття рішень для ключових 

адміністративних проваджень. 

2. Розроблено концептуальні засади співвідношення адміністративних 

проваджень різних рівнів правового регулювання та обґрунтовано 

доцільність  прийняття Верховною Радою України окремого кодифіковано 

акту -  «Кодексу України про участь адміністративних органів у 

європейських адміністративних провадженнях», упорядковуючи відповідний 

нормативно-правовий масив актів законодавства України, яким ратифіковано 

та впроваджено в національний правовий механізм вимоги щодо виконання в 

Україні як обов’язкових вимог регламентів та директив інституцій 
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Європейського Союзу (виключно в рамках ратифікації Верховною Радою 

України). 

3. Обгрунтовано доцільність врахування позитивного європейського 

досвіду мотивації адміністративних актів (рішень) органів європейської 

адміністрації, обов’язкового врахування вимог щодо мотивації 

адміністративних актів в національному адміністративно-процедурному 

законодавстві, а також як самостійну підставу для судового перегляду 

незаконних рішень суб’єктів владних повноважень, для чого удосконалити 

встановлений Кодексом адміністративного судочинства України 

відповідними положеннями про оскаржуваність адміністративних актів. 

4. 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 акту, конкретизація підстав прийняття 

рішення адміністративним органом.  

5. Запропоновано врахування європейського підходу до мотивації 

європейських та національних адміністративних актів, оскільки означений 

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 та глобальних стандартів належної 

адміністративної процедури. 

6. Встановлено співвідношення європейських та національних 

адміністративних проваджень, а саме, як загальне та особливе, при цьому 
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загальні європейські адміністративні провадження мають досить обмежене 

коло застосування, що обумовлено виключними сферами прийняття та 

реалізації європейських політик. Визначено, що національні адміністративні 

провадження відносяться до особливих саме через специфіку реалізації 

політик в національному правовому просторі з урахуванням дотримання 

наднаціональних вимог щодо взаємодії в Європейському Союзі 

різнорівневих адміністративних органів.  

7. Охарактеризовано правову природу та зміст адміністративних 

проваджень в країнах Європейського Союзу, їх основні види, класифіковано 

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

наднаціонального рівня – вивчено правову природу, особливості змісту та 

специфіки реалізації європейських адміністративних проваджень. А також 

окрему увагу приділено  провадженням національного рівня, що 

безпосередньо не пов’язані з розглядом індивідуальних адміністративних 

справ, проте їх значення має надзвичайно важливий характер для пересічних 

громадян та реалізації їх можливості захистити порушене суб’єктивне право. 

До них належать консультаційні адміністративні провадження, що 

здійснюються адміністративними органами різних рівнів до ініціювання 

адміністративного провадження основного виду. Проаналізовано сучасну 

практику реалізації консультаційних адміністративних проваджень в країнах 

Європейського Союзу, що отримали деталізовану структуризацію та 

закріплення на рівні адміністративного законодавства вимог щодо стандартів 

їх надання, відповідальності адміністративного органу за належне 

консультування, тощо.  

8. Встановлено, що самостійним видом взаємодії адміністративних 

органів з громадськістю виступають інформаційні або інформаційно-

консультаційні засади попереднього узгодження дій зацікавленого суб’єкта у 

взаємостосунках з адміністративним органом європейської адміністрації. На 

сучасному етапі їм притаманні нові можливості електронної взаємодії, 

отримання переліку необхідних документів, самостійного консультування на 
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сайті органів європейської адміністрації, ознайомлення з опитувальником, 

що вміщує перелік часто поставлених громадянами питань 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. 

9. Удосконалено вітчизняний підхід до розуміння змісту, порядку 

реалізації адміністративних проваджень в сфері вітчизняної економіки, що 

набуває особливого значення в Україні як для малого, середнього бізнесу, так 

і для держави, монополій. Обгрунтовано, що консолідація нормативно-

правових актів в сфері економіки має бути проведена на основі 

удосконалення видів адміністративних проваджень та розробки 

«Економічного кодексу України». 

Запропоновано пропозиції та рекомендації щодо удосконалення змісту, 

порядку реалізації, участі суб’єктів адміністративних проваджень в різних 

видах юрисдикційних та неюрисдикційних проваджень в сфері економіки, 

що дозволить скоротити строки розгляду адміністративних справ, прийняття 

адміністративних рішень в індивідуально-конкретних справах, підвищити 

стандарти відповідальності органів публічної адміністрації перед приватними 

особами, а також слугуватиме підвищенню конкуренції та демонополізації 

пріоритетних сфер економічного розвитку. 

10. За результатами вивчення естонського підходу до розуміння 

поняття адміністративного провадження встановлено доцільність 

застосування комплексного, інтегрованого підходу вітчизняних законодавців 

до розуміння правової природи адміністративного провадження як такого, 

що може бути здійснене не лише одним юрисдикційним органом, а будь-

яким адміністративним органом, адже на сучасному етапі розвитку 

адміністративних правовідносин відбулася сутнісна трансформація змісту, 

правової форми адміністративного провадження порівняно з радянською 

парадигмою. 



271 

11. Визначено, що відповідно до естонського законодавства 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 поняття адміністративного провадження слід 

екстраполювати не тільки на певний юрисдикційний орган, а на загальну 

сукупність адміністративних органів. На сучасному етапі в європейському 

законодавстві 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. 

12. Охарактеризована загальна сукупність глобальних стандартів 

адміністративних проваджень, що може бути представлена у поділі на дві 

основні групи значень: матеріальні та процесуальні. Встановлено, що 

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 як 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. 

13. Охарактеризовано зміст глобальних стандартів адміністративних 

проваджень, що сформувався в результаті підвищення міжнародного 
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співробітництва країн світу як на Європейському континенті, так і в цілому в 

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. 

14. Встановлено, що зміст глобальних стандартів адміністративних 

проваджень сформований централізовано, з урахуванням інтересів 

міжнародних суб’єктів та транснаціональних корпорацій з метою 

впровадження спільних прозорих «правил гри» для обслуговування 

торгівельної взаємодії та адміністративної документації, необхідної для 

забезпечення її ведення. Тому залучення означених стандартів до внутрішніх 

національних має стати фактором залучення в Україну інвесторів, партнерів 

не тільки з Європи, але й з усього світу, адже дотримання їх вимог значно 

підвищить міжнародні рейтинги країни. 

15. Визначено, що у структурі адміністративного процесу з′являються 

нові, модифікуються попередні форми адміністративних проваджень, 

пов’язані з інформуванням та консультуванням населення, розглядом 

звернень, скарг, пропозицій в порядку, передбаченому Законом України 

«Про звернення громадян», Законом України «Про інформацію, «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 
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надання тих чи інших адміністративних послуг, що набирають особливої 

актуальності впродовж останніх десяти років. 

16. Обгрунтовано, що визначальний вплив на формування сучасної 

парадигми адміністративного процесу здійснює конституційний підхід до 

визначення основних різновидів адміністративних проваджень та обов’язків 

в структурі компетенції органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування. Конституція України виступає важливим фактором 

формування управлінських зв’язків в 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 обмежувальних заходів, викликаних 

поширенням коронавірусної хвороби в усьому світі. На противагу 

попередньому радянському періоду, в якому цифрові форми взаємодії майже 

не застосовувалися, в сучасний період актуалізуються програмні комплекси, 

технічне оснащення для зберігання величезного масиву інформації в 

електронному вигляді. 

15. Встановлено, що українське законодавство було частково 

модернізовано з урахуванням, першочергово, інтересів держави та пов'язаних 

з державними інституціями олігархів, які дбають, насамперед, про власні 

прерогативи. Відсутність державного фінансування на розробку нового 
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законодавства у сфері економіки, фінансів, охорони здоров’я, банківської 

діяльності призводить до більш ніж двадцятирічної різниці в практиці 

правового регулювання та методах, що застосовуються для модернізації 

правового регулювання адміністративних проваджень в європейських 

країнах. Тільки економічно розвинені країни можуть розпоряджатися 

значними фінансовими витратами для забезпечення перспективного розвитку 

на законодавчому рівні, в Україні таке фінансування здійснюють політичні 

партії, представники потужних приватних компаній та олігархічних 

структур, що захищають їх інтереси.  

Обгрунтовано важливість розробити на доктринальному та 

законодавчому рівнях сучасної концептуальної та законодавчої бази для 

вдосконалення адміністративно-правового регулювання адміністративних 

проваджень різних рівнів, щоб таке регулювання мало спільний характер для 

найважливіших суспільних відносин та забезпечувало реалізацію та захист 

необхідних можливостей та гарантій прав людини, прийняття 

адміністративних рішень та їх адміністративного перегляду, консультування 

громадян. Такі концептуальні рамки 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. 

16. Визначено вимоги щодо спрощення адміністративних документів, 

яке слід розглядати як постійну функцію адміністративних органів, що має 

здійснюватися на постійні основі уповноваженими адміністративними 

органам 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 
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та підвищували довіру до органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування.  

Спрощення адміністративних формулярів виступає важливою 

самостійною вимогою до діяльності адміністративних комісій 

адміністративних органів, спрямовану на перевірку зрозумілості, 

доступності, простоти і логічності викладу тексту адміністративного 

формуляру для громадян, які живуть у певному населеному пункті, області та 

з використанням усталеної практики та традицій спілкування. Відмови у 

розгляді адміністративних документів мають стати негативним минулим 

вітчизняної правозастосовної практики, в перспективі органи виконавчої 

влади та органи місцевого самоврядування повинні спрямовувати свої 

зусилля на подолання негативної практики відмов у розгляді звернень 

громадян за формальними підставами.  

17. Європейська практика застосування функції повідомлення в 

адміністративно-процедурних провадженнях спрямована на те, щоб 

забезпечити максимально граничну 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: чітку назву 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 при оскарженні 

неналежного повідомлення приватної особи. Іншим невід′ємним елементом 
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повідомлення про прийняте адміністративне рішення адміністративним 

органом є необхідність дотримання у визначені строки формули 

резолютивної частини адміністративного рішення на добровільних засадах. 

Якщо приватна особа не згідна 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 вищестоящої 

адміністративної установи або до суду. Така практика є доцільною для 

впровадження і у вітчизняній адміністративній діяльності адміністративних 

органів з метою підвищення довіри населення до держави в цілому, 

витребуваності публічних та адміністративних послуг, забезпечення 

дотримання принципів верховенства права, юридичної визначеності, 

прозорості, відповідальності тощо. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

 

Керівні принципи Комітету міністрів Ради Європи щодо 

електронних доказів у цивільних та адміністративних 

провадженнях 

(Прийняті Комітетом Міністрів 30 січня 2019 на 1335-му засіданні 

заступників Міністрів) 

  

Комітет Міністрів, 

Беручи до уваги, що метою Ради Європи є досягнення більшої єдності 

між державами-членами, зокрема шляхом сприяння прийняттю спільних 

правил у правових питаннях; 

Враховуючи необхідність надання практичних рекомендацій щодо 

обробки електронних доказів у цивільних та адміністративних справах судам 

та іншим компетентним органам, які виконують судові функції; фахівцям, у 

тому числі практикуючим юристам, і сторонам у судовому процесі; 

Беручи до уваги, що метою цих керівних принципів є забезпечення 

спільної основи, а не гармонізація національного законодавства держав-

членів; 

Враховуючи необхідність поважати різноманітність у правових 

системах держав-членів; 

Визнаючи прогрес, досягнутий державами-членами стосовно 

оцифровування своїх систем правосуддя; 

Відзначаючи, однак, перешкоди для ефективного управління 

електронними доказами в системах правосуддя, таких як відсутність єдиних 

стандартів і різноманітність та складність процедур збору доказів; 

Підкреслюючи необхідність сприяти використанню електронних 

доказів у правових системах та у судовій практиці; 
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Визнаючи необхідність вивчення державами-членами сучасних 

недоліків у використанні електронних доказів, та визначення сфер де можна 

було б запровадити чи покращити принципи та практику використання 

електронних доказів; 

Відзначаючи, що метою цих керівних принципів є надання практичних 

рішень існуючим недолікам у законодавстві та на практиці, 

Приймає ці керівні принципи, які слугуватимуть практичним 

інструментом для держав-членів, допомагатимуть їм адаптувати 

функціонування своїх судових та інших механізмів врегулювання спорів для 

вирішення питань, що виникають у зв'язку з електронними доказами у 

цивільних та адміністративних провадженнях, і запрошує їх широко 

розповсюджувати ці керівні принципи з метою їх імплементації 

відповідальними  чи іншими зацікавленими особами. 

Мета і сфера застосування 

Керівні принципи стосуються: 

  усних свідчень, отриманих засобами дистанційного зв’язку; 

 використання електронних доказів; 

 збору, вилучення та передачі доказів; 

 доречності; 

 достовірності; 

 зберігання та збереження; 

 архівування; 

  підвищення обізнаності, розгляд, навчання та освіта. 

Керівні принципи не повинні тлумачитися як такі, що передбачають 

певну доказову цінність для певних типів електронних доказів і повинні 

застосовуватися лише в тій мірі, в якій вони не суперечать національному 

законодавству. 

Ці керівні принципи спрямовані на полегшення використання та 

управління електронними доказами в правових системах і в судовій практиці. 

Визначення  
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Для цілей цих керівних принципів: 

Електронні докази 

“Електронні докази” означає будь-які докази, що містяться, або 

виробляються будь-яким пристроєм, функціонування якого залежить від 

програмного забезпечення або даних, що зберігаються або передаються через 

комп’ютерну систему або мережу. 

Метадані 

“Метадані” відноситься до електронної інформації про інші електронні 

дані, які можуть виявити ідентифікацію, походження або історію доказів, а 

також відповідні дати і час. 

Електронні довірчі послуги 

електронні довірчі послуги ” означає електронну послугу, яка 

складається з: 

a.     cтворення, верифікації, та підтвердження електронних підписів, 

електронних печаток чи електронних відміток, електронних зареєстрованих 

служб доставки та сертифікатів, пов’язаних з цими послугами; або 

b.     cтворення, верифікації, та підтвердження сертифікатів для 

аутентифікації веб-сайтів; або 

c.     збереження електронних підписів, печаток або сертифікатів, 

пов’язаних з цими послугами. 

Суд 

Термін «суд» включає в себе будь-який компетентний орган, який 

виконує судові функції, при виконанні яких він використовує електронні 

докази. 

Базові принципи  

Питання вирішення потенційної доказової цінності електронних 

доказів належить судам відповідно до національного законодавства.  

Електронні докази повинні оцінюватися так само, як і інші види 

доказів, зокрема стосовно допустимості, достовірності, точності та цілісності. 
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Опрацювання електронних доказів не повинно бути невигідним для 

сторін або надавати несправедливу перевагу одній з них. 

Керівні принципи 

Усні свідчення, отримані засобами дистанційного зв’язку. 

1. Усні свідчення можуть бути отримані дистанційно, використовуючи 

технічні пристрої, якщо характер доказів це дозволяє. 

2.            При вирішенні питання, чи можуть усні свідчення бути 

прийняті дистанційно, суди повинні розглянути, зокрема, такі фактори: 

 значимість свідчення; 

  статус особи, яка дає свідчення; 

 безпека та цілісність відеозв'язку, через який мають передаватися 

свідчення; 

  витрати та труднощі доставлення відповідної особи до суду. 

3.  При дистанційному прийнятті доказів необхідно забезпечити таке: 

a. передача усних свідчень може бути побачена та почута особами, які 

беруть участь у провадженні, та представниками громадськості, якщо 

провадження проводиться публічно; і 

b. особа, яка дистанційно була заслухана, може бачити та чути 

провадження, за необхідності для забезпечення справедливості та 

ефективності. 

4. Процедура та технології, які застосовуються для отримання свідчень 

дистанційно, не повинні ставити під загрозу прийнятність таких доказів та 

здатність суду встановити особистість  заінтересованих осіб. 

5. Незалежно від того чи передаються свідчення шляхом стаціонарного 

чи мобільного зв’язку, слід забезпечити належну якість відеоконференції та 

зашифрувати відеосигнал для захисту від перехоплення. 

Використання електронних доказів 

6. Суди не повинні відмовлятися від електронних доказів і не повинні 

заперечувати їх юридичну силу лише тому, що вони збираються та/або 

подаються в електронному вигляді. 
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7. В цілому, суди не повинні заперечувати юридичну силу електронних 

доказів виключно через те, що вони не мають розширеного, кваліфікованого 

або аналогічно забезпеченого електронного підпису. 

8. Суди повинні розуміти доказову цінність метаданих та потенційні 

наслідки їх невикористання. 

9. Сторонам має бути дозволено подавати електронні докази в 

вихідному електронному форматі без необхідності надавати роздруківки. 

Збір, вилучення та передача доказів. 

10. Електронні докази повинні бути зібрані у належний та безпечний 

спосіб, і подані до судів з використанням надійних послуг, таких як 

електронні довірчі послуги. 

11. Беручи до уваги більш високий ризик потенційного знищення або 

втрати електронних доказів порівняно з неелектронними доказами, держави-

члени повинні встановити процедури для безпечного вилучення та збору 

електронних доказів. 

12. Суди повинні бути обізнані про окремі питання, які виникають при 

розгляді питання про арешт та збір електронних доказів за кордоном, у тому 

числі у транскордонних справах. 

13. Суди повинні співпрацювати при транскордонному отриманні 

доказів. Суд, який отримав запит, повинен повідомити запитуючий суд про 

всі умови, включаючи обмеження, згідно з якими доказ може бути прийнятий 

запитуваним судом 

14. Збирання, структурування і управління електронними доказами має 

відбуватися таким чином, щоб полегшити їх передачу іншим судам, зокрема, 

апеляційному суду. 

15.  Передачу електронних доказів електронними засобами слід 

заохочувати і полегшувати з метою підвищення ефективності судового 

розгляду. 

16. Системи і пристрої, що використовуються для передачі 

електронних доказів мають бути здатні зберігати їх цілісність. 
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Доречність 

17. Суди повинні брати участь в активному управлінні електронними 

доказами з метою, зокрема, уникнення надмірного або спекулятивного 

надання, чи вимоги надання електронних доказів.  

18. Суди можуть вимагати проведення експертами аналізу електронних 

доказів, особливо коли виникають складні доказові питання або коли йдеться 

про маніпулювання електронними доказами. Суди мають вирішувати, чи 

мають такі особи достатній досвід у цьому питанні. 

Надійність 

19. Стосовно надійності, суди повинні враховувати всі відповідні 

фактори відносно джерела та достовірності електронних доказів. 

20. Суди мають бути обізнані щодо цінності електронних довірчих 

послуг у встановленні надійності електронних доказів 

21. Якщо це не суперечить нормам національної правової системи, і за 

винятком рішення суду, електронні дані повинні бути прийняті як докази, 

якщо справжність таких даних не оскаржується однією зі сторін. 

22. Якщо це не суперечить нормам Національної правової системи, і 

підпадає під дію рішень суду, повинна бути передбачена надійність 

електронних даних, за умови, що особа підписувача може бути підтверджена, 

а цілісність даних забезпечена, якщо і поки не буде обґрунтованих сумнівів у 

протилежному. 

23.  Якщо чинне законодавство передбачає спеціальний захист для 

вразливих категорій осіб, закон повинен мати пріоритет над цими керівними 

принципами. 

24. Якщо це не суперечить нормам Національної правової системи, 

електронні докази, які державний орган передає незалежно від сторін, є 

переконливим щодо їх змісту, у випадку не доведення протилежного. 
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Зберігання та збереження 

25. Зрозумілість, доступність, цілісність, автентичність, надійність і, у 

разі необхідності, конфіденційність і приватність, мають бути складовими 

електронних доказів під час їх збереження. 

26. Електронні докази повинні зберігатися зі стандартизованими 

метаданими, аби їх контекст їх створення був зрозумілим. 

27.  Зрозумілість і доступність збережених електронних доказів 

повинні гарантуватися з плином часу, враховуючи еволюції інформаційних 

технологій. 

Архівування 

28.  Суди повинні архівувати електронні докази відповідно до 

національного законодавства. Електронні архіви повинні відповідати всім 

вимогам безпеки та гарантувати цілісність, автентичність, конфіденційність і 

якість даних, а також повагу до приватності. 

29. Архівування електронних доказів має здійснюватися 

кваліфікованими фахівцями. 

30. Дані мають переписуватися на нові носії для зберігання, коли це 

необхідно для збереження доступності електронних доказів. 

Підвищення обізнаності, огляд, навчання та освіта. 

31.  Держави-члени повинні сприяти обізнаності про переваги та 

цінність електронних доказів у цивільних та адміністративних провадженнях. 

32.  Держави-члени повинні постійно відслідковувати технічні 

стандарти, пов'язані з електронними доказами 

33. Всі фахівці, що працюють з електронними доказами, повинні мати 

доступ до необхідного міждисциплінарного навчання щодо обробки таких 

доказів. 

34. Судді та практикуючі юристи повинні бути обізнані про розвиток 

інформаційних технологій, які можуть вплинути на доступність та цінність 

електронних доказів. 
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35. Юридична освіта має включати здачу модулів по електронним 

доказам. 
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ДОДАТОК Б 

 

Рекомендація CM/Rec(2018)11 Комітету Міністрів Державам членам 

щодо необхідності посилення захисту та сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Європі 

(Прийнята Комітетом Міністрів 28.11.2018 під час 1330-го засідання 

заступників Міністрів) 

 

Комітет Міністрів, відповідно до статті 15.b  статуту Ради Європи; 

Беручи до уваги, що метою Ради Європи є досягнення більшої єдності 

між державами-членами, зокрема шляхом впровадження єдиних стандартів 

та проведення заходів у сфері прав людини і основоположних свобод; 

Нагадуючи про зобов'язання держав-членів забезпечити кожному в 

межах своєї юрисдикції права і свободи, закріплені в Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод (Європейська конвенція з прав 

людини; ETS №5) і протоколах до неї, а також своїх зобов'язань, що 

випливають з Європейської соціальної хартії (ETS №35, а також з її 

оновленої версії ETS №163), та інших європейських або міжнародних 

документах з прав людини; 

Підтверджуючи, що всі права людини та основоположні свободи є 

універсальними, неподільними, взаємозалежними і взаємопов’язаними та 

належать кожному без будь-якої дискримінації; 

Посилаючись на Декларацію Організації Об'єднаних Націй про право і 

обов’язок окремих осіб, груп і органів суспільства заохочувати та захищати 

загальновизнані права людини та основні свободи від 09.12.1998 (Декларація 

ООН про правозахисників), Резолюцію ГА ООН 48/134 від 20.12.1993 про 

національні інституції у сфері захисту та промоції прав людини та подальші 

резолюції ГА ООН про національні інституції з прав людини і щодо 

правозахисників; 
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Посилаючись на Рекомендацію R(85)13 про інститут Омбудсмана, 

Рекомендацію R(97)14 про створення незалежних національних інституцій у 

сфері захисту та промоції прав людини, Резолюцію (97)11 про 

співробітництво між національними правозахисними інституціями держав-

членів а також між ними і Радою Європи, Рекомендацію CM/Rec (2007)14 

про правовий статус неурядових організацій у Європі; 

Посилаючись на Декларацію Комітету Міністрів про заходи Ради 

Європи щодо поліпшення захисту правозахисників та сприяння їх діяльності, 

прийняту 06.02.2008, та керівні принципи щодо участі громадян у прийнятті 

політичних рішень від 27.09.2017 та зазначаючи, зокрема, що у вказаній 

Декларації Комітет Міністрів визнав, що «оскільки головна відповідальність і 

обов'язок сприяти і захищати правозахисників лежить на державі, Рада 

Європи також сприятиме створенню сприятливого середовища для 

правозахисників і захисту їх та їхньої діяльності у сфері захисту прав 

людини», а також погодився «тримати на контролі питання подальшої 

діяльності Ради Європи в цій сфері»; 

Підтверджуючи зобов'язання, зроблені главами держав та урядів, в 

плані дій, прийнятому на їх третьому саміті у Варшаві у 2005 році, про те, що 

Рада Європи «повинна - через свої різні механізми і інститути – відігравати 

активну роль у захисті прав окремих осіб та сприяти неоціненному 

залученню неурядових організацій до активного захисту прав людини»; 

Вітаючи діяльність, яку Комісар Ради Європи з прав людини здійснює 

у підтримку правозахисників, враховуючи, що захист правозахисників, а 

також розвиток сприятливого середовища для їхньої діяльності підпадають 

під сферу його повноважень, як це визначено в Резолюції (99)50 про 

Комісара Ради Європи з прав людини, і нагадуючи про обов'язок держав 

співпрацювати з Комісаром, сприяючи його/її візитам, надаючи належні звіти 

та вступаючи у діалог щодо становища правозахисників, відповідно до 

запиту; 
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Враховуючи пропозицію Генерального секретаря Ради Європи у його 

третьому річному звіті «Ситуація з правами людини, демократією та 

верховенством права в Європі – Імператив безпеки для Європи (2016)», 

створити під його керівництвом механізм, що посилює захист 

правозахисників, зосереджуючись на репресіях проти правозахисників, 

пов'язаних з їх взаємодією з Радою Європи; 

Беручи до уваги Керівні принципи про свободу об’єднання, спільно 

опубліковані Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) 

Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Європейською 

Комісією за демократію через право Ради Європи (Венеціанська комісія), 

Керівні принципи БДІПЛ/ОБСЄ щодо захисту правозахисників та звіт за 2017 

рік «Відповідальність держав: захист правозахисників в регіоні ОБСЄ (2014-

2016)»; 

Беручи до уваги Керівні принципи Європейського Союзу (ЄС) про 

правозахисників, які містять пропозиції щодо практичних заходів з боку 

Держав-членів ЄС та інших держав, які бажають їх запровадити, для 

підтримки і захисту правозахисників; 

Визнаючи, що правозахисник - це кожен, хто, індивідуально або 

спільно з іншими, діє з метою захисту або промоції прав людини, незалежно 

від його професії чи іншого статусу, а також, що національні інституції з 

прав людини (НІПЛ) та громадські організації, що працюють у сфері 

сприяння і захисту прав людини є правозахисниками; 

Рішуче підтверджуючи, що кожен має право, індивідуально та спільно 

з іншими, сприяти захисту та реалізації прав людини та основних свобод на 

регіональному, національному та міжнародному рівнях, як це визначено в 

Декларації ООН про правозахисників, та, як нагадує Резолюція Генеральної 

Асамблеї ООН 72/247 від 24.12.2017 про 20-річчя та сприяння Декларації про 

право і відповідальність осіб, груп і органів суспільства заохочувати та 

захищати загальновизнані права людини та основні свободи, заохочувати 

лідерів у всіх секторах суспільства та їхніх відповідних громадах, включаючи 
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політичних, військових, соціальних та релігійних лідерів та лідерів у бізнесі 

та засобах масової інформації, висловити громадську підтримку 

правозахисникам у суспільстві, включаючи жінкам-правозахисницям, а у 

випадках загрози, переслідування, насильства, дискримінації, расизму та 

інших порушень і зловживань, вчинених проти них, включаючи вбивство, 

зайняти чітку позицію у відмові від таких практик та правопорушень; 

Підкреслюючи позитивні, важливі та легітимні ролі всіх 

правозахисників, включаючи національні інституції у сфері захисту та 

промоції прав людини та громадські організації, у самостійному сприянні 

реалізації всіх прав людини, включаючи взаємодію з урядами, на місцевому, 

регіональному, національному та міжнародному рівнях, організацію 

правопросвітницької діяльності та освітніх заходів, а також сприяння 

зусиллям з виконання обов’язків і зобов’язань держав у цьому відношенні; 

Визнаючи та оцінюючи роботу всіх правозахисників, включаючи 

національні інституції у сфері прав людини (НІПЛ) та громадські організації, 

кожен з яких робить вагомий внесок у створення атмосфери поваги та 

активного просування прав людини, демократії та правовладдя в Європі; 

Беручи до уваги, що існування громадських організацій, які виражають 

різноманітні погляди та інтереси, є проявом права на свободу об'єднань за 

статтею 11 Європейської конвенції з прав людини, та проявом відданості їх 

держав принципам демократичного плюралізму та зобов’язанням у сфері 

прав людини та правовладдя; 

Нагадуючи Рекомендацію CM/Rec(2016)5 про свободу в глобальній 

мережі Інтернет; 

З жалем відзначаючи факт, що, незважаючи на зусилля на 

національному та міжнародному рівнях, правозахисники, включаючи 

журналістів, все ще дуже часто стають жертвами порушень їх прав, 

піддаються залякуванню та нападам; і вважаючи, що правозахисники 

заслуговують особливої ваги, оскільки такі порушення їх прав можуть 
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вказувати на загальну ситуацію з правами людини в конкретній державі або 

на її погіршення у зв’язку з цим; 

Виражаючи своє глибоке занепокоєння звуженням простору для 

громадянського суспільства, яке відбувається внаслідок, зокрема, 

обмежуючих/стримуючих законів, політик та заходів жорсткої економії, 

прийнятих нещодавно у державах-членах; 

Висловлюючи серйозне занепокоєння щодо значної та зростаючої 

кількості повідомлень і звітів про серйозні загрози, ризики і небезпеки, з 

якими стикаються правозахисники і правозахисниці, як у глобальній мережі 

Інтернет так і в реальному житті; щодо домінування безкарності за 

порушення проти правозахисників у багатьох країнах, де вони мають справу 

з погрозами, залякуванням, атаками та страждають від незахищеності, 

зокрема через обмеження прав на свободу вираження поглядів, мирних 

зібрань та об’єднань, права на приватність, або шляхом зловживання 

кримінальними чи цивільними правовими процедура по відношенню до них; 

Будучи переконаним, що держави-члени повинні не лише 

стримуватися від застосування непотрібних, незаконних чи довільних 

втручань у права правозахисників, але й виконувати позитивні зобов’язання 

щодо активного захисту та просування безпечного та сприятливого 

середовища, в якому б правозахисники могли безпечно займатися своєю 

діяльністю без стигматизації (травлі) та страху перед репресіями; 

Виражаючи необхідність у посиленні захисту та промоції сприятливого 

середовища для громадянського суспільства в Європі, 

Рекомендує урядам держав-членів: 

1. Забезпечити, що принципи, висловлені в додатку до цієї 

Рекомендації, дотримуються у відповідному національному законодавстві та 

на практиці; а також проводити оцінювання ефективності вжитих заходів; 

2. Забезпечити широке розповсюдження цієї Рекомендації серед 

компетентних органів державної влади та всіх зацікавлених сторін шляхом 
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вжиття всіх належних заходів та дій, включно з перекладом (де це 

необхідно); 

3. Дослідити, в рамках Комітету Міністрів, виконання цієї Рекомендації 

через п’ять (5) років після її прийняття. 

 

Додаток до Рекомендації CM/Rec(2018)11 

 

І. Національна нормативно-правова база і політичне та громадське 

середовище для захисту і просування простору громадянського 

суспільства 

Державам-членам слід: 

а. забезпечити відповідну нормативно-правову базу та сприятливе 

політичне і громадське середовище для правозахисників, стимулюючи 

окремих осіб, групи осіб, організації громадянського суспільства та 

національні інституції у сфері захисту та промоції прав людини (НІПЛ) 

вільно здійснювати діяльність на законних підставах у відповідності з 

міжнародним правом та стандартами з метою досягнення захисту та промоції 

всіх прав людини та фундаментальних свобод; 

b. забезпечити, щоб законодавство, зокрема у сферах свободи 

об’єднань, мирних зібрань та вираження поглядів, розроблялося та 

застосовувалося у відповідності до міжнародного права прав людини та 

міжнародних стандартів, та, у разі доцільності, звертатися за порадою до 

Комісара Ради Європи з прав людини, Венеційської Комісії, Експертної Ради 

з питань права неурядових громадських об’єднань Конференції міжнародних 

НГО, та інших органів Ради Європи; 

с. скасувати будь-які непотрібні, незаконні чи довільні обмеження у 

громадянському середовищі, зокрема що стосується свободи об’єднання, 

мирних зібрань та вираження поглядів; 

d. забезпечити, щоб різні форми злочину на ґрунті ненависті, 

включаючи акти насильства, мову ненависті та публічне підбурювання до 
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ненависті та насильства, були заборонені національним законодавством, та 

вжити заходів для запобігання і боротьби зі справами, пов’язаними із 

злочинами на ґрунті ненависті та мовою ворожнечі (ненависті), зокрема 

шляхом проведення ефективних розслідувань для подолання безкарності; 

e. забезпечити, щоб всі, у т.ч. правозахисники, могли ефективно 

приймати участь у процесах прийняття рішень, передусім надаючи їм повний 

доступ до інформації, враховуючи Конвенцію Ради Європи про Доступ до 

Офіційних Документів (ETS No. 205); 

f. забезпечувати вчасні та відкриті громадські обговорення у сферах 

розробки політик та законопроектних ініціатив, особливо у випадках, коли 

такі політики/законопроекти можуть зачіпати інтереси громадянського 

суспільства; 

g. заповнити прогалини на національному рівні у імплементації 

міжнародного права та стандартів, які відносяться до захисту громадянського 

суспільства та промоції його діяльності, як це визначено у «Аналізі щодо 

впливу чинних національних законодавств, політик та практик на діяльність 

організацій громадянського суспільства, правозахисників та національних 

інституцій у сфері захисту та промоції прав людини», прийнятого 

Координаційним Комітетом з Прав Людини (CDDH); 

h. започаткувати ефективну, незалежну, плюралістичну та адекватно 

фінансовану національну інституцію у сфері захисту та промоції прав 

людини у відповідності з Паризькими Принципами, або, якщо така 

інституція вже існує, посилити її для захисту та промоції всіх прав людини та 

фундаментальних свобод, включаючи у її ролі на шляху захисту та промоції 

ефективного середовища для громадянського суспільства; співпрацювати, та, 

якщо це доцільно, отримувати допомогу, з Європейською Мережею 

Національних Інституцій з Прав Людини, з регіональними та міжнародними 

органами як Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), 

Бюро Демократичних Інституцій з Прав Людини ОБСЄ, Комісаром Ради 

Європи з прав людини, та Венеційською Комісією; 
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i. поважати свободу правозахисників, включаючи організації 

громадянського суспільства, шукати, отримувати та використовувати 

ресурси з національних, іноземних та міжнародних джерел; 

j. співпрацювати з правозахисними механізмами Ради Європи, та 

зокрема з Європейським судом з прав людини у відповідності з 

Європейською конвенцію з прав людини, та з Комісаром Ради Європи з прав 

людини, сприяючи його/її візитам, надаючи адекватні відповіді та 

обговорюючи ситуацію довкола правозахисників, відповідно до запитів; 

k. розглянути питання щодо підписання та ратифікації Додаткового 

протоколу до Європейської Соціальної Хартії (1995) щодо Системи 

Колективних Скарг (ETS No. 158), та розглянути визнання права 

національних НГО, які відповідатимуть критеріям, викладеним у цьому 

документі, подавати колективні скарги до Європейського комітету 

соціальних прав. 

II. Національні заходи захисту громадянського суспільства 

Держави-члени мають вжити ефективні заходи захисту громадянського 

суспільства, зокрема задля того, аби: 

а. запобігти порушенням прав правозахисників, включаючи 

наклепи, загрози, атаки проти них та інші спроби перешкодити їхній роботі; 

b. гарантувати незалежні та ефективні розслідування таких подій та 

притягати винних до адміністративної чи кримінальної відповідальності, а 

також гарантувати, що законодавство, яке встановлює кримінальну, цивільну 

та адміністративну відповідальність та відповідні процедури не 

застосовуються у спосіб, який перешкоджає роботі правозахисників та не 

криміналізують її; 

с. забезпечити, з повагою до правових традицій, незалежність 

судової системи та гарантувати наявність ефективних засобів для тих, чиї 

права та свободи порушені; 

d. розглянути можливість надання, або, за необхідності, посилення 

компетенції та спроможності незалежних національних інституцій у сфері 
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прав людини (НІПЛ) ефективно захищати громадянське суспільство шляхом 

моніторингу, дослідження, звітування та подання скарг; 

е. сприяти ефективному доступу правозахисників, НІПЛ та 

організацій громадянського суспільства до міжнародних та регіональних 

правозахисних механізмів, включаючи Європейський суд з прав людини, 

Європейський комітет соціальних прав та інші механізми захисту прав 

людини відповідно до застосовних процедур; 

f. забезпечити заходи надання невідкладної допомоги та захисту 

правозахисників, які знаходяться у небезпеці у інших країнах, таких як, за 

необхідності, відвідування судових процесів та нагляд за ними та/або, якщо 

можливо, видачу термінових віз. 

ІІІ. Національні заходи щодо сприяння розвитку громадянського 

суспільства 

Держави-члени мають вжити ефективні заходи задля сприяння 

розвитку громадянського суспільства, зокрема для того, аби: 

а. забезпечити доступ до ресурсів, аби гарантувати стабільне 

фінансування правозахисників, включаючи НІПЛ та організації 

громадянського суспільства та активізувати зусилля для сприяння їх 

діяльності; 

b. забезпечити, аби правозахисниці мали можливість отримувати 

підтримку, фінансування та захист, у тому числі у боротьбі з насиллям за 

ознакою статі, і забезпечити середовище, в якому вони можуть вільно 

працювати без насильства та дискримінації; 

с. чітко визнати легітимність правозахисників, включаючи НІПЛ та 

організації громадянського суспільства, та публічно підтримувати їх роботу, 

визнаючи їхній внесок у розвиток прав людини та плюралістичного 

суспільства; 

d. заохочувати та підтримувати програми, аби гарантувати, що 

правозахисники мають доступ без дискримінації до необхідних умінь, 

інструментів та підготовки, яку вони потребують, задля того, аби надати їм 
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можливість та інструментарій проводити роботу, яка стосується прав 

людини. 

IV.  Підтримка органів та інститутів Ради Європи 

Держави-члени повинні закликати органи та інститути Ради Європи 

приділяти особливу увагу питанням, які стосуються сприятливих умов, у 

яких усі правозахисники, включаючи НІПЛ та організації громадянського 

суспільства, можуть безпечно і вільно діяти в Європі. Це включає наступне: 

а. надання інформації та документації, у тому числі стосовно 

відповідного прецедентного права та інших європейських стандартів, а також 

заохочення співпраці та діяльності щодо підвищення обізнаності з 

організаціями громадянського суспільства, а також заохочення участі 

правозахисників у діяльності Ради Європи; 

b. забезпечення того, що місцеві офіси Ради Європи сприяють 

роботі громадянського суспільства, НІПЛ та правозахисникам та 

популяризують важливі рішення Європейського суду з прав людини, 

рекомендації Комісара РЄ з прав людини, Венеціанської Комісії та резолюції 

Парламентської асамблеї стосовно безпеки та сприятливих умов для 

правозахисників; 

с. приділення особливої уваги в межах Комітету Міністрів стосовно 

виконання рішень Європейського суду з прав людини щодо правозахисників, 

які ще не виконані, а також створення сприятливих умов для правозахисної 

роботи; 

d. забезпечення постійного діалогу та дебатів щодо загроз 

громадянському суспільству, НІПЛ та правозахисникам, зокрема для 

подолання загроз і нападів на правозахисників та висловлення занепокоєння 

щодо безпідставних затримань та кримінальних звинувачень, які фактично 

призводять до припинення роботи громадянського суспільства в державах-

членах Ради Європи; 

е. тримання під контролем питання подальших дій Ради Європи у 

цій сфері. 
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ДОДАТОК В 

 

План дій Ради Європи з посилення незалежності та неупередженості 

cудової влади 

CM(2016)36 final 

Зміст 

Загальні цілі 

План дій 

Допоміжні заходи Ради Європи 

Часові рамки та імплементація Плану дій 

Додаток 

Пояснювальна записка 

Напрям дії 1 

Захист та зміцнення судової влади у взаємовідносинах з виконавчою та 

законодавчою владою. 

Напрям дії 2 

Захист незалежності окремих суддів та забезпечення їхньої 

неупередженості. 

Напрям дії 3 

Посилення незалежності прокуратури. 

Заходи загального характеру, які мають бути вжиті державами-

членами. 

На 1253 - му засіданні заступників міністрів 13 квітня 2016 року 

Комітет міністрів прийняв План дій, який викладений нижче. Його метою є 

визначення шляхів, якими буде керуватись Рада Європи та підтримуватиме 

своїх держав-членів у здійсненні конкретних заходів, необхідних для 

зміцнення незалежності та неупередженості судової влади. План дій, як 

такий, представляє зобов'язання з боку Генерального секретаря та Ради 

Європи в цілому приділяти найбільшу увагу роботі з державами-членами для 

подальшого посилення незалежності та неупередженості судових влади у 
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Європі. Види заходів захисту, які можуть бути передбачені державами-

членами з метою вирішення поставлених задач, викладені в Додатку до 

Плану дій. 

Загальні цілі 

Тільки незалежний та неупереджений орган судової влади може 

забезпечити основу чесного та справедливого вирішення судових спорів, а 

саме спорів між фізичною особою та державою. У цьому контексті варто 

нагадати, що всі держави-члени зобов’язались відповідно до статті 6 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод гарантувати 

доступ до незалежного і неупередженого безстороннього суду, який 

вирішить спір щодо прав та обов'язків цивільного характеру або встановить 

обґрунтованість будь-якого кримінального обвинувачення; та, відповідно до 

якої, Європейський Суд з прав людини напрацював широку судову практику. 

Ці принципи незалежності та неупередженості були згадані в Рекомендації 

CM/Rec (2010) 12 Комітету міністрів державам-членам щодо суддів: 

незалежність, ефективність та відповідальність. 

Першочергове значення має те, щоб незалежність та неупередженість 

судової влади фактично існує та гарантується законом, і що довіра 

громадськості до судової влади, якщо така була втрачена, відновлена та 

збережена. З цією метою важливо, щоб поширювалась культура поваги до 

незалежності та неупередженості судової влади як в суспільстві загалом, так і 

безпосередньо серед органів законодавчої та виконавчої влади. 

План дій визнає різноманітність правових систем, конституційних 

позиції та підходів до поділу влади в державах-членах Ради Європи та 

реалізацію заходів, деталізованих в Додатку, має повністю враховувати цю 

різноманітність. Актуальність цих дій полягає в необхідності зміцнення 

незалежності та неупередженості судової влади у випадках, де існуючі 

структури були визнані такими, що не в змозі гарантувати верховенство 

права та безпеку демократії. 
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План дій та Додаток до нього визначають дії, які необхідно вжити, по-

перше, аби вдосконалити або встановити формальні юридичні гарантії 

незалежності та неупередженості судової влади, якщо такі відсутні та, по-

друге, впровадити та застосовувати необхідні структури, політику та 

практики для забезпечення того, що ці гарантії застосовуються на практиці та 

сприяють належному функціонуванню судової гілки влади в демократичному 

суспільстві, основою якого є права людини та верховенство права.  

План дій 

Рада Європи буде підтримувати всі зусилля своїх держав-членів, метою 

яких є досягнення таких результатів: 

А.  Встановлення ефективних механізмів та інших заходів для повної 

імплементації зобов’язань держав-членів відповідно до Конвенції про захист 

прав людини та основоположних свобод для гарантування доступу до 

незалежного та неупередженого безстороннього суду, який вирішить спір 

щодо прав та обов'язків цивільного характеру або встановить 

обґрунтованість будь-якого кримінального обвинувачення; ці механізми та 

дії, включаючи всі ті, які потребують виконання рішень Європейського Суду 

з прав людини, які порушують незалежність та неупередженість судової 

влади, зокрема, стосовно гарантій, передбачених статтею 6 щодо права на 

справедливий суд. 

В.  Вдосконалення або встановлення формальних юридичних 

гарантій незалежності та неупередженості судової влади, якщо такі відсутні, 

та впровадження або застосування необхідної структури, політики та практик 

для забезпечення того, що ці гарантії застосовуються на практиці та 

сприяють належному функціонуванню судової гілки влади в демократичному 

суспільстві, основою якого є права людини та верховенство права. 

С.  Захист та зміцнення судової системи в її відносинах з 

виконавчою та законодавчою владою шляхом вживання заходів для: 
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 забезпечення незалежної та ефективної роботи судових рад, якщо 

такі існують, зокрема шляхом використання заходів, що спрямовані на 

деполітизацію процесу обрання чи призначення суддів; 

 забезпечення належної участі органів судової влади у відборі, 

призначенні та підвищенні суддів, при цьому обмежуючи надмірне 

втручання виконавчої чи законодавчої влади в цей процес. 

 обмеження надмірного втручання виконавчої та законодавчої влади 

у процеси накладення дисциплінарного стягнення та усунення з посад суддів, 

зокрема через дисциплінарні комітети суддівських рад або інших відповідних 

органів суддівського управління, які мають бути повністю незалежними від 

політичного чи іншого впливу і видаватися такими 

 забезпечення поваги членів законодавчої та виконавчої влади до 

авторитету судової влади та їх утримання від неналежної, нецільової або 

виключно політично-вмотивованої громадської критики окремих суддів та їх 

рішень, а також судової системи в цілому; 

 гарантування того, що щоденне адміністрування судів здійснюється 

ефективним та належним чином на основі правових норм і без зайвого 

втручання з боку виконавчої або законодавчої влади; 

D.  Захист незалежності окремих суддів та забезпечення їх 

неупередженості шляхом вживання заходів для: 

 обмеження втручання судової ієрархії у процес прийняття рішень в 

межах судового процесу окремими суддями і визначення повноважень 

прокуратури для забезпечення захисту суддів від надмірного тиску та 

надання їм можливості вільно приймати або відхиляти клопотання 

прокурорів;  

 забезпечення того, що положення, які відносяться до судової 

підзвітності та перегляду судових рішень повністю враховують принципи 

незалежності та неупередженості судової влади;  
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 надання суддям, за необхідністю, ефективних засобів правового 

захисту, які вважають, що їх незалежність та неупередженість знаходяться 

під загрозою; 

 запобігання та боротьба з корупцією в рамках судової системи та 

захист суддів від спонукань до вчинення корупційного правопорушення. У 

цьому відношенні держави-члени повинні забезпечити належну оплату та 

умови праці суддів та посилити стандарти професійної поведінки та 

суддівської етики; 

 протистояння негативному впливу стереотипів на процес прийняття 

судових рішень; 

 забезпечення всебічної та ефективної підготовки органів судової 

влади стосовно ефективної судової компетенції та етики;  

 забезпечення того, що судді захищені правовими нормами та 

належними заходами проти нападів на їх фізичну або психічну цілісність, їх 

особисту свободу та безпеку. 

Е.  Посилення незалежності прокуратури шляхом вживання заходів 

для: 

 надання відповідних правових гарантій для прийняття на роботу, 

кар’єрного росту та безпеки працевлаштування або перебування на посаді 

прокурорів;  

 забезпечення того, щоб окремі прокурори не підлягали 

неправомірному або незаконному тиску ззовні або в межах прокуратури, та 

загалом прокуратура керувалась верховенством права;  

 прийняття рішучих заходів для запобігання та боротьби з корупцією 

в межах прокуратури та посилення довіри громадськості до її роботи;  

F. Побудова довіри населення до судової влади та більше визнання 

цінності її незалежності та неупередженості, наприклад шляхом забезпечення 

прозорості в роботі судової влади та в її відносинах з законодавчою та 

виконавчою владою, та застосування судовою владою або судами активного 
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підходу до ЗМІ та розповсюдження загальної інформації, яка повинна 

поважати права на захист та гідність потерпілих. 

G. Належне врахування суспільства в цілому у складі третейських 

судів та судових органів для підвищення довіри населення до судової 

системи. Для досягнення цього результату держави-члени мають розглядати 

політику, спрямовану на забезпечення гендерної рівності та представництва 

суспільства в цілому.   

Допоміжні заходи Ради Європи 

Рада Європи використає всі наявні інструменти та механізми для 

надання допомоги державам-членам у запровадженні необхідних реформ 

шляхом звернення до різних органів та установ, як зазначено нижче. Заходи 

включатимуть ініціативи в масштабах всієї Організації, включаючи внески 

компетентних органів, а також підтримку та допомогу державам-членам за 

клопотанням та у зв'язку з конкретними національними питаннями та 

програмами реформ. 

 Венеціанська комісія надаватиме своїм державам-членам юридичні 

консультації за запитом та в межах своєї компетенції з метою надання 

допомоги державам-членам у приведенні їх правової та інституційної 

структури у відповідність до Європейських стандартів щодо незалежності та 

неупередженості судової влади, включаючи прийняття відповідних правових 

та конституційних гарантій з посиланням, зокрема, на її різні висновки та 

доповіді у цій сфері та, загалом, на оцінку поваги до верховенства права; 

 Консультативна рада європейських суддів надасть спеціальні 

вказівки державам-членам за запитом, або якщо це питання буде підійматись 

відповідно до її мандату; 

 Консультативна рада Європейських прокурорів (КРЄП) також буде 

надавати конкретні поради державам-членам за запитом, або якщо це 

питання буде підійматись відповідно до її повноважень; 

 Група держав проти корупції (ГРЕКО) продовжуватиме 

консультувати держав-членів в рамках передбачених Статутом 
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моніторингових операцій та висновків щодо кожної з країн стосовно заходів, 

необхідних для посилення їх спроможності сприяти цілісності та боротьбі з 

корупцією в рамках судової системи та прокуратури, а також оцінити їх 

продуктивність у виконанні цих заходів; 

 Рада Європи надаватиме допомогу державам-членам за клопотанням 

на виконання відповідних рекомендацій Комітету Міністрів у сфері боротьби 

з корупцією в судовій системі та відповідних резолюцій Парламентської 

Асамблеї (Резолюція 1703 (2010) «Корупція в судовій системі», Резолюція 

1943 (2013) «Корупція як загроза верховенству права» та Резолюцію 2098 

(2016) «Судова корупція: нагальна потреба у впровадженні пропозицій 

Асамблеї»; 

 Європейська комісія з питань ефективності правосуддя (CEPEJ) 

проаналізує функціонування систем судової влади, надасть порівняльні дані 

та аналіз становища судової влади й прокуратури в державах-членах згідно з 

планом підготовки піврічних звітів CEPEJ щодо ефективності та якості 

правосуддя. Серед іншого, вона також на прохання держав-членів 

консультуватиме їх стосовно методів оптимізації строків проваджень та 

судового тайм-менеджменту в межах керівної групи CEPEJ під назвою 

«SATURN», а також сприятиме підвищенню якості послуг у сфері 

правосуддя шляхом проведення опитувань осіб, які звертаються до суду, і 

використання результатів цих опитувань;  

 Європейська комітет з питань правового співробітництва, 

Європейський комітет з проблем злочинності та Керівний комітет з прав 

людини надаватимуть в разі потреби Комітету Міністрів поради з питань 

правової політики з метою надання підтримки державам-членам у здійснені 

імплементації відповідних законодавчих реформ, а саме у сфері судової 

підзвітності та перегляду судових рішень; 

 Щойно Протокол № 16 до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та Протоколів до неї набуде чинності, Європейський 

суд з прав людини, на відповідний запит, надаватиме, згідно з Протоколом № 
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16, консультативні висновки з основних питань щодо тлумачення або 

застосування прав і свобод, визначених у Конвенції, зокрема права на 

справедливий судовий розгляд незалежним і безстороннім судом, 

встановленим законом (стаття 6).; 

 Цільова підтримка буде надана в рамках проектів співробітництва 

Ради Європи з державами-членами, визначених спільно з країнами-

бенефіціарами та їх установами для задоволення конкретних потреб. Ця 

підтримка буде фінансуватися за рахунок добровільних внесків держав-

членів, спільних програм з Європейським Союзом та інших відповідних 

джерел. Така підтримка включатиме наступне: юридичну експертизу ad hoc з 

національного права, політики та практики стосовно незалежності та 

неупередженості судочинства, включаючи пропозиції щодо реформ 

законодавства в цій сфері; 

 В рамках Європейської програми з освіти в галузі прав людини для 

юристів (HELP) та іншими проектів зі співробітництва, Рада Європи 

надаватиме підтримку у розробці відповідних навчальних програм для 

держав-членів і моделі для їх розповсюдження, включаючи навчальні 

програми для органів виконавчої та законодавчої влади щодо важливості та 

неупередженості судової влади. 

План дій планується впровадити протягом п’яти років. Прогрес 

впровадження буде регулярно переглядатися Комітетом Міністрів на основі 

інформації, яку подали держави-члени, Рада Європи була закликана надати 

підтримку та консультативну допомогу, а також висновки та аналіз її 

моніторингових та консультативних органів. Належні практики будуть 

визначені та обґрунтовані та будуть доступні державам-членам.  

Пояснювальна записка 

Ця пояснювальна записка описує детальні дії, які вимагається вжити 

державами-членами в рамках Плану дій щодо посилення незалежності та 

неупередженості судової влади, ухвалений Комітетом Міністрів на 1253 

засіданні заступників Міністрів 13 квітня 2016 року. 
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Різні дії, про які йдеться нижче, базуються на міжнародно-узгоджених 

стандартах, що відображені у договорах Ради Європи, зокрема Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод та інших інструментів та 

текстів, включаючи рекомендації Комітету Міністрів та висновки 

Консультативної ради європейських суддів, Консультативної ради 

європейських прокурорів та Венеціанської Комісії.  

Три напрями діяльності передбачають вжиття за необхідності 

державами-членами корективних заходів. Ці напрямки мають 

підтримуватися декількома поперечними діями, що вказані у четвертому 

напрямі діяльності. 

Напрям дії 1.1 

Захист та зміцнення судової влади у взаємовідносинах з 

виконавчою та законодавчою владою.  

Захід 1.1  

Забезпечення незалежної та ефективної роботи суддівських рад або 

інших відповідних органів суддівського самоврядування 

Заходи реагування держав-членів 

Мають бути вжиті заходи для деполітизації процесу обрання чи 

призначення осіб до рад суддів, якщо такі існують, або інших відповідних 

органів судової влади. Члени не повинні представляти політичні фракції або 

бути політично упередженими під час виконання своїх функцій. Вони також 

не повинні піддаватися політичному впливу, як з боку виконавчої, так і 

законодавчої влади.  

Такі заходи можуть включати норми стосовно мінімальної кількості 

членів із числа суддів та процедур вибору своїми колегами (принаймні 

половиною, не беручи до уваги жодних посадових осіб), або максимальну 

кількість членів, що не є членами із числа суддів (спосіб у який вони 

обираються або відбираються), забезпечуючи при цьому, що більшість або 

принаймні половина із них є членами із числа суддів, які представляють усі 

рівні судової влади; норми щодо мінімальної тривалості попереднього 
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судового досвіду; норми щодо забезпечення гендерної рівності та 

представництва суспільства в цілому, а також норми стосовно особистісних 

якостей та порядності. 

Члени, які не призначаються або не обираються судовими органами, не 

повинні представляти виконавчу або законодавчу владу, а мають 

призначатися на основі свого особистого досвіду та відповідно до свого 

власного права. Бажано, аби до складу судової ради не входили особи, які 

фактично займають свою посаду в виконавчому або законодавчому органі 

влади. 

Норми, якими встановлюється склад суддівських рад або інші 

відповідні органи судової влади, а також те, як вони здійснюють свою 

діяльність, мають бути прозорими та передбачуваними. Те ж саме стосується 

і процесу відбору, призначення та підвищення суддів. Особлива увага у 

цьому відношенні стосується норм, метою яких є уникнення неналежного 

втручання виконавчої аби законодавчої влади.   

Внесення змін у законодавство для функціонування суддівських рад не 

повинно призвести до дострокового припинення повноважень особи, що була 

обрана відповідно до попереднього законодавства, за винятком випадків, 

коли метою внесення змін у законодавство є посилення незалежності складу 

ради.  

Напрям дії 1.2 

Забезпечення належної участі судової влади в обранні, призначенні 

й підвищенні суддів із обмеженням надмірного втручання в цей процес з 

боку виконавчої влади або парламенту 

Заходи реагування держав-членів 

Мають бути вжиті заходи там, де вони відсутні, аби створити 

процедури відбору, призначення та підвищення суддів, що є прозорими, та 

такими, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях, що пов’язані зі 

здійсненням судової влади і зосереджені в першу чергу на здібностях та 

досвіді, а також вільні від надмірного політичного впливу.  
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Необхідно сприяти досягненню гендерного балансу у складі судової 

влади на кожному рівні, включаючи і найвищий рівень, та загалом 

представництво суспільства в цілому.  

Захід 1.3 

Обмеження надмірного втручання виконавчої і законодавчої влади 

щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності або 

звільнення з посади 

Заходи реагування держав-членів 

Жодні заходи дисциплінарного впливу не можуть бути вжиті стосовно 

судді без проведення належного розслідування та завершення 

дисциплінарного провадження. Визначення дисциплінарного 

правопорушення має бути чітким та точним. Має бути надана та 

використовуватись на практиці градація можливих санкцій.  

Якщо офіційна діяльність судді стає приводом дисциплінарних 

проваджень або кримінальних розслідувань, у зв’язку зі злим умислом або 

грубою недбалістю, надзвичайно важливо, аби такі провадження 

здійснювалися відповідно до необхідних процесуальних гарантій 

незалежним, не політичним органом. Санкції повинні застосовуватися 

пропорційно та не повинні бути такими, що накладаються довільно чи з 

політичних міркувань або будь-яких причин, не пов’язаних з придатністю 

судді до виконання своїх повноважень.  

Якщо ж системи оцінки роботи суддів були створені, вони мають 

гарантувати, що незадовільні результати оцінювання призведуть до 

звільнення або інших санкцій виключно у зв’язку з чітко визначеними 

винятковими обставинами. Строк повноважень суддів має бути у належний 

спосіб визначений законом.  

Дисциплінарні комітети судових рад, наділені повноваженнями 

приймати рішення стосовно звільнення суддів або накладати інші санкцій, 

мають бути абсолютно вільними від політичного впливу та сприйматися 
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такими, задля того, аби гарантувати виконання вимог незалежного та 

безстороннього суду.  

Захід 1.4 

Забезпечення поваги до авторитету судової влади під час критики 

останньої з боку виконавчої та законодавчої влади 

Заходи реагування, вжиті державами-членами 

Мають бути вжиті заходи, аби гарантувати, що посадові особи 

виконавчої влади та представники законодавчої влади з повагою ставляться 

до судових рішень та діють у такий спосіб, аби громадськість бачила їх 

ставлення, а також гідність окремих суддів. Необхідно уникати громадської 

критики окремих судових рішень, а також критично суворої або політично 

мотивованої критики судової влади загалом або окремих суддів. Мають бути 

створені Кодекси етичної поведінки виконавчої та законодавчої влади та 

будь-яких інших правових або практичних заходів, задля того, аби обмежити 

такі втручання та захистити цілісність процесу прийняття судових рішень від 

непотрібного політичного тиску, залякування та нападів. 

Мають бути вжиті заходи для запобігання неналежного використанню 

ЗМІ виконавчою та законодавчою владою, метою якого є дискредитація 

судової влади, а також захисту репутації та прав суддів та для збереження 

авторитету та неупередженості судової влади, беручи до уваги окремі 

рішення та рішення Європейського Суду з прав людини.  

Більш активний підхід до ЗМІ, а також в ширшому плані до 

громадськості, має бути ухвалений судовими органами з метою підвищення 

довіри громадськості до судових органів, уникаючи або розвіюючи 

непорозуміння щодо судового процесу та індивідуальних справ, хоча будь-

які повідомлення мають бути такими, що поважають права на захист та 

гідність жертв. Могло б бути розглянуте питання про створення послуг 

зв’язку або призначення речників, які б відповідали на критику від імені 

судової влади та надавали б пояснення стосовно процесу судочинства.   
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Захід 1.5 

Забезпечення ефективного і належного повсякденного 

адміністрування судів на підставі правових норм та без неналежного 

втручання з боку виконавчої та законодавчої влади 

Заходи реагування держав-членів 

Органи судової влади повинні бути наділені повноваженнями щоденно 

адмініструвати діяльність судів без неправомірного втручання з боку 

виконавчої влади. Роль виконавчої та законодавчої влади полягає у створенні 

довгострокових стратегічних цілей судової влади, а також визначенні та 

виділенні необхідних ресурсів, що спрямовані, зокрема, на підвищення 

ефективності та сприянню належному функціонуванню судів. 

Судові інспекції, незалежно від того проводяться вони посадовими чи 

іншими особами, не повинні стосуватися оцінки по суті або форми судових 

рішень. Такі інспекції ні за яких обставин не повинні спонукати суддів 

сприяти продуктивності, яка б переважала над сумлінним виконанням своїх 

обов’язків. 

Від голів суду не повинно вимагатися звітування перед Парламентом, і 

вони повинні мати можливість представляти інтереси судів та судової влади 

в цілому без втручань з боку виконавчих чи законодавчих органів влади. 

Якщо ж від них вимагається здійснювати звітування, вони мають робити це 

виключно в рамках системи загального функціонування суду або органів 

судової влади та відносно управління ресурсами. Таке звітування не може 

стосуватися розгляду окремих справ.  

Напрям дій 2  

Захист незалежності окремих суддів і забезпечення їхньої 

неупередженості 

Захід 2.1 

Обмеження втручання судів вищих інстанцій у прийняття рішень 

окремими суддями під час судового розгляду 
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Заходи реагування держав-членів 

Мають бути вжиті заходи, аби гарантувати, що голови суду та 

верховних судів поважають незалежність окремих суддів. З цією метою, 

повноваження голів суду та верховних судів мають бути чітко визначені у 

спосіб, який захищає компетенцію окремих суддів щодо прийняття рішень та 

не дозволяє головам суду приймати рішення, що ставлять під сумнів 

незалежність суддів, та запобігає вигодам, що стають потенційним 

інструментом надмірного тиску.  

Справи мають передаватися на розгляд суддям відповідно до 

заздалегідь передбачених критеріїв. Вони не можуть бути відкликані у 

окремого судді без поважної причини. Рішення про відкликання справ мають 

бути прийняті виключно відповідно до заздалегідь передбачених критеріїв 

згідно із прозорою процедурою. Судді мають самостійно приймати рішення 

стосовно своєї власної компетенції в окремих випадках та впливати на 

планування власних слухань.  

Повноваження органів прокуратури мають бути визначені та 

розмежовані, задля того, аби гарантувати захищеність суддів від надмірного 

тиску та надати можливість вільно виконувати чи відхиляти подання 

прокурорів.  

Мають бути вжиті заходи для підтримки функціонування професійних 

асоціацій суддів, аби вони могли у належний спосіб представляти інтереси 

окремих суддів та сприяти відкритості і прозорості судової влади. 

Захід 2.2. 

Забезпечення повної відповідності правил судової відповідальності 

і перегляду судових рішень принципам незалежності та неупередженості 

судової влади 

Заходи реагування держав-членів 

Єдиним засобом правового захисту від судових помилок, що не 

пов’язані зі злим умислом або грубою недбалістю має бути процес 

оскарження. Тлумачення суддями законодавства, зважування доказів або 
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оцінка фактів не повинна призводити до кримінальної, цивільної або 

дисциплінарної відповідальності, окрім випадків злого умислу або грубої 

недбалості. Держави мають вживати заходів, аби гарантувати, що механізми 

підзвітності не використовуються як інструмент розправи або тиску на суддів 

під час прийняття ними рішень. Вони можуть бути організовані у спосіб, що 

гарантує повагу до незалежності суддів та не ставить під сумнів їх 

неупередженість.  

Ефективні засоби правового захисту мають надаватися, за необхідності, 

суддям, які вважають, що їхня незалежність знаходиться під загрозою. 

Захід 2.3 

Попередження і подолання корупції та заохочення доброчесності в 

судовій владі 

Заходи реагування держав-членів 

Мають бути вжиті заходи, аби запобігати та протидіяти корупції, 

гарантуючи, що всі заяви про факти корупції у належний спосіб досліджені 

та, що ймовірні винні особи притягнуті до відповідальності, та у випадку 

визнання осіб винними, притягнуті до кримінальної відповідальності. 

Рішення стосовно судді, винного у вчиненні злочину, виноситься 

незалежним органом щодо призупинення його повноважень на стадії 

дізнання та судового розгляду і звільнення з посади у випадку визнання 

винним.  

Щоб захистити суддів від спонукання до вчинення злочину, держави-

члени мають гарантувати, що оплата та умови праці суддів є належними та, 

що стандарти професійної поведінки та судова етика чітко визначені та 

оприлюднені.  

Захід 2.4 

Подолання негативного впливу стереотипів на процес прийняття 

судових рішень 
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Заходи реагування держав-членів 

Мають бути запроваджені заходи для боротьби із негативним впливом 

зі стереотипами стосовно прийняття судових рішень. Для гарантування того, 

що стереотипи в судовій практиці не обмежують права вразливих груп на 

доступ до безстороннього суду, повинні бути організовані навчання та 

підготовка суддів. Необхідно знайти баланс у судовій системі та докласти 

усіх зусиль для боротьби з гендерними стереотипами безпосередньо у 

судовій системі.  

Захід 2.5 

Забезпечення комплексної та ефективної навчальної підготовки 

суддів з питань ефективного здійснення повноважень та етики 

Заходи реагування держав-членів 

Судді мають отримати детальні, глибокі та різноманітні знання на 

тренінгах, аби виконувати свої обов’язки задовільно. Якість підготовки та 

перепідготовки суддів має бути посилена шляхом виділення достатніх 

ресурсів, аби гарантувати, що навчальні програми відповідають вимогам 

компетентності, відкритості та неупередженості, що притаманні судовим 

органам. Навчальні програми мають часто оцінюватися органами, що 

відповідають за навчання судових органів.  

Кандидати на посади до судових органів мають отримати належне 

навчання, включаючи практичні заняття, та надаючи допомогу суддям, які 

обіймають посаду. 

Захід 2.6 

Забезпечення, шляхом законодавчого регулювання та вжиття 

відповідних заходів, захисту суддів від посягання на їхню фізичну чи 

моральну недоторканість, особисту свободу й безпеку 

Заходи реагування держав-членів 

Держави-члени мають вжиті відповідні заходи для того, аби у 

належний спосіб захистити суддів від посягань на фізичну і моральну 

недоторканність, свободу та безпеку.  
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Напрям дій 3 

Посилення незалежності прокуратури 

Напрям дії 3.1 

Забезпечення належних правових гарантій стосовно прийому на 

роботу, кар'єрного зростання, а також гарантії працевлаштування та 

строку повноважень прокурорів 

Заходи реагування держав-членів 

Призначаючи на посади голів прокуратури, мають надаватися правові 

гарантії та вживатися заходи, аби гарантувати незалежність дій та свободу 

від неналежного впливу в межах відповідних рамок демократичної 

підзвітності. 

Процедури відбору персоналу для прокурорів на всіх рівнях мають 

базуватися на критеріях, що стосуються найкращих здібностей/можливостей.  

Прокурори, на яких накладені дисциплінарні стягнення, мають 

користуватися відповідними правовими гарантіями для свого захисту.  

Захід 3.2 

Гарантування того, що окремі прокурори не піддаватимуться 

неналежному й неправомірному зовнішньому чи внутрішньому впливу, і 

що прокуратура керуватиметься принципом верховенства права у своїй 

діяльності. 

Заходи реагування держав-членів 

Мають бути прийняті внутрішні офіційні правила, щоб вимагати, аби 

усі розпорядження, накази або постанови регулювалися законодавством у 

випадку здійснення контролю над рішеннями окремих прокурорів. 

Мають бути вжиті заходи, щоб гарантувати, що ініціювання та 

проведення розслідувань або переслідувань не залежить від політичного 

впливу, особливо, якщо прокуратура належить до виконавчих органів влади 

або, інакше кажучи, її діяльність координується міністром.  

Мають бути створені гарантії, аби запобігти конфліктам інтересів чи 

неправомірному використанню повноважень прокуратури, включаючи 
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запровадження відповідних кодексів професіональної поведінки прокурорів, 

якщо такі не запроваджені. 

Мають бути вжиті заходи, аби розвинути культуру відкритості та 

прозорості, забезпечуючи при цьому конфіденційність стосовно окремих 

справ, що підлягають розслідуванню чи переслідуванню.  

Захід 3.3 

Попередження й подолання корупції в прокуратурі та посилення 

довіри громадськості до її діяльності 

Заходи реагування держав-членів 

Необхідно вжити активні заходи для запобігання та боротьби з 

корупцією в органах прокуратури та захищати прокурорів від корупційних 

правопорушень, наприклад, гарантуючи їм належну оплату та умови праці, а 

також те, що професійні норми поведінки та правила етики є чітко 

визначеними та доступними громадськості. Розслідування корупційних 

правопорушень у прокуратурі мають проводитися оперативно, прозоро, 

ретельно і неупереджено. Прокурори, яких визнано винними у вчиненні 

корупційних правопорушень, мають бути притягнуті до кримінальної 

відповідальності, включачи, за необхідності, звільнення з посади. 

Заходи загального характеру, які мають бути вжиті державами-

членами 

 Гарантувати відкритість та прозорість в роботі судової системи та у 

відносинах з виконавчою та законодавчою владою з метою, зокрема, 

створення довіри громадськості до судових органів та ширшого визнання 

цінності її незалежності та неупередженості.  

 Забезпечити абсолютне виконання державами-членами рішень 

Європейського Суду з прав людини в цілому, і зокрема тих, що стосуються 

незалежності та неупередженості судової влади та гарантій справедливого 

судового розгляду, що передбачені статтею 6. 
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 Працювати над впровадженням гендерної проблематики у всіх 

реформах, що спрямовані на посилення незалежності та неупередженості 

судової влади, включаючи сприянню гендерного балансу у складі останньої.  

 Надавати консультації та широко інформувати стосовно усіх 

ініціатив, впроваджених в рамках Плану Дій (зокрема відповідні зацікавлені 

сторони, а також широку громадськість), у тому числі, за необхідності, 

шляхом опитування осіб, які звертаються до суду. 

 Впроваджувати ініціативи підвищення рівня обізнаності, за 

необхідності, щодо важливості de facto незалежності та неупередженості 

судової влади і демократичної безпеки.  

 Включити заходи, спрямовані на посилення незалежності та 

неупередженості судової влади під час проведення більш значущих 

політичних реформ щодо покращення доступу до правосуддя для всіх. 
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ДОДАТОК Г 

 

Рекомендація Rec (2004) 6 

Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам 

щодо вдосконалення національних засобів 

правового захисту 

 

 

Ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європи 

на 114 засіданні заступників міністрів 12 травня 2004 року 

 

(неофіційний переклад) 

 

Комітет Міністрів згідно зі статтею 15(b) Статуту Ради Європи, 

вважаючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого єднання між 

її членами і що одним із найважливіших засобів досягнення цієї мети є 

забезпечення і подальше здійснення прав людини та основних свобод; 

знову підтверджуючи своє переконання, що Конвенція про захист 

прав людини та основоположних свобод (далі — Конвенція) має залишатися 

головним орієнтиром у справі захисту прав людини в Європі, та пам’ятаючи 

про своє зобов’язання вживати заходи для гарантування довгострокової 

ефективності системи контролю, встановленої Конвенцією; 

нагадуючи про субсидіарний характер встановленого Конвенцією 

механізму контролю, який згідно зі статтею 1 означає, що права та свободи, 

гарантовані Конвенцією, мають захищатися передусім на національному 

рівні та застосовуватися національними органами; 

вітаючи у цьому контексті те, що Конвенція стала невід’ємним 

складником національного правопорядку всіх держав-учасниць; 

наголошуючи, що відповідно до вимог статті 13 Конвенції держави-

члени зобов’язуються забезпечити будь-якій особі, що звертається з 
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оскарженням порушення її прав і свобод, викладених в Конвенції, 

ефективний засіб правового захисту в національному органі; 

нагадуючи, що, крім обов’язку впровадити такі ефективні засоби 

правового захисту у світлі прецедентної практики Європейського суду з прав 

людини (далі — Суд), на держави покладається загальний обов’язок 

розв’язувати проблеми, що лежать в основі виявлених порушень; 

підкреслюючи, що саме держави-члени повинні забезпечити 

ефективність таких національних засобів як з правової, так і практичної 

точок зору, і щоб їх застосування могло привести до вирішення скарги по 

суті та належного відшкодування за будь-яке виявлене порушення; 

зазначаючи, що характер і кількість заяв, поданих до Суду, та 

постановлених ним рішень свідчать, що нині як ніколи необхідно, щоб 

держави-члени ефективно та регулярно переконувалися в наявності таких 

засобів правового захисту за будь-яких обставин, зокрема у випадках 

нерозумної тривалості судового провадження; 

вважаючи, що наявність ефективних національних засобів правового 

захисту для всіх звернень з оскарженням порушень Конвенції дасть 

можливість зменшити завантаженість Суду, з одного боку, завдяки 

зменшенню кількості справ, які надходитимуть до нього, а з іншого — 

завдяки тому, що детальний розгляд справ на національному рівні полегшить 

їх подальший розгляд Судом; 

наголошуючи, що вдосконалення засобів правового захисту на 

національному рівні, особливо стосовно аналогічних справ, також сприятиме 

зменшенню завантаженості Суду, 

рекомендує державам-членам, з урахуванням позитивної практики, 

наведеної в додатку: 

I. Постійно відстежуючи практику Суду, пересвідчуватися у тому, що 

існують національні засоби правового захисту для кожного, хто звертається з 

оскарженням порушень Конвенції, і в тому, що ці засоби є ефективними, для 
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того, щоб привести до вирішення скарги по суті і забезпечити належне 

відшкодування за будь-яке виявлене порушення. 

II. З урахуванням рішень Суду, що вказують на структурні або загальні 

недоліки в національному праві чи практиці, здійснювати контроль за 

ефективністю існуючих національних засобів правового захисту і, в разі 

необхідності, створювати нові ефективні засоби правового захисту, щоб 

уникнути розгляду аналогічних справ у Суді. 

III. З огляду на викладене у пунктах I та II вище звертати особливу 

увагу на наявність ефективних засобів правового захисту у випадку наявності 

скарги щодо надмірно тривалого судового оскарження. 

Доручає Генеральному секретареві Ради Європи забезпечити всі 

необхідні ресурси для належного сприяння державам-членам, які 

звертаються з проханням про допомогу у виконанні цієї Рекомендації. 

 

Додаток 

до Рекомендації Rec (2004) 6 

Вступ 

1. Конференція міністрів (1), присвячена 50-річчю Європейської 

конвенції з прав людини (далі — Конвенція), що проходила в Римі 3—4 

листопада 2000 року, наголошувала, що відповідальність за гарантування 

прав і свобод, визначених Конвенцією, передусім покладається на держави-

учасниці і саме вони зобов’язані передбачити необхідні правові механізми 

для запобігання порушенням, а в разі необхідності — для відновлення 

порушених прав. Це, зокрема, вимагає створення ефективних національних 

засобів правового захисту від усіх порушень Конвенції, відповідно до статті 

13 (2). У своїй практиці Європейський суд з прав людини (далі — Суд) (3) 

уточнив зміст цього обов’язку, який покладається на держави-учасниці 

Конвенції, зокрема зазначивши, що: 

— стаття 13 гарантує наявність у національному праві засобу 

правового захисту для забезпечення прав і свобод, викладених у Конвенції; 
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— ця стаття вимагає наявності засобу правового захисту, що дає змогу 

розглянути по суті будь-яку "небезпідставну скаргу" згідно з Конвенцією та 

надати відповідне відшкодування. Обсяг цього зобов’язання змінюється 

залежно від характеру скарги. Проте вимагається, щоб засіб правового 

захисту був "ефективним" як з правової, так і практичної точок зору; 

— це передусім вимагає, щоб такий засіб був здатний запобігти 

вжиттю тих заходів, які суперечать Конвенції та призводять до потенційно 

незворотних наслідків; 

— "орган", про який ідеться у статті 13, не обов’язково має бути 

судовим, але якщо він не є таким, то його повноваження і ті гарантії, які він 

надає, доцільно визначати з огляду на реальну ефективність засобу правового 

захисту, який він забезпечує; 

— "ефективність" "засобу правового захисту" в значенні статті 13 не 

залежить від визначеності позитивного для заявника результату; проте вона 

містить певну мінімальну вимогу щодо швидкості розгляду. 

2. Зовсім недавно робився особливий наголос на важливості існування 

таких засобів правового захисту, коли йшлося про нерозумну тривалість 

провадження (4), оскільки ця проблема, хоч вона й не єдина, породжує 

велику кількість заяв до Суду. 

3. Перед Судом постала проблема дедалі більшої кількості заяв. Така 

ситуація ставить під загрозу довгострокову ефективність системи, а отже, 

вимагає негайного реагування договірних сторін (5). Саме в цьому контексті 

наявність ефективних національних засобів правового захисту набуває 

особливої ваги. Найімовірніше, що вдосконалення наявних національних 

засобів правового захисту матиме якісні та кількісні наслідки для 

завантаженості Суду: 

— з одного боку, має зменшитися потік поданих на розгляд заяв: якщо 

в національних органах розгляд справ буде достатньо ретельним, менше 

заявників будуть змушені звертатися до Суду; 
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— з іншого боку, завдяки вдосконаленню національних засобів 

правового захисту Суду буде легше розглядати заяви, якщо перед цим 

національний орган розглядав справи по суті. 

4. Таким чином, ця рекомендація спонукає держави-члени переглянути 

свої правові системи у відповідних сферах у світлі прецедентної практики 

Суду і в разі потреби вжити необхідних і належних заходів для забезпечення 

— шляхом законо- давчого регулювання або через судову практику — 

ефективних засобів правового захисту, гарантованих статтею 13. Такий 

перегляд може здійснюватись регулярно або на виконання рішення Суду. 

5. Для початку уряди держав-членів можуть звернутися з проханням, 

щоб експерти оцінили ефективність існуючих національних засобів 

правового захисту в окремих сферах і запропонували способи їх 

удосконалення. Національні інституції з підтримки та захисту прав людини, а 

також неурядові організації можуть брати плідну участь у цій роботі. За 

наявністю та ефективністю національних засобів правового захисту слід 

здійснювати постійний контроль, і зокрема стежити за цим при підготовці 

законопроектів, пов’язаних з конвенційними правами та свободами. Існує 

чіткий зв’язок між цією рекомендацією та рекомендацією щодо перевірки на 

відповідність законопроектів, існуючих законів та адміністративної практики 

стандартам, закріпленим у Конвенції. 

6. У світлі викладеного вище варто врахувати такі міркування. 

Конвенція як невід’ємна частина національного правопорядку 

7. Першочерговою вимогою до існування ефективного засобу 

правового захисту є гарантування конвенційних прав у рамках національного 

правопорядку. Позитивним досягненням у цьому контексті є те, що 

Конвенція стала невід’ємною частиною національного правопорядку кожної 

держави-учасниці. Це досягнення підвищило доступність ефективних засобів 

правового захисту. Цьому сприяє і те, що суди та органи виконавчої влади 

дедалі більше враховують прецедентну практику Суду при застосуванні 

національного права та є свідомими свого обов’язку виконувати рішення 



377 

Суду у справах, які безпосередньо стосуються їхньої держави (див. статтю 46 

Конвенції). Ця тенденція посилилася з появою згідно з Рекомендацією Rec 

(2000) 2 (6) можливості змусити компетентні національні органи переглянути 

справу або поновити провадження, яке лягло в основу порушень, 

встановлених Судом. 

8. Удосконалення національних засобів правового захисту також 

вимагає вжиття додаткових заходів, щоб, застосовуючи внутрішньодержавне 

право, національні органи мали можливість врахувати вимоги Конвенції, 

особливо ті, про які йдеться в рішеннях Суду стосовно їхньої держави. Це 

передусім означає підтримку в опублікуванні та розповсюдженні 

прецедентної практики Суду (в разі потреби, перекладаючи матеріали 

державною мовою (мовами) відповідної держави), а також підготовку з 

огляду на ці вимоги суддів та інших державних чиновників. Отже, ця 

рекомендація безпосередньо пов’язана з двома іншими рекомендаціями, 

ухваленими Комітетом міністрів у цих сферах (7). 

Спеціальні засоби правового захисту та загальний засіб захисту 

9. Більшість національних засобів правового захисту щодо порушень 

Конвенції було створено з цільовим обсягом застосування. Досвід показує, 

що в разі належного тлумачення та застосування такі системи "спеціальних 

засобів правового захисту" можуть бути дуже ефективними і можуть 

зменшити як кількість скарг, що подаються до Суду, так і кількість справ, 

розгляд яких потребує багато часу. 

10. Деякі держави запровадили також загальний засіб захисту 

(наприклад у Конституційному Суді), яким можна скористатися у випадках 

скарг, стосовно яких не можуть застосовуватися наявні спеціальні засоби 

правового захисту. В деяких державах-членах загальний засіб захисту може 

застосовуватися паралельно з іншими засобами правового захисту чи навіть 

до того, як їх буде вичерпано. Деякі держави-члени додають вимогу, за якою 

оспорюваний захід має грубо порушувати конституційні права, а відмова 

розглядати скаргу може мати тяжкі та непоправні наслідки для скаржника. 
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Слід зазначити, що в державах, де є такий загальний засіб захисту, існує 

тенденція до зменшення кількості справ, що подаються до Суду. 

11. Таким чином, саме держави-члени вирішують, яка система є 

найпридатнішою для забезпечення необхідного захисту конвенційних прав з 

урахуванням конституційних традицій та конкретних обставин. 

12. Хоч би яким був цей вибір, сучасний досвід свідчить про існування 

в багатьох державах-членах недоліків щодо наявності та/або ефективності 

національних засобів правового захисту, а це, у свою чергу, призводить до 

збільшення навантаження на Суд. 

Засоби захисту після "пілотного" рішення Суду 

13. Коли вже прийнято рішення, в якому вказується на структурні чи 

загальні недоліки в національному праві або практиці ("пілотна справа"), а 

велика кількість заяв до Суду з такою самою проблемою ("аналогічні 

справи") вже перебуває на розгляді або, ймовірно, будуть подані, держава-

відповідач у разі потреби повинна забезпечити для потенційних заявників 

ефективний засіб правового захисту, який дасть їм змогу звернутися до 

компетентного національного органу і який може також застосовуватися й 

тими заявниками, які вже звернулися до Суду. Такий швидкий та ефективний 

засіб захисту дав би можливість відновити їхні права на національному рівні 

відповідно до принципу субсидіарності конвенційної системи. 

14. Запровадження такого національного засобу правового захисту 

може також відчутно зменшити завантаженість Суду. Тим часом як негайне 

виконання пілотного рішення залишається надзвичайно важливим для 

розв’язання структурної проблеми, а отже, і для запобігання майбутнім 

заявам з того самого питання, може існувати певна категорія осіб, на яких 

уже позначилися наслідки такої проблеми до її розв’язання. Наявність засобу 

правового захисту, метою якого є відновлення прав таких осіб та 

відшкодування на національному рівні, може надати Суду змогу 

запропонувати їм вдатися до нового засобу захисту і, відповідно, оголосити 

їхні заяви неприйнятними. 
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15. Є кілька можливих способів досягнення цієї мети, які залежать, 

серед іншого, від характеру даної структурної проблеми і від того, чи 

звернулася потерпіла від неї особа до Суду. 

16. Зокрема, після постановлення пілотного рішення, в якому було 

визнано наявність конкретної структурної проблеми, однією з альтернатив 

може бути підхід ad hoc, коли відповідна держава визначає доцільність 

запровадження спеціального засобу правового захисту чи розширення 

існуючого засобу захисту на законодавчому рівні або шляхом судового 

тлумачення. 

17. У рамках такого розгляду однієї справи за іншою держави можуть 

передбачати, якщо вважатимуть за доцільне, можливість поновлення 

провадження, аналогічного пілотній справі, в якій було встановлено 

порушення Конвенції, для того, щоб звільнити Суд від необхідності розгляду 

таких справ і, відповідно, швидше забезпечити відшкодування зацікавленій 

особі. Критерії, закріплені в Рекомендації Rec (2000) 2 Комітету Міністрів, 

можуть бути джерелом наснаги з цього погляду. 

18. Якщо після пілотної справи запроваджуються спеціальні засоби 

правового захисту, уряди повинні негайно повідомити про це Суд, щоб він 

міг враховувати їх при розгляді подальших аналогічних справ. 

19. Проте немає необхідності чи доцільності створювати нові засоби 

правового захисту або надавати існуючим засобам зворотної сили після 

кожної справи, в якій Суд визнав наявність структурних проблем. За певних 

обставин, можливо, краще залишити справи на розгляд Суду, зокрема, щоб 

не змушувати заявника нести додатковий тягар нового вичерпання 

національних засобів правового захисту, якими до того ж не буде можливості 

скористатися, перш ніж буде прийнято зміни до законодавства. 

Засоби правового захисту у випадку звернення з оскарженням 

надмірної тривалості судового провадження 

20. Питання ефективності засобів правового захисту особливо 

актуальне у справах, у яких стверджується про надмірну тривалість 
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провадження і які спричиняють надходження до Суду великої кількості заяв. 

З цього приводу Суд у своєму рішенні від 26 жовтня 2000 року у справі 

"Кудла проти Польщі" наголосив, що у таких випадках дуже важливо 

переконатися в наявності ефективного засобу правового захисту, як того 

вимагає стаття 13 Конвенції. Після поштовху, наданого цим рішенням Суду, 

держави-члени запропонували кілька способів розв’язання з метою 

забезпечення ефективних засобів правового захисту, які дають змогу 

виявляти порушення і надавати відповідне відшкодування. 

Розумна тривалість провадження 

21. У своєму національному праві більшість держав-членів різними 

засобами (максимальна тривалість, можливість клопотання про прискорення 

провадження) дотримується розумних строків провадження. У деяких 

державах-членах максимальна тривалість встановлюється окремо для кожної 

стадії кримінального, цивільного та адміністративного провадження. 

Інтегрування Конвенції в національні правові системи держав-членів, 

зокрема вимога щодо судового розгляду упродовж розумного строку, 

передбачена статтею 6, підсилила і доповнила вимоги національного права. 

Запобігання зволіканням, прискорення провадження 

22. Якщо строків, встановлених для провадження у справі, особливо 

кримінального провадження, не дотримано або тривалість провадження 

вважається нерозумною, національне право багатьох держав передбачає, що 

зацікавлена особа може подати клопотання про прискорення провадження. 

Якщо клопотання прийнято, може бути постановлене рішення, яке 

встановлює строк, упродовж якого суд чи прокурор залежно від справи 

зобов’язаний вжити конкретних процесуальних заходів, таких як припинення 

розслідування або призначення дати судового розгляду справи. У деяких 

державах-членах суди можуть ухвалювати рішення, що провадження 

потрібно завершити до конкретної дати. Якщо існує загальний засіб 

правового захисту в Конституційному Суді, то за певних обставин скарга 
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може подаватися навіть до вичерпання інших національних засобів 

правового захисту. 

Різноманітні форми відшкодування 

23. У більшості держав-членів існують процедури відшкодування за 

порушення розумного строку провадження, що триває або вже завершилося. 

Загальноприйнятою формою відшкодування, особливо у справах, що 

завершилися, є грошова компенсація. У певних випадках непостановлення 

відповідальним органом рішення у визначений строк означає, що заяву слід 

вважати задоволеною. Наслідком перевищення розумного строку 

кримінального провадження може бути призначення м’якшого покарання. 

Можлива допомога у створенні ефективних засобів правового захисту 

24. Відповідно до цієї рекомендації Генеральному секретареві Ради 

Європи доручено забезпечити необхідні ресурси для надання належної 

допомоги державам-членам, які проситимуть допомоги у створенні 

ефективних засобів правового захисту, як вимагає Конвенція. Ця допомога 

може, наприклад, бути у формі звітів про результати вивчення наявних 

національних засобів захисту, підготовлених експертами- консультантами з 

метою підвищення ефективності цих засобів. 

Примітка 1. Європейська конференція міністрів з проблем захисту 

прав людини, див. пункт 14(i) резолюції № 1 про інституційні та 

функціональні заходи щодо захисту прав людини на національному та 

європейському рівнях, секція A ("Вдосконалення імплементації Конвенції в 

державах-членах Ради Європи"). 

Примітка 2. Стаття 13 передбачає: "Кожен, чиї права і свободи, 

викладені в цій Конвенції, порушуються, має право на ефективний засіб 

правового захисту у відповідному національному органі". Зазначається, що 

цей додаток не містить конкретних посилань на процесуальні гарантії, що 

випливають з матеріальних прав, закріплених у статтях 2 і 3. 

Примітка 3. Див., наприклад, рішення у справі "Конка проти Бельгії" 

(Conka v. Belgium) від 5 лютого 2002 року (п. 64 і далі). 
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Примітка 4. Рішення у справі "Кудла проти Польщі" (Kudla v. Poland) 

від 26 жовтня 2000 року. 

Примітка 5. Див. Декларацію Комітету Міністрів Ради Європи 

"Гарантії довгострокової ефективності Європейського суду з прав людини" 

від 14 травня 2003 року. 

Примітка 6. Рекомендація Rec (2000) 2 Комітету Міністрів державам-

членам щодо повторного розгляду або поновлення провадження у певних 

справах на національному рівні після прийняття рішень Європейським судом 

з прав людини, ухвалена на 694 засіданні заступників міністрів 19 січня 2000 

року. 

Примітка 7. Рекомендація Rec (2002) 13 Комітету Міністрів державам-

членам щодо опублікування та розповсюдження в державах-членах тексту 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики 

Європейського суду з прав людини, ухвалена на 822 засіданні заступників 

міністрів 18 грудня 2002 року, а також Рекомендація Rec (2004) 4 Комітету 

Міністрів про роль Європейської конвенції з прав людини в університетській 

освіті та професійній підготовці, ухвалена на 114 засіданні Комітету 

Міністрів 12 травня 2004 року. 
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ДОДАТОК Ґ 

 

Рекомендація № R (93) 1 

Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам 

про ефективний доступ до закону і правосуддя 

для найбідніших верств населення 

 

 

Ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європи 

на 484 засіданні заступників міністрів 8 січня 1993 року 

 

(неофіційний переклад) 

 

Комітет Міністрів у відповідності з положеннями статті 15(b) Статуту 

Ради Європи, 

нагадуючи, що згідно з Європейською конвенцією з прав людини 

держави-учасниці заявили про свою прихильність правам людини і 

основоположним свободам; 

посилаючись на Резолюцію (76) 5 про безоплатну правову допомогу в 

цивільних, господарських і адміністративних справах і Резолюцію (78) 8 про 

безоплатну правову допомогу і юридичні консультації, Рекомендацію № R 

(81) 7 Комітету Міністрів державам-членам про заходи з полегшення доступу 

до правосуддя і резолюції Організації Об’єднаних Націй щодо прав людини і 

крайньої бідності, зокрема Резолюцію 46/121 Генеральної Асамблеї від 17 

грудня 1991 року і Резолюцію 1992/11 Комісії з прав людини від 18 лютого 

1992 року, а також на дослідження Міжнародного руху "АТD — Четвертий 

світ" "На шляху до загальнодоступного правосуддя: механізми правової 

допомоги і деякі місцеві ініціативи з точки зору сімей, що потерпають від 

крайньої бідності" [H(92)2]; 
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будучи занепокоєним становищем найбідніших верств населення, 

тобто осіб, які є особливо нужденними, маргіналізованими або виключеними 

із суспільства в економічному, соціальному і культурному відношеннях; 

вважаючи, що злиденна бідність дедалі позбавляє чоловіків і жінок 

можливості практично здійснювати свої права, які мають забезпечуватися без 

будь-яких відмінностей у відповідності зі статтею 14 Європейської конвенції 

з прав людини; 

будучи переконаним, що зусилля задля розширення доступу до закону 

і правосуддя набудуть повної ефективності лише як частина всеосяжної, 

послідовної та перспективної політики, спрямованої на ліквідацію 

злиденності у співробітництві із зацікавленими групами населення; 

посилаючись на принцип неподільності прав людини, згідно з яким 

здійснення цивільних і політичних прав, зокрема тих, які закріплені в пункті 

3(с) статті 6 і в статті 13 Європейської конвенції з прав людини, втрачає свою 

ефективність, якщо економічні, соціальні та культурні права не мають 

рівного захисту; 

знов підтверджуючи, що прихильність правам людини пов’язана з 

повагою до людської гідності, особливо щодо доступу до закону і правосуддя 

для найбідніших верств населення; 

нагадуючи, що, крім права доступу до закону і правосуддя, 

передбаченого в статті 6 Європейської конвенції з прав людини, інші 

положення Конвенції, зокрема статті 2, 3 і 8, також є застосовуваними до 

найбідніших верств населення так само, як і інші правові документи Ради 

Європи, наприклад Європейська соціальна хартія; 

вважаючи, що ця Рекомендація спрямована на вдосконалення 

існуючих систем юридичного консультування і правової допомоги, особливо 

щодо найбідніших верств населення, і, відтак, має доповнити механізми, 

котрі діють відносно інших категорій населення, для яких ці системи були 

розроблені, 
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рекомендує урядам держав-членів: 

1. Сприяти доступу найбідніших верстав населення до закону ("праву 

на захист законом") шляхом: 

а) заохочення, де це є необхідним, дій з підвищення обізнаності 

правників щодо проблем найбідніших верств населення; 

b) заохочення розвитку служб юридичного консультування для 

найбідніших верств населення; 

с) відшкодування вартості юридичних консультацій для найбідніших 

верств населення наданням безоплатної правової допомоги, не виключаючи 

здійснення невеликого внеску особами, які користуються такою допомогою, 

там, де цього вимагає внутрішнє законодавство; 

d) сприяння створенню, коли це видається доцільним, консультаційних 

центрів у районах проживання бідноти; 

2. Сприяти ефективному доступу найбідніших верств населення до 

позасудових методів розв’язання конфліктів шляхом: 

а) розширення участі недержавних організацій чи добровільних 

організацій, які надають допомогу найбіднішим верствам населення, в таких 

квазісудових формах розв’язання конфліктів, як посередництво і 

примирення; 

b) надання безоплатної правової допомоги та інших форм допомоги в 

застосуванні таких методів розв’язання конфліктів; 

3. Сприяти ефективному доступу найбідніших верств населення до 

судів, зокрема: 

а) поширенням надання безоплатної правової або інших форм 

допомоги на всі судові інстанції (цивільні, кримінальні, господарські, 

адміністративні, соціальні, тощо) та на всі змагальні або незмагальні процеси 

незалежно від того, в якій якості виступають відповідні особи; 

b) наданням безоплатної правової допомоги найбіднішим особам, які не 

мають громадянства або є іноземцями, і в будь-якому випадку, коли вони 
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постійно проживають на території держави-члена, в якій має відбутись 

провадження; 

с) визнанням права обвинуваченого на допомогу належно 

кваліфікованого адвоката за вибором, наскільки це можливо, і за адекватну 

винагороду; 

d) обмеженням обставин, за яких компетентні органи можуть 

відмовити в наданні безоплатної правової допомоги, переважно тими 

випадками, коли підставами для відмови є неприйнятність чи явно 

недостатня вірогідність виграшу справи або коли надання безоплатної 

правової допомоги не є необхідним у інтересах правосуддя; 

е) спрощенням порядку надання безоплатної правової допомоги 

найбіднішим верствам населення і розглядом питання про негайне надання 

тимчасової правової допомоги за наявності такої можливості; 

f) розглядом питання про створення можливостей для недержавних 

організацій або добровільних організацій, які опікуються найбіднішими 

верствами населення, надавати допомогу в доступі до суду особам, котрі 

перебувають у такому залежному і нужденному становищі, що не можуть 

самі захистити себе; така допомога має стосуватися як провадження в 

національних судах, такі провадження в Європейських Комісії та Суді з прав 

людини та інших міжнародних судових інстанціях; 

4. В рамках своєї загальної політики, спрямованої на ліквідацію 

крайньої бідності, в усіх можливих випадках консультуватися з 

недержавними організаціями, які опікуються питаннями цієї Рекомендації, і з 

добровільними організаціями, які надають підтримку найбіднішим верствам 

населення. 
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