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АНОТАЦІЯ 

 

Школик А.М. Адміністративно-процедурне законодавство в Україні: 

становлення та систематизація. – 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 дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми: становлення та систематизації адміністративно-

процедурного законодавства в Україні.  

У роботі встановлено, що повноцінна розробка ключових ідей 

адміністративної процедури та ухвалення відповідних актів адміністративно-

пропедурного законодавства відбувалась протягом двадцятого сторіччя, а 

найістотніший вплив на його становлення та розвиток справили: Закон про 

загальну адміністративну процедуру Австрійської Республіки 1925 року, 

федеральний Акт про адміністративну процедуру Сполучених Штатів Америки 

1946 року та Закон про адміністративну процедуру Федеративної Республіки 

Німеччини 1976 року. Наприкінці двадцятого – на початку двадцять першого 

сторіччя ухвалення загальних актів (законів, кодексів) про адміністративну 

процедуру (адміністративне провадження) ставало щораз поширенішим і 

перетворилось на світову тенденцію розвитку законодавства у публічно-

правовій сфері, яку переважно називають кодифікацією адміністративно-

процедурного законодавства. Поряд із цим, у багатьох державах відбуваються 

періодичні спроби часткової де-кодифікації в частині збільшення сфер 

публічного адміністрування, які регламентуються актами спеціального 

законодавства. Однак у жодному випадку і в жодній сучасній державі 

загальний акт про адміністративну процедуру не було скасовано повністю.  
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 З’ясовано, що становлення адміністративно-процедурного законодавства 

на українських землях у минулому сторіччі відбувалось під об’єктивним 

впливом правових систем існуючих у відповідні історичні періоди держав та 

істотно відрізнялось у міжвоєнний період на різних територіях. Ухвалені із 

використанням досвіду першої австрійської кодифікації загальні акти про 

адміністративну процедуру (адміністративне провадження) Польщі та 

Чехословаччини діяли на належних у той час до цих держав українських землях 

у період 1928-1939 років. Поряд з цим, для радянської правової системи 

прийняття загального законодавчого акта про адміністративну процедуру 

ніколи не було пріоритетом для нормотворчої діяльності. У доктрині 

радянського адміністративного права в другій половині двадцятого століття 

робились спроби розвинути теоретичні засади адміністративної процедури 

(управлінських процедур). Проте існуючі розробки провідних радянських 

науковців у цьому напрямі адміністративно-правової науки не призвели до 

формування цілісної концепції  адміністративно-процедурного права та 

відповідного законодавства.  

Доведено відсутність системного розвитку адміністративно-процедурного 

законодавства і в наступний історичний період з моменту проголошення 

незалежності України та фактично до сьогодні. У програмно-політичних 

документах загальнодержавного рівня доцільність розвитку національного 

адміністративно-процедурного законодавства варто виводити із положень 

Концепції адміністративної реформи в Україні, де було задекларовано 

необхідність прийняття окремого Адміністративно-процедурного 

(процедурального) кодексу України.  

Встановлено, що становлення та розвиток адміністративно-процедурного 

законодавства в сучасній Україні відбувалось та відбувається достатньо 

хаотично, а якість адміністративно-процедурного регулювання істотно 

відрізняється у залежності від сфери публічного адміністрування.  

Визначено існуючий стан розвитку адміністративно-процедурного 

законодавства України як такий, що не забезпечує належну реалізацію прав і 
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свобод, а також виконання обов’язків приватними особами у відносинах із 

суб’єктами публічного адміністрування.  Серед основних недоліків існуючого 

стану названо: часткову відповідність чинних нормативно-правових актів із 

вмістом адміністративно-правових норм сучасним світовим та європейським 

стандартам адміністративної процедури; наявність численних прогалин; 

регулювання процедурних питань чималою мірою у підзаконних нормативно-

правових актах; багатоплановість правового забезпечення адміністративної 

процедури у законодавчих актах трьох типів: загальних, рамкових  та 

спеціальних, що є передумовою виникнення юридичних колізій.   

Встановлено основні елементи сутності правового регулювання загальної 

адміністративної процедури: законодавче закріплення спільних стандартів 

порядку прийняття рішень та вчинення інших дій для усіх суб’єктів публічного 

адміністрування, незалежно від сфери, змісту чи території діяльності;  

достатньо детальна регламентація усіх можливих стадій прийняття рішень та 

вчинення інших дій суб’єктами публічного адміністрування; визначення 

процедурних прав та обов‘язків приватних осіб та інших суб‘єктів у 

правовідносинах з суб‘єктами публічного адміністрування; максимальне 

закріплення механізмів урахування інтересів заінтересованих суб‘єктів права в 

адміністративній процедурі. 

Виділено три основні моделі систематизації адміністративно-

процедурного законодавства, що відображають співвідношення актів 

загального і спеціального законодавства та застосовуються у правових 

системах різних держав світу: із ухваленням загального акта (закону або 

кодексу) про адміністративну процедуру із збереженням пріоритету 

спеціального законодавства; із ухваленням загального акта про адміністративну 

процедуру, що має вищу юридичну силу стосовно відповідного спеціального 

законодавства;  модель, у якій ухвалюють лише акти спеціального 

адміністративно-процедурного законодавства для певних сфер публічного 

адміністрування, однак з імплементацією загальних принципів 

адміністративної процедури в юридичні норми кожного спеціального акта. 
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  Окреслено критерії, за якими відрізняються модифікації обраної певними 

країнами моделі систематизації адміністративно-процедурного законодавства:  

сфери публічного адміністрування, на які поширюється (або не поширюється) 

загальний акт про адміністративну процедуру; форми (інструменти) діяльності 

публічної адміністрації, які регламентуються загальним актом; стадії 

адміністративного провадження, що охоплюються юридичними нормами 

загального акта; включення до загального акта окремих питань правового 

забезпечення внутрішньо-адміністративних процедур; територіальну 

юрисдикцію суб'єктів публічного адміністрування, на які поширюються норми 

загального акта про адміністративну процедуру; деталізованістю правового 

регулювання.     

Зазначено, що вибір того чи іншого варіанта наповнення мабйтнього 

загального акта про адміністративну процедуру в Україні на базі зазначених 

критеріїв, тобто, його модифікації, повинен бути належно обґрунтований із 

врахуванням прогнозу його майбутньої дієвості у практиці діяльності публічної 

адміністрації нашої держави, а не лише орієнтуючись виключно на один 

успішний приклад окремої розвинутої держави. 

Запропоновано змінити існуючу модифікацію обраної моделі 

систематизації адміністративно-процедурного законодавства, яка випливає із 

змісту положень проєкту № 3475 Закону України «Про адміністративну 

процедуру» та його «Прикінцевих і перехідних положень» на дещо відмінну.  

Передусім, у майбутньому загальному акті про адміністративну 

процедуру доцільно чітко визначити сфери публічного адміністрування, на які 

він не буде поширюватись. Включення до переліку винятків сфер публічного 

адміністрування із дією спеціального законодавства у кожному випадку має 

бути попередньо обґрунтована за участю як ключових розробників 

українського законопроєкту, так і представників конкретного міністерства чи 

відомства. Така кількість винятків не повинна бути надмірною, адже у такому 

випадку нівелюється роль загального акта про адміністративну процедуру. 
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Рекомендовано відійти від наявного вузького підходу до правового 

забезпечення лише рішень суб’єктів публічного адміністрування (названих 

адміністративними актами) та включити до майбутнього українського 

законопроєкту юридичні норми, присвячені іншим формам (інструментам) 

публічного адміністрування: загальному розпорядженню, адміністративному 

договору та фактичним (реальним) діям.  

Запропоновано переглянути підходи до регулювання стадії виконання 

адміністративних рішень, через повне та системне узгодження положень 

відповідного розділу загального акта про адміністративну процедуру із 

нормами Законів України «Про виконавче провадження» та «Про органи і 

особи, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 

органів», які необхідно істотно доповнити та переорієнтувати на виконання як 

судових, так і адміністративних рішень.  

У зв’язку з великою кількістю індивідуальних адміністративних рішень, 

що приймаються місцевими радами та їх виконавчими комітетами відповідно 

до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», нормативне забезпечення 

діяльності колективних (колегіальних) суб’єктів публічного адміністрування в 

адміністративно-процедурному законопроєкті рекомендовано розширити. 

 Доведено, що обов’язковою частиною систематизації адміністративно-

процедурного законодавства України є не лише ухвалення загального акта, але 

й приведення у відповідність (погодження) з його положеннями та сучасними 

загальноєвропейськими стандартами інших нормативно-правових актів 

України, як законодавчих, так і підзаконних. Усі чинні нормативно-правові 

акти із вмістом адміністративно-процедурних норм, починаючи від загального 

за змістом Закону України «Про звернення громадян» і завершуючи 

нормативними рішеннями органів місцевого самоврядування, повинні бути 

приведені у відповідність із положеннями загального акту про адміністративну 

процедуру.  

З огляду на особливу важливість врегулювання питання співвідношення 

між майбутніми нормами адміністративно-процедурного акта та спеціальним 
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законодавством, запропоновано наступний алгоритм приведення у 

відповідність (погодження) спеціальних законодавчих актів із положеннями 

загального акта:  аналіз та ідентифікація усіх чинних законодавчих актів, що 

регулюють адміністративну процедуру в певних сферах публічного 

адміністрування;  обґрунтування необхідності залишення чинними спеціальних 

законодавчих актів із вмістом адміністративно-процедурних норм в окремих 

сферах публічного адміністрування та закріплення їх переліку у загальному 

акті; приведення у відповідність до сучасних стандартів адміністративної 

процедури залишених чинними спеціальні законодавчі акти із вмістом 

адміністративно-процедурних норм;   визначення детального переліку 

спеціальних законодавчих актів, що втрачають чинність із дати початку 

застосування загального акта про адміністративну процедуру. 

 Підтримано позицію українських та зарубіжних теоретиків права про те, 

що вищим рівнем (або ж найдосконалішим видом чи способом) систематизації 

законодавства є його кодифікація, основним результатом якої є ухвалення 

органом законодавчої влади кодексу. Правовий аналіз положень проєкту 

Закону України № 3475 «Про адміністративну процедуру» на його 

відповідність визнаним в українській загальній теорії права характеристикам 

кодексу засвідчив наявність практично усіх ознак кодексу в існуючому 

офіційному законопроєкті.  Рекомендовано повернутись до первинної назви 

законопроєкту – Адміністративно-процедурного кодексу, яка буде 

підкреслювати найвищий рівень тематичної систематизації. 

Продемонстровано багатоаспектність діяльності щодо систематизації 

адміністративно-процедурного законодавства в Україні, що полягатиме у 

впорядкуванні та істотному оновленні нормативно-правових актів із вмістом 

адміністративно-процедурних норм та включатиме наступні елементи:  

виявлення  усіх чинних нормативно-правових актів (як законодавчих, так і 

підзаконних) із вмістом адміністративно-процедурних норм - згідно із 

усталеною теоретико-правовою класифікацією мова тут йде про облік та 

інкорпорацію адміністративно-процедурного законодавства як передумови його 
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систематизації; остаточне доопрацювання та евентуальне прийняття Верховною 

Радою України загального акта про адміністративну процедуру; формування 

його остаточного нормативного наповнення не повинно призвести до нових 

прогалин і колізій, а навпаки – стати основою формування повноцінної системи 

актів національного адміністративно-процедурного законодавства; приведення 

у відповідність (погодження) із нормами загального акта про адміністративну 

процедуру усіх інших нормативно-правових актів із вмістом адміністративно-

процедурних норм; ця робота стосується також перегляду численних 

підзаконних нормативно-правових актів, ухвалених в різні періоди як органами 

виконавчої влади, так і органами місцевого самоврядування. 

Підсумовано, що нормопроєктувальна та нормотворча діяльність, 

спрямована на майбутню систематизацію адміністративно-процедурного 

законодавства є необхідною складовою наближення до задекларованого в 

Конституції України ідеалу правової держави у сфері регулюючого впливу 

публічного права та вимагатиме чималих зусиль усіх заінтересованих осіб.  

Ключові слова: адміністративна процедура, адміністративне 

провадження, добре (належне) адміністрування, загальний акт, 

законодавство, кодифікація, систематизація. 
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It is established that the full development of key ideas of administrative 

procedure and adoption of relevant legoislative acts took place during the twentieth 

century, and the most significantly its formation and development was influenced by: 

the General Administrative Procedure Law (1925), the Federal Administrative 

Procedure Act of the United States of America (1946) and the Administrative 

Procedure Law of the Federal Republic of Germany (1976). At the end of the 

twentieth and the beginning of the twenty-first century, the adoption of general acts 

(laws, codes) on administrative procedure (administrative proceedings) became more 

widespread and became a global trend in public law, which is mostly called 

codification of administrative procedure. At the same time, in many countries there 

are periodic attempts at partial decoding in terms of increasing the areas of public 

administration, which are regulated by special legislation. However, in no case and in 

no modern state has the general act of administrative procedure been abolished 

completely. 

It is studied out that the formation of administrative procedural legislation in 

the Ukrainian lands in the last century was under the objective influence of the legal 

systems of the existing states in the relevant historical periods and differed 

significantly in the interwar period in different territories. The general acts on 

administrative procedure (administrative proceedings) of Poland and Czechoslovakia, 

that adapted the legislative experience of the first Austrian codification, were in force 

on the Ukrainian lands belonging to those states at that time in the period 1928-1939. 

At the same time, for the Soviet legal system, the adoption of a general piece of 

legislation on administrative procedure was never a priority for rule-making. In the 

doctrine of Soviet administrative law in the second half of the twentieth century, 

attempts were made to develop the theoretical foundations of administrative 

procedure (management procedures). However, the existing researches of leading 

Soviet scholars in this area of administrative law have not led to the formation of a 

holistic concept of administrative procedure law and relevant legislation. 

The lack of systematic development of administrative procedural legislation in 

the next historical period since the proclamation of Ukraine's independence and in 
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fact until today is proved. In program-political documents of the national level the 

expediency of development of the national administrative procedural legislation 

should be deduced from provisions of the Concept of administrative reform in 

Ukraine where necessity of adopting of the Administrative procedural code of 

Ukraine was declared. 

It is established that the formation and development of administrative and 

procedural legislation that took place in modern Ukraine was quite chaotic, and the 

quality of administrative procedural regulation differs significantly depending on the 

field of public administration. 

The current state of development of administrative procedural legislation of 

Ukraine is defined as one that does not ensure the proper implementation of rights 

and freedoms, as well as the performance of duties by individuals in relations with 

public administration entities. Among the main shortcomings of the current situation 

are nsmed: partial compliance of current regulations with the content of 

administrative law to modern world and European standards of administrative 

procedure; the presence of numerous gaps; regulation of procedural issues to a large 

extent in bylaws; versatility of legal support of administrative procedure in legislative 

acts of three types: general, framework and special, which is a prerequisite for legal 

conflicts. 

The main elements of the essence of legal regulation of the general 

administrative procedure are established: legislative consolidation of common 

standards of decision-making and other actions for all subjects of public 

administration, regardless of the sphere, content or territory of activity; sufficiently 

detailed regulation of all possible stages of decision-making and other actions by 

public administration entities; determination of procedural rights and obligations of 

individuals and other entities in legal relations with public administration entities; 

maximum consolidation of mechanisms for taking into account the interests of 

interested subjects of law in the administrative procedure. 

There are three main models of systematization of administrative procedural 

legislation, reflecting the ratio of general and special legislation and used in the legal 
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systems of different countries: with the adoption of a general act (law or code) on 

administrative procedure while maintaining the priority of special legislation; with 

the adoption of a general act on administrative procedure, which has the highest legal 

force in relation to the relevant special legislation; a model in which only acts of 

special administrative procedural legislation for certain spheres of public 

administration are adopted, but with the implementation of general principles of 

administrative procedure in the legal norms of each special act. 

The criteria according to which modifications of the model of systematization 

of the administrative procedural legislation chosen by certain countries differ are 

outlined: spheres of public administration to which the general act on administrative 

procedure extends (or does not extend); forms (tools) of public administration 

activity, which are regulated by a general act; stages of administrative proceedings 

covered by the legal norms of the general act; inclusion in the general act of certain 

issues of legal support of internal administrative procedures; territorial jurisdiction of 

public administration entities to which the norms of the general act on administrative 

procedure apply; detail of legal regulation. 

It is noted that the choice of a variant of filling the future general act on 

administrative procedure in Ukraine on the basis of these criteria, ie, its modification, 

should be duly justified taking into account the forecast of its future effectiveness in 

the practice of public administration of our state. And not only focusing solely on one 

successful example of a single developed state. 

It is proposed to change the existing modification of the chosen model of 

systematization of administrative procedural legislation, which follows from the 

content of the provisions of the draft № 3475 of the Law of Ukraine "On 

Administrative Procedure" and its "Final and Transitional Provisions" to slightly 

different. 

First of all, it is expedient to clearly define the areas of public administration to 

which the future general act on administrative procedure will not apply. The inclusion 

of the areas of public administration with special legislation in the list of exceptions 

in each case must be pre-justified with the participation of both key developers of the 
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Ukrainian draft law and representatives of a particular ministry or agency. This 

number of exceptions should not be excessive, because the role of the general act on 

administrative procedure in such a case is decreased. 

It is recommended to move away from the existing narrow approach to legal 

support only of decisions of public administration entities (called administrative acts) 

and to include in the future Ukrainian law legal norms on other forms (instruments) 

of public administration: general order, administrative agreement and actual (real) 

action.  

It is proposed to review approaches to regulating the stage of execution of 

administrative decisions, through full and systematic harmonization of the relevant 

section of the general act on administrative procedure with the Laws of Ukraine "On 

enforcement proceedings" and "On bodies and persons enforcing judgments and 

decisions of other bodies", which should be significantly supplemented and refocused 

on the implementation of both judicial and administrative decisions. 

Due to the large number of individual administrative decisions issued by local 

councils and their executive committees in accordance with the Law "On Local self-

government in Ukraine", it is recommended to expand the regulatory activities of 

collective (collegial) public administration entities in the administrative procedure 

draft lawl. 

It is proved that the obligatory part of systematization of administrative 

procedural legislation of Ukraine is not only the adoption of a general act, but also 

bringing in line (agreement) with its provisions and modern European standards of 

other regulations of Ukraine, both legislative and bylaws. All current normative legal 

acts with the content of administrative procedural norms, starting from the general 

content of the Law of Ukraine “On citizens' appeals” and ending with normative 

decisions of local self-government bodies, must be brought in line with the provisions 

of the general act on administrative procedure. 

Given the special importance of regulating the relationship between future 

rules of administrative procedure and special legislation, the following algorithm is 

proposed to bring (harmonize) special legislation with the provisions of the general 
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act: analysis and identification of all current legislation governing the administrative 

procedure in certain areas of public administration; substantiation of the necessity to 

keep in force special legislative acts with the content of administrative procedural 

norms in separate spheres of public administration and fixing of their list in the 

general act; bringing in line with modern standards of administrative procedure 

special legislative acts with the content of administrative procedural norms; 

determination of a detailed list of special legislative acts that expire from the date of 

application of the general act on administrative procedure. 

The position of Ukrainian and foreign theorists of law is supported that the 

highest level (or the most perfect type or method) of systematization of legislation is 

its codification, the main result of which is the adoption of the code by the legislature. 

The legal analysis of the provisions of the draft Law of Ukraine № 3475 “On 

administrative procedure” for its compliance with the characteristics of the Code 

recognized in the Ukrainian general theory of law showed the presence of almost all 

features of the code in the existing official draft law. It is recommended to return to 

the original title of the bill - the Administrative procedure code, which will 

emphasize the highest level of thematic systematization. 

The multifaceted activity of systematization of administrative procedural 

legislation in Ukraine is demonstrated, which will consist in streamlining and 

substantially updating normative legal acts with the content of administrative 

procedural norms and will include the following elements: identification of all current 

normative-legal acts (both legislative and by-laws) with the content of administrative 

procedural norms - according to the established theoretical and legal classification it 

is a question of the accounting and incorporation of the administrative procedural 

legislation as preconditions of its systematization; final elaboration and eventual 

adoption by the Verkhovna Rada of Ukraine of a general act on administrative 

procedure; the formation of its final normative content should not lead to new gaps 

and conflicts, but on the contrary - become the basis for the formation of a full-

fledged system of acts of national administrative procedural legislation; bringing in 

compliance (agreement) with the norms of the general act on administrative 
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procedure of all other normative legal acts with the content of administrative 

procedural norms; this work also concerns the revision of numerous by-laws adopted 

in different periods by both the executive and local self-government bodies 

It is concluded that normative design and legislative activity aimed at future 

systematization of administrative procedural legislation is a necessary component of 

approximation to the ideal of the state of law declared in the Constitution of Ukraine 

in the field of regulatory influence of public law and will require considerable efforts 

of all interested parties. 

Key words: administrative procedure, administrative proceeding, codification, 

general act, good administration, legislation, systematization.  
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження.  Повноцінне та систематизоване 

адміністративно-процедурне законодавство є необхідним складником 

формування правової держави в Україні. Без такого законодавства правове 

забезпечення діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування та інших уповноважених суб’єктів публічного адміністрування 

залишатиметься фрагментарним, розрізненим і таким, що не забезпечує на 

належному рівні реалізацію прав, свобод та законних інтересів приватних осіб у 

численних правовідносинах із зазначеними суб’єктами. 

На час завершення цього дослідження основоположний акт 

адміністративно-процедурного законодавства у варіанті проєкту Закону 

України «Про адміністративну процедуру» № 3475 був прийнятий у першому 

читанні Верховною Радою України та активно доопрацьовується. Принципову 

доцільність ухвалення цього законодавчого акта неодноразово підкреслювали 

багато фахівців з адміністративного права впродовж останніх 20 років, а 

кількість критиків такого ухвалення із часом меншає. При цьому евентуальне 

прийняття майбутнього загального акта про адміністративну процедуру є 

необхідною, проте не достатньою нормативною передумовою становлення 

адміністративно-процедурного законодавства в нашій державі. Основні ідеї та 

принципи адміністративної процедури необхідно буде імплементувати в інші 

нормативно-правові акти України, що містять адміністративно-процедурні 

норми. Орієнтовно йдеться про узгодження із сучасними правовими 

стандартами адміністративної процедури десятків законодавчих та сотень чи 

навіть тисяч підзаконних нормативно-правових актів. Таким чином, майбутня 

систематизація адміністративно-процедурного законодавства вимагатиме 

істотних зусиль усіх долучених до нормотворчої діяльності суб’єктів як на 

загальнодержавному, так і на місцевому рівні. 

В історико-правовому контексті адміністративно-процедурне законодавство 

є відносно новою складовою частиною адміністративного законодавства 
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загалом, адже воно формувалося в різних країнах не в античні часи, а 

переважно впродовж ХХ століття. Досить непросте становлення 

адміністративно-процедурного законодавства в Україні зумовлене здебільшого 

незначним рівнем наступності в його розвитку: у радянській правовій системі 

акти адміністративно-процедурного законодавства не мали належного місця 

порівняно, наприклад, з кримінальним чи кримінально-процесуальним 

законодавством. З іншого боку, дія нормативно-правових актів про 

адміністративну процедуру впродовж десятиріччя перед початком Другої 

світової війни на українських землях, що входили до тогочасних Польщі та 

Чехословаччини, донині залишається не надто відомою для вітчизняних 

дослідників. 

У сучасній Україні розроблення ключових ідей адміністративної процедури 

фактично розпочалося лише на межі тисячоліть. Низка представників 

вітчизняної адміністративно-правової науки усвідомили необхідність 

формування адміністративно-процедурного права як надзвичайно важливої 

підгалузі, без якої складно уявити повноцінне адміністративне право загалом. 

Проблеми адміністративної процедури та її закріплення в актах відповідного 

законодавства висвітлюються в роботах В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, 

Д.С. Астахова, В.М. Бевзенка, І.В. Бойко, Ш.Н. Гаджиєвої, П.В. Діхтієвського, 

Є.С. Герасименка, Т.О. Гуржія, Н.Ю. Задираки, О.Т. Зими, Т.О. Карабін, 

І.О. Картузової, Д.А. Козачук, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, 

О.В. Кузьменко, О.С. Лагоди, Є.О. Легези, Д.М. Лук’янця, Д.В. Лученка, 

П.С. Лютікова, Р.С. Мельника, О.І. Миколенка, Р.В. Миронюка, О.В. Музи, 

А.Ю. Осадчого, В.Г. Перепелюка, Н.Б. Писаренко, Д.В. Приймаченка, 

О.М. Соловйової, С.Г. Стеценка, Д.В. Сущенка, В.П. Тимощука, О.К. Туркової, 

А.А. Шараї та інших українських учених, що й стали базою для дисертації. 

Водночас з огляду на чималий і тривалий досвід успішного застосування 

адміністративно-процедурного законодавства в багатьох державах (насамперед 

країнах Європейського Союзу, хоча ним аналіз не обмежувався) у дослідженні 
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активно використовувалися наукові праці зарубіжних дослідників 

адміністративної процедури. 

На рівні дисертаційних робіт в Україні розглядалися переважно загальні 

питання теорії адміністративної процедури (наприклад, у роботах 

«Адміністративна процедура: теорія і практика застосування» 

О.С. Лагоди (2007 р.), «Процедура прийняття адміністративних актів: питання 

правового регулювання» В.П. Тимощука (2009 р.), «Місце адміністративного 

процедурного права в системі юридичних знань та системі права України» 

О.І. Миколенка (2011 р.), «Адміністративні процедури в Україні та країнах 

Європи: порівняльно-правовий аспект» Д.В. Сущенка (2018 р.), «Принципи 

здійснення адміністративних процедур органами публічної влади: теоретичні 

основи визначення та застосування» І.В. Криворучка (2018 р.), «Принципи 

адміністративно-процедурного права: питання теорії і практики» А.А. Шараї 

(2020 р.)), а також проблеми правового забезпечення окремих видів 

спеціальних адміністративних процедур (зокрема, у дослідженнях 

«Заохочувальні адміністративні процедури» Д.А. Козачук (2010 р.), 

«Адміністративні процедури у сфері оподаткування в Україні» А.М. Луцика 

(2015 р.), «Правова природа процедур надання адміністративних послуг» 

О.К. Туркової (2017 р.), «Адміністративні процедури в сфері соціального 

захисту населення» С.С. Уханенка (2018 р.), «Адміністративні процедури у 

сфері міграції» Ю.В. Єрмакова (2020 р.)). Усі названі дисертаційні роботи 

містять певні положення про доцільність прийняття чи вдосконалення актів 

адміністративно-процедурного законодавства в Україні, а саме як загального 

закону або ж кодексу, так і спеціальних законодавчих актів, що містять 

адміністративно-процедурні норми. 

З-поміж захищених в Україні наукових досліджень варто окремо згадати 

кандидатську дисертацію Д.С. Астахова «Кодифікація адміністративно-

процедурного законодавства» (2011 р.), адже її тематика є найближчою до 

нашої роботи. У ній було закладено науково-теоретичну базу для майбутнього 

системного впорядкування адміністративно-процедурного законодавства в 
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нашій державі. Проте комплексних наукових досліджень, присвячених 

безпосередньо адміністративно-процедурному законодавству, які враховували 

би останні національні й зарубіжні розробки адміністративно-правової 

доктрини, сутність основних ідей адміністративно-процедурного законодавства 

та його майбутньої систематизації, у вітчизняній науці немає, що й актуалізує 

наше дослідження, зумовлює його наукове та практичне значення. 

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

виконано на підставі пріоритетних напрямів наукових досліджень Львівського 

національного університету імені Івана Франка та Запорізького національного 

університету в межах таких бюджетних тем: «Правове забезпечення 

реформування публічної адміністрації» (номер державної реєстрації 

016U001649, 2016–2018 рр.), «Адаптація адміністративного та фінансового 

законодавства України до права Європейського Союзу» (номер державної 

реєстрації 0119U002407, 2019–2021 рр.), «Дослідження проблем теорії 

адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер державної 

реєстрації 0115U00711). Також тематика дисертації безпосередньо пов’язана з 

реалізацією положень Концепції адміністративної реформи в Україні, 

затвердженої Указом Президента України від 22 липня 1998 р. № 810/98; 

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

України від 12 січня 2015 р. № 5/2015; Стратегії реформування державного 

управління України на період до 2021 року (у редакції Розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Деякі питання реформування державного управління 

України» від 18 грудня 2018 р. № 1102-р). 

Мета та задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідження 

еволюції становлення й майбутньої систематизації адміністративно-

процедурного законодавства в Україні, а також вироблення на цій основі 

рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правового 

забезпечення вказаної сфери суспільних відносин. 

Для досягнення зазначеної мети в дисертації необхідно було виконати такі 

основні задачі: 
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 простежити ґенезу адміністративно-процедурного законодавства в 

державах, що найбільше вплинули на його формування, та в державах, до яких 

належали українські землі в минулому; 

 охарактеризувати становлення адміністративно-процедурного 

законодавства в сучасній Україні; 

 встановити основні елементи сутності правового регулювання 

адміністративної процедури; 

 визначити основні недоліки існуючого стану розвитку адміністративно-

процедурного законодавства України; 

 виділити основні моделі систематизації адміністративно-процедурного 

законодавства, які застосовано у правових системах різних держав світу; 

 проаналізувати специфіку розробленого проєкту Закону України «Про 

адміністративну процедуру» як основи для майбутньої систематизації 

адміністративно-процедурного законодавства в Україні; 

 обґрунтувати найбільш доцільну для України модель систематизації 

адміністративно-процедурного законодавства; 

 окреслити критерії, за якими відрізняються певні модифікації обраної 

моделі систематизації адміністративно-процедурного законодавства в 

державах, що ухвалили загальний акт про адміністративну процедуру; 

 запропонувати оптимальну модифікацію обраної моделі систематизації 

адміністративно-процедурного законодавства в Україні; 

 визначити алгоритм майбутньої систематизації адміністративно-

процедурного законодавства для України; 

 з’ясувати основні світові тенденції розвитку адміністративно-

процедурного законодавства на сучасному етапі. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані зі становленням та 

систематизацією адміністративно-процедурного законодавства в Україні. 

Предметом дослідження є адміністративно-процедурне законодавство в 

Україні: становлення та систематизація. 
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Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить 

сукупність методів і прийомів наукового пізнання, як загальнонаукових 

(історико-правовий, логічний, системний аналізи тощо), так і спеціальних 

(документальний аналіз, порівняльно-правовий метод тощо), використання 

яких у системному взаємозв’язку дало змогу досягти поставленої мети, 

забезпечити повноту і всебічність осмислення предмета дослідження, а також 

наукову достовірність та переконливість отриманих результатів. Зокрема, 

історико-правовий метод було використано для з’ясування ретроспективи 

формування адміністративно-процедурного законодавства у країнах, що 

першими почали ухвалювати загальні акти про адміністративну процедуру, у 

державах, до яких належали українські землі протягом ХХ століття, та в 

сучасній Україні (підрозділи 1.1, 4.1). Логіко-семантичний метод застосовано 

для формулювання пропозицій щодо ключових дефініцій адміністративно-

процедурного законодавства (параграф 5.2.3). Для встановлення сутності 

адміністративної процедури, її співвідношення із суміжними правовими 

поняттями, а також визначення обсягу правового регулювання загальних актів 

про адміністративну процедуру використано структурно-функціональний 

метод, прийоми логічного методу (підрозділи 1.2, 1.3, 4.3). Логіко-юридичний 

метод було застосовано для з’ясування визначальних ідей, принципів і правил 

адміністративно-процедурного законодавства (розділ 2). Методи 

документального аналізу використано для з’ясування існуючого стану 

правового забезпечення адміністративної процедури в чинних законодавчих і 

підзаконних нормативно-правових актах України та для виділення в них 

адміністративно-процедурних норм (підрозділи 3.2, 3.3). За допомогою 

методології порівняльного правознавства, прийомів логічного методу виявлено 

переваги й недоліки зарубіжних прикладів систематизації адміністративно-

процедурного законодавства, окреслено оптимальні шляхи його використання в 

Україні (підрозділи 2.2, 4.2, 4.3, 4.4). Методи моделювання застосовано для 

з’ясування перспективних моделей і модифікацій систематизації 

адміністративно-процедурного законодавства, а також для розроблення 
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пропозицій щодо формулювання його майбутніх положень (підрозділи 4.2, 5.2, 

5.3, 6.2). Системний метод використано в окресленні механізму реалізації 

систематизації адміністративно-процедурного законодавства (підрозділ 6.3). 

Нормативну основу роботи становлять наднаціональні джерела права, 

насамперед акти Ради Європи та Європейського Союзу, Конституція України, 

міжнародні договори, національні законодавчі й підзаконні нормативні акти, 

загальні акти (закони та кодекси) про адміністративну процедуру окремих 

зарубіжних держав, а також результати нормопроєктної роботи. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності 

суб’єктів публічного адміністрування, політико-правова публіцистика, 

енциклопедичні та довідкові видання, матеріали судової практики. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертаційна 

робота є одним із перших у національній адміністративно-правовій доктрині 

досліджень щодо становлення, сутності й розвитку адміністративно-

процедурного законодавства. За наслідками проведеного дослідження 

сформульовано пропозиції щодо юридичного змісту актів адміністративно-

процедурного законодавства в Україні та їх систематизації, зокрема: 

уперше: 

 узагальнено історіографію формування й розвитку правової доктрини 

адміністративної процедури наприкінці ХІХ – упродовж ХХ століття та 

визначено законодавчі акти, що справили найістотніший вплив на становлення 

й розвиток адміністративно-процедурного законодавства в різних правових 

системах; 

 обґрунтовано висновок щодо змістового наповнення ідеї адміністративної 

процедури через забезпечення додержання двох взаємопов’язаних 

основоположних принципів – верховенства права та доброго (належного) 

адміністрування; 

 проведено системний аналіз переваг і недоліків трьох основних моделей 

систематизації адміністративно-процедурного законодавства, які відображають 
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співвідношення загального й спеціального законодавства та застосовуються у 

правових системах різних держав світу; 

 окреслено найважливіші критерії, за якими відрізняються модифікації 

обраної певними країнами моделі систематизації адміністративно-

процедурного законодавства в державах, що належать до континентальної та 

англо-американської правових систем та ухвалили свого часу загальний акт 

(закон чи кодекс) про адміністративну процедуру; 

 рекомендовано відійти від наявного вузького підходу до правового 

забезпечення у проєкті Закону України «Про адміністративну процедуру» лише 

рішень суб’єктів публічного адміністрування, названих адміністративними 

актами, та включити до законопроєкту юридичні норми, присвячені іншим 

формам (інструментам) публічного адміністрування: загальному 

розпорядженню, адміністративному договору та фактичним (реальним) діям; 

 запропоновано авторський алгоритм узгодження спеціальних 

законодавчих актів, що містять адміністративно-процедурні норми, з 

положеннями майбутнього українського загального акта про адміністративну 

процедуру; 

 встановлено основні сучасні тенденції розвитку адміністративно-

процедурного законодавства (кодифікацію, періодичну новелізацію, 

рекодифікацію, декодифікацію, конвергенцію), при цьому зазначено, що 

тенденція кодифікації аналізованого законодавства залишається превалюючою, 

кількість держав, що ухвалили загальні акти про адміністративну процедуру, 

постійно зростає, а спроби часткової декодифікації в жодній сучасній державі 

не привели до скасування загального акта (закону чи кодексу); 

удосконалено: 

 доктринальні положення щодо додаткового обґрунтування необхідності 

закріплення спільних стандартів порядку прийняття рішень та вчинення інших 

дій для всіх суб’єктів публічного адміністрування незалежно від сфери, змісту 

чи території діяльності, що поєднується з детальною регламентацією 
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процедурних прав та обов’язків громадян та інших суб’єктів у правовідносинах 

із суб’єктами публічного адміністрування; 

 розуміння адміністративної процедури як закріпленого правовими 

нормами порядку вчинення всіх рішень і дій уповноваженими суб’єктами 

публічного адміністрування; при цьому зазначено, що в більшості орієнтованих 

на австрійське та німецьке право загальних актів регламентується лише 

адміністративна процедура зовнішнього спрямування, результатом якої є 

рішення публічної адміністрації індивідуального характеру, водночас у чималій 

кількості держав світу загальні акти про адміністративну процедуру мають 

значно ширший предмет правового регулювання; 

 теоретичні положення стосовно сутності та призначення принципів 

адміністративної процедури як для правового регулювання, так і для 

правозастосування, а також підкреслено особливу роль і значення принципу 

офіційності (інквізиційного, дослідницького) у діяльності суб’єктів публічного 

адміністрування; 

 аргументацію стосовно досить низького рівня правової регламентації за 

допомогою адміністративно-процедурних норм порядку прийняття рішень та 

вчинення інших дій публічною адміністрацією в Україні, а також того, що 

нормативно-правові акти, які містять адміністративно-процедурні норми, є 

надмірно розпорошеними та мають численні прогалини; 

 наукові положення про те, що обов’язковою частиною систематизації 

адміністративно-процедурного законодавства України є не лише ухвалення 

загального акта (закону чи кодексу), а й узгодження з його положеннями та 

сучасними загальноєвропейськими стандартами інших нормативно-правових 

актів України, як законодавчих, так і підзаконних, зокрема й нормативних 

рішень органів місцевого самоврядування; 

набули подальшого розвитку: 

 теза про те, що найскладнішим питанням для кожної держави, яка 

ухвалює загальний акт (закон, кодекс) про адміністративну процедуру, є 
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врегулювання його співвідношення з актами спеціального законодавства, що 

зумовлює необхідність максимально чіткого розмежування дії загального та 

спеціальних законів; 

 наукові погляди українських і зарубіжних теоретиків права щодо того, що 

вищим рівнем (або ж найдосконалішим видом чи способом) систематизації 

законодавства є його кодифікація, основним результатом якої варто вважати 

ухвалення органом законодавчої влади кодексу; при цьому проведений 

правовий аналіз положень проєкту Закону України «Про адміністративну 

процедуру» № 3475 на його відповідність до визнаних в українській загальній 

теорії права характеристик кодексу свідчить про наявність усіх ознак кодексу, з 

огляду на що рекомендовано повернутися до первинної назви законопроєкту – 

Адміністративно-процедурного кодексу України, яка буде підкреслювати 

найвищий рівень тематичної систематизації в майбутньому законодавчому акті. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в їх теоретичному та 

практичному підґрунті, адже представлені в дисертації доктринальні 

напрацювання та зроблені в результаті дослідження висновки можуть бути 

використані в таких напрямах: 

 науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових досліджень 

у сфері правового регулювання адміністративної процедури; 

 правотворчості – у формуванні науково-практичних пропозицій з 

удосконалення положень загального акта (закону чи кодексу) про 

адміністративну процедуру, а також спеціальних законодавчих і підзаконних 

нормативно-правових актів, що містять адміністративно-процедурні норми; 

 правозастосуванні – для підвищення рівня правової підготовки та 

поглиблення знань державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування про адміністративну процедуру; 

 освітньому процесі – під час викладання курсів «Адміністративне право», 

«Адміністративна процедура», «Адміністративне процесуальне право». 
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Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення 

й висновки дисертації були оприлюднені на 21 науково-практичній конференції 

та круглих столах, зокрема: «Українське адміністративне право: актуальні 

проблеми реформування» (м. Суми, 2000 р.); «Проблеми державотворення і 

захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 2008 р, 2009 р., 2012 р., 2014 р., 

2015 р., 2016 р., 2017 р., 2018 р., 2019 р., 2020 р.); «Адміністративне право 

України: сучасність та перспективи розвитку» (м. Київ, 2012 р.); 

«Адміністративне право і процес: історія, сучасність, перспективи розвитку» 

(м. Запоріжжя, 2014 р.); «Сучасна адміністративно-правова доктрина захисту 

прав людини» (м. Харків, 2015 р.); «Інновації в юридичній освіті» (м. Київ, 

2015 р);  «Адміністративна процедура: особливості формування української 

концепції» (м. Харків, 2017 р.); «Адміністративний акт: теорія та практика» 

(м. Київ, 2017 р.); «Вороновські читання: єдність адміністративних та 

фінансових процедур» (м. Львів, 2018 р.); «Реформа місцевого самоврядування 

в Україні: сучасні тенденції та виклики» (м. Львів, 2018 р.); «Розвиток правової 

науки: механізми вибору та реалізації пріоритетів» (м. Сніна, 2019 р.); 

«Міжнародні та європейські стандарти місцевого самоврядування: проблеми 

імплементації в Україні» (м. Львів, 2019 р.). 

Публікації. Основні результати роботи знайшли відображення в 

51 науковій праці, зокрема: 1 одноосібній та 2 колективних монографіях, 

1 навчальному посібнику, 22 наукових статтях, що опубліковані у фахових 

виданнях із юридичних дисциплін та наукових періодичних виданнях України 

та зарубіжних держав, 4 інших виданнях, а також у 21 тезі доповідей на 

науково-практичних конференціях. 

Структура дисертаційного дослідження. Дисертація складається з 

анотації, вступу, 6 розділів, що містять 20 підрозділів і 3 параграфи, висновків 

та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 

417 сторінок, у тому числі основного тексту – 361 сторінка. Список 

використаних джерел налічує 234 найменування. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

1.1 Адміністративно-процедурне законодавство та доцільність його 

систематизації (включаючи кодифікацію) de lege ferenda 

 

У цій роботі буде зроблено спробу дослідження становлення і 

систематизації «адміністративно-процедурного законодавства». З огляду на це 

варто визначитись, що ми розуміємо під виділеним словосполученням, яке до 

цього часу є не достатньо відомим чималій частині вітчизняних юристів.  

Передусім нагадаємо, що ключове у ньому поняття «законодавство» 

вживається в українській правничій літературі принаймні у трьох значеннях: 

1) вузькому – як сукупності лише законодавчих актів, схвалених 

Верховною Радою України  (законів, кодексів та ратифікованих міжнародних 

договорів). Таку позицію поділяє, зокрема, В. Сущенко, вказуючи, що 

«законодавство складають саме закони, а інші нормативно-правові акти 

приймаються на їх основі, на виконання і у відповідності до законів держави» 

[151]. 

 2) широкому – як сукупності не лише законодавчих, але й інших 

нормативно-правових актів, схвалених Верховною Радою України та іншими 

вищими органами державної влади: Президентом та Кабінетом Міністрів 

України. Таке офіційне тлумачення аналізованого поняття було схвалене понад 

двадцять років тому Конституційним Судом України та охоплювало: «закони 

України,   чинні   міжнародні   договори   України,    згода    на обов'язковість  

яких  надана  Верховною  Радою  України,  а  також постанови  Верховної  Ради  

України,  укази  Президента   України, декрети  і постанови Кабінету Міністрів 

України,  прийняті в межах їх повноважень та відповідно  до  Конституції  

України  і  законів України» [140].  

 При тому відразу зауважимо, що таке тлумачення в рішенні 

Конституційного Суду України неодноразово критикувалось як науковцями, 
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так і практикуючими юристами. Зокрема, професор Р.С. Мельник закликає 

«рішуче та однозначно відмовитись від широкого розуміння категорій «закон» і 

«законодавство», оскільки воно не просто не відповідає, а суперечить 

конституційним нормам, якими закріплено принцип розподілу влади, що 

передбачає, поряд з іншим, виключне право парламенту на видання законів» 

[66, с. 209].  

 3) найширшому – як сукупність усіх нормативно-правових актів, 

схвалених уповноваженими суб‘єктами нормотворення не лише на рівні вищих 

органів державної влади, але й  центральних та місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування. Відповідне цьому підходу 

визначення знаходимо на офіційному сайті Верховної Ради України, на якому 

зазначено, що термін "законодавство" використовується в правовій системі в 

основному у значенні сукупності законів та інших нормативно-правових актів, 

які регламентують ту чи іншу сферу суспільних відносин і є джерелами певної 

галузі права [35].  

 З метою досягнення максимальної повноти, наше дослідження буде 

охоплювати всі три названі підходи, хоча очевидною видається привабливість 

юридичної «чистоти» першого, вузького розуміння законодавства як 

сукупності виключно законодавчих актів. При тому звернемо увагу, що в 

останньому офіційному варіанті проєкту Закону України «Про адміністративну 

процедуру» пропоноване положення також є найближчим до вузького 

розуміння, хоча і в дещо розширеному варіанті. Відповідно до присвяченої саме 

цьому питанню статті 3 законопроєкту, адміністративна процедура 

визначається п’ятьма групами джерел права: 

1) Конституцією України; 

2) самим (загальним) законом; 

3) іншими (спеціальними) законами України; 

4) міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України,  

5) з урахуванням практики Європейського суду з прав людини [93].  
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Коротко прокоментуємо коректність такого переліку, який загалом 

відповідає усталеним в Україні юридичним конструкціям. Передусім, 

віднесення Конституції України до джерел права, які визначають 

адміністративну процедуру видається дещо «натягнутим». Більшість 

конституційно-правових норм, що регламентують виконавчу владу, визначають 

її організацію та повноваження окремих суб’єктів її здійснення. А от 

конкретних юридичних норм, регулюючих порядок здійснення виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, який у достатньо спрощеному варіанті 

назвемо адміністративною процедурою, в Основному Законі практично немає.  

Мало що змінює у цьому контексті формалізація в Конституції України 

назв юридичних актів, які приймають ті чи інші суб’єкти публічного 

адміністрування, як-от: постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України  

(стаття 117) чи рішень органів місцевого самоврядування (стаття 144). Більше 

того, у пункті 12) статті 92 Конституції України прямо закріплено необхідність 

визначення саме законами України діяльності органів виконавчої влади. 

Подібно у частині другій статті 120  міститься положення про визначення 

Конституцією і законами України порядку діяльності Кабінету Міністрів 

України та інших центральних та місцевих органів виконавчої влади [54]. 

Незважаючи на згадку в останньому випадку самої Конституції, вважаємо, що 

всі названі конституційні норми безпосередньо не регулюють адміністративної 

процедури, а носять бланкетний характер, відсилаючи до законів (або кодексів) 

як основної групи джерел відповідного законодавства.  

 Саме законодавчим актам присвячено як другий, так і третій пункти 

названого  вище переліку, відповідно до якого пропонується визначати 

законодавство про адміністративну процедуру в офіційному законопроєкті.  На 

цьому етапі дослідження лише звернемо увагу на те, що його розробники 

виключають навіть потенційну можливість майбутнього правового 

забезпечення адміністративної процедури в одному (єдиному) загальному 

законодавчому акті. Таким чином, поряд із ним будуть діяти інші закони чи 

кодекси, очевидно із вужчими сферами регулювання, які в теорії права 
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називають спеціальними. Дослідження співвідношення дії майбутнього 

загального акта про адміністративну процедуру із спеціальними законодавчими 

актами стане одним із визначальних у цій роботі. 

 До четвертої групи джерел законодавства про адміністративну процелуру 

в згаданому законопроєкті віднесено міжнародні договори України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що формально 

юридично дублює положення статті 9 Конституції України щодо міжнародних 

договорів.  Правове регулювання адміністративної процедури у міжнародних 

договорах не можна вважати поширеним явищем, адже зазвичай ці питання 

віднесено до внутрішньої (національної) компетенції держав. Однак часткова 

регламентація адміністративної процедури усе ж таки міститься в окремих 

міжнародних договорах, наприклад, у ратифікованій Україною 17 грудня 2008 

року із рядом застережень Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в 

податкових справах [111]. 

 Серед ратифікованих Україною міжнародних договорів, мабуть 

найвідомішою у вітчизняному правозастосуванні є Конвенція про захист прав 

людини і основоположних свобод [52]. Варто погодитись з В.В. Решотою, що 

ця Конвенція «виступає фундаментальним джерелом адміністративного права, 

що закріплює основний каталог прав людини, у тому числі, у взаємовідносинах 

між органами публічної адміністрації та особами приватного права» [135, 

с.169], а такі відносини чималою мірою регулюються адміністративно-

процедурними нормами. Проте, більшість  норм названої Конвенції носить 

яскраво виражений матеріально-правовий характер, а поза тим регламентують 

організацію та функціонування самого Європейського суду з прав людини, а не 

адміністративну  процедуру. На нашу думку, такий стан недостатнього 

представлення адміністративно-процедурних норм у  Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод зумовлений фактом, що її розробляли ще 

наприкінці 40-х років минулого століття і ухвалили у 1950 році, а більшість 

сучасних стандартів адміністративної процедури (наприклад, право на добре 
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адміністрування) було сформульовано значно пізніше, в останній чверті 

минулого або взагалі в новому, ХХІ столітті. 

П’ятий пункт нашого переліку: визначення адміністративної процедури із 

врахуванням практики Європейського суду з прав людини, - зумовлений 

віднесенням практики цього суду до джерел права, що застосовується судами 

України. Така норма міститься у статті 17 Закону України «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини». Поряд з 

цим, у преамбулі цього Закону передбачено,  що ним регулюються 

впровадження   європейських стандартів прав людини не лише в  українське  

судочинство,  але й адміністративну  практику. Якщо Європейський суд з прав 

людини у своєму рішенні відзначить системні недоліки в діяльності суб’єктів 

публічного адміністрування, останні повинні змінити свою усталену практику. 

У змісті Закону також знаходимо норми про обов’язки Кабінету Міністрів 

України та інших органів виконавчої влади ініціювати законопроєкти та 

вносити зміни до власних нормативно-правових актів, спрямовані на усунення 

недоліків, встановлених рішеннями Європейського   суду з прав людини [96].  

Тобто, практика цього суду мала б впливати не лише на правозастосовну, але й 

правотворчу діяльність суб’єктів публічного адміністрування. 

Для прикладу, Європейський суд з прав людини при розгляді справі 

«Релігійна громада Свідків Єгови Тернівського району міста Кривого Рогу 

проти України» встановив, що представники  громади-заявниці отримали права 

на землю та дозвіл на будівництво культової споруди в уповноважених органів 

місцевого самоврядування. Однак Криворізька міська рада не ухвалила рішення 

про затвердження проєкту відведення земельної ділянки та надання її в оренду 

громаді-заявниці у зв’язку із запереченнями власників сусідніх будинків. У 

своєму рішенні від 03 вересня 2019 року Європейський суд з прав людини 

вказав, що «необмежені дискреційні повноваження міської ради не 

узгоджувалися з проголошеним у практиці Суду принципом, що «надання 

органам виконавчої влади правової дискреції у вигляді необмежених 

повноважень було б несумісним з принципом верховенства права» [134]. Умови 
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правомірності рішень суб’єктів публічного адміністрування, прийнятих при 

реалізації дискреційних повноважень, регулюються в адміністративно-

процедурному законодавстві багатьох держав, а в Україні пропонуються у 

пункті 3 статті 6 проєкту Закону «Про адміністративну процедуру» [93]. Однак 

навіть сьогодні уповноважені органи публічного адміністрування і, передусім, 

місцеві ради повинні враховувати процитоване рішення   Європейського   суду 

з прав людини у своїй практиці. 

Підсумовуючи огляд запропонованого в проєкті Закону України «Про 

адміністративну процедуру» переліку джерел відповідного законодавства, 

варто ствердити, що ним закладено основу для орієнтації майбутніх суб’єктів 

правозастосування  в адміністративно-процедурному законодавстві. При тому 

виділимо його головну особливість – повну відсутність підзаконних 

нормативно-правових актів, що кардинально відрізняє цей підхід від існуючого 

правового забезпечення адміністративної процедури в Україні, де такі акти 

займають насправді «левову» частку. Загалом варто підтримати такий підхід 

розробників українського законопроєкту, при тому усвідомлюючи складність і 

тривалість реалізації поставленого завдання, адже попередня надзвичайно 

вагома роль підзаконних нормативно-правових актів  є усталеною традицією в 

нашій державі. 

Повертаючись до попередньої тези про врахування в нашому дослідженні 

усіх трьох підходів до розуміння поняття «законодавство», обґрунтовуємо це 

необхідністю повного та об‘єктивного висвітлення усієї існуючої сукупності 

нормативно-правових актів України, що містять адміністративно-процедурні 

норми. Як побачимо далі у наступних підрозділах, джерела права із різним 

вмістом адміністративно-процедурних норм наявні сьогодні як у законах 

України, так і підзаконних нормативно-правових актах: постановах Кабінету 

Міністрів України, наказах міністерств та деяких інших центральних органів 

виконавчої влади, рішеннях органів місцевого самоврядування. Майбутня 

систематизація адміністративно-процедурного законодавства вимагатиме 
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переробки усієї цієї сукупності нормативно-правових актів, яку на цьому етапі 

навіть навряд чи можна назвати системою, однак про це – дещо згодом.  

 Законодавство, яке стане предметом нашого аналізу, називаємо 

адміністративно-процедурним. При тому не будемо заглиблюватись у 

теоретико-правову дискусію щодо його віднесення до галузі, підгалузі чи 

інституту законодавства. Лише охарактеризуємо сучасний стан розвитку 

адміністративно-процедурного законодавства  України як еволюцію від 

інституту до галузі. У контексті системи права, а не законодавства, в 

публікаціях українських науковців останнім часом щораз частіше декларується  

чіткіша позиція. Зокрема, варто підтримати  висновок А.А. Шараї про 

адміністративно-процедурне право як підгалузь адміністративного права [166, 

с. 345]. Подібно висловлюється з цього приводу також О.В. Константий: 

«Адміністративні процедури в органах публічної адміністрації … наразі варто 

розглядати підгалуззю адміністративного права» [53, с. 83]. А от інший відомий 

фахівець з адміністративного права І.В. Бойко усе ще веде мову про інститут 

адміністративної процедури [18, с. 136], очевидно у зв’язку з триваючим 

становленням національного правового регулювання в цій сфері. Щоправда, її 

висновок про те, що «інститут адміністративної процедури … посяде 

центральне місце в системі адміністративного права» [18, с.136] вважаємо 

цілком правильним, при тому для найближчої часової перспективи.  

 Поряд з цим, у словосполученні «адміністративно-процедурне 

законодавство» (або ж як варіант «законодавство про адміністративну 

процедуру») просто необхідно з‘ясувати зміст іншої складової: 

адміністративної процедури, що до цього залишається предметом наукової 

дискусії, а нерідко і полеміки в Україні.   Такий стан чималою мірою 

зумовлений історією його виникнення та розвитку. 

 Адміністративно-процедурне, зрештою як і загалом адміністративне 

законодавство, не має такої тривалої історії формування та розвитку, якою 

може похвалитись для прикладу цивільне законодавство. Спільне для всіх сфер 

та суб‘єктів публічного адміністрування законодавство про адміністративну 
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процедуру почало з‘являтись у державах тогочасної Європи лише у 20-х роках 

ХХ століття.  

У Радянському Союзі, в складі якого перебувала більша частина України 

в цей період, адміністративно-процедурне законодавство ніколи не було 

пріоритетом у нормотворчості для вищих органів державної влади. Як зазначав 

у середині 90-х років минулого сторіччя один із провідних представників науки 

радянського, а згодом – російського адміністративного права Ю.М. Козлов,  

«… адміністративно-процесуальне законодавство в його досконалому та 

універсальному варіанті поки ще відсутнє. Практично мова йде про різного 

роду адміністративні процедури та відповідні їм адміністративно-процедурні 

правила. Створення на їх основі зводу (кодексу) – перспективне завдання, 

прямо пов’язане зі зміцненням правової бази державно-управлінської 

діяльності, механізму реалізації завдань та функцій виконавчої влади» [13, 

с. 302]. 

У свою чергу, інший достатньо відомий професор Д.Н. Бахрах також 

підкреслював, що «слабкий розвиток процесуального права – один з істотних 

недоліків радянського права. Багато його положень були декларативними і 

тому, що матеріально-правові норми не мали достатнього процесуального 

забезпечення» [15, с. 2].  

Сучасний російський дослідник К. Давидов ще жорсткіше висловлюється 

з цього приводу: «Не будемо лестити і скажемо відверто: така ситуація була 

обумовлена не послідовною реалізацією яких-небудь доктринальних установок 

(про «акцесорність», «сервісність» процесуальних норм); у цьому випадку мова 

йде про правовий нігілізм, при тому не лише у правозастосовника, але й 

законодавця. Цей родовий дефект перейшов по спадку більшості 

пострадянських правопорядків» [31, с. 337]. Тобто, сьогоднішня тривала 

«епопея» із розробкою та ухваленням загального акта про адміністративну 

процедуру в Україні є наслідком пріоритетів радянського законодавця, серед 

яких ризикнемо виділити  кримінальне законодавство. 
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Усе ж таки, в історико-правовому аспекті тут пригадаємо розробку в 

Радянській Україні єдиного серед тогочасних союзних республік 

Адміністративного Кодексу УРСР, який було затверджено постановою 

Центрального Виконавчого Комітету Української Радянської Соціалістичної 

Республіки 12 жовтня 1927 року. Однак ознайомлення із положеннями цього 

акта  засвідчує, що Кодекс передбачав переважно матеріально-правове 

регулювання, хоча й містив кілька статей процедурного характеру, зокрема 

Відділ ХV «Порядок оскарження дій місцевих адміністративних органів» [6, 

с. 44]. 

Поряд з цим, пригадаємо, що у 30-х роках минулого століття в 

Радянському Союзі існувала заборона викладання загалом адміністративного 

права як навчальної дисципліни у вищій школі, що очевидно не сприяло 

належному розвитку як правової доктрини про адміністративну процедуру, так 

і відповідного законодавства, навіть після скасування цієї заборони. Така теза, 

звичайно, не означає відсутності наукових публікацій, присвячених тим чи 

іншим аспектам адміністративної процедури. Найвідомішою колективною 

монографією в названій сфері можна вважати видану наприкінці 80-х років за 

редакцією Б.М. Лазарєва книгу «Управленческие процедуры» [156].  Крім неї, 

достатньо знайома багатьом українським фахівцям з адміністративного права 

праця В.Д. Сорокіна «Административно-процессуальное право» [146] також за 

змістом присвячена переважно проблематиці адміністративної процедури.  

В інших публікаціях проблематики адміністративної процедури 

дослідники торкались переважно в постановочному аспекті. Для прикладу 

процитуємо відомого у цілому Радянському Союзі українського 

адміністративіста І.М. Пахомова, який у підручнику «Радянське 

адміністративне право» стверджував, що «важливе значення має суворе 

додержання встановленого порядку прийняття і форми актів державного 

управління» [82, с. 179], проте навіть у спеціальному розділі VI цього 

підручника «Акти радянського державного управління» власне порядку 

прийняття таких актів не приділено великої уваги. 
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Також звернемо увагу, що у Республіці Польща, до якої належала більша 

частина західних земель сучасної України у міжвоєнний період, 

адміністративно-процедурне законодавство розвивалось у контексті 

загальноєвропейського правового розвитку. Базоване на першій у Європі - 

австрійській кодифікації адміністративно-процедурного законодавства, 

Розпорядження із силою Закону Президента Республіки Польща «Про 

адміністративне провадження» (пол. О postępowaniu administracyjnym) було 

ухвалено в 1928 році [210, с. 19] і діяло понад три десятиліття. На жаль, про цей 

факт мало відомо сучасним українським юристам та представникам науки 

адміністративного права. Також достатньо динамічно розвивалась польська 

доктрина адміністративної процедури, при тому навіть незважаючи на 

«перебування в орбіті» радянської правової системи після завершення Другої 

світової війни. Зокрема, наукові праці одного з найвідоміших польських 

адміністративістів Є. Старосьцяка  (пол. Jerzy Starościak) було навіть 

перекладено на російську мову [149] і нерідко цитувались радянськими 

адміністративістами того часу. 

У зв’язку із зазначеними історичними передумовами, адміністративно-

правові дослідження щодо правового забезпечення адміністративної процедури 

в Україні поновились, по суті, лише наприкінці 90-х років ХХ століття. У 

результаті було розроблено проєкт Адміністративно-процедурного кодексу 

(згодом перейменованого у проєкт Закону «Про адміністративну процедуру»), 

однак кілька спроб його прийняття у Верховній Раді України вже у новому 

тисячолітті до цього часу не стали успішними.  

 З іншого боку, беручи до уваги євроінтеграційний вибір України, варто 

відзначити тенденцію останніх десятиріч до посиленого вдосконалення 

адміністративно-процедурного законодавства, яку можна спостерігати як на 

рівні загальноєвропейських інституцій (передусім, Ради Європи та 

Європейського Союзу), так і розвитку законодавчих актів окремих 

європейських держав.  
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Щодо останніх, то систематизація (включаючи кодифікацію) 

законодавства про адміністративну процедуру останніми роками стає на 

порядок денний навіть у країнах, які в силу, знову ж таки, історично-правових 

традицій, ніколи не мали загального закону (кодексу) про адміністративну 

процедуру, наприклад, Румунії [184]. Також у державах, у яких 

адміністративно-процедурне законодавство діє уже протягом тривалого часу, 

його істотно оновлюють останніми роками. Зокрема, у сусідній Республіці 

Польща найістотнішими змінами Кодексу адміністративного провадження 

стало істотне оновлення його положень, а також деяких інших законів у 2017 

році [201, с. 14-15].   

 У свою чергу, на рівні загальноєвропейських інституцій протягом 

останніх двадцяти років було прийнято ряд актів, і передусім - м’якого права 

(англ. soft law), спрямованих на удосконалення адміністративно-процедурного 

законодавства. Серед найважливіших назвемо:  

- Європейський кодекс належної адміністративної поведінки, 

розроблений Омбудсманом Європейського Союзу і схвалений Європейським 

Парламентом 6 вересня 2001 року [194];  

-   Рекомендацію CM/Rec (2007)7 Комітету Міністрів Ради Європи від 20 

червня 2007 року державам-членам про добре адміністрування [216];  

- Резолюцію Європейського Парламенту від 15 січня 2013 року з 

рекомендаціями Комісії з адміністративно-процедурного права в 

Європейському Союзі  [195]. 

Серед доктринальних розробок останнього часу просто необхідно 

виділити Модельні правила адміністративної процедури Європейського Союзу 

(англ. Model Rules on EU Administrative Procedure), що стали результатом 

спільної праці понад сотні провідних європейських адміністративістів під 

керівництвом професорів Г. Гофмана, Ж.-П. Шнайдера та Ж. Зіллера [217]. 

Згідно з ідеєю розробників, ці правила повинні стати основою нормативно-

правового регулювання адміністративної процедури передусім для органів та 

інституцій Європейського Союзу. Поряд із цим, автори документа вказують, що 
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він може бути корисним і для держав-членів Європейського Союзу, органи 

влади яких приймуть рішення застосувати їх для  національних 

адміністративних структур при імплементації політики та права ЄС. 

У зв‘язку з підписанням Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 

року [113], але також незалежно від цього підписання вважаємо, що положення 

названих вище актів європейських інституцій та Модельних правил 

адміністративної процедури Європейського Союзу  доцільно та необхідно 

використати і в Україні.  А саме - при удосконаленні проєкту дещо оновленого 

проєкту Адміністративно-процедурного кодексу під новою назвою Закону 

України «Про адміністративну процедуру», а також у наступному процесі 

приведення у відповідність з його положеннями інших нормативно-правових 

актів нашої держави. Інакше кажучи, мова йде про конвергенцію 

адміністративно-процедурного законодавства України із кращими здобутками 

адміністративно-правової доктрини та відповідного законодавства інших, у 

першу чергу європейських країн, яку в сучасній українській науці 

адміністративного права вперше висвітлив професор В. К. Колпаков [50]. 

Незважаючи на останню назву законопроєкту в Україні «закон», його 

ухвалення, на нашу думку, було б класичною кодифікацією в розумінні 

української та європейської теорії права. Лише кодифікація як спосіб 

удосконалення нормативно-правових актів може істотно покращити якість 

правового регулювання у відповідній сфері суспільних відносин. Як зазначає 

В.М. Косович, зведення нормативних документів у єдиний збірник за тим чи 

іншим критерієм без їх змістовного уточнення (інкорпорація) чи об‘єднання в 

єдиний нормативно-правовий акт кількох нормативно-правових актів, які 

регулюють певну сферу суспільних відносин без зміни їх змісту (консолідація), 

сприятиме їх застосуванню, однак не вплине безпосередньо на їх якість [55, с. 

448]. Інакше кажучи, інші форми систематизації (інкорпорація та консолідація), 
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не впливають або ж не істотно впливають на зміст відповідного законодавства, 

у нашому випадку – адміністративно-процедурного. 

При цьому зазначимо, що в правовій доктрині держав, які відносять до 

правової системи загального права (англ. common law), під кодифікацією 

розуміють власне консолідацію джерел права. Зокрема, в одному з 

найавторитетніших у світі юридичних словників Black`s Law Dictionary 

дефініція кодифікації сформульована таким чином: це процес систематичного 

збору та упорядкування, звичайно за предметом, законів штату чи країни або ж 

положень та правил у певній  сфері чи щодо певного суб‘єкта права та 

практики [186, с. 258].  

Відмежовуючи кодифікацію від зазначеного, базованого на  

американській правовій доктрині підходу, автори згаданих вище Модельних 

правил адміністративної процедури Європейського Союзу пропонують 

додатково охарактеризувати та назвати аналізовану діяльність суб‘єктів 

правотворення інноваційною кодифікацією (англ. innovative codification). У 

названому доктринальному документі стверджується, що інноваційна 

кодифікація наявна, коли новий закон запроваджує єдине джерело існуючих 

принципів, які звичайно розпорошені серед різних законів і підзаконних 

нормативно-правових актів (англ. regulations), а також у судових прецедентах; 

вона може за необхідності також модифікувати існуючі принципи та правила і 

додавати нові. Такий метод дозволяє усувати суперечності в існуючих законах 

та заповнювати прогалини. Інноваційній кодифікації автори Модельних правил 

адміністративної процедури Європейського Союзу протиставляють постійну 

кодифікацію права (франц. codification a droit constant) – техніці, яка дозволяє 

формувати юридично зобов‘язуючу консолідовану версію існуючого 

законодавства, однак не буде придатною відповісти на різні виклики та 

змінювані потреби сучасної системи Європейського Союзу [217, с. 7]. Не 

викликає сумніву, що аналогічно і для України, інноваційна кодифікація 

законодавства про адміністративну процедуру повинна стати визначальною для 

суб‘єктів законотворчого процесу. 
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В обґрунтування останньої тези наведемо кілька аргументів, що є 

спільними як для правової системи Європейського Союзу, так і України.  

По-перше, існуючі не кодифіковані адміністративно-процедурні норми є 

не завжди виправдано відмінними для різних суб‘єктів публічного 

адміністрування та різних сфер суспільного життя. В Україні до цього варто 

додати, що на локальному рівні кожен орган місцевого самоврядування 

затверджує «власні» правила адміністративної процедури, які при тому за 

змістом мало чим різняться між собою. Для приватних осіб, особливо соціально 

вразливих категорій, це означає низький рівень розуміння алгоритмів 

діяльності публічної адміністрації та недовіру до неї і влади загалом. 

По-друге, існуюче правове регулювання адміністративної процедури у 

спеціальних нормативно-правових актах містить  чимало прогалин, що 

зумовлює необхідність застосування аналогії закону та права і не сприяє 

впевненості громадян щодо ефективної реалізації своїх прав у відносинах з 

публічною адміністрацією. 

По-третє, як зазначають розробники названих Модельних правил, 

існування єдиного базового переліку правил для адміністративних процедур 

може істотно зменшити кількість звернень до суду [217, с. 5]. Адже чітка 

регламентація порядку прийняття рішень суб’єктами публічного 

адміністрування, їх відкликання, скасування та оскарження в 

адміністративному порядку дозволить уникнути потенційних публічно-

правових спорів або ж вирішити їх у межах адміністративної процедури з 

меншими видатками для всіх суб‘єктів спірних правовідносин.   

Однак кодифікація адміністративно-процедурного законодавства, істотно 

змінюючи існуюче правове регулювання, об‘єктивно постає перед викликами 

майбутнього співіснування із спеціальними адміністративно-процедурними 

нормами,  які залишаться чинними у певних сферах суспільних відносин або 

стосовно окремих суб‘єктів публічного адміністрування, з огляду на 

необхідність врахування їх специфіки. Найтиповішим прикладом у цьому 

контексті є окрема юридична регламентація адміністративної процедури, що 



50 
 

застосовується податковими службами. Наприклад, у параграфі 2 німецького 

Закону про адміністративну процедуру регламентовано, що цей закон не 

застосовується до процедури у федеральних чи земельних фінансових органах 

влади, яку врегульовано Законом про податки і збори [8, с. 35]. Крім того, 

загальні акти про адміністративну процедуру в деяких країнах не 

застосовуються у справах соціального забезпечення, сферах функціонування 

дипломатичних та митних служб [169, с. 158]. 

Станом на сьогодні немає єдиного загальноприйнятого рецепта 

вирішення питання співвідношення між загальним актом про адміністративну 

процедуру та спеціальними нормативно-правовими актами, що також містять 

адміністративно-процедурні норми. Цьому питанню буде приділено більше 

уваги в окремих підрозділах нашого дослідження. 

Підсумовуючи цей короткий огляд формування та розвитку 

адміністративно-процедурного законодавства, приходимо до наступних 

висновків. Майже столітня історія систематизації (включаючи кодифікацію) 

адміністративно-процедурного законодавства останніми роками переходить на 

новий етап розвитку. Це підтверджується, зокрема: 

- детальним опрацюванням змісту та пропозицією Європейського 

Парламенту прийняти загальний акт про адміністративну процедуру для 

органів та інституцій Європейського Союзу; 

- активною дискусією у державах-членах Європейського Союзу, які не 

мають загального акта про адміністративну процедуру, передусім – країн, 

орієнтованих на французьке право, доцільності ухвалення такого акта; 

- істотною новелізацією адміністративно-процедурного законодавства 

держав, у яких загальні акти про адміністративну процедуру діють протягом 

тривалого часу; 

- намаганням європейських держав, що не входять до Європейського 

Союзу і, зокрема – України, наблизити власне законодавство до спільного 

надбання права цього міждержавного утворення (франц. acquis communutaire), 

включаючи перспективне адміністративно-процедурне законодавство.  
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Таким чином, можна сміливо декларувати наявність 

загальноєвропейської тенденції систематизації (включаючи кодифікацію) 

адміністративно-процедурного законодавства. Також звернемо увагу, що 

протягом останніх двох десятиріч загальні акти про адміністративну процедуру 

було ухвалено практично у всіх державах – колишніх республіках Радянського 

Союзу [171, с. 73-76].  У зв’язку з ухваленням у червні 2020 року у Республіці 

Казахстан  Адміністративного процедурно-процесуального кодексу [44], 

кількість винятків у державах пострадянського простору, в яких не ухвалено 

загальних актів (законів або ж кодексів) про адміністративну процедуру 

зменшилась по суті до двох: Росії та України.  

У Російській Федерації проблематика ухвалення федерального 

законодавства про адміністративну процедуру щораз частіше обговорюється на 

наукових конференціях та є предметом активної наукової дискусії [147]. Як 

зазначає з цього приводу сучасний російський дослідник Ю. Соловей, 

«…набрання чинності з 15 вересня 2015 р. Кодексу адміністративного 

судочинства Російської Федерації, сформована практика його застосування 

поряд з іншими  обставинами зі всією очевидністю засвідчують про 

заявляюючу про себе потребу (sic!)  в розробці та прийняття федерального 

закону про адміністративні процедури. Представники російської 

адміністративно-правової науки у цьому питанні одностайні, а деякі з них уже 

перевели його вирішення в науково-практичну площину, - підготували уже 

кілька законопроєктів» [145, с. 143].  

Як уже згадувалось вище, в Україні проєкт загального акта про 

адміністративну процедуру  неодноразово подавався на розгляд Верховної 

Ради, а з травня 2020 року в черговий раз перебуває на розгляді парламенту. До 

цього додамо загальновідомий вітчизняним юристам факт, що об’єктивно 

пов’язаний із майбутнім загальним актом про адміністративну процедуру 

Кодекс адміністративного судочинства України первинно було ухвалено ще в 

2005 році. Відповідно, практика розгляду публічно-правових спорів 
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адміністративними судами в нашій державі вже напрацьовується протягом 

тривалішого, у порівнянні із сусідньою державою, періоду.   

Ухвалення загального закону (або ж кодексу) про адміністративну 

процедуру в будь-якій країні об’єктивно вимагатиме узгодження з його 

положеннями або ж скасування чи модифікації численних нормативно-

правових актів із вмістом адміністративно-процедурних норм. Загалом, кожна 

держава зацікавлена, щоб цей процес призвів до цілісної системи 

адміністративно-процедурного законодавства, яка у свою чергу може 

сформуватись єдиним шляхом, яким ми вважаємо послідовну систематизацію.  

Тому не викликає сумніву, що систематизація (включаючи кодифікацію) 

адміністративно-процедурного законодавства України – це лише питання часу. 

Цей процес у нашій країні істотно затягнувся, хоча в цьому бачимо не лише 

негатив. Наприклад, у Федеративній Республіці Німеччині наукова дискусія 

щодо доцільності та змісту загального закону про адміністративну процедуру 

також тривала близько двадцяти років і в кінцевому підсумку був ухвалений 

достатньо якісний законодавчий акт. Подібно і в Україні: метою мало  б стати 

не лише ухвалення загального закону (або ж кодексу) про адміністративну 

процедуру, а законодавчого акта високої якості. До того ж, майбутній закон 

(або ж кодекс) повинен системно вписуватись у законодавство України, а інші 

нормативно-правові акти із вмістом адміністративно-процедурних норм – 

узгоджуватись із ним. 

Таке завдання є достатньо складним, адже до цього часу адміністративно-

процедурне законодавство можна характеризувати як сукупність, чи дещо 

жорсткіше – як нагромадження нормативно-правових актів із вмістом 

адміністративно-процедурних норм. Таке нагромадження носить об’єктивний 

характер з огляду на широке коло сфер публічного адміністрування, які треба 

охопити правовим регулюванням процедурного змісту. Як слушно зауважив з 

цього приводу відомий професор Ю.А. Тихомиров, «складніше формується 

процес в адміністративній сфері, з огляду на її безмежні об’єми, динамічність 

та швидкоплинність змін у ній» [154, с. 233]. 
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Тим не менше, у цій роботі спробуємо окреслити шляхи вирішення цього 

завдання. Передусім висвітлимо наше розуміння адміністративної процедури, 

яке визначає галузеву належність і є ключовим для подальшого аналізу.   

Понад десять років тому, у навчальному посібнику «Порівняльне 

адміністративне право» автором цих рядків було сформульовано найзагальнішу 

дефініцію адміністративної процедури як закріпленого нормами 

адміністративного права порядку вчинення дій органами публічної 

адміністрації [170, c. 123].  Чи витримала така дефініція перевірку часом, 

з’ясуємо при детальнішому висвітленні проблематики адміністративної 

процедури у наступних параграфах. 

 

 

1.2 Адміністративна процедура та її співвідношення із суміжними 

поняттями   

 

 До проблематики адміністративної процедури, а також співвідношення 

цього поняття з адміністративним процесом протягом останніх трьох десятиріч 

зверталась переважна більшість вітчизняних адміністративістів. Серед 

українських авторів, які приділили особливу увагу цьому напряму досліджень, 

необхідно відзначити  Авер‘янова В.Б. [1], Андрійко О.Ф., Бойко І.В. [5], 

Гуржія Т.О., Зиму О.Т., Картузову І.О., Коломоєць Т.О. [46, c.211-221],  

Кузьменко О.В [57, c. 134-142].  Лученка Д.В. [62], Мельника Р.С [65], 

Миколенка О.І. [67, c. 170-180],  Осадчого А.Ю. [38, c. 20-22],  Писаренко Н.Б. 

[84], Тимощука В.П. [152, c. 59-82], Тищенка М.М. [14, c. 6-26], Соловйову 

О.М., Стеценка С.Г. [150, c. 69-74], - цей перелік можна небезпідставно 

продовжувати. 

 Однак варто констатувати, що погляди на сутність адміністративної 

процедури названих та багатьох інших науковців в Україні залишаються 

кардинально відмінними. Відсутність «спільного знаменника» – усталеного 

підходу до поняття адміністративна процедура, на нашу думку, не можна 
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повністю виправдати свободою наукової творчості, яка передбачає 

різноманітність наукових поглядів. У випадку з адміністративною процедурою 

така різноманітність в адміністративно-правовій доктрині видається одним з 

факторів, який зумовлює кілька не надто позитивних наслідків.  

По-перше, триваючі коливання українського законодавця  в частині 

правового забезпечення адміністративної процедури і, відповідно, відсутність 

системного розвитку адміністративно-процедурного законодавства загалом. 

По-друге, що випливає із першого – проблеми із практичною реалізацією та 

захистом прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у 

відносинах із суб’єктами публічного адміністрування. По-третє, у навчальному 

процесі - дезорієнтацію студента, який  вивчає право і зустрічає у підручниках 

та навчальних посібниках діаметрально протилежні позиції щодо сутності 

адміністративної процедури та адміністративного процесу. Подібного немає в 

інших провідних галузях національного права, принаймні, щодо базових 

категорій.     

  Причини описаного стану розвитку української адміністративно-правової 

доктрини в частині адміністративної процедури та адміністративного процесу 

носять як  історичну, так і геополітичну зумовленість.  

В історичному контексті наукові погляди вітчизняних науковців 

формувались переважно під впливом розробок радянського адміністративного 

права, які також не відзначались особливою єдністю щодо адміністративно-

процесуального права.  Розроблені адміністративістами радянського періоду 

два погляди на адміністративний процес: у широкому та вузькому розумінні, - 

було перенесено до нових підручників з адміністративного права України [4, c. 

477].  При тому необхідно зауважити, що професор М.М.Тищенко, 

висвітлюючи це питання в Академічному курсі ще у 2004 році (до прийняття та 

набуття чинності Кодексом адміністративного судочинства України), зазначав, 

що навіть у широке розуміння адміністративного процесу «не вписується»  

процес розгляду справ у спеціалізованих адміністративних судах, хоча для 

позначення саме цього явища первісно і використовувався термін 
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адміністративний процес [4, c. 478].  Інакше кажучи, доцільність розгляду 

поняття адміністративного процесу в широкому і вузькому розумінні було 

поставлено під сумнів, хоча цей поділ і надалі висвітлювався в українських 

підручниках.      

«Компромісна» термінологія була використана в одному з перших 

монографічних досліджень із названої тематики В.Г. Перепелюком: задля 

відмежування від адміністративного судочинства (судового адміністративного 

процесу) було використано конструкцію «управлінський адміністративний 

процес» [83, c. 55], яка, проте, не витримала перевірки часом і станом на 

сьогодні практично не вживається у вітчизняних публікаціях з аналізованої 

тематики. 

 Дещо підсумовуючи, зауважимо, що в радянській та пострадянській 

адміністративно-правовій доктрині, яка істотно вплинула на становлення 

позицій сучасних українських науковців, превалюючим поняттям був 

адміністративний процес, а не адміністративна процедура.  Серед додаткових 

причин такої еволюції поглядів зазначимо також традиційний для держав – 

колишніх республік Радянського Союзу – істотний вплив загальної теорії права 

і держави на правову доктрину галузевих правових наук. Зокрема, в одному з 

найпоширеніших в Україні навчальних посібників професор П.М. Рабінович,  

як і більшість вітчизняних теоретиків права, поділяє правові норми на 

матеріальні та процесуальні, які «встановлюють порядок, процедуру, регламент 

здійснення прав або виконання обов‘язків, встановлених у матеріальних 

нормах» [130, с. 113]. З такої позиції випливає, що норми, котрі врегульовують 

адміністративну процедуру, належать до адміністративно-процесуальних.    

 У геополітичному контексті передумови формування вітчизняної 

правової доктрини про адміністративну процедуру також є достатньо 

складними. З одного боку, з огляду на історичні зв‘язки та знання російської 

мови громадянами України, вплив науки російського адміністративного права 

на розробки українських адміністративістів залишається істотним.  
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З іншого боку, у зв‘язку із закріпленим в національному законодавстві 

України напрямом його адаптації до права Європейського Союзу, протягом 

останнього часу  істотно зріс вплив правової доктрини держав, що належать до 

континентальної правової системи і, передусім, Федеративної Республіки 

Німеччини. Професор В.М. Бевзенко в цьому контексті говорить навіть про 

рецепцію в Україні німецького адміністративного права [9, c. 7], принаймні 

щодо організації та діяльності адміністративних судів. Такий напрям 

удосконалення національного права видається достатньо виправданим з огляду 

на результативне запозичення німецького досвіду правового регулювання в 

різні періоди часу не лише державами Центральної та Східної Європи, але, для 

прикладу, високо розвинутою Японією. Російський професор А.Н. Козирін, 

висвітлюючи у своєму підручнику адміністративне право Японії, зазначає, що 

про значення рецепції німецького права говорить побутуюча свого часу у цій 

країні фраза: «Що не є німецьким правом, не є правом взагалі» [10, c. 405]. 

 Таким чином з огляду як на історичні, так і геополітичні причини 

співвідношення понять адміністративний процес та адміністративна процедура 

залишається предметом дискусії вітчизняних науковців. У цьому напрямі, 

звичайно, можна повернутись до латинських витоків слів процес і процедура та 

відшуковувати там відмінності та особливості кожного терміну. Але чи 

продуктивним буде таке дослідження в контексті адміністративного права, яке 

сформувалось не в часи Древнього Риму, а лише наприкінці ХІХ-го, а більшою 

мірою – у ХХ-му столітті нашої ери?   

 Тому звернемось до зарубіжного досвіду використання в правовій 

доктрині, законодавчих актах і правозастосовній практиці термінів 

«адміністративний процес» і «адміністративна процедура».  Порівняльно-

правове дослідження є важливим з огляду на оптимальне вирішення цього 

питання, зокремау країнах з розвинутим  адміністративним правом та 

усталеними традиціями його застосування. Однак навіть короткий огляд по 

таких країнах засвідчує кардинально відмінні підходи, що застосовуються в 

них. 
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  У Франції, яка вважається батьківщиною адміністративного права, для 

позначення порядку вирішення спорів в органах адміністративної юстиції 

використовується термін «адміністративно-спірна процедура» (франц. 

procedure administrative contentieuse) [10, c. 279]. Тобто, не лише в частині 

визначення порядку діяльності публічної адміністрації, але й адміністративних 

судів вживається термін процедура.  

 У Німеччині поняття адміністративна процедура та адміністративний 

процес чітко розділені. Адміністративно-процедурні норми регулюють 

переважно порядок прийняття адміністративних актів  та укладення публічно-

правових договорів   публічною адміністрацією. У свою чергу, 

адміністративно-процесуальні норми  регламентують  вирішення публічно-

правових спорів адміністративними судами. При тому варто зазначити, що в 

правовій доктрині щодо останньої групи вживається також термін 

«адміністративно-процесуальне провадження» [180, c. 85]. 

 У Сполучених Штатах Америки основоположний закон, який визначає 

порядок прийняття рішень публічною адміністрацією, називається Актом про 

адміністративну процедуру (прийнятий на рівні федерації у 1946 році і 

продубльований у багатьох штатах). Однак у науковій та навчальній літературі 

при висвітленні цієї проблематики застосовується переважно словосполучення 

«адміністративний процес», що засвідчує як назва, так і зміст американських 

підручників з адміністративного права [212].  Подібно, у британських виданнях 

знаходимо здебільшого загальний термін «процес» [183, c. 245]. 

 У Польщі, яка є класичним прикладом держав Центральної та Східної 

Європи із тривалим розвитком права адміністративної процедури, базовий 

законодавчий акт, який регулює діяльність публічної адміністрації, називається 

Кодексом адміністративного провадження. Відповідно, у правовій доктрині та 

підручниках використовується термін «адміністративне провадження», але 

також і «судово-адміністративно провадження» для позначення порядку 

розгляду спорів адміністративними судами [210]. 
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 Цей короткий огляд дозволяє зробити кілька парадоксальних висновків. У 

різних державах з розвинутим адміністративним правом для позначення 

встановленого законом порядку функціонування публічної адміністрації та 

судів, які розглядають публічно-правові спори використовують цілковито 

відмінні терміни. При тому відмінності спостерігаємо не лише між країнами, 

що належать до різних правових систем, але й у межах континентальної 

правової системи, до якої належить Україна. Інакше кажучи, враховуючи 

історичні передумови розвитку адміністративно-правової доктрини, у кожній 

державі обирають власний підхід до базових категорій, котрі є предметом цього 

дослідження.   

 Названі терміни: адміністративний процес, адміністративна процедура, 

адміністративне провадження, - є важливими для чіткого ототожнення того чи 

іншого явища у правовій доктрині. Однак значно важливішою видається якість 

та ефективність нормативно-правового регулювання, яке забезпечується із 

використанням того чи іншого терміну, не кажучи вже про практику 

застосування норм суб‘єктами публічного адміністрування та судами. Адже 

використання відмінних термінів у законодавчих актах названих країн з 

розвинутим адміністративним правом у кінцевому підсумку призводить до 

аналогічного результату – належної реалізації та захисту прав, свобод та 

законних інтересів фізичних та юридичних осіб у відносинах з публічною 

адміністрацією. 

 Попередні тези не заперечують необхідності наукового обґрунтування 

використання того чи іншого терміну в Україні. Навпаки, доцільно чітко 

встановити переваги та недоліки вибору того чи іншого варіанта і надалі, 

принаймні у нормативно-правових актах застосовувати лише його - з метою 

уникнення різночитань та недоцільного збільшення праці для Конституційного 

Суду в частині тлумачення відповідних приписів. 

 Повертаючись до нормативно-правових актів України, зазначимо, що 

спільним знаменником у чинному та перспективному законодавстві на сьогодні 

є термін «провадження», який використано в положеннях Кодексу 
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адміністративного судочинства, Кодексу про адміністративні правопорушення 

та проєкту Закону про адміністративну процедуру. Кодекс України про 

адміністративні правопорушення в цьому контексті є показовим,  адже поєднує 

як адміністративний, так і судовий порядок розгляду відповідних справ.  

 Однак, якщо звернутись до змісту норм, які визначають порядок 

функціонування публічної адміністрації та судів, знаходимо як спільне, так і 

відмінне. Правове регулювання діяльності публічної адміністрації є 

найближчим до судового у двох випадках: 

1)  провадження в адміністративній справі із проведенням слухання; 

     2) провадження з оскарження рішення суб’єкта публічного 

адміністрування до вищого або іншого уповноваженого органу 

(адміністративне оскарження). 

У першому випадку розгляд і вирішення адміністративної справи 

здійснюється із проведенням слухання, якщо необхідно залучити інших 

учасників адміністративного провадження  (адресатів та заінтересованих осіб) 

та осіб, які сприяють розгляду справи (свідків, експертів, спеціалістів, 

перекладачів), а також отримати додаткові документи чи відомості, провести 

експертизу чи вчинити інші підготовчі дії. Наприклад, відповідно до пункту  1 

статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» перед 

затвердженням проєктів містобудівної документації на місцевому рівні: 

генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій, детальних 

планів територій, – обов’язково проводяться громадські обговорення [114], які 

можна віднести до слухань. Щоправда, у цьому випадку вони є лише етапом 

адміністративного провадження і не охоплюють усієї стадії розгляду 

адміністративної справи. 

Незважаючи на недостатню поширеність в українському законодавстві 

розгляду та вирішення адміністративної справи із проведенням слухань, з 

огляду на демократичні стандарти вважаємо таке правове регулювання 

надзвичайно перспективним, особливо у складних адміністративних 

провадженнях із великою кількістю учасників та заінтересованих осіб. У цих 
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випадках передбачені проєктом Закону України «Про адміністративну 

процедуру»  юридичні норми, що визначають порядок розгляду публічною 

адміністрацією справ із проведенням слухання є надзвичайно близькими до 

відповідних норм судових процесуальних кодексів. Адже в адміністративному 

провадженні з проведенням слухання цілком можливим є виникнення спору як 

між його учасниками та іншими заінтересованими особами, так і з 

уповноваженим суб‘єктом публічного адміністрування.  

У другому вище названому випадку, стосовно провадження з оскарження 

рішення суб’єкта публічного адміністрування до вищого або іншого 

уповноваженого органу завжди маємо справу із публічно-правовим спором: 

між фізичною чи юридичною особою, з одного боку та уповноваженим 

органом – з іншого. Тому норми, які визначають порядок здійснення такого 

провадження, повинні бути максимально наближеними до норм судових 

процесуальних кодексів та забезпечувати належні гарантії захисту прав, свобод 

та законних інтересів особи. Цього не можна повністю стверджувати, 

аналізуючи статті закону України «Про звернення громадян», який частково 

регулює порядок адміністративного оскарження [104]. Однак якісно інший 

рівень правового регулювання знаходимо в положеннях проєкту Закону 

України «Про адміністративну процедуру»,  де провадженню з 

адміністративного оскарження присвячено окремий розділ [93]. 

Виходячи з цього, можна підсумувати, що в обох проаналізованих 

випадках: адміністративного провадження із проведенням слухання та 

провадження щодо розгляду скарги в адміністративному порядку, - у 

правовідносинах між їх учасниками, існує правовий спір або ж інтереси 

учасників нерідко є протилежними (у провадженнях із значною кількістю 

суб‘єктів, що вимагають проведення слухання). Виходячи з цього можна 

стверджувати, що названі адміністративні провадження забезпечують 

квазісудовий тип розгляду та вирішення справ суб‘єктами публічного 

адміністрування. 



61 
 

Правове забезпечення діяльності судів та публічної адміністрації також 

характеризують спільно в контексті суб’єктивного права приватних осіб на 

належний юридичний процес (англ. due legal process), яке поширюють на усі 

три гілки державної влади: законодавчу, виконавчу та судову. Албанський 

професор  

Е. Метхасані Кані зазначає у цьому аспекті: «Впроваджуючи … статтю 6 

Європейської Конвенції прав людини, Конституційний Суд Албанії 

неодноразово вказував, що право на належний юридичний процес 

імплементується як для судових процедур, так і парламентських та 

адміністративних процедур. Право на належний юридичний процес є гарантією 

для громадян проти несправедливих діянь державних органів та одночасно 

представляє обов’язок для останніх не порушувати права і свободи громадян 

без забезпечення поваги до належних юридичних процедур» [209, c. 39]. 

З іншого боку, у переважній більшості адміністративних проваджень  не 

виникає правового спору, а тому не завжди є потреба в деталізованих 

процесуальних нормах, характерних для регулювання діяльності судових 

органів.  Наприклад, коли фізична особа  після досягнення 14-річного віку 

звертається до підрозділу Державної міграційної служби із заявою про видачу 

ID-картки громадянина України, виникнення правового спору є радше 

гіпотетичним (зокрема, у разі недотримання суб‘єктом публічного 

адміністрування строків розгляду звернення і видачі ID-картки та наступним 

оскарженням бездіяльності такого суб‘єкта в адміністративному чи судовому 

порядку). Відповідно, адміністративно-процедурні норми тут не повинні  

ускладнювати порядку надання вказаної адміністративної послуги, а навпаки – 

забезпечувати простоту, зрозумілість для особи та оперативність 

адміністративного провадження. З цією метою у проєкті Закону України «Про 

адміністративну процедуру» передбачено, що розгляд та вирішення 

адміністративної справи здійснюється, крім аналізованого вище розгляду із 

проведенням слухання, двома способами: негайно (невідкладно) у присутності 

особи в разі її особистого звернення та у письмовому провадженні [90], тобто, 
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на базі поданих особою заяви та інших визначених законом документів. 

Останній спосіб здійснення, безсумнівно, є основним при розгляді та вирішенні 

справ суб‘єктами публічного адміністрування.  

Аналізуючи відмінності між юридичними нормами, що визначають 

порядок функціонування публічної адміністрації  та судів, нагадаємо також 

основні завдання цих суб‘єктів. Визначальним суспільним призначенням 

діяльності публічної адміністрації є реалізація прав, свобод і законних інтересів 

фізичних та юридичних осіб. Суди, у свою чергу, повинні забезпечувати захист 

цих прав, свобод і законних інтересів. Випадки ж, коли публічна адміністрація 

повинна забезпечити також і зазначений захист, не змінюють основного поділу 

завдань і функцій, а зумовлені більшою ефективністю їх виконання публічною 

адміністрацією в окремих випадках. 

Завершуючи цю базову характеристику відмінностей правового 

регулювання діяльності публічної адміністрації та судів, процитуємо також 

польського дослідника  М. Вєжбовскі, який вказує на ще одну важливу ознаку: 

особливої ролі відповідного суб’єкта публічного адміністрування при розгляді 

справи.  Зокрема, він зауважує, що адміністративна процедура досить істотно 

відрізняється від кримінального та цивільного процесу (за польською 

термінологією – procedury karnej i cywilnej) - у кожному адміністративно-

правовому відношенні бере участь орган адміністрації, який одночасно владно 

вирішує юридичну ситуацію сторони (громадянина, підприємця і т.л.); за 

загальним принципом не маємо тут справи із спором перед безстороннім судом; 

від цього принципу наявні нечисленні винятки, коли у тій самій справі 

виступають сторони із протилежними інтересами або законодавець передав 

цивільні справи для розгляду в адміністративному провадженні [232, c. 2-3]. 

Інакше кажучи, в адміністративно-процедурному забезпеченні діяльності 

публічної адміністрації давньоримський принцип nemo judex in causa sua можна 

використовувати лише в окремих випадках, наприклад, стосовно діяльності 

незалежних від виконавчої влади суб’єктів для розгляду скарг.  
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Дещо підсумовуючи, відзначимо ряд факторів, які відрізняють зміст 

юридичних норм про порядок діяльності публічної адміністрації та судів: 

1)  у переважній більшості випадків правовідносини, у які вступає публічна 

адміністрація, не є спірними; 

2) лише в окремих видах проваджень публічна адміністрація вступає у 

спірні правовідносини, що зумовлює необхідність квазісудового типу розгляду 

і вирішення адміністративної справи; 

3) основним завданням публічної адміністрації є реалізація прав, свобод і 

законних інтересів особи, а суду – захист цих прав; 

4) публічна адміністрація у переважній більшості випадків розглядає та 

вирішує справи, у яких виступає стороною відповідних правовідносин. 

З огляду на наведене вважаємо, що попри наявність спільних 

характеристик та подібного правового регулювання прийняття індивідуальних 

рішень публічною адміністрацією та судами, зазначені істотні відмінності є 

передумовою і термінологічного розмежування. Згаданий вище поділ у 

німецькому праві на норми адміністративно-процедурні  (визначають порядок 

функціонування публічної адміністрації) та адміністративно-процесуальні 

(визначають порядок функціонування адміністративних судів) видається 

цілком логічним з огляду на наведені вище фактори, а також зручність у 

використанні як у законодавстві, так і в практиці його застосування. Адже у 

протилежному випадку ми знову будемо повертатись до вживання одного і того 

ж словосполучення «адміністративний процес» у двох значеннях: широкому та 

вузькому, що навряд чи є допустимим з погляду формальної логіки. 

Об‘єднуючим терміном для обох груп юридичних норм доцільно 

залишити провадження. Ця теза підтверджується не лише названим прикладом 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. В обох базових 

законодавчих актах, що регулюють діяльність судів: Цивільному 

процесуальному кодексі України [162] та Кримінальному процесуальному 

кодексі України від 13 квітня 2012 року [56], – основним терміном за текстом 

цих законів є саме провадження.   І це при тому, що в обох випадках ці кодекси 
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називаються процесуальними, а первинно також вживається словосполучення 

процесуальне законодавство (кримінальне чи цивільне). 

Розмежування правових категорій «адміністративна процедура» і 

«адміністративне провадження», на наш погляд, також не є простим завданням, 

адже в обох випадках уже йдеться про суб’єктів публічного адміністрування. 

Поза тим, таке розмежування  додатково ускладнюється вже згаданою 

наявністю в адміністративно-правовій доктрині, законодавстві України та 

відповідній практиці усталеного юридичного словосполучення «провадження у 

справах про адміністративні правопорушення». Остання категорія переважно 

стосується  суб’єктів публічного адміністрування - саме вони є 

найчисельнішою  групою визначених законодавством органів, наділених 

повноваженнями розглядати та вирішувати справи про адміністративні 

правопорушення. 

Для з’ясування витоків останнього розмежування звернемось до розробок 

радянської та пострадянської адміністративно-правової доктрини, а вже потім  - 

зарубіжного досвіду його вирішення. Тут буде доречним пригадати, що 

більшістю радянських вчених-адміністративістів адміністративна процедура 

називалась адміністративним процесом, а точніше - належала до цього процесу 

в широкому розумінні. Це підтверджує теза одного із фундаторів науки 

радянського адміністративно-процесуального права, уже згадуваного В.Д. 

Сорокіна: «Адміністративний процес здійснюється в сфері радянського 

державного управління» [146, c. 5], тобто, забезпечує діяльність суб’єктів 

публічного адміністрування, відповідно до сучаснішої термінології.  

Фактичне утотожнення адміністративного процесу із адміністративною 

процедурою знаходимо також в одному з останніх підручників з 

адміністративного права радянського періоду історії, у якому Н.Г. Саліщєва 

розпочинає відповідну главу словами: «Адміністративний процес в СРСР являє 

собою врегульований законом порядок вирішення певних індивідуальних справ 

в сфері державного управління з метою забезпечення соціалістичної законності 

та зміцнення правопорядку» [144, c. 209-210]. Далі ця ж авторка називає ознаки 
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називає дві характерні ознаки адміністративного процесу, що не залишає 

сумніву в тогочасному підході до його розуміння в контексті передусім 

адміністративної процедури: 

1) позасудове вирішення справ, що виникають із адміністративно-

правових відносин; 

2) органом, що вирішує справи, в абсолютній більшості  випадків є 

орган державного управління (виконком місцевої ради, орган внутрішніх справ 

і т.д.) або спеціально створений при ньому орган адміністративної юрисдикції 

(адміністративна комісія та ін.) [144, c, 210-211].  

Вже у наступній главі підручника Н.Г. Саліщєва формулює  

співвідношення між адміністративним процесом (тобто, адміністративною 

процедурою за нашим підходом) та адміністративним провадженням: 

«Адміністративний процес складається з ряду проваджень, що мають на меті 

встановлення чіткого порядку розгляду і вирішення індивідуальних 

адміністративних справ, об’єднаних за конкретними видовими ознаками» [144, 

c. 218-219].  Із процитованої дефініції випливає принаймні два висновки:  

1) аналізовані правові категорії співвідносяться як загальне 

(адміністративний процес або ж адміністративна процедура) та особливе 

(адміністративне провадження); 

2) оскільки особливе є складовою частиною загального, то не буде 

помилкою назвати обидва поняття близькими за змістом; відповідно, 

співвідношення їх конкретного змістовного наповнення залежить від  волі 

національного законодавця. 

Подібну позицію займав і відомий радянський, а потім російський 

адміністративіст Д.Н. Бахрах: «адміністративне провадження як частина 

певного адміністративного процесу – це особливий вид адміністративної 

діяльності щодо вирішення певної категорії справ на основі загальних і 

спеціальних процесуальних норм» [15, c. 4]. 

Назване співвідношення цих базових правових категорій залишається 

основним і у вітчизняних наукових публікаціях пострадянського періоду. 
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Зокрема, О.В. Кузьменко обґрунтовує у підручнику «Адміністративно-

процесуальне право України», що провадження є видом процесу і, від 

зворотного – «процес є сукупністю проваджень» [57, c. 129].  Далі авторка 

деталізує свою позицію: «… якщо процес - це поняття  широке, яке охоплює 

юридично значущу діяльність публічної адміністрації, то провадження – це вже 

діяльність, пов’язана з вирішенням певної, порівняно вузької групи однорідних 

справ» [57, c. 129].  Такий підхід, знову ж таки засвідчує близькість обох 

аналізованих категорій, які у даному випадку визначаються через слово 

«діяльність».  

Проте наше завдання щодо встановлення чіткого співвідношення між 

термінами «адміністративна процедура» та «адміністративне провадження», яке 

в даній ситуації уже видається певною idea fix,  при застосуванні одного і того 

ж ключового слова (діяльність) не буде повністю реалізованим. Тому для 

повнішого з’ясування цього співвідношення видається доцільним звернутись до 

підходів із зарубіжної адміністративно-правової доктрини та адміністративно-

процедурного законодавства.  

На перший погляд може видатись дивним, але ознайомлення автора із 

змістом ряду присвячених адміністративному провадженню польських 

підручників засвідчило практично повну відсутність детального висвітлення 

аналізованої   проблематики.  Наприклад,  в одному  з  найновіших  підручників  

М. Вєжбовскі, характеризуючи ознаки адміністративної процедури, далі без 

жодного переходу пише про  адміністративне провадження [232, c. 2-3] як 

ключову категорію відповідного законодавчого регулювання.  

В італійській адміністративно-правовій доктрині та законодавстві 

ключовий термін procedimento amministrativo зазвичай перекладають на 

українську та російську як адміністративна процедура. Однак перекласти його 

як адміністративне провадження, на наш погляд, також не буде помилкою. 

Адже, як зазначає А. Ченереллі, «в італійському праві під адміністративною 

процедурою розуміється послідовність правових дій, що впорядковані між 

собою  і реалізовуються органом, що здійснює адміністративне повноваження» 
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[164, c. 167], - така дефініція, як побачимо далі, є ближчою до визначень саме 

адміністративного провадження, а не процедури. 

Французький дослідник Ж.-Б. Обі, даючи цілісну характеристику  

загальним актам про адміністративну процедуру різних держав, зазначає, що в 

більшості випадків у них взагалі не приділено уваги дефініціям 

«адміністративної» чи «процедури», хоча в деяких це зроблено [189].  При тому 

серед згаданих загальних актів різних держав чимала частка названа законами 

або ж кодексами про адміністративне провадження.   

І тут починається найбільша інтрига: в усіх українських публікаціях 

найвідоміший українським фахівцям з адміністративного права німецький 

законодавчий акт Verwaltugsverfahrengesetz [231]  перекладено як Закон про 

адміністративну процедуру [7; 8].  Подібно в українському виданні відомої 

книги  

Е. Шмідта-Ассмана «Загальне адміністративне право як ідея регулювання» 

висвітлюється зміст Федерального Закону «Про адміністративну процедуру» 

[179, c, 411]. Однак у виданій ще у 2010 році монографії  «Адміністративні 

акти: процедура прийняття та припинення дії» В.П. Тимощук зауважив, що 

«німецьке і австрійське законодавство оперують насамперед терміном 

Verfahren, яке найближче за значенням до нашого провадження (у справі)» 

[152, c. 57]. До цього лише додамо, що німецьке Verfahren зазвичай 

перекладається на англійську як proceed, а у свою чергу proceeding українською 

означає провадження.   

Цей лінгвістичний екскурс в німецьку правничу термінологію важливий з 

огляду на те, що багато держав пострадянського простору ухвалили свої 

загальні акти про адміністративну процедуру, орієнтуючись саме на німецький 

закон. При тому, у назвах відповідних законодавчих актів вжито як слово 

провадження, так і процедура: 

- Закон Азербайджанської Республіки «Про адміністративне провадження» 

[75]; 



68 
 

- Закон Республіки Вірменія «Про основи адміністративної діяльності та 

адміністративне провадження» [77]; 

- Закон Естонської Республіки «Про адміністративне провадження» [75]; 

- Закон Киргизької Республіки «Про основи адміністративної діяльності та 

адміністративні процедури» [78]; 

-  Кодекс Республіки Казахстан «Адміністративний процедурно-

процесуальний кодекс» [44]. 

Таким чином, національні законодавці називають подібні за предметом 

правового регулювання акти по-різному. При тому, практично у всіх випадках у 

перших статтях подається дефініція ключового поняття, яке у ньому буде 

застосовуватись: адміністративне провадження чи адміністративна процедура 

відповідно. У результаті відпадає необхідність формулювання дефініцій обох 

термінів та обґрунтування їх співвідношення у наукових публікаціях чи 

коментарях до відповідних законодавчих актів. 

Нащ огляд розпочнемо з німецького першоджерела: відповідно до 

параграфу 9 німецького Закону під das verwaltungsverfahren (що в усіх 

українських та російських публікаціях до цього часу перекладено як 

адміністративна процедура, але за змістом ближче до адміністративного 

провадження) у цьому акті розуміють «маючу наслідки назовні діяльність 

органів влади, яка спрямована на перевірку передумов, підготовку і прийняття 

адміністративного акту або укладення публічно-правового договору» [8, c. 41]. 

Достатньо розлога дефініція міститься у пункті 2.1.6 названого вище 

Закону Азербайджанської Республіки: «адміністративне провадження – 

прийняття, виконання, зміна або скасування адміністративного акта на підставі 

звернення фізичних або юридичних осіб або з власної ініціативи  

адміністративних органів, а також діяльність з розгляду адміністративних 

скарг, що здійснюється адміністративними органами в межах процедурних 

правил, встановлених цим Законом» [75, c. 3].  

Обраний вірменським законодавцем підхід є простішим, хоча при тому 

вимагає додаткового тлумачення застосованих понять, і передусім, 
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адміністративного акта: відповідно до статті 19 названого вище Закону 

Республіки Вірменія «Адміністративне провадження є діяльністю 

адміністративного органу, спрямованою на прийняття адміністративного акта» 

[77, c. 57].  

За згаданим Законом Естонської Республіки «Адміністративне 

провадження – це діяльність адміністративного органу при виданні постанови 

або адміністративного акта, при вчиненні дії або при укладенні 

адміністративного договору» [76, c. 386].   Така дефініція показує ширший 

обсяг правового регулювання естонського загального акта про адміністративну 

процедуру, охоплюючи при цьому практично всі форми діяльності суб’єктів 

публічного адміністрування (нормативно-правові акти, індивідуальні рішення, 

фактичні дії та адміністративні договори), на чому ще зупинимось детальніше у 

наступних структурних підрозділах цієї роботи. 

Найоб’ємнішим серед визначень, що містяться у названих законодавчих 

актах зарубіжних держав, є поняття адміністративних процедур (тут – у 

множині) в статті 4 відповідного Закону Республіки Киргизстан [78, c. 266], у 

якому ключовим словом також є діяльність, а його повну дефініцію не будемо 

цитувати з огляду на  авторське несприйняття  непомірно довгих та 

ускладнених понять.    

Насамкінець - у найновішому Кодексі Республіки Казахстан 

адміністративна процедура визначається як «діяльність адміністративного 

органу, посадової особи з розгляду адміністративної справи, прийняття та 

виконання по ньому рішення, що вчиняється на підставі звернення або з власної 

ініціативи, а також діяльність, що здійснюється в порядку спрощеної 

адміністративної процедури» [44].  Щодо цієї дефініції на цьому етапі нашого 

дослідження лише звернемо увагу на дві деталі: по-перше, у ньому застосовано 

поняття «рішення», а не «адміністративного акта»; по-друге, безпосередньо 

виділено спрощену адміністративну процедуру як найчисельніший у будь-якій 

державі її вид за кількістю застосувань.  
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В усіх без винятку названих прикладах законодавчих актів нормативне 

визначення основоположного поняття: як адміністративного провадження, так і 

адміністративної процедури, - здійснюється через згадане вище ключове слово 

«діяльність». Цим підтверджується попередній висновок про максимальну 

близькість обох понять, які усе ж таки необхідно розмежувати. При тому 

пригадаємо процитоване наприкінці попереднього параграфу власну дефініцію  

адміністративної процедури 2007 року, яка визначалась нами через ключове 

слово «порядок».  Ця дефініція, очевидно, не з’явилась з tabula rasa: як 

засвідчує висвітлений огляд позицій науковців радянського періоду, більшість 

визначень адміністративного процесу також формулювали свого часу на основі 

слова «порядок». Принагідно зауважимо, що це слово перекладається на 

німецьку мову як ordnung, а вираз ordnung muss sein (укр. порядок перш за все 

[73, c. 714]) вважають однією із підвалин німецької правової культури. Не 

виключено, що воно прийшло в російську та українську правничу термінологію 

та законодавство саме з німецької, однак це питання потребує глибшого 

дослідження. 

У результаті, розмежування між аналізованими вище категоріями  

«адміністративна процедура» і «адміністративне провадження» базується на їх 

ключових словах: «порядок» і «діяльність».  У згадуваній вже монографії В.П. 

Тимощук пропонує таким чином усвідомити це співвідношення: «… під 

адміністративною процедурою розумітиметься загальний встановлений 

порядок розгляду та вирішення адміністративних справ адміністративними 

органами (модель провадження), а провадження означатиме вже власне розгляд 

та вирішення окремої справи, тобто, конкретна активна діяльність 

адміністративного органу» [152, c. 66]. 

 Такий підхід було покладено в основу проєкту Адміністративно-

процедурного кодексу України (згодом – відповідного проєкту Закону). 

Зокрема,  у передостанньому варіанті проєкту Закону України від 28 грудня 

2018 року «Про адміністративну процедуру» пропонувалось таке 

співвідношення понять: «адміністративна процедура як визначений 
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законодавством порядок адміністративного провадження» та «адміністративне 

провадження як сукупність послідовно вчинюваних адміністративним органом 

процедурних дій і прийнятих процедурних рішень з розгляду та вирішення 

адміністративної  справи» [92]. Таке юридичне закріплення цих базових 

термінів у загальному законодавчому акті не було ідеальним, але ним 

пропонувалось достатньо логічне вирішення поставленого завдання, що носить  

дещо схоластичний характер.    

А от в останньому варіанті офіційного законопроєкту знову спостерігаємо 

змішування двох базових категорій: процедури та процесу. Якщо дефініцію 

адміністративної процедури розробники залишили у попередньому варіанті, то 

адміністративним провадженням назвали «урегульований адміністративною 

процедурою процес розгляду справи, прийняття та виконання адміністративного 

акта» [93]. На наш погляд, таке визначення відображає нерозуміння його 

авторами змісту процедури і процесу та доцільності їх розмежування з огляду 

на поділ функцій публічної влади, а тому не може бути нами підтримане. 

Поряд з цим, повернемось до судових процесуальних кодексів та 

звернемо увагу,  що навіть у новому Кримінальному процесуальному кодексі 

України, у якому в статті 3 визначаються ключові терміни, знаходимо 

дефініцію «кримінального провадження», але немає її щодо «кримінального 

процесу» [56]. Законодавець обґрунтовано приділив більше уваги вужчим за 

змістом поняттям, як-от: судове провадження, учасники кримінального 

провадження та ін. У Цивільному процесуальному кодексі України взагалі 

відсутня стаття про визначення термінів і це не надто впливає на якість 

правового регулювання цього законодавчого акта.   

У свою чергу, критиковане свого часу положення підпункту 5) пункту 1 

статті 3 первинної редакції Кодексу адміністративного судочинства України 

2005 року, за яким до адміністративного процесу відносяться лише 

правовідносини, що складаються під час здійснення адміністративного 

судочинства [40], вважаємо достатньо виправданим. При застосуванні цього 

рагіше закріпленого  законодавцем варіанту, зникає необхідність постійно 



72 
 

пояснювати, що один і той самий термін «адміністративний процес» 

вживається у двох, а часами і у трьох значеннях. При цьому нагадаємо, що 

професор  С.Г. Стеценко визначає три складових адміністративного процесу: 

адміністративно-судовий, адміністративно-управлінський та адміністративно-

юрисдикційний [150, c. 72]. Такий поділ відображає існуюче та перспективне 

правове забезпечення адміністративної процедури та процесу в нашій країні в 

трьох основоположних актах адміністративного законодавства загального 

характеру: Кодексі адміністративного судочинства України, Адміністративно-

процедурному кодексі (Законі «Про адміністративну процедуру») de lege 

ferenda та Кодексі України про адміністративні правопорушення. 

Наша позиція щодо підтримки розмежування понять адміністративний 

процес та адміністративна процедура, на перший погляд, натикається на 

суперечність з положеннями чинного Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, який віднесено до третьої групи - адміністративно-

юрисдикційного процесу. Справді, відповідно до статті 213 цього кодексу 

справи про адміністративні правопорушення розглядають та вирішують як 

адміністративні органи, так і судові [43]. І незважаючи на застосування у тексті 

кодексу об‘єднуючого поняття провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, при повному застосуванні нашої пропозиції необхідно 

говорити про поєднання в одному законодавчому акті адміністративно-

процедурних та адміністративно-процесуальних норм.   Однак таке поєднання у 

чинному Кодексі України про адміністративні правопорушення вважаємо не до 

кінця послідовним і не деталізуючи дискусії з цього приводу, пригадаємо, що 

окремі вітчизняні науковці в контексті реформування адміністративно-

деліктного законодавства уже доволі давно запропонували змінити існуючу 

підвідомчість справ про адміністративні правопорушення. Зокрема, О. А. 

Банчук ще у 2007 році обґрунтовував рекомендацію, щоб адміністративні 

проступки були підвідомчі лише органам виконавчої влади, виконавчим 

органам місцевого самоврядування, тобто, адміністративним органам [3, c. 

272].      
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Підтримувана нами теза про доцільність використання двох термінів 

«адміністративна процедура» та «адміністративний процес», а також їх 

розмежування в контексті забезпечення функціонування публічної 

адміністрації та судів відповідно, зумовлена специфікою та надзвичайною 

широтою правових відносин, котрі забезпечуються нормами адміністративного 

права. У жодній іншій галузі немає такого об‘ємного предмета правового 

регулювання і настільки різних правових інститутів, що складають його зміст. 

Часткова неузгодженість з переважаючою у вітчизняній науці теорії держави і 

права позицією може з часом бути подолана з розвитком нових та 

удосконаленням існуючих поглядів. Тим більше, що кожна, особливо базова 

галузь права, має право на формування власної  правової доктрини, яка лише в 

ідеалі буде повністю збігатись із загальною теорією.        

У висвітленому нами питанні співвідношення базових категорій 

«адміністративна процедура», «адміністративний процес» та «адміністративне 

провадження» може бути й інше вирішення: охарактеризований вище досвід 

зарубіжних держав засвідчує надзвичайно різноманітні підходи. Однак в 

українській ситуації важливим на цьому етапі є саме здійснення вибору того чи 

іншого підходу. Представники науки адміністративного права мали б, після  

обговорення на спеціально присвяченій цьому питанні конференції та 

відповідного обґрунтування, - домовитись про однакове використання 

аналізованих термінів і надалі застосовувати обраний варіант. На нашу думку, 

правове забезпечення порядку діяльності публічної адміністрації в Україні 

потребує нагального вирішення цілого ряду конкретних проблем, усунення 

недоліків та прогалин правового регулювання, а не продовження полеміки 

щодо базових категорій, яка мала б бути давно завершена і у нашій науці. 

Підтримуваний нами варіант розподілу сфер застосування термінів 

«адміністративна процедура» та «адміністративний процес» ґрунтується на 

таких позиціях: 

1) використання одного терміну (адміністративний процес) для 

позначення хоч і подібних, але з істотними відмінностями сфер правових 
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відносин  вносить плутанину в практику правозастосування; адже, як зазначає у 

цьому контексті Т.О. Карабін: «на наше, глибоке переконання, крім 

визначеності та ясності, будь-яка термінологія, у тому числі і юридична, 

повинна мати своє призначення, бути корисною для наукового використання (у 

процесі теоретичного дослідження) та/або для практики» [37, c. 227]; 

2) у національному законодавстві України поняття «процес» майже у 

всіх випадках асоціюється з порядком розгляду справ і вирішення спорів 

судами; відмінні доктринальні підходи таким чином суперечать існуючим 

юридичним нормам  не лише Кодексу адміністративного судочинства, але й 

інших кодексів: Цивільного процесуального, Господарського процесуального 

та Кримінального процесуального, прийнятих на базі сформованих протягом 

багатьох десятиліть наукових позицій; 

3) мета та завдання створення органів виконавчої влади та й загалом 

суб‘єктів публічного адміністрування  істотно відрізняються від мети та 

завдань судових органів, а тому позначення одним терміном порядку прийняття 

рішень  цих двох груп суб‘єктів, зміст діяльності яких значно відрізняється, 

видається надто великою натяжкою. 

До цього додамо, що варіант розподілу сфер використання термінів 

«адміністративний процес» та «адміністративна процедура»  не суперечить  

нормам чинних законодавчих актів і, передусім, Кодексу адміністративного 

судочинства та Кодексу про адміністративні правопорушення. В обох випадках 

ключовим терміном, що використовується за текстом законів залишається 

«провадження».    

У контексті перспективного законодавства також не буде суперечностей, 

адже незважаючи на назву, в проєкті Закону України «Про адміністративну 

процедуру» кодексу ключовим поняттям за текстом закону також передбачено 

«провадження». Більше того, вважаємо, що український законопроєкт нічого б 

не втратив у випадку перейменування в закон або ж навіть кодекс про 

адміністративне провадження. 
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Проте навіть термінологічне відокремлення адміністративної процедури 

та адміністративного провадження від адміністративного процесу не знімає 

багатьох питань в частині його змістовного навантаження. До адміністративної 

процедури в науковій літературі відносять надзвичайно різноманітні за змістом 

правового регулювання види діяльності публічної адміністрації. І тут, знову ж 

таки, погляди вітчизняних адміністративістів є подекуди діаметрально 

протилежними. З огляду на це проблематиці видів адміністративної процедури 

присвятимо наступний параграф. Адже лише чітке з‘ясування, які юридичні 

норми необхідно відносити до адміністративно-процедурних, а які – не варто, 

дозволить визначити межі застосування базового в нашому випадку поняття 

«адміністративна процедура».   

 

 

1.3 Види адміністративної процедури 

 

Класифікацію видів адміністративної процедури або ж, як 

найпоширеніший варіант - адміністративних проваджень, наводять у своїх 

підручниках та інших публікаціях практично усі провідні вітчизняні 

адміністративісти. Однак вплив доктрини радянського адміністративного права 

протягом тривалого часу був настільки сильним, що поділи адміністративних 

проваджень навіть у виданнях початку третього тисячоліття нерідко 

повторюють  напрацювання попередньої епохи.  

Зокрема, в Академічному курсі Адміністративного права України (Том 1, 

2004 рік) доволі «традиційно» називаються такі види неюрисдикційних 

проваджень: 

- з підготовки й ухвалення нормативних правових актів; 

- з підготовки й ухвалення індивідуальних правових актів; 

- з укладення адміністративних договорів; 

- з розгляду пропозицій і заяв громадян; 

- реєстраційне і дозвільне; 
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- установче; 

- з реалізації контрольно-наглядових повноважень; 

- виконавче; 

- з діловодства та ін. [4, c. 490]. 

У цьому переліку назви проваджень сформульовано за різними 

критеріями: видом актів, що приймаються суб’єктами публічного 

адміністрування, видом звернення громадян, сферою функціонування публічної 

адміністрації. Таке поєднання видається не зовсім логічним, адже, наприклад, 

реєстраційне та дозвільне провадження передбачають, зокрема, розгляд заяв 

громадян, а також - підготовку та ухвалення індивідуального правового акта. 

Інакше кажучи, цей перелік містить внутрішні дублювання, і в кращому 

випадку його можна розглядати як орієнтуючий для студентів. Проте в 

контексті чіткості як адміністративно-правової доктрини, так і навчальної 

літератури вважаємо методологічно неправильним змішувати в одному 

переліку види проваджень, сформованих за відмінними критеріями.      

А от наведені А.Ю. Осадчим в одному з перших в Україні навчально-

методичних посібників з адміністративно-процедурного права класифікації  

видаються більш виправданими. Зокрема, автором наводяться такі види 

адміністративних процедур: 

1)  у залежності від форми управлінської діяльності, яку опосередковує та 

чи інша процедура - адміністративні правотворчі та адміністративні 

правозастосовні; 

2) у залежності від спрямованості процедури та меж її здійснення – 

внутрішні (внутрішньо-організаційні) та зовнішні (зовнішньо-організаційні); 

3) у залежності від суб’єкта, за ініціативою якого розпочинається 

провадження в адміністративній справі, – заявні та втручальні  [38, c. 32-35]. 

На нашу думку, виділення саме цих трьох класифікацій адміністративних 

процедур є цілком обґрунтованим у контексті їх важливості та з‘ясування 

сутності та сфери застосування поняття «адміністративна процедура». При 

цьому зазначимо, що перші дві класифікації є достатньо усталеними у 
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вітчизняній правовій доктрині, а третя вже протягом тривалого періоду та 

щораз ширше висвітлюється в публікаціях українських науковців [7, c. 24], а 

також фактично застосовується в проєкті Закону України «Про адміністративну 

процедуру» в частині відмінного правового регулювання ініціювання 

адміністративного провадження.  

У виданому в 2011 році Академічному курсі «Адміністративного права 

України» професор Т.О. Коломоєць, окрім названих вище, називає ще кілька 

класифікацій адміністративних процедур: 

1) у залежності від наявності спору – безспірні та спірні (інші варіанти 

назв: юрисдикційні та неюрисдикційні, конфліктні та неконфліктні); 

2) у залежності від ступеня обмеження прав приватних осіб – дозвільні 

(погоджувальні) та повідомні; 

3) у залежності від порядку здійснення – звичайні (формальні) та 

спрощені (неформальні); 

4) у залежності від предмета діяльності: правонаділяючі, реєстраційні, 

ліцензійно-дозвільні, контрольно-наглядові, екзаменаційно-конкурсні, 

державно-заохочувальні, експертно-засвідчувальні [46, c. 222-223]. 

Усі процитовані класифікації з українських підручників та навчальних 

посібників засвідчують достатньо широкий підхід до розуміння 

адміністративної процедури.  Свого часу, у публікації з Другої національної 

науково-практичної конференції «Українське адміністративне право: актуальні 

проблеми реформування», яка проходила в місті Суми у 2001 році, позиція 

автора цих рядків  щодо видів адміністративних процедур також не надто 

відрізнялась від загального тренду [168].   

Проте у найновіших підручниках з адміністративного права України 

знаходимо і кардинально відмінні підходи. Наприклад, у підручнику «Загальне 

адміністративне право» адміністративна процедура висвітлюється лише у 

контексті порядку (процедури) прийняття адміністративних актів [33, с. 248-

260]. Інакше кажучи, у цьому випадку спостерігаємо надзвичайно вузький 

підхід до розуміння адміністративної процедури. 
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З огляду на висвітлену багатоманітність доктринальних поглядів на види 

адміністративної процедури спробуємо проаналізувати її основні класифікації. 

1.  Поділ адміністративних процедур за критерієм врегулювання ними  

тієї чи іншої форми (інструмента) діяльності публічної адміністрації базується  

на теоретико-правовому розмежуванні правотворчості та правозастосування у 

діяльності  державних органів та інших уповноважених суб‘єктів.  

Загалом у континентальній правовій системі як правотворчість, так і 

правозастосування передбачають використання органами публічної влади 

також і договірної форми, наприклад, щодо делегування ними владних 

повноважень іншим суб‘єктам права. Однак основною формою (інструментом) 

діяльності публічної адміністрації усе ж таки є прийняття односторонніх 

владних актів. Тому в залежності від виду юридичних актів  цю класифікацію, 

хоча й дещо спрощено, але можна звести до процедур з прийняття суб’єктами 

публічного адміністрування нормативних актів  та процедур прийняття ними ж 

індивідуальних актів.   

Ключове питання, про яке звичайно дискутують у цьому контексті 

стосується обґрунтування доцільності адміністративної нормотворчості і, 

відповідно, процедурних норм, покликаних її забезпечувати. Виходячи із 

класичної теорії розподілу влади, прийняття нормативних актів є прерогативою 

парламенту (Верховної Ради як єдиного органу законодавчої влади України), а 

також представницьких органів місцевого самоврядування (в українському 

випадку – місцевих рад). Однак стосовно усіх сучасних держав такий поділ не 

функціонує стовідсотково. У результаті складного розвитку правового 

регулювання у ХІХ та ХХ століттях органи виконавчої влади, а в багатьох 

випадках і органи місцевого самоврядування різних держав також приймають 

нормативні акти, які за доктриною вітчизняної теорії права називають 

підзаконними нормативно-правовими актами.  При цьому видається 

очевидним, що така діяльність є за своїм змістом квазізаконодавчою та не 

характерною для виконавчої влади. Не розвиваючи дискусію з цього приводу, 

яка є предметом окремого дослідження, зазначимо, що надання органам 
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виконавчої влади та місцевого самоврядування повноважень щодо прийняття 

нормативних актів є доконаним фактом і в Україні. Наприклад, у пункті 2 статті 

50 закону «Про Кабінет Міністрів України» закріплено, що акти цього органу 

нормативного характеру видаються у формі постанов Кабінету Міністрів 

України [105]. 

Наслідком такого політичного рішення як в Україні, так і в інших 

державах є необхідність детального правового регулювання порядку прийняття 

нормативних актів суб’єктами публічного адміністрування. Справді, зміст 

нормативних актів, що застосовуються неодноразово і до багатьох осіб, 

повинен бути достатньо обґрунтованим та завжди враховувати публічний 

інтерес. Відповідно, процедура прийняття нормативних актів суб’єктами 

публічного адміністрування повинна нагадувати процедуру прийняття законів 

та передбачати врахування інтересів усіх суб‘єктів, котрих стосуватиметься 

майбутній акт, якщо ми говоримо про демократичну державу. 

У кожному випадку  не викликає сумнівів факт наявності правових норм, 

які визначають порядок розробки та прийняття нормативних актів суб’єктами 

публічного адміністрування, що є предметом дослідження ряду українських 

адміністративістів [85]. Однак погляди вітчизняних науковців стосовно цього 

питання, як завжди відрізняються надзвичайною строкатістю. При тому, як 

випливає з багатьох публікацій, порядок прийняття нормативних актів узагалі 

не відноситься до адміністративної процедури. 

Зокрема, професор  О.В. Кузьменко визначає адміністративну процедуру 

як встановлений адміністративно-процесуальними нормами порядок діяльності 

уповноважених суб‘єктів щодо розгляду і вирішення індивідуально-конкретних 

справ [57, c. 142], - таким чином, діяльність цих суб‘єктів з прийняття 

нормативних актів не підпадає під це визначення. 

У свою чергу, В.П. Тимощук пропонує визначати адміністративну 

процедуру як встановлений законодавством порядок розгляду та вирішення 

адміністративними органами індивідуальних конкретних справ [7, c. 24].                     
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Такий підхід базується на регулюванні загальними законами (або ж 

кодексами) про адміністративну процедуру в зарубіжних державах переважно 

прийняття індивідуальних адміністративних актів (чи рішень). Наприклад, 

стаття 1 польського Кодексу адміністративного провадження 1960 року 

закріплює положення, що цей Кодекс регулює провадження «в органах 

публічної адміністрації у належних до компетенції цих органів індивідуальних 

справах, розгляд яких завершується адміністративним рішенням» [227]. Крім 

індивідуальності справи, яка згадується у цій статті, що визначає сферу дії 

польського Кодексу, додамо, що й доктринальне визначення адміністративного 

рішення також передбачає його застосування виключно до індивідуальних 

адміністративних актів. Зокрема, професор Е. Охендовскі, формулюючи це 

поняття, зазначає, що «адміністративне рішення є зовнішнім владним актом 

(владним діянням) органу публічної адміністрації, скерованим на настання 

певних юридичних наслідків, що окреслюють правову ситуацію конкретно 

визначеного суб‘єкта, у конкретно визначеній справі [210, c. 29].  

Віднесення до адміністративної процедури проваджень з прийняття лише 

індивідуальних, на противагу нормативним, актів органів публічної 

адміністрації обґрунтовується також положеннями німецького закону про 

адміністративну процедуру. Параграф 35 цього законодавчого акта присвячено 

поняттю адміністративного акта, прийняття якого є основним результатом 

адміністративної процедури і який визначається як «будь-яке розпорядження, 

рішення або інший владний захід, спрямований органом влади на врегулювання 

окремого випадку в галузі публічного права і який має безпосередні зовнішні 

правові наслідки» [8, c. 54]. На цьому етапі лише зазначимо, що справді не 

викликає сумніву індивідуальний характер переважної більшості 

адміністративних справ, що розглядаються і вирішуються суб’єктами 

публічного адміністрування.  

Однак, як зазначалось вище, ці органи приймають також і нормативні 

акти і, незважаючи на їх кардинально нижчий відсоток у порівнянні з 

індивідуальними адміністративними актами, а також фактичне порушення при 
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цьому формули ідеального поділу владних функцій, повністю відкидати цю 

форму (інструмент) діяльності публічної адміністрації, мабуть, не варто. Ця 

теза підтверджується правовим регулюванням процедури прийняття 

нормативних актів саме в загальних законах про адміністративну процедуру 

(адміністративно-процедурних кодексах) ряду зарубіжних держав. 

В англо-американській правовій системі найяскравішим прикладом у 

цьому контексті, безсумнівно, є положення Акта про адміністративну 

процедуру, прийнятого на федеральному рівні у Сполучених Штатах Америки 

в 1946 році і продубльованого згодом у переважній більшості окремих штатів.  

Параграфи 553-559 названого федерального акта регулюють порядок творення 

правил (англ. rules) [7, c. 431-438] – нормативних актів, що приймаються 

адміністративними агентствами в цій державі. Важливість саме цих 

нормативних актів і, відповідно, процедури їх прийняття підкреслює дефініція 

адміністративного права загалом, яку знаходимо у згадуваному вже 

авторитетному юридичному словнику Black`s Law Dictionary. Ця дефініція 

вражає вітчизняних дослідників, але процитуємо: «Адміністративне право – це 

частина права, створена адміністративними агенціями у формі правил, 

регламентів, наказів та рішень, що забезпечують здійснення цими агенціями 

регуляторних повноважень та обов‘язків» [186, c. 46].   Таке визначення 

поняття адміністративного права суперечить усталеним в українській 

адміністративно-правовій науці підходам, адже ми не можемо виключати, 

більше того, ставимо в основу законодавче регулювання адміністративно-

правових відносин.  Однак, як це не дивно, можна побачити паралелі і в 

українському контексті з огляду на величезну кількість підзаконних 

нормативно-правових актів, які переважно й регламентують  адміністративну 

процедуру в окремих сферах функціонування публічної адміністрації.    

У континентальній правовій системі регламентація загальними законами 

про адміністративну процедуру також і порядку прийняття нормативних актів 

не є поодиноким випадком. Зокрема, тут доцільно згадати розділ 3 Акта із 

загального адміністративного права Королівства Нідерланди, який набув 
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чинності у 1984 році та регламентує процедуру розробки і прийняття так званих 

«розпоряджень». Як передбачає стаття 3:1 цього документа, лише окремі 

положення розділу 3 не застосовуються до розпоряджень, які містять 

загальнообов‘язкові норми [7, c. 268]. Інакше кажучи, більшість 

адміністративно-процедурних норм названого розділу стосується як 

індивідуальних, так і нормативних актів публічної адміністрації. Хоча  тут 

необхідно додати, що стосовно індивідуальних адміністративних актів 

нідерландський законодавець використовує окреме поняття «адміністративне 

рішення», під чим розуміється розпорядження, яке не має загального характеру 

[7, c. 264] та якому додатково присвячено главу 4:1 Акта з загального 

адміністративного права. 

У правовій системі Японії, де поєднано власне традиційне право та 

адаптовані елементи континентальної та англо-американської систем, первинно 

прийнятий у 1993 році Закон про адміністративні процедури не містив 

регулювання порядку ухвалення нормативних актів. Однак через дванадцять 

років, у 2005 році цей законодавчий акт було доповнено також положеннями, 

«регламентуючими порядок і механізм нормотворчого процесу» [10, с. 252-

253]. 

Естонський закон про адміністративну процедуру 2001 року також 

регламентує не лише порядок прийняття індивідуальних адміністративних 

актів. У статті 2 цього закону знаходимо визначення адміністративної 

процедури як діяльності адміністративного органу при виданні постанов чи 

адміністративних актів, при вчиненні заходів або при укладенні публічно-

правових договорів. У свою чергу, стаття 88 естонського закону містить 

дефініцію постанови як правового акту, що видається адміністративним 

органом для регулювання невизначеної кількості випадків [7, c. 352-382]. 

 Серед інших держав колишнього Радянського Союзу варто також згадати 

Грузію, Загальний адміністративний кодекс якої регулює і порядок прийняття 

нормативних адміністративних актів [59, c. 13]. У цьому кодифікованому акті 

видається відчутним вплив американської правової доктрини та законодавства, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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а «нормативний адміністративно-правовий акт» визначено як «виданий 

уповноваженим адміністративним органом на підставі законодавчого акту 

правовий акт, що містить загальні правила постійного або тимчасового 

багаторазового  застосування» [79, c. 187]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що необхідність та доцільність правового 

регулювання порядку прийняття усіх актів публічної адміністрації, як 

індивідуального, так і нормативного характеру не викликає жодного сумніву. 

Регулюючі конкретну правову ситуацію та індивідуально визначених суб‘єктів 

акти суб’єктів публічного адміністрування насправді переважають кількісно, 

при тому дуже істотно. Однак відкидати порядок розробки та прийняття 

публічною адміністрацією нормативних актів, які реалізовуються неодноразово 

та багатьма суб‘єктами також не надто коректно. Виходячи з нашого 

ознайомлення з науковими поглядами та відповідними актами зарубіжного та 

українського законодавства,  процедура адміністративного нормотворення 

передбачає ряд подібних до процедури прийняття індивідуальних 

адміністративних актів положень, хоча й за змістом об‘єктивно наближена до 

процедури прийняття законів.   

У цьому контексті віднесення до предмета правового регулювання Закону 

України «Про адміністративну процедуру» лише процедури прийняття 

індивідуальних адміністративних актів з погляду законодавчої техніки є 

простішим варіантом вирішення цього питання, оскільки не потребує,  

наприклад, «віднаходження» лише спільних принципів для обох видів 

адміністративної процедури.     

Завершуючи короткий огляд цієї класифікації, необхідно також згадати 

про таку достатньо дискусійну в Україні форму (інструмент) діяльності 

публічної адміністрації як адміністративний договір. Оскільки обов’язковим 

суб’єктом їх укладення є суб’єкти публічного адміністрування, а предмет 

договору безпосередньо пов’язаний із реалізацією ними публічно-владних 

повноважень, то і порядок їх укладення відносимо до адміністративної 

процедури. З огляду на відсутність належної правової регламентації процедури 
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укладення адміністративних договорів в Україні, наведемо приклад з 

німецького закону «Про адміністративну процедуру», в якому питанням 

публічно-правового договору (за змістом аналогу українського 

адміністративного договору) присвячена окрема структурна частина цього 

законодавчого акта [8, c. 65-67]. 

2. Друга класифікація видів адміністративної процедури, яка передбачає 

виділення внутрішньої та зовнішньої  процедури,  у залежності від її 

спрямованості також є надзвичайно важливою для з‘ясування змісту та меж 

застосування аналізованої нами базової категорії.  Проблематика тут полягає в 

тому, що в одних випадках до адміністративної процедури відносять лише 

зовнішню процедуру, яка визначає правовідносини між публічною 

адміністрацією та приватними особами (фізичними та юридичними). За іншими 

підходами, до адміністративної процедури відносять також і порядок прийняття 

рішень у межах системи публічної адміністрації, які носять внутрішньо 

організаційний характер і лише опосередковано впливають на права та 

обов‘язки приватних осіб. 

Перший підхід застосовується у законодавстві багатьох державах 

континентальної Європи. Знову ж таки, у Законі «Про адміністративну     

процедуру Федеративної Республіки Німеччини чітко визначено, що «в 

розумінні цього закону адміністративною процедурою є маюча наслідки 

назовні діяльність органів влади, яка спрямована на перевірку передумов, 

підготовку і прийняття адміністративного акта або укладення публічно-

правового договору» [8, c. 40]. На цьому етапі лише звернемо увагу, що 

німецький законодавець, визначаючи зовнішність діяльності уповноважених 

органів обов‘язковою ознакою адміністративної  процедури, коректно 

доповнює законодавчу дефініцію словосполученням «в розумінні цього 

закону», тим самим допускаючи інші підходи до поняття адміністративної 

процедури.   

Тут варто зазначити, що відмежування зовнішньо спрямованої 

адміністративної процедури та відповідних рішень публічної адміністрації 
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знаходимо і в публікаціях сучасних українських науковців. Зокрема, професор 

А. Берлач серед ключових ознак адміністративного акта називає його зовнішню 

дію: «Акцент на зовнішню дію адміністративного акта дозволяє відмежувати 

такі акти від внутрішньо спрямованих актів, наприклад, для вирішення 

внутрішніх організаційних питань адміністративного органу» [16, c. 378]. На 

наш погляд, важливість такого чіткого розмежування в Україні ще не до кінця 

усвідомлена багатьма вітчизняними юристами і публічними службовцями та й 

лише зрідка підкріплена відповідними приписами нормативно-правових актів 

як загальнодержавного, так і локального рівня. 

 Щодо правової системи загального права, то на перший погляд можна 

провести аналогію до висвітленого підходу, який є переважним у державах 

континентальної правової системи. Тобто, віднести до адміністративної 

процедури лише правову регламентацію зовнішніх відносин суб’єктів 

публічного адміністрування з приватними особами. Адже регулювання 

внутрішньої організації та відносин у межах публічної адміністрації чітко 

відмежовується від регулювання вище названих зовнішніх відносин.  Зокрема, 

американські дослідники Р. Пірс, С. Шапіро та П.Веркул у своєму класичному 

підручнику з адміністративного права і процесу чітко розмежовують 

організаційні та юридичні норми (англ. organizational and legal norms), при 

тому у параграфі про організаційні навіть слово «норми» ставиться у лапки, 

підкреслюючи їх специфіку [212, c. 20-23].   

Однак навіть такий підхід, коли чітко відокремлюють регулювання 

внутрішніх відносин у межах публічної адміністрації від зовнішніх, на нашу 

думку, є підтвердженням визнання належності до предмета адміністративного 

права, а точніше права адміністративної процедури також і внутрішньо 

організаційних відносин і в державах, належних до правової системи common 

law. Трансформацію підходів у правовій доктрині цих країн можна 

проілюструвати цитатою французького професора Ж. Марку: «оскільки 

державні органи є особливими суб‘єктами права, необхідним є розвиток 

інститутів і особливих процедур навіть у державах загального права, де правова 
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система в принципі відкидає ідею необхідності особливого правового режиму 

державних органів» [63, c. 20].  

 Для всестороннього аналізу видів адміністративної процедури в 

залежності від її спрямованості необхідно звернутись також до вивчення 

сучасного досвіду провідних держав колишнього Радянського Союзу. У 

Російській Федерації, адміністративно-процедурне законодавство якої 

залишається не кодифікованим, процедура визначається переважно 

адміністративними регламентами, які стосуються як зовнішніх, так і внутрішніх 

відносин у діяльності публічної адміністрації. Наприклад, як зовнішні, так і 

внутрішні відносини регулюються постановою Уряду Російської Федерації в 

редакції від 16 травня 2011 року «Про розробку і затвердження 

адміністративних регламентів виконання державних функцій і 

адміністративних регламентів надання державних послуг» [80]. Відповідно до 

пункту 1 Правил розробки і затвердження адміністративних регламентів 

виконання державних функцій, схвалених названою постановою, регламент 

визначає строки і послідовність адміністративних процедур (дій)  федерального 

органу виконавчої влади, але також  встановлює порядок взаємодії як між 

структурними підрозділами такого органу, так і з фізичними та юридичними 

особами, іншими органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування, установами і організаціями. Назва іншої постанови Уряду 

Російської Федерації від 28 липня 2005 року «Про Типовий регламент 

внутрішньої організації федеральних органів виконавчої влади» [81] говорить 

сама за себе: предметом регулювання тут є виключно внутрішньо організаційні 

відносини. 

 У Республіці Казахстан частину загальних норм про адміністративну 

процедуру, на відміну від Російської Федерації, ще раніше було 

систематизовано на рівні законодавчого акта. Однак підхід щодо віднесення до 

адміністративної процедури також і внутрішньо організаційних норм там був 

подібним до російського. Закон Республіки Казахстан від 27 листопада 2000 

року «Про адміністративні процедури» містить окрему главу 3 «Процедури 
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організації роботи державних органів» [74], яка регулює внутрішній порядок 

розгляду та вирішення справ у державних, передусім адміністративних органах.  

При цьому треба зазначити, що все-таки чимала частина казахського закону 

присвячена зовнішнім процедурам. 

 У доктринальних розробках з адміністративного права також нерідко 

зустрічаємо віднесення до адміністративних не лише зовнішніх, але й 

внутрішніх відносин в межах системи органів публічної адміністрації, 

включаючи процедурні. Зокрема, один з класиків українського та польського 

адміністративного права професор Юрій Панейко (пол. Jerzy Panejko) окрему 

увагу приділяє «адміністративному поступованню, що нормує взаємне 

відношення адміністративних органів [70, с. 345-349], тобто, внутрішнім 

процедурам. Щоправда, у наступному параграфі цей автор уже характеризує 

«адміністративне поступування у властивому значенні», повністю 

усвідомлюючи важливішу роль правового регулювання зовнішніх 

адміністративних процедур. 

 Таким чином, як у законодавстві окремих держав, так і в правовій 

доктрині знаходимо достатньо відмінні підходи щодо віднесення норм, які 

регулюють внутрішні відносини в межах системи органів публічної 

адміністрації до адміністративної процедури. Найцікавіше, що навіть німецькі 

науковці відзначають на сучасному етапі важливість цієї проблематики, а їх 

погляди не є такими однозначними щодо виключення внутрішніх процедур з 

аналізованої базової категорії. Зокрема, німецький професор Е. Шмідт-Ассманн 

визнає, що «дотепер до процедурно-правового мислення адміністративного 

права тільки в обмеженому обсязі було залучено внутрішньо-адміністративні 

процедури, наприклад, бюджетну процедуру та процедуру міжвідомчого 

співробітництва» [179, c. 353]. Більше того, цей науковець, обґрунтовуючи 

свою позицію щодо включення норм, які регулюють діяльність організацій та 

прийняття рішень на рівні адміністративних органів до предмету 

адміністративного права загалом, зауважує: «Публічно-адміністративна 
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діяльність не тільки повинна бути обмеженою ззовні, а й упорядкованою 

зсередини на принципах правової держави та демократії» [179, c. 18].       

 В аналізованому контексті варто погодитись із позицією, яку висловив 

професор Р.C. Мельник, що «насправді немає жодних причин, які б 

перешкоджали розповсюдженню адміністративного регулювання і на 

відносини, які виникають всередині публічної адміністрації між її посадовими і 

службовими особами» [65, c. 121]. 

 Таким чином, завершуючи аналіз другої класифікації адміністративної 

процедури, приходимо до наступних висновків.  

По-перше, юридичні норми регулюють як спрямовану назовні діяльність 

суб’єктів публічного адміністрування, так і внутрішні відносини в межах 

системи таких суб’єктів. Тобто, адміністративно-процедурні норми наявні в 

обох випадках. При тому, звичайно, можна доводити «більшу важливість» чи 

навіть первинність норм зовнішнього спрямування. Однак, як випливає з 

нашого висвітлення цієї проблематики у правовій доктрині країн, що належать 

не лише до континентальної правової системи, але й загального права, 

регулювання внутрішніх процедур у межах системи суб’єктів публічного 

адміністрування також має істотне значення для належного функціонування 

цих органів.  

По-друге, правове регулювання зовнішньої та внутрішньої 

адміністративної процедури об‘єктивно відрізняється, виходячи з багатьох 

факторів. Передусім варто згадати, що метою адміністративно-процедурних 

норм зовнішнього спрямування є належна реалізація прав, свобод та законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб, інтереси яких є первинними у 

правовідносинах з суб’єктами публічного адміністрування. З іншого боку, 

метою правового регулювання внутрішньої адміністративної процедури є, у 

першу чергу, підвищення ефективності функціонування самої публічної 

адміністрації. 

 По-третє, обсяг та межі правового регулювання в загальному законі (чи ж 

кодексі) про адміністративну процедуру (звичайно - за його наявності), є 
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питанням тактики і законодавчої техніки, яке вирішується в кожній державі по-

своєму. Без сумніву, простішим у цьому контексті є чітке розділення та 

включення до систематизованого закону (або ж кодексу) про адміністративну 

процедуру лише норм зовнішнього спрямування з огляду на відмінні цілі, 

предмет та суб‘єктів правового регулювання у внутрішній адміністративній 

процедурі. Цей варіант абсолютно не заперечує доцільності та необхідності 

нормативно-правового забезпечення внутрішньої адміністративної процедури.  

  3. Третя виділена нами класифікація адміністративної процедури за 

критерієм суб‘єкта, з ініціативи якого розпочинається провадження в 

адміністративній справі і поділ на заявну та втручальну процедури загалом не є  

такою контроверсійною як попередні дві класифікації.  Адже названі обидва 

види адміністративних проваджень, як правило, регулюються у 

систематизованих законодавчих актах зарубіжних держав і ніхто не заперечує 

їх належності до  адміністративної процедури. При цьому нагадаємо, що заявна 

процедура використовується переважно у сфері надання адміністративних 

послуг, а втручальна – у контрольно-наглядовій (інспекційній) сфері 

функціонування публічної адміністрації. Підходи в законодавстві окремих 

держав у цьому контексті, як завжди, відрізняються. У статтях цитованого вище 

німецького Закону «Про адміністративну процедуру» немає особливих 

відмінностей правового забезпечення заявної та втручальної процедури. Як 

зазначає німецький науковець П. Штелькенс, у випадку прийняття 

адміністративним органом рішення «не має значення та обставина, чи таке 

рішення з окремого питання приймається за заявою громадянина (наприклад, 

дозвіл на будівництво) чи у вигляді втручання в його права без подання ним 

заяви (наприклад, розпорядження про знесення будинку, який був зведений в 

недозволеному для будівництва місці)» [8, c. 6]. 

 На противагу німецькому підходу, інший кодифікований акт – Акт із 

загального адміністративного права Королівства Нідерланди містить окремий 

розділ 5, присвячений повноваженням та процедурі функціонування  
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інспекторів [7, c. 282-286], тобто, виділяє особливі норми в частині втручальної 

процедури. 

 Дещо підсумовуючи, у жодному з двох висвітлених підходів не ставлять 

під сумнів належність до адміністративної процедури порядку прийняття 

публічною адміністрацією рішень як за заявою особи, так і з ініціативи самої 

публічної адміністрації, зобов‘язаної реалізовувати надані законом публічно-

владні повноваження. Хоча при цьому можуть (далеко не у всіх випадках) 

відрізнятись самі юридичні норми, які регулюють заявну та втручальну 

адміністративну процедуру. 

 Проведений огляд видів адміністративної процедури дозволяє зробити 

деякі висновки щодо змісту поняття адміністративної процедури та меж його 

застосування.  Порядок функціонування публічної адміністрації визначають усі 

названі за трьома виділеними критеріями види адміністративної процедури: 

правотворчі та правозастосовні (або вужче: процедури з прийняття 

адміністративними органами нормативних та індивідуальних адміністративних 

актів), внутрішні та зовнішні, заявні та втручальні.  Інакше кажучи, 

адміністративно-процедурні норми наявні більшою чи меншою мірою в усіх 

названих видах процедури. 

 Іншим питанням є доцільність регулювання усіх названих видів 

адміністративної процедури в єдиному систематизованому законодавчому акті. 

У цій частині достатньо складно логічно поєднати в одному законі істотно 

відмінні за своїм змістом адміністративно-процедурні норми, як, наприклад, 

норми внутрішнього і зовнішнього спрямування. У зв‘язку з цим, підхід 

розробників проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру» щодо 

регулювання у ньому лише зовнішньої і лише правозастосовної процедури  є з 

погляду законодавчої техніки простішим і, відповідно, тактично більш 

виправданим. Такий підхід не заперечує необхідності правового забезпечення і 

процедури прийняття уповноваженими суб’єктами публічного адміністрування 

нормативних актів, а також внутрішньої процедури, яка регулюватиме правові 

відносини в межах системи суб’єктів публічного адміністрування. Просто 
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зазначені види адміністративної процедури будуть забезпечуватись окремими 

законодавчими актами.  

Протилежний підхід, за яким в загальному законі (або ж кодексі) про 

адміністративну процедуру поєднуються усі вище перераховані норми є 

об‘єктивно складнішим для реалізації. Передусім це стосується правового 

регулювання внутрішніх відносин в межах публічної адміністрації, які є 

достатньо різноплановими, і, відповідно, систематизація правових регулюючих 

такі відносини норм – ускладненою. Що стосується регулювання процедури 

прийняття суб’єктами публічного адміністрування нормативних актів, то, на 

нашу думку, тут суперечностей менше і питання включення цього виду 

процедури до загального закону видається радше питанням тактики 

законотворення. Хоча ще раз зазначимо: віднесення нормотворчої процедури 

до предмета регулювання окремого законодавчого акта є об‘єктивно 

простішим.   

Аналогічно, і в частині правового забезпечення укладення 

адміністративних (публічно-правових) договорів. Цілком логічним видається 

включення до загального закону (або ж кодексу) про адміністративну 

процедуру окремих норм про порядок укладення таких договорів. Однак це, 

безсумнівно, ускладнює роботу розробникам відповідного законопроєкту. 

4. Далі окреслимо ще одну класифікацію адміністративної процедури, у 

якій, у залежності від наявності спору, виділяють процедури безспірні та спірні 

(юрисдикційні та неюрисдикційні, конфліктні та неконфліктні). На відміну від 

судових органів, основним призначенням яких є вирішення правових спорів, 

суб’єкти публічного адміністрування істотну та навіть переважну частину своїх 

повноважень виконують без виникнення будь-якої спірної ситуації. Однак 

правовий, а точніше – публічно-правовий спір за участю суб’єкта публічного 

адміністрування може виникнути: 

- якщо майбутнє рішення суб’єкта публічного адміністрування може 

торкнутись прав, свобод чи законних інтересів кількох (багатьох) приватних 

осіб із різними інтересами; 
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- якщо приватна особа не згідна  з рішенням, дією чи бездіяльністю 

суб’єкта публічного адміністрування і подає скаргу в адміністративному 

порядку до вищого або іншого уповноваженого суб’єкта. 

Інакше кажучи, безспірна адміністративна процедура за наявності певних 

обставин (протилежні інтереси у приватних осіб або ж їх незгоди з рішенням 

суб’єкта публічного адміністрування) перетворюється на спірну. В обох цих 

видах адміністративна процедура потребує належного правового регулювання, 

хоча в разі виникнення спору – мабуть, детальнішого. У кожному випадку 

віднесення до адміністративної процедури  як безспірного, так і спірного 

варіанту не викликає сумнівів. 

5. П’ятим видом  класифікації, на якій коротко зупинимось, буде згаданий 

на початку цього параграфа поділ адміністративних процедур у залежності від 

порядку здійснення на звичайні (формальні) та спрощені (неформальні). 

Американський професор Чарлз Шипшак таким чином описує відмінності 

процедур у названому контексті: «В одній крайності процедура нагадує 

судовий процес із суддею (спеціальним чиновником, яких називають у 

Сполучених Штатах «суддями адміністративного права» - А.Ш.), правилами 

доказування та свідками, що складають присягу і можуть бути піддані 

перехресному допиту. В іншій крайності процес радше виглядає як зустріч, на 

якій обговорюється пропозиція (заява приватної особи)» [225, c. 238]. 

Такий поділ процедур та названа класифікація не є новою і для 

української адміністративно-правової доктрини, щоправда її традиційно 

виділяли у першу чергу щодо проваджень у справах про адміністративні 

правопорушення. Зокрема, професор В.К. Колпаков у навчальному посібнику 

«Адміністративно-деліктний процес» зазначає: «Аналіз чинного законодавства 

України про адміністративні проступки дає змогу виділити два види 

адміністративно-деліктних проваджень: звичайне та спрощене. Звичайне 

провадження здійснюється у більшості справ і детально регламентовано. 

Найважливіша його особливість полягає  у необхідності скласти протокол про 
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проступок. Спрощене провадження застосовується щодо невеликої кількості 

проступків, прямо передбачених ст. 258» [51, c. 148].   

На відміну від проваджень у справах про адміністративні 

правопорушення, кількісне співвідношення застосувань звичайного та 

спрощеного провадження у загальній адміністративній процедурі є прямо 

протилежним – найчисельнішим є саме спрощене.  

У  найновішому  навчальному  посібнику  з   адміністративної   

процедури  

І.В. Бойко розвиває цю класифікацію і за критерієм складності правил, що 

охоплюються процедурою, виділяє її три види: звичайну, спрощену і складну 

[5, c. 9].  Для повнішого розуміння процитуємо тлумачення кожного із них: 

«Спрощена адміністративна процедура полягає у вчиненні суб’єктом 

публічного адміністрування дій, спрямованих на реалізацію прав та виконання 

обов’язків приватними особами, що не передбачає залучення до процедури 

інших учасників, додаткового вивчення та дослідження обставин справи, 

заслуховування позицій заявника та інших учасників. … Складна 

адміністративна процедура характеризується наявністю правил щодо залучення 

експертів, проведення слухання, залучення свідків, іншого додаткового 

вивчення обставин адміністративної справи. … В інших випадках процедура 

буде характеризуватись як звичайна» [5, c. 10]. Цілком погоджуючись із 

поясненням авторки змісту спрощеної та складної адміністративної процедури, 

виділення окремої «звичайної» процедури не вважаємо доцільним, адже саме 

так названо складну (формалізовану) процедуру у наведеній вище класифікації. 

Більше того, може бути інше тлумачення і звичайними можна назвати 

переважаючу за кількістю, тобто, саме спрощену адміністративну процедуру. 

Таким чином, поділ на дві групи за аналізованим критерієм складності правил 

видається цілком достатнім.  

6. Останнім видом класифікації, який тут розглянемо, є поділ на загальну 

адміністративну процедуру та спеціальні. Використання однини в першому 

випадку та множини в другому не є випадковим: загальна адміністративна 
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процедура (за її наявності у законодавстві певної держави) насправді є єдиною 

для усіх сфер публічного адміністрування. Поряд з цим практично у всіх 

країнах, де вона передбачена у відповідному  джерелі права (загальному законі 

або кодексі), існують спеціальні законодавчі акти із вмістом адміністративно-

процедурних норм, а тому виділяємо відповідні  спеціальні адміністративні 

процедури для певних сфер публічного адміністрування.  

Польський дослідник Р. Кендзьора у присвяченій цій тематиці монографії 

дещо детальніше розкриває це питання, виділяючи окремі види спеціальних 

адміністративних процедур (проваджень за національним законодавством): 

«Базоване на загальному застереженні (пол. klauzule generalnej) загальне 

адміністративне провадження застосовується у цілій публічній адміністрації. 

Спеціальне провадження є автономним провадженням, що застосовується у 

визначеній сфері діяльності публічної адміністрації (наприклад, податкове 

провадження), а також фрагментарним провадженням (наприклад, врегульоване 

приписами розділу 4 Закону Республіки Польща «Будівельне право»)» [200, c. 

11].  Інакше кажучи, спеціальні адміністративні процедури за рівнем правового 

регулювання можна поділити на: 

1) повні або ж комплексні, що визначають усі аспекти порядку діяльності 

суб’єктів публічного адміністрування у певній сфері; 

2) часткові або ж фрагментарні, що містять окремі елементи регулювання 

такого  порядку діяльності. 

До цього додамо, що правове регулювання спеціальних адміністративних 

процедур зазвичай передбачене окремими законодавчими актами, але може 

міститись і в загальному акті про адміністративну процедуру. Як зазначав свого 

часу професор Л. Жуковскі, польський Кодекс адміністративного провадження 

охоплює загальне адміністративне провадження і три спеціальні провадження 

(у справах соціального забезпечення, справах про видання довідок та у  справах 

скарг і заяв) [234, с. 26]. Тут варто прокоментувати, що останні два терміни 

вживаються у відмінному від української юридичної термінології значенні та 

додати, що кількість спеціальних адміністративних проваджень 
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фрагментарного типу в польському Кодексі останнім часом збільшилась: 

зокрема, додано окремий розділ про порядок накладення адміністративних 

грошових стягнень [227, c. 54-59].  

У німецькій науковій та навчальній літературі можна рідше знайти 

словосполучення «загальна адміністративна процедура», однак саме про неї 

йдеться в процитованій у попередньому параграфі дефініції із статті 9 Закону 

«Про адміністративну процедуру», а прикладом спеціальних є названі у пункті 

4 статті 2 цього ж законодавчого акта «процедури за Соціальним кодексом» [8, 

c. 36]. Крім того, очевидним видається те, що у німецьких підручниках та 

монографіях із загального адміністративного права у відповідному розділі 

передусім йдеться саме про загальну адміністративну процедуру [179, c. 411-

435].  

Повертаючись до дослідження Р. Кендзьори, ще раз процитуємо його 

публікацію, у якій він зауважує, що загальне адміністративне провадження 

також окреслюють як адміністративне провадження stricto sensu [199, c. 10]. 

Іншими словами, мова йде про адміністративну процедуру у вузькому значенні, 

поняття якої викладено у відповідних загальних актах багатьох зарубіжних 

держав, а також використано у проєкті Закону України «Про адміністративну 

процедуру».  

 У будь-якому випадку остання висвітлена класифікація та виділення 

загальної адміністративної процедури є надзвичайно важливими для нашого 

дослідження. Саме загальній адміністративній процедурі буде присвячено 

більша частина цієї роботи. Однак у контексті систематизації адміністративно-

процедурного законодавства, як de lege lata при описі чинних нормативно-

правових актів із вмістом адміністративно-процедурних норм, так і  de lege 

ferenda при висвітленні перспективного українського законодавства, - 

неможливо оминути спеціальні адміністративні процедури, без яких 

проведений аналіз буде істотно не повним. 

 До цього також додамо, що у наявному в навчальній літературі поділі 

адміністративної процедури за змістовним наповненням: на реєстраційну, 
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дозвільну, ліцензійну, екзаменаційну, акредитаційну, приватизаційну [5, c. 11-

12], а також податкову, митну і т.д., -  по суті, йде мова про спеціальні 

адміністративні процедури. Така теза, однак, не виключає застосування 

загальної адміністративної процедури у відповідних сферах публічного 

адміністрування за наявності загального акта про адміністративну процедуру в 

певній державі. Окреслення в цьому параграфі основних класифікацій 

адміністративної процедури призводить до дещо не стандартних висновків. 

На нашу думку, не викликає жодного сумніву доцільність правового 

регулювання усіх видів діяльності публічної адміністрації:  

- як порядку прийняття нею актів (нормативних та індивідуальних), так і 

вчинення фактичних (реальних) дій та укладення  адміністративних договорів; 

- як зовнішньо спрямованих на приватних осіб, так і внутрішніх у межах 

системи органів публічної адміністрації; 

- як ініційованих приватними особами, так і самою публічною 

адміністрацією; 

- як із виникненням публічно-правого спору, так і без такого; 

- як із складними юридичними правилами судового типу, так і в 

спрощеному варіанті регламентації; 

- як спільного правового регулювання усіх сфер публічного 

адміністрування, так і призначеного для вужчого застосування окремими 

суб’єктами, наділеними владними  повноваженнями. 

Відповідно, регламентований адміністративно-правовими нормами 

порядок прийняття рішень та вчинення усіх інших дій публічною 

адміністрацією – це адміністративна процедура. Обмеження ж цього поняття  

до процедури прийняття індивідуальних адміністративних актів зовнішнього 

спрямування призводить до використання одного і того ж терміна у двох 

значеннях – вузькому та широкому. При тому  нагадаємо, що саме такого 

термінологічного роздвоєння ми намагаємось уникнути, розмежовуючи 

адміністративну процедуру та адміністративний процес та не використовуючи 

останнє поняття в широкому значенні.  
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Таким чином, доходимо до висновку, що повно і об’єктивно 

характеризуючи адміністративну процедуру, не буде до кінця коректним 

зводити її виключно до вузького розуміння - спрямованого назовні порядку 

прийняття індивідуальних рішень  уповноваженими суб’єктами публічного 

адміністрування.  Інше питання – які із окреслених у цьому параграфі видів 

адміністративної процедури можливо та доцільно систематизувати у 

загальному законі (або ж кодексі) про адміністративну процедуру. Тут ще раз 

наголосимо, неодноразово згадувана нами стаття 9 німецького загального 

Закону визначає адміністративну процедуру «в розумінні цього закону» [8, c. 

40], тобто його автори незаперечно усвідомлювали альтернативні і об’єктивно 

значно ширші підходи до змісту аналізованої основоположної категорії. У 

зв’язку з цим, при виборі відповідного терміна для перспективного 

національного законодавства наша позиція є значно ближчою з підходом, 

застосованим у проєкті Закону України «Про адміністративну процедуру», хоча 

й чималою мірою буде відрізнятись від неї, що буде висвітлено у наступних 

розділах цього дослідження. 

 

 

Висновки до розділу 1 

  

 

1. Адміністративно-процедурне законодавство України до цього часу 

можна характеризувати як не надто систематизовану сукупність нормативно-

правових актів із різним вмістом адміністративно-процедурних норм. Поза тим, 

адміністративно-процедурне законодавство можна впевнено віднести до однієї  

з найслабших галузей національного законодавства з погляду якості правового 

регулювання. 

 Така ситуація зумовлена в нашій державі історичними передумовами 

становлення науки адміністративного права та формування відповідного 

законодавства. Адже будь-який інститут чи галузь законодавства формується з 
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використанням напрацювань правової доктрини.  В Україні ж фактично до 

кінця минулого тисячоліття доктринальні напрацювання у сфері 

адміністративного права базувалась переважно на надбаннях радянської 

правової доктрини, у якій право адміністративної процедури чи у широкому 

розумінні адміністративного процесу не належало до найрозвинутіших, у 

порівнянні з кримінальним чи цивільним процесом.  

До того ж, по ключових категоріях адміністративної процедури не було 

досягнуто консенсусу серед провідних представників адміністративно-правової 

науки, що також негативно впливало на еволюцію відповідного законодавства. 

Окреслений стан розвитку правової доктрини у сфері адміністративної 

процедури став однією з причин, що кілька спроб ухвалення Верховною Радою 

України розробленого проєкту Адміністративно-процедурного кодексу 

(згодом – Закону «Про адміністративну процедуру») в 2004, 2008, 2012 та 2019 

роках не стали успішними.  

 З іншого боку, у багатьох сусідніх для України державах 

адміністративно-процедурне законодавство розвивалось відповідно до 

загальноєвропейських тенденцій. Систематизація адміністративно-

процедурного законодавства, включаючи ухвалення перших кодифікаційних 

актів, розпочалась там ще у двадцятих роках минулого століття. З того часу в 

багатьох державах Східної Європи (зокрема, у Польщі, Угорщині та 

Югославії), незважаючи на об’єктивні процеси зближення з радянською 

правовою системою, були ухвалені та залишаються чинними загальні закони 

або кодекси про адміністративну процедуру.    

 На початку нового тисячоліття систематизація (включаючи кодифікацію) 

адміністративно-процедурного законодавства стала однією з визначальних рис 

еволюції сучасного публічного права. Тенденцію до прийняття кодифікаційних 

актів у сфері адміністративної процедури зараз можна назвати не лише 

загальноєвропейською, але й загальносвітовою. 

 Для України, що фактично втратила кілька десятиліть для належного 

розвитку адміністративно-процедурного законодавства, його систематизація 
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набуває особливої ваги. Це потрібно передусім її громадянам та суб’єктам 

господарювання, котрі об’єктивно зацікавлені у чітких та зрозумілих «правилах 

гри» у відносинах з публічною адміністрацією, які базуються на сучасних 

стандартах розвинутих держав. 

 2. Представникам науки адміністративного права в Україні варто нарешті 

визначитись та досягнути консенсусу щодо використання у нормативно-

правових актах ключових категорій адміністративно-процедурного 

законодавства. Наукова дискусія завжди є необхідною перед ухваленням 

відповідальних рішень політиками, однак продовження «термінологічної» 

полеміки, а також відверте ігнорування наукових позицій своїх опонентів на 

цьому етапі  не вважаємо продуктивним. 

 У вказаному контексті оптимальним видається остаточне розмежування 

понять «адміністративна процедура» та «адміністративний процес», яке було 

розпочате ще науковцями радянського періоду, фактично закріплене в Кодексі 

адміністративного судочинства України та підтримується чималою частиною 

сучасних українських адміністративістів. При тому, ми чітко усвідомлюємо, що 

«термінологічна» домовленість може бути й іншою, але в будь-якому випадку її 

варто досягти pro bono publico. 

 Наш підхід ґрунтується на похідній від теорії поділу влади тезі, що 

завдання та функції публічної адміністрації є істотно відмінними від завдань та 

функцій судових органів, хоча й можуть в окремих випадках бути подібними 

(наприклад, щодо вирішення спорів у порядку адміністративного оскарження). 

З огляду на це і закріплений юридичними нормами порядок реалізації 

покладених завдань та функцій для різних гілок влади (виконавчої та судової) 

повинен об’єктивно  відрізнятись.  Знову ж таки, це не виключає наявності 

багатьох подібних правових приписів, що регулюють діяльність публічної 

адміністрації та судів. Проте для зручності та чіткої ідентифікації сфери 

правового регулювання варто провести умовний «вододіл» і називати 

адміністративною процедурою регламентований правом порядок діяльності 
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публічної адміністрації, а адміністративним процесом – відповідний порядок 

для судів (адміністративних, у разі їх створення та діяльності).  

 3. В українській та зарубіжній адміністративно-правовій доктрині до 

адміністративної процедури відносять дуже широке коло проваджень, що 

здійснюються уповноваженими законом суб’єктами публічного 

адміністрування. Таке доктринальне розуміння адміністративної процедури 

базується на положенні, що усі види діяльності публічної адміністрації 

потребують регламентації правовими нормами. Відповідно, до такого 

розуміння адміністративної процедури включають регламентований правом 

порядок: 

- здійснення як внутрішньо (в межах організаційного чи службового 

підпорядкування), так і зовнішньо спрямованих діянь;  

- реалізації публічною адміністрацією своїх повноважень як в основній 

формі індивідуального адміністративного акта (рішення), так і інших – 

нормативних актів, адміністративних договорів та фактичних (реальних) дій. 

Підтвердження логіки такого підходу можна зустріти у наукових працях 

як вітчизняних класиків адміністративного права (Ю. Панейко), так і сучасних 

німецьких (Е. Шмідт-Ассман) та українських (Р. Мельник) вчених. Інша річ, що 

названі та багато інших науковців при цьому усвідомлюють та звертають увагу 

на особливе значення адміністративної процедури у значно вужчому розумінні, 

нормами якої регулюються порядок здійснення тільки зовнішніх відносин 

публічної адміністрації з приватними особами, спрямованих на конкретних осіб 

та конкретні правовідносини. 

Саме останнє, вужче розуміння адміністративної процедури (за Юрієм 

Панейком - «адміністративне поступування у властивому значенні») було 

використане розробниками проєкту Адміністративно-процедурного кодексу 

України, який зараз називається проєктом Закону України «Про 

адміністративну процедуру», для визначення меж дії майбутнього 

законодавчого акта. Зазначений підхід розробників вітчизняного законопроєкту 

відповідає напрацьованому досвіду правового регулювання адміністративної 
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процедури у законодавстві переважної більшості східноєвропейських та 

пострадянських держав, здебільшого орієнтованих на здобутки німецької 

адміністративно-правової доктрини.  

Однак наповнення національних законів (або ж кодексів) про 

адміністративну процедуру в певних державах світу (включаючи європейські) 

охоплює і значно ширше коло видів адміністративної процедури. Інакше 

кажучи, універсального підходу до розуміння адміністративної процедури 

просто не існує. Відповідно, розробники національного адміністративно-

процедурного законодавства і передусім загальних актів про адміністративну 

процедуру керуються тут історико-правовими традиціями, а також 

популярністю та ефективністю реалізації того чи іншого підходу в певній 

державі. Поза тим, очевидно, враховуються особливості відповідної правової 

системи, включаючи існуючі джерела адміністративно-процедурного права.    
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РОЗДІЛ. 2 ЗМІСТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ 

 

2.1 Ідея адміністративної процедури: базові елементи 

 

 Оскільки сутність адміністративної процедури не надто часто 

висвітлювалась в українській адміністративно-правовій літературі, вважаємо за 

доцільне зупинитись на ній дещо глибше.  

Загалом ідея правового регулювання адміністративної процедури є 

достатньо простою: регламентувати юридичними нормами порядок прийняття 

рішень та вчинення інших дій публічною адміністрацією, до якої відносимо не 

лише органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, але й інші 

суб‘єкти права, яких держава уповноважила виконати ті чи інші функції 

публічно-владного характеру. Узагальнювальним терміном, який 

використовуємо в нашому дослідженні, є також суб’єкти публічного 

адміністрування. 

Ця базова ідея (а в нашому викладі – і її перший елемент)  не є новою для 

юристів та випливає з відомого та загальновизнаного принципу законності, 

який полягає, зокрема, у тому, що органи публічної влади повинні діяти на 

підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та 

законами України (частина 2 статті 19 Конституції України). Третя складова 

процитованого формулювання «у спосіб» безпосередньо стосується 

дотримання публічною адміністрацією відповідної процедури, а також 

нормативно закріплених вимог до форми та змісту прийнятого рішення.  

Аналогічні питання при регламентації діяльності судової влади достатньо 

детально виписані у юридичних нормах судових процесуальних кодексів 

(Цивільного процесуального, Господарського процесуального, Кодексу 

адміністративного судочинства, Кримінального процесуального), однак цього 

не можна сказати про правове регулювання виконавчої влади, до якої належить  

більшість суб’єктів публічного адміністрування. Навіть при побіжному огляді 
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чинних законодавчих актів, що регламентують діяльність органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування («Про Кабінет Міністрів України», «Про 

центральні органи виконавчої влади», «Про місцеві державні адміністрації», 

«Про місцеве самоврядування в Україні»), впадає у вічі їх практично повна 

спрямованість  на врегулювання системи цих органів, їх внутрішньої структури 

та повноважень. А от регламентація порядку прийняття цими органами рішень 

та вчинення інших дій відбувається здебільшого традиційно для нашого права - 

на підзаконному рівні.  

І тут виникає проблема не лише формальної суперечності описаного 

стану правового регулювання з нормою Конституції України, адже відповідно 

до пункту 12 статті 92 Основного Закону організація і діяльність органів 

виконавчої влади повинна визначатись виключно законами України. Більш 

негативні наслідки несе, на наш погляд, змістовна недосконалість чинних 

законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, у яких порядок 

прийняття рішень та вчинення інших дій в окремих сферах функціонування 

публічної адміністрації та навіть у різних адміністративно-територіальних 

одиницях відрізняється. Такий підхід вважаємо доцільним лише у певних, 

належно обґрунтованих випадках.  

Основне зауваження до існуючої сукупності нормативно-правових актів, 

які тою чи іншою мірою регламентують адміністративну процедуру в Україні, 

полягає у нерівномірному врахуванні сучасних загальноєвропейських 

принципів доброго адміністрування (англ. good administration), а також - 

закріплених у законодавстві та відпрацьованих у правозастосовній практиці 

багатьох держав правил ухвалення, оскарження та виконання рішень та 

вчинення інших дій публічною адміністрацією. Навряд чи такий стан можна 

вважати виправданим, адже навіть у правовому регулюванні діяльності судової 

влади структура та зміст згаданих вище судових процесуальних кодексів є 

переважно подібними, а винятки чи особливості – не надто численними. На 

нашу думку, для правового забезпечення діяльності виконавчої влади також 

мають сенс однакові підходи як для окремих сфер, так і для різних органів. 
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Таким чином, другим складовим елементом ідеї правового регулювання 

адміністративної процедури є закріплення спільних стандартів порядку 

прийняття рішень та вчинення інших дій для усіх суб’єктів публічного 

адміністрування, незалежно від сфери, змісту чи території діяльності. Цей 

елемент задекларованої ідеї у глобальному контексті розвитку адміністративно-

процедурного законодавства також не є новим.  

Тут лише нагадаємо, що перший загальний для публічної адміністрації 

національний закон про адміністративну процедуру було ухвалено в 

Австрійській Республіці майже сто років тому, у 1925 році. Після цього 

парламенти багатьох держав ухвалювали загальні закони (або ж кодекси) про 

адміністративну процедуру (у деяких країнах діє вже їх друга або ж навіть 

третя редакція) і станом на сьогодні лише поодинокі держави-члени 

Європейського Союзу та колишнього Радянського Союзу не мають 

аналогічного законодавства. Більше того, спільні стандарти діяльності 

публічної адміністрації було викладено в документах м‘якого права 

загальноєвропейських інституцій: Ради Європи та Європейського Союзу, а 

відповідна ідея сьогодні фактично стала не лише трендом, але й орієнтиром для 

парламентів усіх країн. На жаль, Україна до цього часу не ухвалила ключового 

законодавчого акта у цій сфері, незважаючи на кілька безуспішних спроб у 

Верховній Раді кількох скликань. 

Однією з визначальних цілей згаданого вже двічі судового 

процесуального законодавства є  захист прав приватних осіб, що реалізується 

через юридичне закріплення численних процесуальних прав, які в правовій 

доктрині називають, зокрема, змагальними та диспозитивними. Аналогічно і в 

правовідносинах приватних осіб з публічною адміністрацією (передусім - у 

потенційно чи фактично конфліктних), істотним напрямом правового 

регулювання є закріплення процедурних прав таких осіб. Тому третім 

надзвичайно важливим складовим елементом ідеї правового регулювання 

адміністративної процедури назвемо детальну регламентацію процедурних 

прав громадян та інших суб‘єктів, без якої навряд чи можна забезпечити 
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належну реалізацію, а також наступний захист прав, свобод та законних 

інтересів приватних осіб.  

Американські адміністративісти Р. Дж. Пірс, С. А. Шапіро та П. Р. Веркул 

обґрунтовують цю тезу таким чином: «Деякі рішення агенцій мають настільки 

істотний вплив на права індивідів, що їх може бути вчинено лише через 

використання процедур, які дозволяють зачепленим індивідам конституційно 

закріплений мінімальний рівень захисту від потенційно свавільних урядових 

діянь» [212, c. 225].  Щоправда, із зазначеного випливає, що ухвалення не всіх, 

а лише частини рішень публічної адміністрації, котрі істотно впливають на 

права та свободи приватних осіб, необхідно детально регламентувати 

адміністративно-процедурними нормами. Цей поділ є основою наступного 

розмежування спрощеної та повної (складної, формалізованої) адміністративної 

процедури у відповідних загальних законах (або ж кодексах), яку вже було 

згадано у першому розділі цього дослідження. 

У задекларованому контексті варто зазначити, що норми чинних 

законодавчих актів України, які дещо детальніше проаналізуємо у наступному 

розділі, передбачають окремі процедурні права приватних осіб. Так, у статті 18 

загального для усіх органів державної влади, місцевого самоврядування та 

інших уповноважених суб‘єктів Закону України «Про звернення громадян» 

закріплено цілий ряд процедурних прав громадянина при розгляді заяви чи 

скарги і, зокрема: 

- особисто викласти  аргументи  особі,  що  перевіряла заяву чи скаргу, та 

брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;       

- знайомитися з матеріалами перевірки;       

- подавати додаткові матеріали  або  наполягати  на  їх  запиті органом, 

який розглядає заяву чи скаргу;       

- бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;       

- користуватися послугами  адвоката  або представника трудового 

колективу, організації,   яка   здійснює   правозахисну   функцію, оформивши  

це  уповноваження у встановленому законом порядку;       
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- одержати  письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;    

- висловлювати усно  або  письмово   вимогу   щодо   дотримання 

таємниці розгляду заяви чи скарги [104]. 

За відсутності детальніших приписів процитований законодавчий перелік 

процедурних прав громадян, які реалізуються переважно у відносинах з 

публічною адміністрацією, можна вважати основою відповідних норм 

майбутнього адміністративно-процедурного законодавства. Однак якщо 

порівняти його із нормами судових процесуальних кодексів, впадає у вічі його 

обмеженість. Наприклад, приватна особа з об‘єктивних або суб‘єктивних 

причин може змінити вимоги, первинно заявлені в заяві чи скарзі до 

відповідного органу публічної адміністрації, і таку можливість варто закріпити 

в законодавстві.  

Четвертим елементом ідеї адміністративної процедури назвемо 

запобігання виникнення конфліктів, передусім публічно-правових - між 

приватними особами та публічною адміністрацією, але також приватно-

правових - між фізичними та юридичними особами. Наприклад, якщо перед 

виданням суб’єкту господарювання дозволу на будівництво уповноважений 

суб’єкт публічного адміністрування залучить потенційно заінтересованих осіб, 

включаючи мешканців прилеглих вулиць, до попереднього громадського 

обговорення розміщення відповідного об’єкта будівництва, можна уникнути 

майбутніх заходів протесту, принаймні частково врахувавши інтереси інших 

осіб при ухваленні рішення. 

Запобігання потенційним конфліктам через врахування інтересів 

заінтересованих суб‘єктів права сприяє уникненню переростання таких 

конфліктів у юридичні спори і в кінцевому підсумку зменшує навантаження на 

судову владу. У німецькій адміністративно-правовій доктрині підкреслюється 

особливе значення адміністративної процедури для погодження 

«багатополюсних» приватних інтересів у складних адміністративних справах. У  

цій частині М. Шмідт-Пройс зауважує, що процедурне право має забезпечувати 

справедливе врівноваження протилежних приватних інтересів згідно з 
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матеріально-правовою програмою врегулювання конфліктів [220, с. 495]. Знову 

ж таки, подібне твердження щодо правового регулювання діяльності публічної 

адміністрації певною мірою нагадує обґрунтування функціонування судової 

влади, основним призначенням якої вважають вирішення юридичних спорів. 

Інакше кажучи, спостерігаємо ще одну паралель між правовою регламентацією  

адміністративної процедури та судового процесу. 

Задекларовані вище чотири елементи ідеї правового регулювання 

адміністративної процедури в кожному випадку не вичерпують усього арсеналу 

цієї ідеї, однак формують цілком достатню основу, на яку варто опиратись при 

її обґрунтуванні. Названі елементи чималою мірою перегукуються з цілями 

адміністративної процедури, що виділяються у зарубіжній та українській 

адміністративно-правовій доктрині.  

Як зазначає провідний польський професор М. Вєжбовскі, максимально 

узагальнюючи, адміністративна процедура служить двом засадничим цілям: 

1) створенню засад (принципів) діяльності органів адміністрації для 

реалізації норм матеріального адміністративного права; 

2) забезпеченню громадянина перед свавіллям органів адміністрації. 

Служачи цим двом, на перший погляд відмінним цілям, приписи 

адміністративного провадження тяжіють до охорони як індивідуальних 

(приватних) інтересів, так і публічного інтересу [232, c. 2-3]. 

Названі цілі чималою мірою перегукуються із позиціями українських 

науковців з цього приводу. Зокрема, професор Є.О. Легеза, щоправда у дещо 

вужчому контексті адміністративної процедури надання публічних послуг 

зазначає: «Реформування процедури надання публічних послуг полягає в чіткій 

та максимальній регламентації діяльності органів публічної адміністрації під 

час надання публічних послуг, що у свою чергу, унеможливить зловживання 

публічних службовців своїми повноваженнями, що в майбутньому сприятиме 

забезпеченню дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, як фізичних, 

так і юридичних» [60, c. 200]. З цієї цитати можна вивести принаймні три цілі 

адміністративної процедури: 
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- максимально детальну регламентацію діяльності суб'єктів публічного 

адміністрування; 

- обмеження зловживання цими суб'єктами наданими законом 

повноваженнями; 

- підвищення рівня реалізації прав, свобод і законних інтересів 

приватними особами у відносинах з суб’єктами публічного адміністрування. 

У свою чергу, вже цитований у попередньому розділі німецький 

професор Е. Шмідт-Ассманн зауважує, що процедури можуть слугувати: 

- правовому захисту конкретних зачеплених ними осіб, 

- покращенню підстав для прийняття адміністративних рішень,  

- представленню інтересів ширшого кола учасників, 

- інформуванню й активізації громадськості, 

- спрощенню публічно-адміністративної діяльності завдяки утворенню 

рутинної практики; 

- кращому узгодженню позицій між відповідними органами публічної 

адміністрації [179, c. 420]. 

Як випливає з процитованого переліку, окремі цілі адміністративної 

процедури стосуються покращення організації діяльності публічної 

адміністрації, тобто, внутрішньо організаційних питань її функціонування. 

Однак у кінцевому підсумку «краще узгодження позицій між відповідними 

органами публічної адміністрації» спрямоване усе-таки на ефективнішу 

реалізацію прав, свобод та законних інтересів приватних осіб у зовнішніх 

відносинах з публічною адміністрацією. 

Дещо в іншому контексті практичного спрямування розглядає значення 

адміністративної процедури ще один німецький дослідник Я. Цікоу: 

«Процедури не безцільні, а служать виробленню рішення. У цьому відношенні 

процедура є процесом вибору із наявних альтернатив, процесом постійного 

отримання і обробки інформації. Тому процедуру можна розуміти як 

структурування процесу комунікації між кількома учасниками для досягнення 

загальної цілі, а саме для знаходження рішення» [163, c. 3-4]. Тут лише 
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звернемо увагу, що ця цитата автора базується на багатьох поглядах 

представників німецької науки адміністративного права, що визнають базове 

спрямування адміністративної процедури на прийняття уповноваженими 

суб’єктами саме рішення, яке, без сумніву, є основною формою (інструментом) 

публічного адміністрування.   

Для глибшого розуміння предмета дослідження ще раз процитуємо 

публікацію цього автора, у якій він розкриває багатофункціональність 

адміністративної процедури та встановлює для публічної адміністрації ряд 

вимог: «… зокрема, процедура повинна призвести до матеріально правомірного 

рішення, легітимувати це рішення, виступити посередником при створенні 

атмосфери його прийнятності, забезпечити адміністративний орган 

інформацією, надати майданчик для викладення протилежних інтересів і 

сприяти знаходженню їх балансу, дотримувати права індивідів, бути 

економічною та доцільною. Питання про те, яким чином адміністративний 

орган буде досягати цих цілей  та як він буде здійснювати зважений підхід при 

оцінці пріоритету різних цілей, вирішується в основному на розсуд самого 

адміністративного органу. З іншого боку, зважена оцінка пріоритету різних 

основних питань повинна відбуватись згідно з правовими нормами і не може 

залежати від свавільного розсуду адміністративного органу. Тому 

адміністративна процедура підлягає правовим механізмам регулювання» [163, 

c. 4].     

У названих функціях адміністративної процедури міститься цілий ряд 

конкретизуючих ідей, які називаємо принципами: законності, легітимності 

рішення суб’єкта публічного адміністрування, пропорційності, забезпечення 

прав приватних осіб, ефективності та ін. Також тут показано безпосередній 

взаємозв’язок адміністративної процедури із дискреційними повноваженнями 

публічної адміністрації, що є одним із найскладніших та одночасно 

найцікавіших проблем адміністративно-правового регулювання. Тематика 

дискреційних повноважень є вже достатньо відомою в Україні: Рекомендація 

Ради Європи R80(2) щодо здійснення дискреційних повноважень 
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адміністративними органами [7, c. 469-479] нерідко використовується судами 

адміністративної юрисдикції при вирішенні публічно-правових спорів, однак 

повноцінне переведення положень цього документа м’якого права у позитивне 

законодавство та адміністративну практику ще попереду. 

Правове регулювання адміністративної процедури не варто розглядати в 

якості idea fix або ж простою даниною сучасним законодавчим трендам. Як 

зазначає британський професор Д. Дж. Галліган, завданням адміністративних 

процедур є створення інструмента, за допомогою якого загальні цінності 

адміністративного права втілюються у практичне адміністрування. Під 

цінностями адміністративного права цей автор розуміє справедливість, 

неупередженість, рівність, відкритість та прозорість, підзвітність та дотримання 

встановлених строків [23, c. 276]. Цей базовий перелік цінностей у сучасній 

адміністративно-правовій доктрині значно розширено і його називають 

принципами доброго адміністрування або ж принципами адміністративної 

процедури, у залежності від контексту висвітлення. На зазначеному питанні 

зупинимось окремо в наступних параграфах.  

Повертаючись до основної тези професора Д.Дж. Галлігана, зазначимо, 

що завданням правового регулювання адміністративної процедури є 

покращення практичного правозастосування. Таке правозастосування в 

аналізованому випадку здійснюється публічною адміністрацією, базуючись на 

розроблених у правовій доктрині цінностях.  

Таким чином, вимальовується алгоритм: по-перше, теоретики 

адміністративного права та науки публічного адміністрування (в Україні навіть 

до цього часу переважно із назвою державного управління) формулюють 

адміністративно-процедурні цінності (принципи), по-друге, зазначені цінності 

(принципи) закладаються у зміст правового регулювання адміністративної 

процедури, тобто, у юридичні норми адміністративно-процедурного 

законодавства і, по-третє, реалізовуються у практичній діяльності 

уповноважених органів та службовців публічної адміністрації.  
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Однак остання складова, повноцінна реалізація цінностей (принципів) 

адміністративної процедури, не можлива без відповідного навчання осіб, що 

повинні їх застосовувати. Оскільки ідея адміністративної процедури не є 

відомою переважній більшості сьогоднішніх службовців публічної 

адміністрації в Україні, доцільність їх навчання та перепідготовки із детальним 

вивченням змісту нових та удосконалених адміністративно-процедурних норм  

не викликає сумніву. Дещо заходячи наперед, зазначимо і на цьому етапі, що 

ухвалення загального закону (або ж кодексу) про адміністративну процедуру 

повинно передбачати достатньо тривале, принаймні шестимісячне або й 

триваліше vacatio legis для організації та проведення навчальних семінарів та 

тренінгів Національним агентством України з питань державної служби, 

вищими навчальними закладами (включаючи Національну академію 

державного управління при Президентові України) та експертними 

організаціями.  

У результаті алгоритм реалізації ідеї правового регулювання 

адміністративної процедури в Україні виглядатиме наступним чином: 

1) Формулювання цінностей та їх закріплення в удосконаленому проєкті 

загального закону (або ж кодексу) про адміністративну процедуру, а також 

деяких інших законодавчих актів із вмістом адміністративно-процедурних 

норм. Більшість зазначених цінностей станом на сьогодні відображені в 

документах soft law загальноєвропейських інституцій. Проте варто вивчити і, 

можливо, навіть врахувати в майбутньому законопроєкті досвід імплементації 

цих цінностей в практику публічного адміністрування в сусідніх державах, як 

членів Європейського Союзу, так і колишнього Радянського Союзу. 

2) Ухвалення Верховною Радою України загального закону (або ж 

кодексу) про адміністративну процедуру, а також оновлення відповідно до 

загальних стандартів спеціальних законодавчих актів, що регламентуватимуть 

порядок прийняття рішень та вчинення інших дій уповноваженими органами в 

окремих сферах функціонування публічної адміністрації. 
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3) Проведення навчальних семінарів з вивчення нового адміністративно-

процедурного законодавства, що повинно охопити всіх публічних службовців, 

у  першу чергу - органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

але також і суддів адміністративних судів. Паралельно  курси адміністративно-

процедурного права доцільно включити у навчальні програми вищих 

навчальних закладів України за спеціальностями «Публічне управління та 

адміністрування» та «Право». 

4) Практична реалізація цінностей адміністративної процедури у 

повсякденну діяльність службовців публічної адміністрації, а також 

використання їх приватними особами у відносинах з уповноваженими 

органами. Насправді саме цей етап є кінцевою метою, для досягнення якої 

треба буде змінювати modus vivendi не лише публічних службовців, але й 

поведінку багатьох приватних осіб, котрі звикли врегульовувати свої відносини 

з публічною адміністрацією згідно з традиціями та звичаями нашого 

суспільства. 

Перший етап окресленого алгоритму реалізації ідеї адміністративної 

процедури починається із формулювання відповідних цінностей або ж 

принципів. Перелік та сутність основних принципів адміністративної 

процедури станом на сьогодні достатньо обширно висвітлено і в українській 

адміністративно-правовій літературі [128, c. 304-305]. Однак виділимо дві 

цінності, котрі назвемо «парасольковими», тобто, на їх базі формулюються 

інші, конкретніші принципи.  

Перша цінність є спільною для усіх правових інститутів - в Україні її 

перекладено як верховенство права, хоча англійське rule of law, на нашу думку, 

за змістом більше відповідає словосполученню влада права. До речі, переклад 

польською мовою - praworżądność є значно ближчим до оригіналу. Однак 

виходячи із предмету нашого дослідження, не будемо заглиблюватись ані на 

термінологічній коректності, ні на розкритті змісту цієї фундаментальної 

цінності, адже на  її основі формулюються загально-правові принципи, аналізом 

яких повинні займатись представники загальної теорії права та держави.  
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Друга цінність є основою сучасного адміністративно-процедурного права 

і називається добре адміністрування (англ. good administration), хоча знову ж 

таки в Україні переважно перекладається по-іншому, наприклад, належна 

адміністрація [128, c. 297] чи належне управління. Витоки такого перекладу є 

зрозумілими з огляду на поширену у наших реаліях орієнтацію на російські 

наукові джерела. Наприклад, один з провідних сучасних російських 

адміністративістів Ю.Н. Старілов називає good administration «надлежащим 

государственным управлением» [148, c. 50].  Однак у тому ж науковому 

виданні «Щорічника публічного права» інший російський автор К. Давидов, 

який у своїх дослідженнях спеціалізується саме на адміністративній процедурі, 

уже використовує, по суті, дослівний переклад: хорошее, доброе управление [31, 

c. 352]. 

Незадежно від перекладу терміна, названу особливу цінність доброго 

адміністрування, яку сформульовано не так і давно, а її зміст навряд чи 

достатньо  відомий більшості українських публічних службовців та юристів, 

варто висвітлити дещо глибше.   

 

 

2.2 Концепція доброго адміністрування та її вплив на правове 

регулювання адміністративної процедури  

 

Цінність доброго адміністрування протягом останнього десятиріччя стала 

надзвичайно популярною концепцією, яку можна зауважити як у програмно-

політичних, так і юридичних документах різноманітних європейських 

інституцій. Ця концепція вважається аспектом ширшого поняття доброго 

врядування (англ. good governance), котре, крім адміністрування, охоплює 

передусім політичну діяльність і розглядається як одна з підвалин сучасного 

розвитку держав. При цьому зазначимо, що термін «добре врядування» 

використовується вже протягом певного періоду і в українській фаховій 

літературі з адміністративних наук [58]. 



114 
 

У статті 3 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, 

що була ратифікована Законом України від 16 вересня 2014 року та набула 

чинності 1 вересня 2017 року, добре врядування поряд з верховенством права 

названо головним принципом для посилення відносин між сторонами [113]. З 

положення зазначеної статті логічно випливає, що Україна повинна керуватись 

і концепцією доброго адміністрування як складовою частиною доброго 

врядування, при тому як у процесі адаптації національного законодавства до 

права Європейського Союзу, так і практиці діяльності уповноважених суб’єктів 

публічного адміністрування.   

З іншого боку, у розділі V Загальнодержавної програми адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженої 

Законом від 18 березня 2004 року [102] серед сфер адаптації, пріоритетних на 

виконання програми не знаходимо безпосередньої вказівки на законодавство 

про процедуру діяльності публічної адміністрації (адміністративну процедуру), 

хоча ряд інших пріоритетних сфер (митне право, державні закупівлі та ін.), 

очевидно, стосуються цієї процедури, однак в окремих галузях. 

У зв’язку з наведеним, реалізація концепції доброго адміністрування як у 

нормативно-правових актах, так і практичній діяльності уповноважених 

суб’єктів публічного адміністрування є доцільною та необхідною з огляду на 

зобов‘язання, які на себе взяла наша держава останніми роками. На нашу 

думку, ці зобов‘язання стосуються не лише адаптації національного 

законодавства до acquis communautaire, але й наближення практики 

функціонування уповноважених органів до стандартів, яких досягли 

адміністративні органи Європейського Союзу та держав-членів. 

Однак передусім варто з’ясувати сутність поняття доброго 

адміністрування, яке є відносно новим у теорії публічного управління та 

адміністрування (або ж науці державного управління, відповідно до переважної 

в Україні термінології) та юридичній і, зокрема, адміністративно-правовій 

доктрині. Як зазначають румунські науковці А. Матеі та Р. Баєшіу, добре 
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адміністрування є фундаментальним правом, принципом та концепцією в 

адміністративних науках [207, c. 684-687]. З огляду на таку багатоаспектність, у 

нас немає ілюзії щодо можливості формулювання повної та вичерпної дефініції 

цього поняття, однак виділити ключові ознаки в цьому дослідженні усе ж таки 

можливо та доцільно.    

По-перше, добре адміністрування є характеристикою способу здійснення, 

а точніше - якості публічного адміністрування. У свою чергу, під публічним 

адмініструванням  ми розуміємо спрямовану на приватних осіб діяльність  

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інших 

суб‘єктів, що виконують  надані або делеговані державою повноваження 

виконавчої влади і спрямовані на задоволення публічного інтересу. 

По-друге, добре адміністрування протиставляють його антоніму – 

поганому (інакше кажучи - неякісному, неефективному і т.д.) адмініструванню, 

що англійською формулюється одним складеним словом maladministration. Під 

таким адмініструванням розуміють, зокрема, упередження, неуважність, 

затримку, некомпетентність,  повільність, відхід від усталеної практики, 

порочність, свавільність [213, c. 555].  

По-третє, у правовому вимірі поганим вважається адміністрування у 

випадках, коли органу публічної влади не вдається діяти відповідно до правил 

або принципів, які їх зобов‘язують [228] і на яких детальніше зупинимось у 

наступному параграфі. Отже, vice versa - дотримання уповноваженими 

суб’єктами встановлених правил та принципів адміністративної процедури 

характеризує добре адміністрування. 

По-четверте, добре адміністрування полягає не лише у формальному 

дотриманні згаданих правил та принципів і загалом – юридичних приписів. Як 

зазначає грецький професор Т. Фортсакіс, адміністративні органи мають 

обов’язок виконувати покладені на них існуючими законами та правилами 

повноваження таким чином, щоб уникнути надмірно жорсткого або ж 

формального застосування (англ. overly rigid application) законодавчих 

положень. Іншими словами, вони мають не лише уникати несправедливого 
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доктринального підходу, але також повинні намагатись пристосувати юридичні 

приписи до соціальних та економічних реалій [196, c. 207]. 

По-п’яте, добре адміністрування максимально враховує не тільки 

публічний інтерес, але також і приватні інтереси усіх осіб, котрих може 

стосуватись прийняття рішення або вчинення фактичної (реальної) дії 

уповноваженим суб’єктом публічного адміністрування. 

Узагальнюючи окреслені характеристики, можна сформулювати 

принаймні базове розуміння аналізованого нами поняття. Добрим варто 

вважати публічне адміністрування, що базується на юридичних нормах, але 

ними не обмежується і максимально враховує конкретні фактичні обставини з 

метою найповнішого та найшвидшого задоволення як інтересів приватних осіб, 

так і публічного інтересу. Простіше кажучи, добрим є адміністрування як 

законне, так і правильне та справедливе. 

Концепцію доброго адміністрування було не лише розроблено 

науковцями, але й закріплено в документах європейських інституцій, які 

відносяться передусім до soft law, хоча й ним не обмежуються.  

Міжнародні документи, що безпосередньо відображають зміст цієї 

концепції в європейських країнах, варто поділити принаймні на дві групи, що 

великою мірою взаємопов‘язані між собою. До першої віднесемо рекомендації 

Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам, які мають пряме 

відношення до України у зв‘язку з нашим членством у Раді Європи [108]. До 

другої – акти уповноважених органів Європейського Союзу, до яких Україна 

зобов’язалась адаптувати національне законодавство. 

В актах м’якого права, що належать до першої групи добре 

адміністрування  вперше було згадано в ухваленій в 2003 році Рекомендації 

Парламентської Асамблеї Ради Європи про інституцію омбудсмана [215]. У 

цьому документі Парламентська Асамблея зобов’язала Комітет Міністрів Ради 

Європи розробити та прийняти Модельний кодекс доброго адміністрування. 

Більше того, Парламентська Асамблея рекомендувала урядам держав-членів 

Ради Європи на базі такого Модельного кодексу закріпити на конституційному 
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рівні індивідуальне право на добре адміністрування, а також схвалити та 

повністю імплементувати кодекс доброго адміністрування, належно його 

оприлюднити задля інформування громадськості про їх права та законні 

очікування в цьому контексті. На цьому етапі лише зауважимо, що у другому 

розділі Конституції України «Права, свободи та обов’язки людини і 

громадянина» права на добре адміністрування  до цього часу немає, а більшість 

не лише пересічних громадян, але і юристів навіть не чула про таке поняття. 

Та повернемось до актів м’якого права Ради Європи. У 2007 році Комітет 

Міністрів виконав вимогу Рекомендації Парламентської Асамблеї та схвалив 

Рекомендацію CM/Rec(2007)7 державам-членам про добре адміністрування 

[216], що містила в якості додатку Модельний кодекс.  

У преамбулі цієї Рекомендації визначено, що її прийнято для того, щоб 

визначити зміст основоположного права на добре адміністрування і таким 

чином полегшити ефективну імплементацію цієї концепції на практиці. У 

названій Рекомендації узагальнено,  систематизовано та удосконалено 

положення, що містились у цілому ряді документів Комітету Міністрів Ради 

Європи, прийнятих у попередні тридцять років та дотичних до регулювання 

діяльності публічної адміністрації. Зокрема,  тут згадуються перекладені на 

українську мову в публікаціях Центру політико-правових реформ резолюції та 

рекомендації: про захист особи відносно актів адміністративних органів (1977), 

про здійснення дискреційних повноважень адміністративними  органами 

(1980), про адміністративні процедури, які зачіпають велику кількість осіб 

(1987), про статус публічних службовців (2000), про кодекси поведінки для 

публічних службовців (2000) та ряд інших [7, c. 460-493; 124, c. 698-735]. 

Рекомендація CM/Rec(2007)7 передбачає, щоб уряди держав-членів 

сприяли реалізації права на добре адміністрування в інтересах усіх, через 

закріплення стандартів, викладених у модельному Кодексі – додатку до 

Рекомендації CM/Rec(2007)7, а також забезпечення їх ефективної імплементації 

службовцями держав-членів і вчинення будь-яких дозволених дій у межах 
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конституційної та правової системи відповідної держави, щоб регіональні та 

місцеві адміністрації закріпили такі ж стандарти. 

Викладений у додатку до Рекомендації модельний Кодекс доброго 

адміністрування встановлює принципи і правила, які повинні застосовуватись 

публічною адміністрацією (в англійському оригіналі тексту public authorities, 

що можна перекласти як органи публічної влади, але сферою застосування 

кодексу є адміністрування) у їх відносинах з приватними особами (індивідами 

та юридичними особами). Далі текст Модельного кодексу поділено на три 

частини: у першій викладаються загальні принципи доброго адміністрування, у 

другій – правила щодо адміністративних рішень, третю ж присвячено питанням 

оскарження адміністративних рішень та відшкодування шкоди, заподіяної 

рішеннями, діями чи бездіяльністю публічної адміністрації. Перелік загальних 

принципів, що містяться в першій частині Модельного кодексу, передбачає не 

лише загальновідомі для фахівців з адміністративного права засади (законності, 

рівності, безсторонності, пропорційності, правової визначеності, виправданого 

(розумного) строку прийняття рішень), але й інші, зумовлені впливом згаданої 

вище ширшої концепції доброго врядування. Серед останніх назвемо, зокрема, 

принципи участі (англ. participation) та відкритості (англ. transparency). 

 Загальний принцип участі треба відрізняти від процедурного правила 

«бути почутим», яке міститься у другій частині модельного Кодексу. У статті 8 

принцип участі тлумачиться таким чином: «за винятком випадків необхідності 

прийняття нагальних рішень, публічна адміністрація повинна забезпечити 

приватним особам можливість участі в підготовці та імплементації 

адміністративних рішень, що впливають на їхні права чи інтереси». Таке 

формулювання пов‘язане із тим, що в Рекомендації CM/Rec(2007)7 під 

адміністративним рішенням розуміється як індивідуальні, так і нормативні акти 

публічної адміністрації (англ. regulatory or non-regulatory decisions) [216], що 

істотно відрізняє її від попередніх резолюцій та рекомендацій Комітету 

Міністрів  Ради Європи, положення яких стосувались переважно 

індивідуальних адміністративних актів. Тобто, у зв‘язку із поширенням дії 
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аналізованої Рекомендації на нормативні акти публічної адміністрації, 

зрозумілим є тренд до забезпечення більшого демократизму через участь 

заінтересованих осіб у процедурі їх прийняття. 

 Викладені у названій  Рекомендації загальні принципи доброго 

адміністрування, станом на сьогодні варто вважати основним орієнтиром як de 

lege ferenda - для майбутнього правового регулювання в частині формування 

національного законодавства про адміністративну процедуру, так і 

правозастосування – практики діяльності уповноважених органів виконавчої 

влади, місцевого самоврядування України та інших уповноважених державою 

суб’єктів.  

 Як уже зазначалось вище, прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи 

Рекомендація CM/Rec(2007)7 врахувала чимало положень попередніх 

резолюцій та рекомендацій цього органу, але цим не обмежилась. На її зміст, та 

й загалом на удосконалення концепції доброго адміністрування справили 

програмно-політичні та юридичні документи органів Європейського Союзу. 

Серед найважливіших назвемо: 

- Білу книгу Європейського врядування, схвалену Європейською 

Комісією 25 липня 2001 року [191]; 

- Європейський кодекс доброї адміністративної поведінки, розроблений 

Омбудсманом Європейського Союзу і схвалений Європейським Парламентом 6 

вересня 2001 року [194]. 

До цього обов‘язково треба додати, що право на добре адміністрування 

безпосередньо передбачене у статті 41 та випливає із положень статті 43 Хартії 

основоположних прав Європейського Союзу від 18 грудня 2000 року [190]. 

Зокрема, у статті 41 цього документа передбачено, що кожен має право на 

вирішення справи в інституціях та органах Європейського Союзу безсторонньо, 

справедливо і в межах виправданого часу (англ. within a reasonable time). Також 

це право включає: 
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- право кожного висловити власну думку (бути почутим) перед 

вчиненням будь-якого індивідуального заходу, який може на нього негативно 

вплинути; 

- право доступу кожного до документів, що його (її) стосуються, із 

врахуванням обґрунтованих інтересів конфіденційності, професійної та 

комерційної таємниці; 

- обов‘язок адміністрації обґрунтування прийнятих рішень; 

- право на відшкодування шкоди, заподіяної інституціями Європейського 

Союзу та її службовцями при виконанні своїх обов‘язків. 

 У статті 43 згаданої Хартії основоположних прав передбачено право 

кожного громадянина Європейського Союзу, а також фізичних та юридичних 

осіб, зареєстрованій в одній із держав-членів право на подання Омбудсману 

випадків поганого адміністрування (англ. maladministration) в діяльності 

інституцій чи органів Європейського Союзу. Інакше кажучи, норма цієї статті 

доповнює положення статті 41 Хартії, закріплюючи право на оскарження 

Омбудсману діяльності публічної адміністрації, у випадках, якщо остання не 

забезпечує права на добре адміністрування.   

 Таким чином, аналізована концепція в документах Ради Європи та 

Європейського Союзу розглядається принаймні у двох взаємозалежних 

аспектах: 

- як право громадян та інших суб‘єктів права вимагати доброго 

адміністрування від суб’єктів публічного адміністрування;     

- як обов‘язок суб’єктів публічного адміністрування діяти відповідно до 

принципів, що складають зміст доброго адміністрування. 

Та повернемось до найширшої за змістом Рекомендації Ради Європи 

CM/Rec(2007)7 про добре адміністрування. Викладені у ній загальні принципи 

також можна розглядати в якості критеріїв, за якими треба оцінювати 

діяльність суб’єктів публічного адміністрування щодо відповідності такої 

діяльності ідеалу доброго адміністрування. Крім того, як зазначає у своїй 

монографії З. Кмєцяк, ці принципи (у польському оригіналі – zasady) 
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«визначають універсальний стандарт охорони особи у її відносинах з 

адміністрацією, корельований із основами концепції процедурної 

справедливості та ретельного судового процесу. Цей стандарт не було 

визначено повно і детально, навпаки – приймаючи рекомендацію, 

обмежувались вказівкою його істотних елементів, залишаючи національному 

законодавцю і практиці наповнення окреслених меж змістом» [200, c. 128]. 

Тому після проведеного огляду документів м’якого права 

загальноєвропейських інституцій доречним буде додати, що термін добре 

адміністрування було впроваджено у загальні акти про адміністративну 

процедуру окремих держав, при тому його наповнення окремими елементами 

(конкретними принципами або ж засадами) у відповідному законодавстві 

відрізняється, хоча й не надмірно. 

Наприклад, назву 2 розділу  Акта про адміністративну процедуру 

Фінляндської Республіки сформульовано як «Основи доброго адміністрування» 

(англ. foundations of good administration) [182]. У статтях 6-10 цього розділу 

фінського законодавчого акта деталізуються окремі елементи доброго 

адміністрування і, зокрема: рівності приватних осіб перед адміністративним 

органом, безсторонності, пропорційності, захисту легітимних очікувань, 

відповідності (належності) сервісу, надання порад та безкоштовних 

консультацій, простої та зрозумілої мови у діяльності адміністрації. Тут відразу 

зауважимо, що деякі із названих елементів доброго адміністрування з фінського 

акта були лише частково охоплені в аналізованій вище базовій Рекомендації 

CM/Rec(2007)7. Це стосується передусім принципу захисту легітимних 

очікувань або ж довіри, що певною мірою перетинається із принципом правової 

визначеності та достатньо давно відома адміністративно-правовій доктрині 

континентальної Європи. 

 Як зазначає німецький дослідник В. Кесслер, сутність принципу захисту 

довіри полягає у наступному: «…громадянин повинен бути в стані довіряти 

існуючому правовому стану і розраховувати на те, що даний стан залишиться 

незмінним на певний строк і що його правомірні дії в подальшому не матимуть 
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негативних наслідків. Це дає йому можливість приймати обгрунтовані рішення 

і особистій, професійній чи інвестиційній діяльності. Якщо довіра громадянина 

не виправдовується і правовий стан передчасно змінюється йому на шкоду, 

з'являється питання, чи він зобов'язаний допустити зміну і – якщо зобов'язаний 

– чи має він право на компенсацію збитків» [39, c. 117]. Захист довіри є одним 

із надважливих елементів доброго адміністрування в діяльності публічної 

адміністрації, а його впровадження в адміністративну практику вимагає 

ухвалення чітких адміністративно-процедурних правил скасування та 

відкликання індивідуальних адміністративних рішень та їх ретельного 

виконання, про що ще буде згадано в цій роботі. Однак, на нашу думку, 

принцип захисту довіри у відносинах з публічною адміністрацією заслуговує на 

глибше вивчення в окремій дисертаційній роботі, а не лише з’ясування змісту 

при аналізі концепції доброго адміністрування. 

 Будь-яке дослідження у сфері права має значення лише у випадку, коли 

воно не носить схоластичного характеру, тобто, може вплинути на практику 

функціонування органів публічної влади або ж реалізацію чи захист прав і 

свобод громадян та інших суб‘єктів права. Тому спробуємо відповісти на 

запитання, яким чином концепція доброго адміністрування може вплинути на 

практику функціонування публічної адміністрації в Україні. Адже, з одного 

боку, наша держава, ратифікувавши Угоду про асоціацію з Європейським 

Союзом та будучи членом Ради Європи, взяла на себе певні зобов‘язання в 

цьому напрямі. З іншого ж, перспектива членства України в Європейському 

Союзі видається достатньо віддаленою, беручи до уваги, наприклад, досвід 

Турецької Республіки. 

 Незважаючи на останнє твердження, вважаємо, що концепція доброго 

адміністрування, яка за змістом не носить політичного забарвлення, а є 

найсучаснішою сукупністю ідей та положень, спрямовані на покращання  

практики діяльності публічної адміністрації у будь-якій країні, може і повинна 

бути застосована в Україні.  
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 Для того, щоб показати передумови для реалізації цієї концепції, коротко 

зупинимося на чинних нормативно-правових актах в Україні, які станом на 

сьогодні відображають (чи не відображають) ідею доброго адміністрування.  

Передусім нагадаємо, що за відсутності загального закону (або ж кодексу) про 

адміністративну процедуру єдиним місцем, де систематизовано принаймні 

загальні принципи, якими мають керуватись суб’єкти публічного 

адміністрування при прийнятті рішень та вчиненні інших дій, залишається 

кілька разів згадуваний у цьому дослідженні пункт 2 статті 2 Кодексу 

адміністративного  судочинства України. Однак цього явно недостатньо, тим 

більше що у спеціальних та рамкових законодавчих актах, регулюючих порядок 

діяльності окремих органів публічної адміністрації чи їх груп, містяться лише 

окремі принципи (наприклад, законності чи рівності). 

 Повертаючись до попереднього аналізу документів європейських 

інституцій, зазначимо, що у державах із розвинутим адміністративно-

процедурним законодавством роль названих у цій статті документів є значно 

меншою, вони застосовуються субсидіарно, передусім з питань, що не 

регулюються загальним законом (кодексом) про адміністративну процедуру. 

Для України ж роль, наприклад,  Рекомендації CM/Rec(2007)7 про добре 

адміністрування, є значно вищою. Адже за відсутності законодавчого 

закріплення, положення цього документа мали б застосовуватись суб’єктами 

публічного адміністрування безпосередньо, тим більше, що наша держава, як і 

інші члени Ради Європи, зобов‘язалась її реалізовувати у практиці діяльності 

своїх органів.  

На жаль, до цього часу на офіційному сайті Верховної Ради України 

відсутній цей документ (схвалений Радою Європи понад десять років тому!) в 

українському перекладі. 

 З іншого боку, не варто переоцінювати ролі права та закону для реалізації 

аналізованої концепції, навіть такого важливого як загального акта про 

адміністративну процедуру. Як зауважував свого часу заступник Омбудсмана 

(пол. Rzecznika Praw Obywatelskich) Республіки Польща Єжи Швьонткєвіч, 
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адміністративні процедури впливають в обмежений спосіб у справах, в яких 

адміністративні  органи діють у межах адміністративного розсуду,  керуючись 

доцільністю, яка не визначається юридичними приписами [226, c. 10]. Однак 

саме тут, у сфері адміністративного розсуду зростає роль загальних принципів 

(засад), на чому ще зупинимось у наступному параграфі. 

 Незважаючи на розуміння тези про обмеженість впливу законодавства на 

реальну адміністративну практику, вважаємо, що в Україні без ухвалення 

загального закону (або ж кодексу) про адміністративну процедуру, який із 

нечисленними винятками поширить свою дію на переважну більшість суб’єктів 

публічного адміністрування, буде досить складно реалізувати концепцію 

доброго адміністрування. Певною традицією, що має свої коріння в 

радянському періоді нашої історії, є застосування публічними службовцями не 

лише спеціального законодавства, але в першу чергу деталізуючих та 

конкретизуючих його приписи інструкцій, затверджених на рівні відповідного 

міністерства.  Переважна більшість з обох категорій нормативно-правових актів 

в Україні не містить багатьох принципів, що складають зміст аналізованої нами 

концепції. 

У такій ситуації вважаємо прийняття загального акта про адміністративну 

процедуру необхідною умовою реалізації концепції доброго адміністрування в 

Україні. Цю тезу базуємо в тому числі на позиції одного з провідних німецьких 

експертів, який свого часу долучався до активного реформування 

адміністративно-процедурного законодавства у різних державах Європи, 

професора В. Руша, що визначив чотири компоненти, необхідні для  

імплементації принципів доброго адміністрування: 

1) систему адміністративних процедур, регулюючих прийняття 

адміністративних рішень; 

2) чітко структуровану організацію публічної адміністрації та її органів у 

всіх сферах політики та на усіх територіальних рівнях; 

3) професійний, компетентний та незалежний персонал (публічних 

службовців); 
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4) систему ефективного судового контролю дій адміністрації [219, с. 

197]. 

Таким чином, наявність адміністративно-процедурного законодавства 

розглядається як обов’язковий елемент доброго адміністрування, поряд із 

названими іншими важливими компонентами організації та функціонування 

публічної адміністрації, що не входять до предмету цього дослідження, хоч і 

безпосередньо пов’язані із ним. Україна ж як держава Європи не може і надалі 

уникати ухвалення загального акта про адміністративну процедуру, навіть 

беручи до уваги чималу затримку в законодавчому процесі. Можемо навіть 

знайти перевагу такої ситуації: новий закон (або ж кодекс) має шанс врахувати 

найновіший європейський досвід і документи. 

 Наприклад, у названій вище Резолюції Європейського парламенту від 15 

січня 2013 року з рекомендаціями Комісії з адміністративно-процедурного 

права в Європейському Союзі передбачено, що загальний акт про 

адміністративну процедуру повинен містити універсальний набір принципів і 

окреслювати процедуру, яка застосовується як  положення  de minimis, якщо не 

існує lex specialis. Крім того, гарантії реалізації прав громадян, визначених у 

межах секторних інструментів (спеціальних нормативно-правових актів), не 

можуть передбачати меншої охорони, ніж гарантії, передбачені в загальному 

акті про адміністративну процедуру. 

  Також у цій Резолюції узагальнено попередній досвід реалізації двох 

провідних концепцій реформування публічної адміністрації: нового публічного 

менеджменту (англ. new public management) i згаданого вже доброго 

врядування.  Як наслідок,  Резолюція передбачає не тільки традиційні для 

міжнародних документів принципи (недискримінації та рівного трактування, 

безсторонності та ін.), але також і принципи, характерні для названих 

концепцій (ефективності, ввічливості та ін.). 

 Завершуючи цей короткий огляд концепції доброго адміністрування, 

приходимо до висновку, що численні елементи висвітлених у цій статті 

міжнародних документів європейських інституцій можуть і повинні бути 
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використані в новому загальному законі (або ж кодексі) про адміністративну 

процедуру. Не маємо ілюзій, що це стане панацеєю від поганого (не якісного, 

не ефективного) адміністрування, але щонайменше істотним кроком до 

реалізації проаналізованого у статті ідеалу. До часу прийняття  загального акта 

про адміністративну процедуру, вважаємо, що органи виконавчої влади і 

місцевого самоврядування України, а також інші уповноважені суб‘єкти 

публічного адміністрування зобов‘язані керуватись у своїй діяльності 

перерахованими в статті документами soft law, принаймні ухваленими 

відповідними органами Ради Європи [172, c. 144].   

 У контексті законодавчого закріплення ідеї доброго адміністрування в 

Україні наголосимо, що це варто зробити не лише в контексті його складових 

елементів – конкретних принципів та правил, на яких ми зупинимось у 

наступному параграфі та частина з яких, очевидно, буде закріплено в 

майбутньому загальному акті про адміністративну процедуру. На нашу думку, 

варто також закріпити в позитивному законодавстві нашої держави саме право 

на добре адміністрування як «парасольку, під якою розміщуються права 

громадянина у відносинах з владною адміністрацією» [208, c. 95]. Право на 

добре адміністрування як відносно нове фундаментальне право громадян 

пропонуємо внести не лише  до загального акта (закону чи кодексу) про 

адміністративну процедуру, але й в ідеалі – до розділу другого Конституції 

України, при першій реальній можливості її перегляду.   

 

 

2.3 Принципи та правила адміністративної процедури як основа її 

правового регулювання 

 

 На перший погляд, тематика принципів адміністративної процедури не є 

складною з огляду на їх уже згадувану фактичну врегульованість у 

позитивному процесуальному законодавстві у вигляді критеріїв, відповідно до 

яких адміністративні суди перевіряють рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів 
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владних повноважень (пункт 2 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства 

України). Однак від часу набуття чинності названою нормою пройшло більше 

десяти років, протягом яких удосконалювалась правова доктрина 

адміністративної процедури, а на рівні Ради Європи та Європейського Союзу 

було ухвалено нові документи м’якого права у цій сфері. Зазначене зумовлює 

доцільність повернення до цієї тематики та оновлення знань про принципи 

адміністративної процедури. 

Питання принципів є основоположним для будь-якої правової системи, 

окремих галузей, підгалузей та інститутів права. Не є винятком у цьому 

контексті і адміністративне право, де саме принципи «визначають напрями і 

механізми адміністративно-правового регулювання суспільних відносин» [4, c. 

80], інакше кажучи, на їхній основі формується зміст адміністративно-правових 

норм, включаючи адміністративно-процедурні. 

Однак принципи визначають зміст не лише правового регулювання 

суспільних відносин, але й правозастосування.   Окресленими далі принципами 

адміністративної процедури повинні керуватись у своїй практичній діяльності 

суб’єкти публічного адміністрування, а точніше – конкретні державні 

службовці, посадові особи місцевого самоврядування (ці два терміни – 

відповідно до чинного законодавства України), а також інші уповноважені 

законом особи. Зокрема, роль принципів зростає у випадках, коли нормативно-

правові акти недостатньо детально регулюють  цю діяльність суб’єктів 

публічного адміністрування і, відповідно, надають названим суб’єктам 

дискреційні повноваження та адміністративний розсуд при прийнятті рішень та 

вчиненні інших дій. Як зазначає з цього приводу дослідник Ю. Соловей, «усі 

без винятку принципи адміністративних процедур більшою або меншою мірою 

виступають правовими засобами вирішення завдання «зв’язування»  

адміністративного розсуду, уведення його в- законні рамки, недопущення 

переростання у свавілля» [145, c. 153]. Більше того, саме принципи можуть та 

повинні стати орієнтирами для доброго (належного) виконання публічними 
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службовцями своїх завдань і функцій, яке у попередньому параграфі було 

охарактеризоване як добре адміністрування.  

На нашу думку, значення принципів адміністративної процедури цим не 

обмежується. По-перше, приватні особи, знаючи відповідні принципи, можуть 

орієнтуватись на них, вступаючи у правовідносини із суб’єктами публічного 

адміністрування та очікуючи і навіть вимагаючи відповідної поведінки цих 

органів. По-друге, закріплення, а також деталізація змісту принципів у 

загальному законі (чи кодексі) про адміністративну процедуру  сприяє 

підвищенню ефективності судового контролю, який  матиме додаткову 

нормативну підставу перевірки дотримання адміністративно-процедурних 

норм, поза згаданим на початку цього параграфа положенням Кодексу 

адміністративного судочинства України.   

Перелік принципів адміністративної процедури відображає стан розвитку 

науки адміністративного права, яка, в свою чергу, чималою мірою базується на 

досягненнях та доробку теорії публічного адміністрування.   Форматування 

такого переліку на сучасному етапі залежить від сфери поширення та 

застосування ключового поняття «адміністративна процедура». Нагадаємо з 

попереднього розділу, що в науковій літературі до адміністративної процедури 

однозначно відносять порядок прийняття рішень органами публічної 

адміністрації у зовнішніх відносинах з приватними особами, однак деякі автори 

– також і у внутрішніх відносинах у межах системи цих органів [38, c. 20-22]. У 

свою чергу, зовнішню адміністративну процедуру поділяють на діяльність 

щодо прийняття рішень нормативного та індивідуального характеру; у 

процедурі прийняття останніх виділяють провадження, що ініціюються 

приватними особами або ж ex officio - самим суб’єктом публічного 

адміністрування і т.д.  

  Таким чином виникає питання, чи можна сформулювати універсальні 

(загальні) принципи адміністративної процедури для різних її видів? Адже,  

наприклад,  принцип законності, який, зокрема, передбачає прийняття 

суб’єктами публічного адміністрування рішень  у межах повноважень, наданих 
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законодавчим актом, буде спільним як для прийняття ними нормативних актів, 

так і індивідуальних адміністративних актів. З іншого боку, принцип прийняття 

рішення в межах розумного строку, притаманний процедурі з надання 

адміністративних послуг, навряд чи можна застосувати в нормотворчій 

процедурі, яка також регламентує діяльність публічної адміністрації, хоч і в 

істотно меншому за кількістю застосувань обсязі. 

 Виходячи з наведеного зауважуємо, що частина принципів 

адміністративної процедури буде спільною для різних її видів, а інша - 

характерною лише для окремих видів. Тобто, ми доходимо до усталеного в 

юридичній науці поділу принципів на загальні і спеціальні, у нашому випадку - 

стосовно адміністративно-процедурного права. Якщо ж до цього додати 

загальні (спільні для усіх галузей) принципи права, то отримуємо три рівні, які 

визначають зміст права адміністративної процедури: 

1) загальні принципи права;  

2) загальні принципи адміністративної процедури; 

3) спеціальні принципи окремих видів адміністративної процедури. 

У контексті принципів адміністративно-процедурного права позиція А.А. 

Шараї у спеціалізованому дослідженні цієї тематики є близькою за змістом до 

такого поділу, охоплюючи загальні та спеціальні принципи, але називаючи по-

іншому. Поряд з цим, ця авторка розвиває тему спеціальних принципів і 

пропонує ділити принципи на такі групи: 

1)  універсальні принципи адміністративно-процедурного права, які є 

фундаментом для всіх адміністративних процедур, носять загальний, 

універсальний характер; 

2) інституційні принципи адміністративно-процедурного права, які є 

характерними для окремих різновидів адміністративних процедур, а саме: 

- принципи правотворчих адміністративних процедур (визначають 

фундаментальні ідеї для здійснення  процедури підготовки та прийняття 

підзаконного нормативно-правового акта); 

- принципи правозастосовних адміністративних процедур» [166, c. 182].  
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Такий поділ має сенс при чіткому розмежуванні правового регулювання 

процедур прийняття нормативно-правових та індивідуальних актів суб’єктами 

публічного адміністрування та пропонується українськими розробниками 

проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру» із врахуванням 

німецького досвіду. Проте існує також інший підхід законодавця, який 

передбачає спільне (єдине) регулювання обох видів процедур в одному 

законодавчому акті, а відповідно і спільних принципів. 

Повертаючись до згаданих вище та викладених у пункті 2 статті 2 

Кодексу адміністративного судочинства України принципи, то серед них, 

зрозуміло, знаходимо лише загальні (універсальні) принципи адміністративної 

процедури. При тому звернемо увагу, що в порядку адміністративного 

судочинства може бути оскаржено як нормативно-правові, так і індивідуальні 

акти суб’єктів публічного адміністрування, а тому визначені в цьому Кодексі 

принципи є спільними для обидвох видів актів та й загалом - усіх форм 

(інструментів) публічного адміністрування уповноважених суб’єктів. 

Загальний принцип законності в Кодексі адміністративного судочинства 

України сформульовано через вимогу, щоб рішення суб‘єктів владних 

повноважень приймались на підставі, у межах повноважень та у спосіб,  що 

передбачені Конституцією та законами України.  Остання ж складова цього 

принципу, в законний «спосіб» означає дотримання встановленого порядку  

прийняття рішень, тобто є базовим принципом адміністративної процедури. До 

загальних принципів права в аналізованій нормі варто віднести також принципи 

рівності перед законом і запобігання несправедливій дискримінації, 

обґрунтованості та безсторонності (неупередженості). 

 З іншого боку, принципи пропорційності та урахування права особи на 

участь у процесі прийняття рішення вважаємо вже загальними принципами 

адміністративної процедури. При тому  ще раз зауважимо: на відміну від 

проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру» [93], вимоги пункту 

2 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України [42] є вимогами не  

лише до індивідуальних, але й до нормативних актів, що приймаються 
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суб’єктами публічного адміністрування. За винятком уже згадуваного 

принципу розумного строку прийняття рішення, усі інші засади фактично 

можна застосувати і до процедури прийняття нормативно-правових актів. 

Інакше кажучи, практично всі визначені в Кодексі адміністративного 

судочинства України вимоги є загальними принципами адміністративної 

процедури і можуть застосовуватись до усіх її видів. 

Що стосується спеціальних принципів для окремих видів 

адміністративної процедури, то вони містяться, зокрема, в окремих рамкових та 

спеціальних законодавчих актах. О.М. Соловйова у цьому контексті виділяє 

принципи надання адміністративних послуг, контрольно-наглядової процедури 

та вужчих видів діяльності публічної адміністрації: реєстраційної, соціальних 

послуг [5, c. 40-41].  

Наприклад, у статті 3 закону України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» [107] знаходимо ряд 

принципів, які безпосередньо визначають зміст  адміністративної процедури 

при здійсненні контрольно-наглядової  (або ж інспекційної) діяльності 

уповноважених органів публічної адміністрації. Тут назвемо, наприклад, 

принцип наявності визначених законом підстав для проведення державного 

нагляду (контролю), який стосується початкової стадії адміністративної 

процедури: її ініціювання. Хоча варто визнати, що названа засада за змістом є 

деталізуючою складовою вже згадуваного принципу законності й подібну 

конструкцію можна спостерігати стосовно інших спеціальних принципів 

адміністративної процедури. 

Оскільки предметом нашого дослідження є лише загальні принципи 

адміністративної процедури (включаючи загальні принципи права), то на цьому 

аналіз спеціальних принципів окремих видів адміністративної процедури 

припинимо та звернемо свою увагу на закріплення принципів у документах soft 

law, ухвалених європейськими інституціями.  Серед найважливіших актів Ради 

Європи та Європейського Союзу, що передбачають єдині стандарти 

адміністративної процедури, назвемо вже згадувані  в цій роботі Рекомендацію 
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CM/Rec(2007)7 Комітету Міністрів Ради Європи від 20 червня 2007 року 

державам-членам щодо доброго адміністрування [216] та Резолюцію 

Європейського парламенту від 15 січня 2013 року з рекомендаціями Комісії з 

адміністративно-процедурного права в Європейському Союзі [195]. 

В обох названих міжнародно-правових документах принципи розділено 

на дві групи: 

1) загальні принципи, якими повинна керуватись публічна адміністрація і 

які у першому із згаданих документів названо принципами доброго 

адміністрування; 

2) правила, що регламентують ухвалення рішень публічної адміністрації, 

їх оскарження та відшкодування заподіяної шкоди. 

Із самих назв випливає, що власне до принципів адміністративної 

процедури, якими повинні керуватись уповноважені публічні службовці за 

відсутності або недостатності правового регулювання, можна віднести лише 

першу групу. Також переліки цих загальних принципів є чималою мірою  

схожими до вже неодноразово згаданих вимог, закріплених у пункті 2 статті 2 

КАС України, проте наявні і певні відмінності та «нові», принаймні для 

нормативно-правових актів України принципи. 

Зокрема, у названій вище Рекомендації Ради Європи знаходимо такі 

принципи як: законність, рівність та запобігання несправедливій дискримінації, 

безсторонність, пропорційність, правова визначеність, виправданий строк 

(англ. reasonable time limit)  прийняття рішення, забезпечення участі приватних 

осіб у процедурі прийняття рішення, повага до приватності (охорона 

персональних даних), прозорість. 

У свою чергу в Резолюції Європейського Парламенту до загальних 

принципів віднесено: законність, рівне ставлення та недискримінація, 

пропорційність, безсторонність, послідовність (стабільність) адміністративної 

практики та розумність очікувань, повага до приватності (охорона 

персональних даних), справедливість, прозорість, ефективність та служіння. 
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Аналіз та роз‘яснення змісту виділених загальних принципів 

адміністративної процедури потребує окремого викладу, а тому базово 

висвітлимо також «правила», що регламентують рішення публічної 

адміністрації. Як побачимо далі, саме ці правила визначають або повинні 

визначати змістовне наповнення загальних законів (кодексів) про 

адміністративну процедуру. 

У цитованій вже Рекомендації Ради Європи знаходимо наступні правила:  

- щодо ініціювання рішення публічної адміністрації (з її власної 

ініціативи або за проханням приватних осіб); 

- право приватних осіб бути вислуханим перед прийняттям рішення; 

- право приватних осіб на проведення слухання; 

- справедливість та виправданість  оплати за рішення; 

- простота та зрозумілість рішення; 

- обов’язок публічної адміністрації обґрунтувати рішення; 

- повідомлення приватних осіб про прийняте рішення із зазначенням 

способів оскарження; 

- способи виконання рішення та юридична відповідальність приватних 

осіб за його невиконання; 

- можливість зміни чи доповнення рішення лише для забезпечення 

публічного інтересу; 

- право приватних осіб на адміністративне та судове оскарження рішень; 

- право приватних осіб на відшкодування заподіяних рішеннями чи діями 

публічної адміністрації збитків.  

До перерахованих правил у названій вище Резолюції Європейського 

Парламенту додано також:  

- обов’язок публічної адміністрації повідомляти приватну особу про 

отримання заяви та орієнтовний строк, протягом якого буде прийнято рішення; 

-  обов’язок повідомити граничний термін для виправлення недоліків 

поданої заяви; 

- право приватних осіб на доступ до матеріалів власної справи.  
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Усі перелічені правила повинні бути застосовані в нормах загальних 

законів (кодексів) про адміністративну процедуру, а також в інших 

нормативно-правових актах із вмістом адміністративно-процедурних норм. 

Тобто, зазначені правила є положеннями, що визначають зміст правового 

регулювання, деталізуються у відповідних нормах права і, як наслідок, є 

обов’язковими до застосування суб’єктами публічного адміністрування. Інакше 

кажучи, при застосуванні закріплених законодавчими актами правил сфера 

адміністративного розсуду або загалом відсутня, або є вузькою та чітко 

обмеженою правовими приписами.  

Розмежування між загальними принципами та правилами 

адміністративної процедури є не лише новим для української адміністративно-

правової доктрини, але й достатньо складним. З положень висвітлених 

документів європейських інституцій випливає, що власне принципом є ідея, 

реалізацію якої не можна детально виписати в нормах загального закону (або ж 

кодексу) про адміністративну процедуру, проте варто сформулювати розуміння 

її змісту через відповідну дефініцію в цьому законодавчому акті.  А от правила 

необхідно детально регламентувати. 

Дещо відмінний підхід від зазначеної позиції знаходимо в сучасній 

доктрині адміністративно-процедурного права. Один із провідних експертів в 

аналізованій сфері, уже згадуваний німецький професор В. Руш у своїй праці 

називає такі загальні принципи адміністративної процедури: 

1) змагальності; 

2) процедурної економії; 

3) in dubio pro actione; 

4) офіційного імпульсу; 

5) безсторонності [218]. 

Відносно невелику чисельність принципів за цим переліком не варто 

трактувати як обмеженість підходу цього науковця. Наприклад, розкриваючи 

сутність принципу змагальності, професор В. Руш зауважує, що сторони 

повинні бути максимально рівними в процедурі, попри провідну роль публічної 
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адміністрації (яка виступає як стороною, так і суб’єктом, що вирішує справу). 

Поряд з цим, зазначену змагальність в адміністративній процедурі цей автор 

висвітлює далі через низку інших положень: обов’язок адміністрації заслухати 

заінтересованих осіб до моменту прийняття рішення, право сторін на 

ознайомлення з матеріалами справи і на подання доказів, право на судове та 

адміністративне оскарження рішення, обов’язок адміністрації залучати 

заінтересованих осіб до процедури  розгляду і т. ін. [218]. Цей перелік показує, 

що принцип змагальності реалізується через юридичне закріплення низки засад, 

котрі в цитованих вище міжнародно-правових документах віднесено до 

«правил». 

Дещо в іншому контексті, запропонований професором  В. Рушем перелік 

принципів адміністративної процедури засвідчує їх тісний  взаємозв’язок з 

ідеями, реалізованими у судових процесуальних кодексах. Передусім це 

стосується врегулювання співвідношення між згаданим принципом 

змагальності та інквізиційним принципом, що передбачає обов’язок 

об’єктивного та безстороннього розгляду публічною адміністрацією 

відповідної справи, незважаючи на позицію приватних осіб. Останній принцип, 

який ще називають принципом офіційності або дослідницьким, по суті є 

визначальною особливістю адміністративної процедури та адміністративного 

процесу і йому присвятимо окремий, наступний параграф цієї роботи. 

Закріплені у загальних законах (або ж кодексах) про адміністративну 

процедуру окремих зарубіжних держав принципи адміністративної процедури 

певною мірою відрізняються від перерахованих вище. Так, у португальському 

Кодексі адміністративного провадження (португ. Codigo de Procedimento 

Administrativo), окрім уже названих відомих принципів (законності, рівності, 

пропорційності і т.д.), містяться такі модифіковані або ж недостатньо відомі 

вітчизняним фахівцям принципи: 

-   турботи про публічний інтерес і поваги до інтересів громадян; 

-   діяльності в добрій вірі (португ. principio da boa fe); 

- дебюрократизації та ефективності публічної адміністрації [200, c. 117].  
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У свою чергу, в польському Кодексі адміністративного провадження 

принципам (загальним засадам) присвячено окремий розділ, у якому 

передбачено наступні засади: 

1) законності, тобто діяльності публічної адміністрації на підставі 

приписів права; 

2) об’єктивної правди – обов’язку публічної адміністрації вчиняти дії та 

приймати рішення, необхідні для докладного з’ясування фактичного стану та 

вирішення справи із врахуванням суспільного інтересу та слушних інтересів 

громадян; 

3) вирішення сумнівів тлумачення правових норм на користь приватних 

осіб, що є адресатами обтяжуючих адміністративних актів, за винятком 

випадків, коли це суперечить інтересам третіх осіб або ж публічним інтересам 

(включаючи інтереси держави); 

4) адекватності - використання публічною адміністрацією у провадженні 

засобів, адекватних до характеру, обставин і ступеня складності справи, а також 

пропорційності; 

5) поглиблення довіри  -  здійснення публічною адміністрацією 

провадження у спосіб, що викликає довіру учасників до публічної влади, 

керуючись при цьому засадами пропорційності, безсторонності та рівного 

трактування; ця засада передбачає також заборону відступу від усталеної 

адміністративної практики за таких самих обставин без обґрунтованих причин; 

6) інформування публічною адміністрацією учасників адміністративного 

провадження про фактичні та юридичні обставини справи, що можуть 

вплинути на їхні права та обов’язки; більше того, уповноважені органи мають 

слідкувати, щоб учасникам провадження не було нанесено шкоди у зв’язку із 

незнанням закону і для цього робити відповідні роз’яснення; 

7) заслуховування сторін як обов’язок публічної адміністрації перед 

прийняттям рішення, за винятками, коли негайне вирішення справи не терпить 

зволікання з огляду на небезпеку для життя чи здоров’я або ж загрозу 

нанесення непоправної матеріальної шкоди; 
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8) роз’яснення сторонам підстав прийняття рішення – задля майбутнього 

його добровільного виконання без потреби застосування заходів примусу; 

9) швидкості (оперативності) та простоти провадження, що також 

передбачає негайне вирішення справ, які не вимагають збору доказів; 

10) «полюбовного» вирішення спірних питань, використовуючи при 

цьому медіацію або ж укладення угоди між учасниками із протилежними 

інтересами; 

11) письмової або ж електронної форми  вирішення справ, що не 

виключає усної форми у випадках, якщо закон цьому не суперечить; 

12) можливості оцінки громадянами діяльності службовців публічної 

адміністрації; 

13) двохінстанційності – за загальним правилом адміністративне 

провадження здійснюється у двох інстанціях, тобто в суб’єкті публічного 

адміністрування, що первинно розглядає та вирішує справу та органі, до якого в 

адміністративному порядку подано скаргу на рішення, прийняте у першій 

інстанції;   

14) тривалості (остаточності) рішення публічної адміністрації – 

скасування або ж зміна такого рішення може відбуватись лише у встановлених 

законодавством випадках; також рішення публічної адміністрації може бути 

оскаржене до адміністративного суду на підставі його невідповідності праву 

[227, c. 4-6].  

Більшість із перелічених загальних засад адміністративного провадження 

у Польщі варто віднести до класичних принципів, що повинні орієнтувати 

публічних службовців, яким чином найкраще виконати покладені завдання і 

функції у різних практичних ситуаціях. Інакше кажучи, названі загальні засади 

переважно є принципами правозастосування. Однак це зовсім не виключає 

можливості їх конкретизованого закріплення у нормативно-правових актах, що 

регламентують той чи інший аспект адміністративної процедури. Тобто деякі з 

них, наприклад, засаду двохінстанційності  можна розглядати і в якості правила 

правового регулювання, Адже відповідно до цієї засади визначається система, 
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повноваження та процедура розгляду справ обома адміністративними 

інстанціями (органом, що приймає первинне рішення та суб’єктом розгляду 

скарги в адміністративному порядку). 

Завершуючи це коротке висвітлення засад адміністративного 

провадження за польським Кодексом, також звернемо увагу, що у правовій 

доктрині держав із усталеним адміністративно-процедурним законодавством   

не викликає жодного сумніву їх роль не лише як орієнтиру для публічних 

службовців, але і як правових норм безпосередньої (прямої) дії. Як зазначають 

автори Коментаря до польського Кодексу адміністративного провадження, 

«порушення загальних засад є порушенням закону, наслідком якого може бути 

визнання адміністративного рішення недійсним або його зміна чи скасування, а 

також матеріальна чи дисциплінарна відповідальність. Нехтування загальними 

засадами провадження має характер істотного порушення права, коли є 

безсумнівним та очевидним, що таких засад взагалі не застосовано під час 

здійснення провадження» [203, c. 119-120].   

  Для України будь-які напрацьовані на доктринальному рівні ідеї, 

включаючи принципи адміністративної процедури набувають фактичного 

значення за умови їх реалізації, важливим першочерговим етапом якої буде їх 

закріплення в національному законодавстві. У зв’язку з цим висвітлимо також 

перелік принципів, передбачених в останньому проєкті Закону України «Про 

адміністративну процедуру», який Кабінетом Міністрів України у травні 2020 

року було подано на розгляд Верховної Ради. Розробники цього законопроєкту 

пропонують наступні принципи, кожному з яких присвячено окрему статтю 

цього документа: верховенство права, законність, рівність перед законом, 

обґрунтованість та визначеність, безсторонність (неупередженість) 

адміністративного органу, добросовісність і розсудливість, пропорційність, 

відкритість, своєчасність і розумний строк, ефективність, презумпція 

правомірності дій та вимог особи, офіційність,  гарантування права особи на 

участь в адміністративному провадженні,  гарантування ефективних засобів 

правового захисту [93].  
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Цей перелік принципів засвідчує орієнтацію авторів законопроєкту на 

згадані вище положення пункту 2 статті 2 Кодексу адміністративного 

судочинства України, що загалом є логічним, адже необхідність узгодження 

юридичних норм обох взаємопов’язаних  законодавчих актів не викликає 

жодного сумніву.  

З іншого боку, до наявних у судовому процесуальному кодексі принципів 

додано ряд нових, і саме на них зосередимо свою увагу.  На нашу думку, 

позитивним є закріплення в законопроєкті принципів визначеності (яку нерідко 

називають правовою) діяльності публічної адміністрації, а також ефективності. 

Тим більше, що обидва принципи фігурують у висвітлених новітніх документах 

soft law європейських інституцій, а принцип ефективності також логічно є 

однією з ключових ідей популярної в багатьох державах концепції нового 

публічного менеджменту. З метою максимальної об’єктивності до цього 

додамо, що ефективність була предметом дослідження науки державного 

управління та адміністративного права  і в радянський період нашої історії. 

Зокрема, ще професор Д.Н. Бахрах писав, що «процесуалізація створює умови 

для підвищення ефективності державної і муніципальної владної діяльності» 

[15, c. 3], а в Україні ефективності управління приділяв чималу увагу у своїх 

дослідженнях  відомий правознавець В.В. Цвєтков [160, c. 163-207].  

. Повертаючись до проєкту Закону України «Про адміністратвну 

процедуру», зауважимо, що наявність у ньому деяких принципів викликає 

застереження.  

  По-перше, наявність уже традиційного для новітніх законодавчих актів 

України принципу верховенства права, на перший погляд є правильною. Адже 

його розміщення в адміністративно-процедурному законі вказує на 

необхідність застосування базової правової ідеї rule of law для суб’єктів 

публічного адміністрування, а не лише для органів судової влади. Однак подане 

в окремій статті законопроєкту тлумачення верховенства права практично 

повністю дублює конституційну норму та не містить жодного додаткового 

орієнтиру для публічних службовців та інших уповноважених на виконання 
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адміністративних функцій осіб. Таким чином, цей принцип у пропонованому 

формулюванні більш виглядає як данина «правовій моді» у сучасній Україні. 

До того додамо, що в переважній більшості зарубіжних загальних законів (або 

ж кодексів) про адміністративну процедуру принцип верховенства права 

окремо не декларується. Зазначене не заперечує доцільності та навіть 

необхідності застосування верховенства права суб’єктами публічного 

адміністрування. Як слушно зауважили свого часу автори спеціально 

присвяченого наукового видання «Принцип верховенства права у діяльності 

держави та в адміністративному праві», цей принцип «може мати важливе 

значення при вирішенні колізій та заповненні прогалин у законодавстві» [91, c. 

229]. 

По-друге, пропоновані розробниками українського законопроєкту та 

розміщені наприкінці переліку принципи гарантування права особи на участь в 

адміністративному провадженні та  гарантування ефективних засобів правового 

захисту, - виходячи із попередньо викладеного матеріалу, є правилами, котрі 

необхідно закріпити в адміністративно-процедурному та процесуальному 

законодавстві, проте аж ніяк принципами, якими повинні керуватись суб’єкти 

публічного адміністрування за недостатньо деталізованого правового 

регулювання.  

Питання окресленого в попередньому параграфі поділу на принципи та 

правила, що передбачене у модельному Кодексі доброго адміністрування з 

Рекомендації CM/Rec(2007)7, спробуємо дещо розвинути. На відміну від цього 

документа м’якого права, у більшості зарубіжних загальних актів про 

адміністративну процедуру такий поділ відсутній. Це не викликає жодного 

здивування, адже аналізовані нами приклади таких актів здебільшого були 

ухвалені кілька десятиліть тому, тобто до розробки новітнього Кодексу доброго 

адміністрування. Відповідно, чинні загальні акти про адміністративну 

процедуру здебільшого містять суцільні переліки засад або ж принципів, 

спрямованих як на правотворчість, так і правозастосування.  
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Це зумовило «змішаний» підхід в українській правовій доктрині при 

висвітленні значення принципів для «належного правового регулювання 

порядку вирішення адміністративних справ  та застосування відповідних 

правових норм» [72, c. 34]. Більше того, саме на майбутньому  правовому 

регулюванні робиться акцент у науковій літературі: «вони (загальні принципи) 

є орієнтиром для правотворчості та звернені до законодавця (sic!), який при 

спеціальному врегулюванні окремих суспільних відносин повинен виходити із 

загальних засад адміністративної процедури» [72, c. 34].  

Така теза є цілком коректною на етапі становлення адміністративно-

процедурного законодавства в Україні. По суті, вона означає, що розробники 

спеціальних законодавчих актів із вмістом адміністративно-процедурних норм 

мали б або просто продублювати відповідні загальні принципи у відповідних 

актах, або ж принаймні  викласти у модифікованому вигляді із певним 

урахуванням галузевої специфіки. 

Однак прийняття будь-якої норми права не є самоціллю, а спрямоване на 

майбутню її реалізацію. У нашому випадку усі норми про принципи 

адміністративної процедури спрямовані на їх застосування суб’єктами 

публічного адміністрування та використання чи дотримання приватними 

особами, і саме належне правозастосування є кінцевою ціллю. Інакше кажучи, 

якісне правове забезпечення адміністративної процедури є передумовою 

задекларованої мети - доброго адміністрування, яке за змістом є класичним 

правозастосуванням. 

Таким чином, основним призначенням юридичних норм про принципи 

адміністративної процедури вважаємо їх належну реалізацію учасниками 

адміністративних правовідносин і в першу чергу суб’єктами публічного 

адміністрування. При тому згаданий поділ принципів на власне принципи та 

правила необхідно пояснити через ступінь обмеження адміністративного 

розсуду суб’єктів публічного адміністрування, на яких спрямовано більшість 

норм загальних актів про адміністративну процедуру.   
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Наприклад, одне із визначальних в адміністративній процедурі право 

приватних осіб «бути вислуханими адміністративним органом з питань, які є 

предметом адміністративного провадження до прийняття адміністративного 

акта, який за своїм характером може негативно вплинути на їхні права, свободи 

або інтереси», що пропонується закріпити у пункті 4) пункту 1 статті 29 

проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру» [93], не передбачає 

адміністративного розсуду для уповноваженого суб’єкта публічного 

адміністрування. Відповідно, тут мова йде про правило, що треба закріпити в 

загальному акті про адміністративну процедуру, виконати яке такий суб’єкт 

зобов’язаний у силу виконання покладених повноважень. 

З іншого боку, відповідно до пункту 1 статті 56 цього ж законопроєкту, 

при розгляді та вирішенні справи, яка стосується великої кількості осіб 

адміністративний орган  може залучити представників громадських об’єднань. 

При прийнятті цього процедурного рішення такий орган уже наділений 

адміністративним розсудом і повинен керуватись закріпленими загальними 

принципами, наприклад, передбаченим у статті 10 законопроєкту 

розсудливістю: кількість залучених представників громадських об’єднань не 

повинна бути надмірною, а сфера їх діяльності має бути безпосередньо 

дотичною до адміністративної справи. 

Таким чином, ті засади, що можна імплементувати в імперативні  

адміністративно-процедурні норми перетворюються в конкретніші правила, які 

не передбачають адміністративного розсуду. А от у випадках наявності такого 

розсуду та дискреційних повноважень у суб’єкта публічного адміністрування 

загальні принципи відіграють роль додаткового орієнтира, яким такий суб’єкт 

зобов’язаний керуватись у силу закону і за порушення вимог якого може бути 

притягнутий до юридичної відповідальності.  

Ми цілком усвідомлюємо складність повного і оптимального 

розмежування на принципи і правила адміністративної процедури,  що було 

запропоноване у модельному Кодексі доброго адміністрування названої вище 

Рекомендації і, очевидно, потребує спеціального дослідження. Однак для 
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пересічних публічних службовців розділ закону (або ж кодексу) про загальні 

принципи адміністративної  процедури повинен справді стати джерелом 

інспірації при ухваленні як процедурних, так і кінцевих рішень, щодо яких 

законодавець надав публічній адміністрації адміністративний розсуд. З огляду 

на наведене, спрямовані переважно на правотворчість та розвиток 

законодавства принципи, як-от, гарантування ефективних засобів правового 

захисту, мали б бути виключені із законопроєкту і, навпаки - додані принципи, 

спрямовані на аксіологічний вимір адміністрування: зменшення бюрократизму, 

формування довіри до публічної влади та й адміністрації загалом. 

 Підсумовуючи цей короткий виклад, перелік загальних принципів 

адміністративної процедури в нормах майбутнього українського закону (або ж 

кодексу) про адміністративну процедуру варто переглянути із врахуванням 

новітніх доктринальних напрацювань у сфері адміністративно-процедурного 

права, кращих зразків зарубіжних загальних актів про адміністративну 

процедуру, а також документів м’якого права Ради Європи та Європейського 

Союзу.  Поза тим, незалежно від законодавчого процесу та прийняття цього 

закону Верховною Радою України, розкриття та пояснення змісту цих 

принципів повинно стати важливим елементом освітньої підготовки публічних 

службовців, які мали б керуватись ними на практиці при прийнятті рішень та 

вчиненні інших дій, не деталізованих нормами права. 

 Проблематика принципів адміністративної процедури є достатньо 

об’ємною: кожен із названих вище принципів та правил потребує роз’яснення, а 

загалом ця тематика вимагає окремого дослідження. У нашій роботі із всієї 

сукупності доктринальних та законодавчо закріплених у різних країнах 

принципів детально висвітлимо принцип, який небезпідставно виділяють у 

своїх працях німецькі науковці та практики.  

Особливу роль для правового регулювання адміністративної процедури, а 

також адміністративного процесу, на відміну від процесу цивільного, займає 

принцип офіційності, який в адміністративно-правовій літературі також 
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називають інквізиційним або дослідницьким і якому присвятимо дещо більше 

уваги.  

 

 

2.4 Принцип офіційності (інквізиційний, дослідницький) та його 

особлива роль в адміністративній процедурі. 

 

 Як було вже зауважено у першому розділі цієї роботи, адміністративна 

процедура  об’єктивно має достатньо багато спільного із судовим процесом. 

Але зараз зупинимось на принципі, котрий найістотніше відрізняє 

адміністративну процедуру. Точніше, відрізняє її від виду судового процесу, 

який добре відомий українським юристам і ніколи не заборонявся в радянській 

вищій школі – процесу цивільного. 

 Мова йде про принцип, який у німецькому Законі «Про адміністративну 

процедуру» називається untersuchungsgrundsatz [231] і дослівно перекладається 

як дослідницький принцип. У найбільшому німецько-українському словнику 

його вже перекладено як юридичний термін «розшуковий принцип» [73, с. 

1002] із сфери кримінального процесу, що додатково засвідчує його спільність 

для різних галузей публічного права: адміністративної процедури та 

кримінального процесу, хоча в останньому він має дещо інше змістовне 

навантаження. 

 У публікаціях німецьких науковців для позначення аналізованого поняття 

часто використовується також словосполучення інквізиційний принцип, що 

навряд чи може «прижитись» в Україні в силу переважного використання 

ключового слова в іншому значенні.  

  У проєкті Закону України «Про адміністративну процедуру» розробники 

назвали його дещо модифікований варіант принципом офіційності. Така назва 

також не є випадковою, адже навіть німецькі дослідники перекладають його на 

англійську мову як the principle of ex officio investigation [19, c. 11] або ж 

принцип офіційного дослідження. 
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  Однак на цьому призупинимо висвітлення термінологічної етимології і 

спробуємо з’ясувати зміст названого принципу. Передусім окреслимо його 

доктринальне обґрунтування, а поряд з цим проаналізуємо відповідні норми 

зарубіжного та українського адміністративно-процедурного та адміністративно-

процесуального законодавства. 

Як зазначає німецький суддя В. Раймерс, «в адміністративній процедурі, 

організованій у відповідності із стандартами правової держави, орган 

виконавчої влади і громадянин не можуть розглядатись як учасники цивільно-

правового відношення. Орган виконавчої влади діє на основі публічного права, 

тобто належного лише йому спеціального права, що уповноважує його вживати 

односторонні заходи стосовно громадянина, тим самим існує субординація між 

державою та громадянином» [131, c. 29].  

Ця цитата потребує певного роз'яснення. По-перше, для фахівців з 

адміністративного права очевидно, що під органом виконавчої влади тут варто 

розуміти усіх уповноважених законом суб'єктів публічного адміністрування, а 

під громадянином – загалом приватних осіб, включаючи юридичних.  

По-друге, названу субординацію необхідно чітко відрізняти від рівності у 

процесуально-правовому аспекті, що є характерною для правовідносин між 

суб’єктами публічного адміністрування та приватними особами. На відміну від 

ієрархічних відносин організаційної або службової підлеглості, у зовнішній 

адміністративній процедурі приватна особа не підпорядкована суб'єкту 

публічного адміністрування. Крім того, така особа володіє процедурними 

правами та обов'зками, а при виникненні публічно-правового спору є 

повноцінним рівноправним учасником судового адміністративного процесу, 

поряд із суб'єктом владних повноважень.  

У свою чергу, суб‘єкт публічного адміністрування як сторона процесу 

обмежений імперативними нормами публічного права та за загальним 

правилом не може настільки вільно розпоряджатись предметом спору, як 

громадянин у цивільному праві (у  правовій доктрині це охоплюється поняттям 

диспозитивності). Однак, як зауважує Т. Херрманн «це нічого не змінює у тому, 
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що в адміністративно-правовому спорі сторони, як і в цивільному процесі, у 

процесуальному відношенні також рівні і між ними панує «принцип рівності у 

зброї» [159, c. 67].  

Зазначена ж вище субординація між публічною адміністрацією та 

приватною особою також означає, що в адміністративній процедурі не 

застосовується відомий принцип судового процесу nemo judex in causa sua. 

Адже саме суб’єкт публічного адміністрування, розглянувши справу приватної 

особи, визначає її права та обов’язки у відповідному рішенні.  

Однак це рішення може бути оскаржене до адміністративного суду і, як 

один із можливих наслідків – скасоване. Зважаючи на юридичну можливість 

майбутнього судового перегляду свого рішення, уповноважений суб’єкт 

публічного адміністрування не може керуватись при прийнятті 

адміністративного акта лише доказами,  представленими йому приватною 

особою і в яких об’єктивно переважатимуть вигідні для неї обставини. Адже 

якщо при судовому чи навіть адміністративному (в порядку адміністративного 

оскарження) перегляді виявляться інші фактичні обставини, то рішення 

суб’єкта публічного адміністрування цілком ймовірно буде визнано 

неправомірним. 

З наведеного випливає доцільність, а точніше необхідність дослідження 

суб’єктом публічного адміністрування не лише представлених приватною 

особою, але  й усіх можливих і достатніх доказів та встановлення у результаті 

всіх фактичних обставин справи перед прийняттям остаточного рішення. І тут 

впадає у вічі відмінність адміністративної процедури від цивільного процесу, в 

якому визначальними є принципи змагальності та диспозитивності. 

Розглядаючи цивільну, а за українським законодавством також і господарську 

справу, уповноважений суд заслуховує докази, надані самими учасниками 

процесу або витребувані за їх ініціативою. Як зазначає у цьому контексті 

німецький дослідник та суддя Л. Брокер, досліджені таким чином (у 

цивільному процесі) обставини є лише «формальною істиною», а не істинними 

обставинами  справи [19, c. 15]. 
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У результаті стає зрозумілою чітка логіка, яку спостерігаємо в німецькій 

доктрині адміністративно-процедурного права і в якій принцип офіційності 

(дослідницький, інквізиційний) називають ключовим в аналізованій нами 

галузі. Будь-який суб’єкт публічного адміністрування зобов’язаний ex officio, 

просто виконуючи покладені на нього завдання та функції, дослідити усі 

фактичні обставини  кожної адміністративної справи, а не лише докази, 

представлені йому учасниками адміністративної процедури в силу різних 

факторів.  

Такі фактори поведінки учасників, у свою чергу, також відрізняються і 

можуть полягати: 

1) у фактичній неможливості для приватної особи отримати той чи інший 

доказ, який перебуває у володінні інших осіб або суб’єктів владних 

повноважень – цей фактор назвемо умовно об’єктивним; 

2) у небажанні приватної особи подати докази, що несприятливо вплинуть 

на майбутнє рішення суб’єкта публічного адміністрування – такий фактор уже є 

суб’єктивним. 

З огляду на це принцип офіційності встановлює обов’язок суб’єкта 

публічного адміністрування повно і всесторонньо дослідити обставини справи, 

незалежно від фактичних можливостей та волі учасників адміністративної 

процедури. При тому норми адміністративно-процедурного законодавства, за 

допомогою яких буде реалізовано зазначений обов’язок суб’єкта публічного 

адміністрування, зрозуміло, будуть відрізнятись.  

Наприклад, присвячена принципу офіційності стаття 16 українського 

законопроєкту «Про адміністративну процедуру» практично повністю 

спрямована на усунення першого із зазначених, об’єктивного фактора. 

Відповідно до неї «Адміністративний орган зобов’язаний встановлювати 

обставини, що мають значення для вирішення справи, і за необхідності збирати 

для цього документи або інформацію з власної ініціативи, у тому числі без 

залучення особи організовувати витребування документів та відомостей, 

отримувати погодження та висновки, необхідні для вирішення справи» [90]. 
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Також законопроєкт містить додаткову гарантію реалізації цього обов’язку 

саме суб’єктом публічного адміністрування, який «не може вимагати від особи 

документи або інформацію, що перебувають у володінні адміністративного 

органу або у володінні державних органів, органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або 

організацій, що належать до сфери їх управління» [93]. 

Загалом позитивно оцінюючи такі норми законопроєкту, зауважимо, що в 

цій статті не передбачено, яким чином забезпечити повне і всебічне 

дослідження усіх обставин справи, якщо учасник адміністративної процедури 

подав лише вигідні для нього докази. З цією метою німецький закон «Про 

адміністративну процедуру» у пункті 2 статті 26 передбачає обов‘язок 

учасників сприяти належному дослідженню доказів, хоча і з певними  

обмеженнями:  «Учасники повинні сприяти дослідженню обставин справи. 

Зокрема, вони повинні повідомляти про відомі їм обставини і докази. Інші 

обов‘язки на сприяння дослідженню обставин справи, зокрема обов‘язок 

особистої присутності або надання свідчень, виникають тільки в тому випадку, 

якщо вони спеціально закріплені правовою нормою» [8, c. 48]. 

Процитована норма німецького закону тягне фактичні та юридичні 

наслідки для приватної особи, на яку покладаються несприятливі  наслідки 

недостатньої участі, адже вона не зможе посилатись на недостатнє дослідження 

обставин справи уповноваженим суб‘єктом публічного адміністрування. Більше 

того, як зазначає вже цитований Л. Брокер, «якщо в учасника була можливість 

відповісти на запитання і тим самим сприяти їх з‘ясуванню, але він не зробив 

цього, незважаючи на відповідну вимогу органу виконавчої влади, то орган 

виконавчої влади не зобов‘язаний вживати всіх інших можливостей 

дослідження обставин справи. Наслідки недостатньої участі йдуть на шкоду 

тому учаснику, хто не виконав свого обов‘язку сприяння» [19, c. 19]. 

Така позиція німецького судді та науковця не означає, що суб‘єкт 

публічного адміністрування може ігнорувати обов‘язок повного дослідження 

обставин справи. Адже відповідно до пункту 2 параграфу 24 німецького закону 
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«орган влади повинен брати до уваги всі обставини справи, також і ті, які діють 

на користь учасників» [8, c. 47]. За змістом зазначений вище обов‘язок 

учасників сприяти належному дослідженню обставин справи є стимулюючою 

адміністративно-процедурною нормою. Її обґрунтування можна виводити з 

принципу змагальності, що також визначає наповнення адміністративно-

процедурного законодавства, хоч і в значно меншому обсязі у порівнянні з 

цивільним процесом.  

Поряд з цим, у зарубіжних загальних законах (або ж кодексах) про 

адміністративну процедуру можна віднайти інші норми, якими стимулюють 

повне і всебічне подання доказів учасниками адміністративної процедури, 

проте в контексті одного з процедурних обов‘язків суб‘єкта публічного 

адміністрування. Наприклад, згідно з відносно новою статтею 79а польського 

Кодексу адміністративного провадження, «у провадженні, розпочатому на 

вимогу сторони при повідомленні щодо можливості коментувати зібрані докази 

та матеріали і подані запити, орган публічної адміністрації зобов'язаний вказати 

на залежні від сторони обставини, які не були здійснені або подані в день 

надсилання інформації, що може призвести до видання рішення, яке не 

відповідатиме вимозі сторони» [227, c. 27-28]. Інакше кажучи, суб‘єкт 

публічного адміністрування повинен чітко вказати учаснику адміністративної 

процедури на потенційну вигідність подання ним додаткових відомостей або 

даних, а у випадку ж відсутності такого подання – не прийняття сприятливого 

адміністративного акта в повній відповідності з бажанням такого учасника. 

Таким чином, реалізація одного із засадничих прав учасників адміністративної 

процедури «бути вислуханим» максимально заохочується за допомогою інших 

дотичних норм загального закону (або ж кодексу), і в комплексі забезпечується 

максимально активна участь приватних осіб у провадженні. 

Заслуховування учасників, зрозуміло, є не єдиним засобом доказування в 

адміністративній процедурі, спрямованим на повне та всебічне дослідження 

обставин справи. Наприклад, у німецькому законі «Про адміністративну 

процедуру» в окремому пункті 1 параграфа 26 перелічено можливі засоби 
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доказування та підстави їх застосування: «Орган влади користується засобами 

доказування, які він згідно з належним йому правом розсуду вважає 

потрібними для дослідження обставин справи. Зокрема він може: 

1. збирати інформацію будь-якого виду, 

2. заслуховувати учасників, допитувати свідків і експертів або отримувати 

відгуки учасників, експертів та свідків в письмовій або електронній формі, 

3. використовувати офіційні документи і матеріали, 

4. здійснювати огляд» [8, c. 48]. 

Коментуючи цю статтю, зазначимо принаймні два важливі аспекти для 

нашого наукового аналізу. По-перше, впадає у вічі об‘єктивна подібність цього 

переліку  до аналогічних статей про засоби доказування в судових 

процесуальних кодексах. По-друге, суб‘єкт публічного адміністрування на 

власний розсуд встановлює, які додаткові засоби доказування мають бути 

представлені до розгляду. Тобто, визначення обсягу дослідження є 

дискреційним повноваженням відповідного органу, яке повинно належно 

використовуватись для повноцінного з‘ясування обставин справи.  Це означає 

також, що дослідження обставин справи не повинно бути безмежним, але 

достатнім для формування переконання суб‘єкта публічного адміністрування, 

яке мало б стати основою майбутнього рішення.  

Як зазначає  в цьому контексті В. Раймерс, в адміністративній процедурі 

не завжди потрібне трудомістке доказування. Якщо факти є очевидними для 

будь-якої людини чи принаймні відомими органу виконавчої влади, вони не 

потребують доведення. Наприклад, якщо будівництво дороги ставить під 

загрозу певних видів тварин, немає потреби перевіряти наявності такого виду 

тварин у певній місцевості, адже процедура тут стає надмірно витратною та 

тривалою. Тому орган виконавчої влади презюмує, що тварини певного виду 

проживають на відповідній території і в своєму рішенні профілактично  

передбачає охоронні заходи, спрямовані на недопущення шкоди для таких 

тварин (наприклад, загорожі та спеціальні мости для тварин для уникнення 

зіткнень з автомобілями) [131, c. 32-33]. 
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До наведеного варто додати, що суб‘єкт публічного адміністрування не 

повинен також досліджувати фактів, що не мають значення для вирішення 

справи та уже доведених, наприклад, у судовому порядку.  

Також із дослідницьким принципом пов‘язаний обов‘язок суб‘єкта 

публічного адміністрування документувати усі матеріали справи та отримані 

відомості, що в пострадянських нормативно-правових актах охоплювалось 

поняттям діловодства, а в найновіших уже називають документуванням. Таким 

чином можна запобігти втратам певної інформації, яка може бути використана 

приватними особами та й самими суб‘єктами публічного адміністрування в 

майбутньому, при поданні та відповідного позову до адміністративного суду та 

його розгляді.  Адже ще в римському праві існував давній принцип: «Чого 

немає в матеріалах справи, того немає на світі» (лат. quod non est in actis, non est 

in mundo) [19, c. 19]. 

У результаті проведеного повного і всебічного дослідження обставин 

справи в суб‘єкта публічного адміністрування повинно сформуватись 

переконання, яким буде зміст майбутнього рішення. Однак у багатьох 

адміністративних провадженнях, і, зокрема, за участю кількох або багатьох 

приватних осіб із різними інтересами або ж суперечливого правового 

регулювання, в уповноваженого суб‘єкта можуть залишатись сумніви щодо 

вибору варіанту правомірного рішення.  Для таких випадків польським 

Кодексом адміністративного провадження передбачено уже згадувану в 

попередньому параграфі цієї роботи засаду вирішення сумнівів тлумачення 

правових норм на користь приватних осіб, що є адресатами обтяжуючих 

адміністративних актів, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам 

третіх осіб або ж публічним інтересам (включаючи інтереси держави) [227, c. 

4]. 

Німецькі науковці у своїх працях також зауважують, що у провадженнях, у 

результаті яких приймаються обтяжуючі (не на користь приватної особи) акти, 

тягар доказування покладається на уповноважений орган виконавчої влади. З 

іншого ж боку, за загальним правилом громадянин несе тягар доказування, 
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коли залишаються сумніви в наявності фактів, якими він обґрунтовує своє 

право на отримання якої-небудь адміністративної послуги. Разом з тим, 

винятки у цьому відношенні існують, передусім коли громадянин з власної 

вини перебуває в ситуації неможливості довести необхідні факти [19, c. 20-21]. 

У таких випадках уже суб‘єкт публічного адміністрування зобов‘язаний 

витребувати в інших суб‘єктів права відповідні докази. 

Перед  формуванням проміжних висновків щодо принципу офіційності 

(дослідницького, інквізиційного) в адміністративній процедурі звернемо увагу, 

що за змістом він чималою мірою перегукується із  закріпленим у статті 9 

Кодексу адміністративного судочинства України принципом офіційного 

з’ясування судом всіх обставин у справі. Тут буде доречним нагадати та 

процитувати пункт 4 цієї статті, згідно з якою уже «суд вживає визначені 

законом заходи, необхідні для з’ясування всіх обставин у справі, у тому числі 

щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи» [42]. 

Як зазначають автори науково-практичного коментаря до Кодексу 

адмінстративного судочинства, «принцип офіційного з‘ясування всіх обставин 

у справі (офіційності) властивий лише адміністративному процесу. Офіційність 

полягає в активній ролі суду і за своїм змістом обмежує дію принципів 

змагальності і диспозитивності» [41, c. 109]. Також процитуємо в цьому 

контексті Г. Рижкова: «Найважливіші ознаки принципу офіційності в 

адміністративному судочинстві полягають у закріплених у відповідному 

процесуальному кодексі обов‘язках адміністративного суду щодо активної 

підтримки ходу провадження, дослідження фактичних обставин в можливо 

повному обсязі, для чого суддя повинен сприяти активній участі учасників 

провадження у дослідженні фактичних обставин справи та їх проясненні» [132, 

c. 517]. 

Як бачимо, зміст принципу офіційності (дослідницького, інквізиційного) в 

адміністративному судочинстві та адміністративній процедурі є майже 

аналогічним. Таким чином даний принцип, з одного боку, є спільним та 
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об‘єднує адміністративну процедуру та адміністративний судовий процес, а з 

іншого –  найбільше відрізняє названі галузі від процесу цивільного. 

Підсумовуючи висвітлення принципу офіційності у правовій доктрині та 

його закріплення в адміністративно-процедурному законодавстві, доходимо до 

наступних висновків. 

По-перше, принцип офіційності (дослідницький, інквізиційний) полягає у 

покладенні на публічну адміністрацію таких обов‘язків: 

- повно і всебічно дослідити всі фактичні обставини справи, а не лише 

представлені їй учасниками адміністративної процедури докази; 

- навіть без клопотань учасників, з власної ініціативи (рос. по долгу 

службы) витребувати додатково необхідні та достатні докази для повного і 

всебічного дослідження;    

- на основі проведеного дослідження доказів сформувати власне 

переконання про правомірне рішення і ухвалити його (враховуючи відповідні 

вимоги учасників, але не обов‘язково їх задовольняючи). 

По-друге, учасники адміністративної процедури (передусім – приватні 

особи) володіють не лише процедурними правами (наприклад, бути 

заслуханим), але й обов‘язками. Зокрема, вони зобов‘язані сприяти публічній 

адміністрації в дослідженні всіх фактичних обставин справи, а не виконання 

цього обов‘язку може призводити до рішень суб‘єктів публічного 

адміністрування, в яких не буде задоволено вимог учасників адміністративної 

процедури. В адміністративній процедурі, що мала б завершуватись 

прийняттям сприяючого (на користь особи) рішення публічної адміністрації 

доказування об’єктивно покладається на приватну особу. Як зазначає 

німецький професор Я. Цікоу, «у рамках позитивного управління (шляхом 

надання публічних послуг) сумніви щодо обставин, дотичних права 

громадянина, покладаються тягарем на громадянина, що подав клопотання» 

[163, c. 13]. 

Вважаємо, що подібні положення повинні бути закріплені і в майбутньому 

українському законі (або ж кодексі) про адміністративну процедуру. 
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По-третє, принцип офіційності істотно відрізняє право адміністративної 

процедури (та адміністративного процесу) від цивільного (за українським 

законодавством – і господарського) процесу. Принцип офіційного дослідження 

обставин справи обмежує дію принципів змагальності та диспозитивності, які 

також використовуються в адміністративно-процедурному законодавстві, проте 

у значно меншому обсязі. 

 

Висновки до розділу 2 

 

 1.  Правове регулювання адміністративної процедури не варто розглядати 

в якості idea fix або ж простою даниною сучасним законодавчим трендам. Тому 

спробуємо сформулювати основні складові елементи цієї ідеї.  

          Перший елемент є достатньо простим: за допомогою адміністративно-

процедурних норм регламентувати порядок прийняття рішень та вчинення 

інших дій публічною адміністрацією.  З огляду на історичні та інші обставини, 

рівень такої правової регламентації в Україні залишається достатньо низьким, а 

нормативно-правові акти із вмістом адміністративно-процедурних норм є 

надмірно розпорошеними та містять численні прогалини.  

 Другим складовим елементом ідеї правового регулювання 

адміністративної процедури є закріплення спільних стандартів порядку 

прийняття рішень та вчинення інших дій для всіх суб’єктів публічного 

адміністрування, незалежно від сфери, змісту чи території діяльності. 

Третім надзвичайно важливим елементом ідеї правового регулювання 

адміністративної процедури назвемо детальну регламентацію процедурних 

прав (та обов‘язків) громадян та інших суб‘єктів у правовідносинах із 

суб‘єктами публічного адміністрування, без якої навряд чи можна забезпечити 

належну реалізацію, а також наступний захист прав, свобод та законних 

інтересів приватних осіб.  

Четвертим складовим елементом ідеї адміністративної процедури назвемо 

запобігання виникнення конфліктів, передусім публічно-правових - між 
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приватними особами та публічною адміністрацією. Таке запобігання 

потенційним конфліктам, завдяки врахуванню інтересів заінтересованих 

суб‘єктів права, сприяє уникненню переростання таких конфліктів у юридичні 

спори і в кінцевому підсумку зменшує навантаження на судову владу. 

2. Змістовне наповнення ідеї адміністративної процедури починається із 

формулювання відповідних цінностей або ж принципів. Серед них виділимо дві 

цінності, котрі назвемо «парасольковими», тобто, на їх базі формулюються 

інші, конкретніші принципи. Перша цінність rule of law є спільною для усіх 

правових інститутів – у середині 90-х років минулого століття її було 

перекладено як верховенство права та закріплено в Конституції України.  

Друга цінність є основою сучасного адміністративно-процедурного права 

і називається добре адміністрування, хоча в Україні нерідко перекладається по-

іншому, наприклад, належна адміністрація чи належне управління. Добре 

адміністрування розглядається як аспект ширшого поняття доброго врядування,  

котре, крім адміністрування, охоплює передусім політичну діяльність і 

розглядається як одна з підвалин сучасного розвитку держав. 

Добрим варто вважати публічне адміністрування, що базується на 

юридичних нормах, але ними не обмежується і максимально враховує 

конкретні фактичні обставини з метою найповнішого та найшвидшого 

задоволення як інтересів приватних осіб, так і публічного інтересу. Простіше 

кажучи, добрим є публічне адміністрування, що здійснюється не лише 

відповідно до закону, але правильно та справедливо. 

3. Складові елементи концепції доброго адміністрування закріплено в 

документах м‘якого права європейських інституцій і, зокрема, у Рекомендації 

Комітету Міністрів Ради Європи CM/Rec(2007)7 державам-членам про добре 

адміністрування. Додаток до цієї Рекомендації – Модельний кодекс передбачає 

загальні принципи доброго адміністрування (strіcto sensu принципи) та правила 

щодо адміністративних рішень. 

Зазначені принципи і правила є основою змісту правового регулювання 

адміністративної процедури, і, безсумнівно, повинні бути відображені в 
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загальних законах (кодексах) про адміністративну процедуру. З урахуванням 

доктринальних розробок  зарубіжних та українських адміністративістів 

останніх років, а також численних документів м‘якого права європейських 

інституцій, перелік принципів адміністративної процедури у відповідному 

українському законопроєкті доцільно переглянути та удосконалити. 

4. Одним із ключових принципів адміністративної процедури, який 

потребує особливої уваги з боку науковців та пояснення змісту службовцям 

публічної адміністрації і суддям адміністративних судів, є принцип офіційності 

(інші назви – дослідницький, інквізиційний, офіційного дослідження обставин 

справи). Даний принцип, з одного боку, є спільним та об‘єднує адміністративну 

процедуру та адміністративний судовий процес, а з іншого –  найбільше 

відрізняє названі галузі від цивільного процесу. 

Принцип офіційності  полягає в покладенні на суб‘єктів публічного 

адміністрування наступних обов‘язків: 

- повно і всебічно дослідити всі фактичні обставини справи, а не лише 

представлені їй учасниками адміністративної процедури докази; 

- навіть без клопотань учасників, з власної ініціативи витребувати 

додатково необхідні та достатні докази для повного і всебічного дослідження;    

- на основі проведеного дослідження доказів сформувати власне 

переконання про правомірне рішення і ухвалити його (враховуючи відповідні 

вимоги учасників, але не обов‘язково їх задовольняючи). 

Крім того, і учасники адміністративної процедури (передусім – приватні 

особи) володіють не лише процедурними правами (наприклад, бути 

заслуханим), але й обов‘язками. Зокрема, вони зобов‘язані сприяти суб‘єктам 

публічного адміністрування у дослідженні всіх фактичних обставин справи. 

Невиконання ж цього обов‘язку може призводити до рішень суб‘єктів 

публічного адміністрування, у яких не буде задоволено вимог учасників 

адміністративної процедури.   
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РОЗДІЛ 3. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА 

ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

3.1 Огляд нормативно-правової бази про адміністративну процедуру 

в Україні. Відсутність системного розвитку адміністративно-процедурного 

законодавства.  

 

 У попередньому розділі було висвітлено передусім сутність ідеї 

правового регулювання адміністративної процедури. Після цього було 

окреслено зміст ключової для права адміністративної процедури та відповідної 

адміністративної практики уповноважених суб’єктів концепцію доброго 

адміністрування. Наприкінці – перераховано основні принципи та правила 

адміністративної процедури і таким чином конкретизовано попередні 

положення. Переважно аналізувались погляди науковців у державах із 

розвинутим адміністративно-процедурним законодавством, діючим уже 

протягом тривалого часу, але також було показано загальноєвропейські акти 

м’якого права, що закріплюють ті чи інші стандарти адміністративної 

процедури. У кінцевому підсумку вважаємо, що кількість ідей, принципів та 

правил адміністративної процедури станом на сьогодні є більш чим достатньою 

для їх перетворення в юридичні норми законодавства України.  

 Останню тезу не варто сприймати як твердження про повну відсутність 

норм адміністративно-процедурного законодавства в нашій державі. Такі 

норми, безсумнівно, існують та діють, однак їх розкидано по численних 

законодавчих та підзаконних нормативно-правових актах, нерідко поряд із 

нормами матеріального права. Інакше кажучи, згадувана уже відсутність в 

Україні загального закону (або кодексу) про адміністративну процедуру 

означає лише відсутність спільної для всіх сфер публічного адміністрування 

основи, якою в багатьох європейських та інших юрисдикціях звичайно 

виступає названий загальний акт.  
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Такий стан в українському законодавстві об’єктивно призводить до 

дисбалансу в розвитку адміністративно-правового регулювання для окремих 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядуваненя або ж окремих сфер 

публічного адміністрування. До цього volens nolens додається часове 

розмежування: нещодавно ухвалені нормативно-правові акти із вмістом 

адміністративно-процедурних норм за загальним правилом повніше 

використовують сучасні ідеї та окремі елементи концепції доброго 

адміністрування, хоча й тут можуть бути винятки.   

   З іншого боку, ми переконані, що будь-яка галузь (підгалузь, інститут) 

національного законодавства, особливо в континентальній правовій системі, 

повинна бути системою, тобто, одні його складові частини повинні 

узгоджуватись з іншими. Відповідно, формування чи удосконалення цього 

законодавства має враховувати вимогу системності.  Як зауважує казахський 

дослідник адміністративної процедури А. Габбасов, «принцип системності не є 

особливим принципом адміністративного законодавства, а виступає 

загальнометодологічним підходом юридичної науки, як і будь-якої іншої 

соціальної науки. У короткому узагальненому вигляді системний підхід полягає 

в розгляді об’єкта в цілісності, при якому окремі його елементи взаємопов’язані 

між собою» [21, c. 257-258]. Дещо конкретніше в цьому ж контексті 

системність означає необхідність врахування чинності або ж внесення змін та 

доповнень до уже існуючих актів із вмістом адміністративно-процедурних 

норм при ухваленні нових законів та підзаконних нормативно-правових актів.  

Поза тим, суб‘єкти нормотворення (у першу чергу – орган законодавчої 

влади), у разі істотного оновлення правової бази повинні мати загальне 

концептуальне бачення та мету майбутнього правового регулювання, а також  - 

чітке співвідношення між різними нормативно-правовими актами однакової 

юридичної сили. Для прикладу, при ухваленні у 2017 році нових редакцій 

судових процесуальних кодексів  метою було, з одного боку, чітке 

розмежування судових юрисдикцій відповідно до конституційного принципу 
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спеціалізації, хоч і в межах єдиної судової системи, а з іншого – досягнення 

максимальної уніфікації процесуальних норм у різних видах судового процесу. 

З погляду як змістовного наповнення, так і системності, адміністративно-

процедурне законодавство України, на нашу думку, перебуває на значно 

нижчому етапі розвитку в порівнянні з іншими галузями національного 

законодавства. Такий стан становлення адміністративно-процедурного 

законодавства зумовлений як об’єктивними, так і суб’єктивними причинами.  

По-перше, практично до останнього часу українська адміністративно-

правова доктрина базувалась переважно на напрацюваннях радянського 

періоду,  у яких адміністративно-процедурному праву, на відміну від судового 

процесу в усіх його проявах, не приділялось належної уваги. Винятки у 

науковій літературі з адміністративно-правових дисциплін не були численними, 

хоч і достатньо вагомими, як на свій час. Зокрема, у цьому контексті виділимо 

колективну монографію за редакцією Б.М. Лазарєва «Управленческие 

процедуры» [156], яку можна розглядати в якості квінтесенції поглядів 

науковців радянського періоду на адміністративну процедуру та дотичні явища. 

Проте єдиного підходу щодо змісту цієї підгалузі права так і не було вироблено 

(у правовій доктрині багатьох країн це самостійна правова галузь).  Як 

наслідок, і відповідне адміністративно-процедурне законодавство не 

розвивалось адекватно без належного наукового обґрунтування. 

По-друге, відсутність загального акта про адміністративну процедуру в 

Радянському Союзі, а потім і в незалежній Україні зумовило об’єктивне 

закріплення певних адміністративно-процедурних норм у спеціальних 

законодавчих актах, присвячених окремим напрямам діяльності виконавчої 

влади. Відповідно, громадяни та суб’єкти господарювання стикались з істотно 

відмінними адміністративними процедурами в різних сферах, що далеко не 

завжди було виправданим. 

По-третє, на нашу думку, характерне для України (хоча не тільки) 

поєднання у спеціальних законодавчих актах норм матеріального і 

процедурного права (за традиційним для радянської загальної теорії права 
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підходом їх називають процесуальними), має право на існування, але на наш 

суб‘єктивний погляд засвідчує нижчий рівень нормотворчої техніки.  

Не заперечуючи та навіть підтримуючи тези класика радянського 

адміністративно-процесуального права В. Д. Сорокіна про тісний взаємозв’язок 

процесуальних правових норм з матеріальним, обумовлений їх належністю до 

однієї системи права [146, c. 77], процитуємо його позицію щодо розмежування 

між обома видами норм: «Якщо норма матеріального адміністративного права, 

визначаючи зміст прав і обов'язків суб'єктів права, відповідає на питання, що 

треба зробити для реалізації цих прав та обов'язків, то норма процесуального 

адміністративного права відповідає на питання, як, яким чином, у якому 

порядку названі права та обов'язки можуть і повинні бути реалізовані» [146, c. 

80].  

Цей ключовий поділ юридичних норм в інших базових галузях 

(цивільному та кримінальному) став основою для розробки окремих 

кодифікованих актів для регулювання матеріально-правових та процесуально-

правових відносин і доцільність такого розмежування сьогодні ніким не 

ставиться під сумнів. Однак цього не сталось в адміністративному 

законодавстві, зокрема, у чинному Кодексі України про адміністративні 

правопорушення норми матеріального права поєднано із процедурними та 

процесуальними (за підходом, що підтримується нами). Таке громіздке 

поєднання зумовлює, зокрема, необхідність застосування в частині судового 

оскарження постанов про накладення адміністративних стягнень іншого 

законодавчого акта – Кодексу адміністративного судочинства України і певною 

мірою ускладнює правозастосування. 

По-четверте, знову ж таки за відсутності загального закону (або ж 

кодексу) про адміністративну процедуру,  певною тенденцією 

загальнодержавного нормотворення в Україні стало ухвалення рамкових 

законодавчих актів, які регламентують надзвичайно широкі функції, що 

забезпечуються публічною адміністрацією: надання адміністративних послуг та 
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контрольно-наглядову діяльність і при тому містять чималу кількість 

адміністративно-процедурних норм. 

По-п'яте, навіть у дещо новіших за часом ухвалення спеціальних та 

рамкових законодавчих актах правове регулювання адміністративної 

процедури не можна вважати достатнім та відповідним її сучасним 

загальноєвропейським стандартам Такий стан правового забезпечення 

об’єктивно спричиняє необхідність детальної регламентації порядку прийняття 

рішень та вчинення інших дій публічною адміністрацією у підзаконних 

нормативно-правових актах.  Як один із наслідків, описана ситуація викликала і 

продовжує викликати орієнтацію публічних службовців передусім на 

підзаконне правове регулювання, незважаючи на закріплену Конституцією 

України ієрархію нормативно-правових актів. При тому варто визнати, що 

подібна ситуація є характерною для правозастосування не лише для нашої 

держави, але й для багатьох інших, включаючи  розвинуті. Як  зазначає  

сучасний  австралійський  дослідник  права 

Є. Cтюарт, «публічні службовці, які застосовують закон, звичайно, не читають 

самого закону, а працюють у відповідності із офіційно опрацьованими 

посібниками та путівниками, що поєднують витяги із закону із процедурними 

вимогами агенства» [224, c. 48]. 

По-шосте, об’єктивним чинником, що також негативно впливає на 

системність розвитку законодавства, вважаємо також відсутність в Україні, на 

відміну від переважної більшості сусідніх держав, базового закону «Про 

нормативно-правові акти». Адже станом на сьогодні цілий ряд основоположних 

для системи законодавства принципів, наприклад, пріоритету спеціального 

закону перед загальним (lex specialis derogat generali), не закріплено в жодному 

акті національного законодавства. При тому варто зауважити, що такі 

принципи de facto застосовуються в адміністративній, а особливо - в судовій 

практиці. Однак таке застосування не є повсюдним і це негативно впливає на 

правову визначеність - як для публічних службовців, так і приватних осіб.  
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По-сьоме, станом на сьогодні, очевидно, бракує в Україні бракує 

програмно-політичного документа, спрямованого на системний розвиток та 

удосконалення адміністративно-процедурного законодавства. Розроблені у 90-х 

роках минулого століття Концепція адміністративної реформи в Україні та 

Концепція реформи адміністративного права свого часу відіграли позитивну 

роль, але стосувались ширшого кола питань, включаючи організацію 

виконавчої влади. З метою сприяння нормотворчої діяльності в аналізованому 

напрямі вважаємо за доцільне розробити Концепцію розвитку адміністративно-

процедурного законодавства, у якій його систематизація повинна стати засобом 

упорядкування існуючої сукупності адміністративно-процедурних норм. 

Останнє словосполучення не є випадковим: існуючу в Україні сукупність 

адміністративно-процедурних норм, які знаходимо в актах різної юридичної 

сили, навряд чи можна назвати системою. Тим не менше, аналогічно як перед 

медичною операцією треба провести діагностику тих або інших органів 

людини, так і перед удосконаленням та систематизацією національного 

адміністративно-процедурного законодавства необхідно з’ясувати існуючий 

стан правового регулювання.  

У вітчизняних підручниках з права огляд джерел традиційно починають з 

Конституції України. На нашу думку, її норми є основою та орієнтиром для 

адміністративно-процедурного законодавства, але безпосередньо не 

регламентують порядок прийняття рішень та вчинення інших дій суб’єктами 

публічного адміністрування. Інакше кажучи, Конституція України не містить 

адміністративно-процедурних норм, але встановлює основні вимоги для 

правового регулювання та правозастосування в аналізованій сфері. Серед 

конституційних положень, що мають безпосередній вплив на адміністративно-

процедурне законодавство виділимо такі норми: 

- частину 2 статті 19 щодо зобов’язання органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб діяти  в спосіб, 

визначений  Конституцією та законами України; 



163 
 

- статтю 40 щодо права громадян на звернення та обов’язку органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових та 

службових осіб розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у 

встановлений законом строк; 

- пункту 12) статті 92 щодо визначення виключно законами України 

діяльності органів виконавчої влади. 

Цей перелік конституційних норм об’єктивно не є чисельним, адже у 

1996 році про адміністративно-процедурне законодавство в Україні не було 

надто багато інформації. Та й у зарубіжній адміністративно-правовій доктрині 

та відповідному законодавстві, а також міжнародно-правових документах за 

понад двадцять років відбулась чимала еволюція. Принагідно ще раз згадаємо 

відсутність у конституційному переліку прав, свобод та обов’язків людини і 

громадянина в Україні права на добре адміністрування. Таку ситуацію доцільно 

виправити і внести до розділу ІІ Конституції України відповідне доповнення. 

З іншого боку, не варто недооцінювати роль названих норм Конституції 

України. Зокрема, згадані положення статей 19 та 92 Основного Закону 

закріплюють вимогу законодавчої регламентації адміністративної процедури. 

Цю вимогу до цього часу реалізовано лише частково, адже традицію 

підзаконного правового регулювання порядку прийняття рішень та вчинення 

інших дій публічною адміністрацією практично не подолано. Крім того, 

закріплена у статті 40 Конституції України вимога обґрунтування відповіді на 

звернення, принаймні частково відповідає сучасному міжнародному 

адміністративно-процедурному стандарту обґрунтування  адміністративних 

актів, передусім обтяжуючих. 

Після побіжного огляду норм Конституції України спробуємо окреслити 

сукупність чинних законодавчих актів, що тою чи іншою мірою регламентують 

адміністративну процедуру.  У залежності від широти сфери правового 

регулювання відповідні джерела можна умовно поділити на: 

1) загальні законодавчі акти, які регламентують адміністративну 

процедуру для всіх сфер публічного адміністрування та для всіх суб‘єктів, 



164 
 

наділених владними повноваженнями. До цієї групи необхідно віднести Закони 

України «Про звернення громадян» [104] та «Про доступ до публічної 

інформації» [101], Кодекс України про адміністративні правопорушення [43] в 

частині регулювання провадження, яке забезпечують переважно суб’єкти 

публічного адміністрування та Кодекс адміністративного судочинства України 

[42] із кількома  надважливими положеннями про вимоги (принципи), 

дотримання яких суб’єктами владних повноважень перевіряється 

адміністративними судами (пункт 2 статті 2 чинної редакції). 

2) рамкові законодавчі акти, які регламентують надзвичайно широкі 

функції, що забезпечуються публічною адміністрацією. Сюди належать, 

зокрема, Закони України «Про основи державого нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» [107], «Про адміністративні послуги» [94]. 

3) спеціальні законодавчі акти, які регламентують діяльність 

уповноважених суб‘єктів публічного адміністрування в певній сфері. 

Прикладами тут можуть слугувати Закон України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» [114] чи Податковий кодекс України [86], що 

поєднують матеріально-правові та адміністративно-процедурні норми. 

Навіть не починаючи тему підзаконного правового регулювання 

адміністративної процедури, бачимо, що на рівні законодавчої регламентації 

сукупність джерел може спричиняти істотні виклики для правозастосування, 

адже мова йде про нормативні акти однієї юридичної сили: кодекси та закони. 

У випадках колізій між ними мали б застосовуватись принципи юридичної 

логіки: згадуваний уже lex specialis derogat legi generali та lex posterior derogat 

legi priori. Проте у зв‘язку із згаданою відсутністю закріплення цих принципів у 

позитивному законодавстві України адміністративна практика ризикує бути 

складнішою. У результаті ж нерідко виникають публічно-правові спори, 

зумовлені в тому числі колізійністю норм у різних законодавчих актах, і, 

відповідно, зростає навантаження на судову владу.  

У зв'язку з наведеним, як Конституційний Суд України, так і інші судові 

органи вже тривалий час змушені безпосередньо застосовувати названі 
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принципи при обгрунтуванні своїх рішень, а останніми роками роблять це 

щораз частіше. У контексті дії принципу lex posterior derogat legi priori 

Конституційний Суд України ще у своєму рішенні від 3 жовтня 1997 року у 

справі за конституційним зверненням Барабаша Олександра Леонідовича щодо 

офіційного тлумачення частини п'ятої статті 94 та статті 160 Конституції 

України зазначив: «Конкретна сфера суспільних відносин не може бути 

водночас врегульована   однопредметними   нормативними   правовими   

актами однакової сили, які за змістом суперечать один одному. Звичайною є 

практика,  коли наступний у часі акт  містить  пряме  застереження щодо 

повного  або  часткового    скасування   попереднього. Загальновизнаним є  й 

те,  що з прийняттям нового акта, якщо інше не передбачено   самим   цим   

актом,   автоматично   скасовується однопредметний акт,  який діяв у  часі  

раніше» [136]. Однак названа «загальновизнаність» скасування попереднього 

законодавчого акта однопредметним наступним актом повинна не лише 

декларуватись при обґрунтуванні рішення Конституційним Судом України.  На 

наш погляд, обов’язком саме органу законодавчої влади – Верховної Ради 

України - є відслідковування необхідності такого скасування і включення 

відповідних норм до прикінцевих положень нового законодавчого акта. 

В одному із своїх найновіших  рішень від 18 червня 2020 року 

Конституційний Суд України посилається аж на три принципи юридичної 

логіки, додавши до двох вище згаданих також lex posterior generalis non derogat 

priori speciali і стверджуючи: «Принцип верховенства права (правовладдя) 

вимагає суддівської дії у ситуаціях, коли співіснують суперечливі норми одного 

ієрархічного рівня. У таких ситуаціях до судів різних видів юрисдикції 

висунуто вимогу застосовувати класичні для юридичної практики формули 

(принципи): „закон пізніший має перевагу над давнішим“ (lex posterior derogat 

priori) - „закон спеціальний має перевагу над загальним“ (lex specialis derogat 

generali) - „закон загальний пізніший не має переваги над спеціальним 

давнішим“ (lex posterior generalis non derogat priori speciali). Якщо суд не 

застосовує цих формул (принципів) за обставин, що вимагають від нього їх 
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застосування, то принцип верховенства права (правовладдя) втрачає свою 

дієвість» [137]. Третій із процитованих тут принципів юридичної логіки також 

має безпосереднє відношення до аналізованої нами тематики, адже його 

застосування означає автоматичне продовження чинності численних 

спеціальних законодавчих актів із вмістом адміністративно-процедурних норм 

у разі ухвалення в Україні загального закону (або ж кодексу) про 

адміністративну процедуру, якщо у ньому не буде зазначено іншого.   

У свою чергу, суди загальної юрисдикції також більшою чи меншою 

мірою застосовують названі принципи юридичної логіки у своїй практиці. 

Зокрема, Верховний Суд України у своїй постанові від 1 березня 2018 року 

зазначив «За загальним правилом пріоритетними є норми спеціального 

законодавства, а трудове законодавство (загальний Кодекс законів про працю 

України – А.Ш.) підлягає застосуванню у випадках, якщо нормами спеціального 

законодавства не врегульовано спірні правовідносини або коли про це йдеться 

у спеціальному законі» [87]. У цій справі суд касаційної інстанції визнав 

пріоритет спеціального закону, але поряд із цим ствердив необхідність 

субсидіарного (дефолтного) застосування загального закону – до цієї 

проблематики ще повернемось у нашому дослідженні.   

Повертаючись до існуючої, дещо заплутаної вітчизняним законодавцем 

ситуації із паралельною чинністю загальних, рамкових та спеціальних 

законодавчих актів із вмістом адміністративно-процедурних норм та виходячи 

із принципу пріоритету спеціального законодавства, їх базове співвідношення 

гіпотетично мало б бути наступним: спеціальні законодавчі акти мають 

пріоритет перед рамковими та загальними, а рамкові – перед загальними.  

З іншого боку, прямо протилежні норми можуть бути закріплені у 

законах чи кодексах, встановлюючи певні переваги застосування загального 

законодавства. Закріплювати таке співвідношення законодавчих актів також 

можна, якщо національний законодавець вважатиме подібний підхід 

найкращим вирішенням, що рідше, але трапляється в зарубіжному 

адміністративно-процедурному законодавстві.  
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Таким чином, навіть сьогоднішня трьохланкова сукупність законодавчих 

актів, що тою чи іншою мірою регламентують адміністративну процедуру, 

може спричиняти колізії у правозастосуванні. І це при відсутності 

основоположного акта - загального закону (або ж кодексу) про адміністративну 

процедуру, з прийняттям якого відповідне правове регулювання не лише 

покращиться та заповнить існуючі прогалини, але й об‘єктивно ускладниться. 

Тобто, питання системності адміністративно-процедурного законодавства в 

цьому контексті набуває ще більшої ваги.  

Окремою і достатньо чисельною групою джерел адміністративно-

процедурного законодавства в Україні є підзаконні нормативно-правові акти. 

Звичайно, що можна послатись на ще один, уже четвертий принцип юридичної 

логіки lex superior derogat legi inferiori (закон вищої юридичної сили має 

перевагу над законом нижчої юридичної сили) і ствердити відсутність будь-

якої проблематики в контексті системності. Адже відповідно до статті 8 

Основного Закону України закони та інші нормативно-правові акти повинні 

відповідати Конституції України. Однак далі український законодавець не 

пішов і в чинному законодавстві до цього часу формально не закріплено 

ієрархію нормативно-правових актів. Більше того, між теоретиками права 

навіть виникла полеміка щодо доцільності законодавчої регламентації такої 

ієрархії. Одні українські науковці заперечували таку доцільність [69, с. 362-

372], а інші - навпаки вважають, що чітке та належне закріплення системи 

нормативно-правових актів матиме не лише теоретичне, а й практичне значення 

[55, c. 54]. Ми, безсумнівно, підтримуємо другу позицію, проте згадана 

полеміка в черговий раз показує, що наукові дискусії у сфері права об’єктивно 

призначені для пошуку найкращого вирішення кожного питання і в кінцевому 

підсумку мають призводити до оптимального вирішення та закріпленні в 

правових джерелах того чи іншого варіанта.   

На жаль, зазначене має не надто багато спільного із об‘єктивною 

реальністю. Уже згадувана вище відсутність в Україні базового закону «Про 

нормативно-правові акти» є одним із об’єктивних чинників особливої ролі та 
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місця підзаконних нормативно-правових актів у практичному 

правозастосуванні. Виходячи із загальнотеоретичних постулатів, такі акти мали 

лише б деталізувати та конкретизувати положення кодексів та законів там, де 

законодавчого регулювання недостатньо. На практиці ж вони нерідко фактично 

замінюють норми закону і це особливо видно на прикладі джерел 

адміністративно-процедурного права. Окремі суб’єкти публічного 

адміністрування та їх службовці загалом складно уявляють свою роботу без 

детального правового регулювання  у підзаконних нормативно-правових актах 

та конкретних  інструкцій покрокового вчинення тих чи інших дій та прийняття 

рішень. Не стверджуємо, що такі інструкції є зайвими, однак вони не повинні 

замінювати норми закону, а тим більше нівелювати його зміст у публічному 

адмініструванні. 

Повертаючись до нашого предмета дослідження, спробуємо висвітлити 

існуючий стан підзаконного правового регулювання адміністративної 

процедури в Україні. Підзаконні нормативно-правові акти є надважливими в 

сукупності джерел права адміністративної процедури не лише de facto, але й de 

jure. Адже за відсутності належного законодавчого регулювання як на 

центральному, так і на місцевих рівнях публічного адміністрування відповідні 

суб’єкти нормотворення змушені заповнювати існуючі прогалини та 

регламентувати ту чи іншу адміністративну процедуру на підзаконному рівні. 

Така ситуація призвела в Україні до величезної, можна навіть сказати надмірної 

кількості підзаконних нормативно-правових актів із вмістом адміністративно-

процедурних норм, серед яких виділимо три основні групи: 

- постанови Кабінету Міністрів України; 

- накази міністерств (точніше – міністрів, однак на цьому етапі в чинному 

законодавстві таке формулювання не використовується); 

- рішення місцевих рад та їх виконавчих комітетів. 

Проілюструємо це на прикладі здавалось би однієї з найпростіших 

процедур надання адміністративної послуги – видачі ордеру на видалення дерев 

та інших зелених насаджень. Відповідно до інформаційної картки про цю 
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адміністративну послугу в місті Києві, наступні положення нормативно-

правових актів регламентують отримання такого ордеру: 

- пункт 3 статті 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 

у якому знаходимо бланкетну норму, що «видалення дерев, кущів, газонів і 

квітників здійснюється в порядку, затвердженому Кабінету Міністрів України» 

[95]; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 року «Про 

затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 

пунктах» [120]; 

- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства України від 10 квітня 2006 року, яким затверджено «Правила 

утримання зелених насаджень у населених пунктах України» [124]; 

- Рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року «Порядок 

видалення зелених насаджень на території міста Києва» [138]. 

Однак при детальнішому аналізі названих нормативно-правових актів 

адміністративно-процедурні норми знаходимо практично лише у названій 

Постанові Кабінету Міністрів України. У локальному акті – згаданому Рішенні 

Київської міської ради передбачено лише незначні особливості правового 

регулювання, які, по сут,і ускладнюють аналізовану адміністративну 

процедуру. Інакше кажучи, адміністративно-процедурні норми щодо порядку 

отримання ордеру на видалення зелених насаджень повністю відсутні у 

законодавчому акті - Законі України «Про благоустрій населених пунктів», а 

серед підзаконних нормативно-правових актів містяться переважно в постанові 

Уряду України.   

У правовому регулюванні адміністративної процедури в інших сферах 

співвідношення різних джерел є ще строкатішим. Наприклад, Закон України 

«Про регулювання містобудівної діяльності» достатньо детально регламентує 

адміністративну процедуру щодо отримання дозволу на будівництво та 

пов’язані рішення суб’єктів публічного адміністрування, залишаючи значно 

менший простір для підзаконної деталізації та конкретизації своїх положень, 
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хоч і не виключає їх. З іншого боку, у деяких сферах за відсутності належного 

законодавчої або урядової правової регламентації  адміністративної процедури 

вимушено зростає роль локальних нормативно-правових актів, що 

ухвалюються органами місцевого самоврядування. 

Загалом характеризуючи цей стан джерел правового забезпечення 

адміністративної процедури, наважимось оцінити рівень його системності як 

достатньо низький. В одних сферах суспільних відносин роль законодавчих 

актів, що містять адміністративно-процедурні норми є значною. Однак у 

більшості випадків переважає традиційне для України підзаконне правове 

регулювання порядку прийняття рішень та вчинення інших дій суб’єктами 

публічного адміністрування, при тому адміністративно-процедурні норми 

знаходимо в актах різної юридичної сили та території дії: урядових, 

міністерських чи   локальних. Логіки в такому хаотичному нагромадженні 

нормативно-правових актів, що тою чи іншою мірою регулюють 

адміністративну процедуру, є мало. Відсутність системного підходу розвитку 

адміністративно-процедурного законодавства в Україні призвела до ситуації, 

коли кожний наступний рівень суб’єктів публічного адміністрування (Кабінет 

Міністрів, міністерства та органи місцевого самоврядування) змушені 

заповнювати існуючі прогалини і роблять це по-різному. 

Іншим об’єктивним чинником існуючого стану є величезна кількість та 

подрібненість підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють 

адміністративну процедуру в різних сферах публічного адміністрування та 

відомі переважно вузьким фахівцям у певній сфері. У зв’язку із цим чинником 

А. Пухтецька справедливо писала, що «проведення кодифікації значного 

нормативного масиву спеціального законодавства України, що регулює 

взаємостосунки між органами публічної адміністрації та приватними особами 

щодо розгляду адміністративних справ (позитивні або безспірні провадження), 

потребує систематизації значного масиву підзаконних актів законодавства, що 

містять відповідні положення стосовно розгляду заяв, звернень, клопотань 

приватних осіб щодо реалізації їх прав та виконання визначених законом 



171 
 

обов’язків, визначення ефективних механізмів їх розгляду, перегляду в порядку 

адміністративного оскарження» [129, c. 102]. 

Подібну ситуацію із подрібненістю та багаторівневістю правового 

забезпечення адміністративної процедури спостерігаємо не лише в Україні, але 

й у наших сусідів – Російської Федерації. Як вказує професор Т.Я. Хабрієва, 

відсутність системного підходу до регулювання адміністративних процедур 

призводить до того, що багато з них починають діяти неефективно або 

перероджуються в адміністративні бар‘єри, які перешкоджають реалізації прав і 

свобод особи і вирішенню соціально-економічних та політичних завдань, що 

стоять перед державою і суспільством [158, c. 96].    

Таким чином, у частині системності формування національного 

законодавства про адміністративну процедуру  приходимо до наступних двох 

висновків.  

По-перше, правове регулювання порядку діяльності суб’єктів  публічного 

адміністрування (адміністративної процедури) не мало б в ідеалі здійснюватися 

на рівні підзаконних нормативно-правових актів. З огляду на важливість 

реалізації прав фізичних та юридичних осіб та виконання ними своїх обов‘язків 

у відносинах з публічною адміністрацією,  вважаємо не надто бажаним правове 

регулювання адміністративної процедури не лише Кабінетом Міністрів України 

та центральними органами виконавчої влади, але й органами місцевого 

самоврядування. Адже об‘єктивно відмінності в різних адміністративно-

територіальних одиницях не є настільки великими, щоб виправдати відмінне 

правове регулювання адміністративної процедури  у різних регіонах.  

По-друге, законодавцю необхідно детально врегулювати співвідношення 

спеціального, рамкового та загального законодавства, що містить 

адміністративно-процедурні норми. У випадку ж прийняття загального закону 

(або ж кодексу) – також максимально чітко закріпити, який законодавчий акт: 

спеціальний, рамковий чи загальний діятиме у випадку виникнення колізій. 

Адже відсутність такого врегулювання сприятиме ситуаціям, коли буде 

застосовуватись найвигідніший для певного суб‘єкта правовідносин 
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законодавчий акт і, відповідно, збільшиться можливість для зловживань у 

діяльності суб‘єктів публічного адміністрування.   

Питання пріоритету спеціального, рамкового чи загального закону, що 

містить адміністративно-процедурні норми, по-різному закріплюється у 

законодавстві зарубіжних держав. В Україні ж цю проблему треба вирішити  із 

врахуванням наявності уже достатньо складної системи нормативно-правових 

актів, що визначають порядок функціонування суб’єктів публічного 

адміністрування. У протилежному випадку ми не досягнемо мети правового 

регулювання адміністративної процедури – покращення реалізації та захисту 

прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у їх відносинах з 

публічною адміністрацією.  

Отже, можна підсумувати, що законодавство про адміністративну 

процедуру в Україні, яке перебуває до цього часу на етапі становлення, 

повинно розвиватись системно. Необхідною вважаємо на цьому етапі розробку 

Концепції розвитку адміністративно-процедурного законодавства, а також 

схвалення її на загальнодержавному рівні. Продовження ж часткового 

удосконалення нормативно-правової бази у цій дуже широкій і важливій сфері 

правового регулювання нагадуватиме швидше «ямковий» ремонт дороги 

місцевого значення. Навпаки ж, системний підхід дозволить створити правову 

базу, яка працюватиме тривалий час і задовольнятиме потреби громадян, 

суспільства та держави. 

 

 

3.2 Загальні та рамкові законодавчі акти, що містять окремі 

адміністративно-процедурні норми 

 

 Висвітлена у попередньому параграфі багаторівнева сукупність 

нормативно-правових актів, які тою або іншою мірою регламентують 

адміністративну процедуру, потребує детальнішого аналізу кожного із названих 

рівнів правового регулювання. Такий аналіз розпочнемо із загальних 
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законодавчих актів, що містять адміністративно-процедурні норми та 

поширюють свою дію на всі суб‘єкти публічного адміністрування і на всі сфери 

суспільних відносин.  

 Передусім назвемо прийнятий ще у 1996 році Закон України «Про 

звернення громадян» [104], який до цього часу відіграє роль загального 

законодавчого акта, що містить елементи правового регулювання 

адміністративної процедури, які поширюються на всі сфери та суб‘єктів 

публічного адміністрування, та й не тільки їх. Адже норми цього закону 

поширюються також на звернення, що розглядаються об‘єднаннями громадян, 

підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, 

засобами масової інформації. 

 Наш аналіз розпочнемо з назви закону: словосполучення «звернення 

громадян» є настільки усталеним у правовому обігу, що без нього більшість 

українських юристів не уявляє правового регулювання в цій достатньо широкій 

сфері, а також практики його застосування. Більше того, це словосполучення 

базується на нормі статті  40 Конституції України, відповідно до якої «усі 

мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або 

особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого  

самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов‘язані 

розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом 

строк» [54].  Право на звернення розглядається в конституційному праві як 

одне з важливих політичних прав громадян в Україні [165, c. 195-196], яке 

характеризує демократичну державу. 

 Однак якщо детальніше розглянути норми чинного закону, що 

конкретизує спосіб реалізації конституційного права на звернення,  можна 

виявити нелогічність багатьох наявних правових конструкцій. По-перше, під 

терміном «звернення» об‘єднано три істотно відмінні форми реалізації прав 

громадян: пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги. Перша група, 

пропозиції (зауваження) за змістом відрізняється від обох інших, оскільки 

стосується реалізації та захисту прав конкретних громадян лише 
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опосередковано у майбутньому. У пропозиціях висловлюються поради, 

рекомендації щодо діяльності органів державної влади і місцевого 

самоврядування» і цей вид звернення відповідає поняттю петиції за 

термінологією законодавства багатьох зарубіжних держав. Тут також 

зауважимо, що у 2015 році Закон «Про звернення громадян» було доповнено 

новою статтею 23-1 про електронні петиції. При тому це було зроблено 

достатньо не системно, без адекватних змін до статті 3 цього законодавчого 

акта, у якій визначено види звернень [98].   

 А от другий та третій види звернень громадян забезпечують конкретним 

громадянам безпосередню реалізацію їхніх прав, свобод та законних інтересів 

(заява та клопотання) та захист порушених, на їх думку, прав (скарга).  Таким 

чином, правова природа цих видів звернень є відмінною  від пропозицій 

(зауважень), об‘єднаних з ними в одному законі. До речі, навіть у самому 

Законі «Про звернення громадян» таке розмежування можна побачити в змісті 

окремих статей. Наприклад, стаття 18 стосується прав громадян при розгляді 

заяв чи скарг (але не пропозицій), стаття 19 - обов‘язків органів державної 

влади та місцевого самоврядування щодо розгляду заяв чи скарг аналогічно. 

 Однак не лише перша частина законодавчо закріпленого 

словосполучення «звернення громадян» викликає заперечення через об‘єднання 

в ньому відмінних за правовою природою звернень. З другої частини цього 

словосполучення, а також із положень статті 1 аналізованого закону випливає, 

що суб‘єктом звернення є лише  громадяни України, іноземні громадяни та 

особи без громадянства. Таким чином можна стверджувати, що на юридичних 

осіб норми закону формально не поширюються.  

Проте зрозумілим для кожного юриста, та й не тільки, є те, що юридичні 

особи (підприємства, установи, громадські об‘єднання) також подають заяви та 

скарги до органів державної влади і місцевого самоврядування, передусім при 

здійсненні господарської діяльності. Для повної картини варто нагадати, що 

спеціальними нормативно-правовими актами в окремих сферах публічного 

адміністрування  право юридичних осіб на подання заяв чи скарг таки 
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передбачено. Зокрема, відповідно до статті 56 Податкового кодексу України, 

суб’єктами подання скарг в адміністративному порядку є платники податків 

[86], якими є не лише фізичні, але і юридичні особи. Однак наявність правового 

регулювання цього питання в спеціальних законах не є тотальним для всіх сфер 

суспільних відносин, а тому відсутність такого регулювання в загальному акті 

(законі або ж кодексі) не можна виправдати таким чином. 

 Після висвітлення досить суперечливої, хоч і усталеної назви закону «Про 

звернення громадян», проаналізуємо його зміст та спробуємо з‘ясувати, якою 

мірою його норми забезпечують адміністративну процедуру. З цією метою 

доцільно порівняти приписи чинного закону України із положеннями проєкту 

Закону України «Про адміністративну процедуру» [93] (надалі – проєкт ЗАП). 

 Цей законопроєкт, розроблений на основі чинних у багатьох державах 

законодавчих актів про адміністративну процедуру, передбачає такі групи 

норм: 

- принципи адміністративної процедури; 

- суб‘єкти адміністративного провадження (адміністративний орган 

учасники та особи, які сприяють розгляду адміністративної справи); 

- ініціювання адміністративного провадження; 

- початок та підготовка адміністративної справи до вирішення; 

- розгляд та вирішення справи; 

- оформлення, зміст адміністративного акта та набрання ним чинності; 

- адміністративне оскарження (адміністративне провадження за скаргою); 

- відкликання або визнання недійсним адміністративного акта; 

- виконання адміністративного акта (звернення до виконання, добровільне 

та примусове виконання); 

- строки та офіційне засвідчення в адміністративному провадженні. 

Детальніше зупинимось на кожній групі адміністративно-процедурних 

норм майбутнього закону в одному з наступних параграфів, а зараз лише 

спробуємо висвітлити, чи містить чинний Закон України «Про звернення  

громадян» подібні норми.  
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Принципів адміністративної процедури цей Закон окремим переліком не 

передбачає, хоча й варто зазначити, що окремі з принципів фактично закріплені 

в різних його статтях. Наприклад, принцип рівності учасників 

адміністративного провадження перед законом випливає з положення частини 2 

статті 7 Закону, згідно з якою забороняється відмова в прийнятті та розгляді 

звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, 

віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення. Також 

принцип гарантування права особи на участь в адміністративному провадженні 

частково закріплений у статті 18 Закону «Про звернення  громадян», за якою 

громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою, має право особисто викласти 

аргументи, бути присутнім при розгляді заяви чи скарги [104] та ін. 

Закон «Про звернення  громадян» не визначає складу суб‘єктів 

адміністративного провадження, зокрема, на відміну від проєкту ЗАП, не 

передбачає їх поділ на учасників (адміністративний орган та особа) та осіб, які 

сприяють розгляду адміністративної справи (свідки, експерти, спеціалісти, 

перекладачі). Виходячи з положень статті 1 та інших норм Закону суб‘єктами є, 

з одного боку, громадяни, а з іншого – органи державної влади, місцевого 

самоврядування, об‘єднання громадян, підприємства, установи, організації, 

засоби масової інформації, посадові особи. У цій частині, поширення кола 

суб‘єктів, які розглядають звернення громадян, на широкий спектр юридичних 

осіб приватного сектора не можна вважати виправданим. Більше того, у Законі 

«Про звернення  громадян» немає навіть  натяку на визначення окремого 

правового статусу не лише особи, на права та обов‘язки якої спрямовано 

рішення уповноваженого органу (адресата), але й заінтересованої особи, 

законні інтереси якої може зачепити таке рішення органу.  

Поряд з цим, треба відзначити, що Закон усе ж таки закріплює окремі 

елементи правового статусу учасників адміністративного провадження: уже 

згадувані права громадянина при розгляді заяви чи скарги (стаття 18) та 

обов‘язки уповноважених органів та інших суб‘єктів щодо розгляду скарг 
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(стаття 19). Хоча, звичайно, аналогічні норми в проєкті ЗАП викладені значно 

детальніше та ґрунтовніше.       

Поряд з наведеним, окремі норми Закону вже тривалий час є відверто 

декларативними, наприклад, стаття 21 передбачає безоплатність розгляду 

звернень громадян. Таке врегулювання на практиці діє щодо пропозицій 

(зауважень) та скарг, поданих в адміністративному порядку (і то не в усіх 

сферах публічного адміністрування). Однак у переважній більшості випадків 

подання заяви до уповноваженого органу державної влади чи місцевого 

самоврядування супроводжується відповідною оплатою. Згідно зі статтею 11 

чинного Закону України «Про адміністративні послуги» при поданні заяв до 

уповноваженого суб’єкта публічного адміністрування загальним правилом є 

справляння плати (адміністративного збору) і лише надання адміністративних 

послуг у сфері соціального забезпечення громадян здійснюється на безоплатній 

основі [94].  

На відміну від Закону України «Про звернення громадян»,  проєкт ЗАП 

не містить подібних норм-декларацій, а питання адміністративних витрат 

винесено поза межі його правового регулювання і повинно регламентуватись 

окремим законом «Про адміністративний збір». 

     Строки в адміністративному провадженні, на перший погляд, визначені в 

Законі «Про звернення громадян» та проєкті ЗАП приблизно однаково, зокрема, 

загальний строк для прийняття рішення (адміністративного акта) становить 

тридцять днів. Поряд з цим формулювання статті 20 Закону про те, що 

звернення, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються і 

вирішуються невідкладно, - видається надто розмитим для практичного 

застосування. У цій частині проєкт ЗАП (стаття 57) закріплює пріоритет 

негайного (невідкладного) розгляду та вирішення справи у присутності особи, 

якщо таке вирішення не потребує невиправданих витрат часу та інших ресурсів, 

а також не перешкоджає прийняттю законного і обґрунтованого рішення [93].  

Однак для адміністративних проваджень із проведенням слухання строк 

обґрунтовано визначено більший: сорок п‘ять календарних днів після 



178 
 

надходження заяви (стаття 43). Знову ж таки, у Законі «Про звернення 

громадян» міститься надто довільне формулювання можливості збільшення 

строку: «якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання 

неможливо». У свою чергу, проєкт ЗАП визначає загальні правила обчислення 

строків, їх поновлення та продовження.   

 Урегулювання стадій адміністративного провадження та процедурних 

дій, що вчиняються на кожній з них, практично відсутнє у чинному Законі «Про 

звернення громадян». При тому необхідно звернути увагу, що положення цього 

Закону поширюються лише на адміністративні провадження, що 

розпочинаються за ініціативою громадян, переважно у сфері надання 

адміністративних послуг. А от проєкт ЗАП є більш комплексним і поширюється 

як на адміністративні провадження, що ініціюються за заявою особи 

(переважно при наданні адміністративних послуг) та провадження, що 

ініціюються адміністративним органом, передусім контрольно-наглядового 

характеру. Таким чином, проєкт ЗАП забезпечує юридичну регламентацію 

значно ширшого кола адміністративних проваджень. 

 Правове регулювання окремих стадій адміністративної процедури за 

чинним Законом України «Про звернення громадян» також не містить багатьох 

норм, наявних у проєкті ЗАП і, зокрема: 

- урегулювання таких процедурних дій адміністративного органу як 

залишення заяви без руху, зупинення та закриття адміністративного 

провадження; 

- розмежування трьох способів розгляду та вирішення адміністративної 

справи: при особистому зверненні особи (невідкладно), у письмовому 

провадженні та із проведенням слухання; 

- детального врегулювання положень про адміністративний акт, у тому 

числі, вимог щодо форми та змісту, порядку доведення до відома, чинності та 

припинення дії адміністративного акта. 

Стосовно останнього пункту про адміністративний акт (або ж рішення), 

юридичні норми щодо якого не без підстав вважають основним інститутом 
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адміністративної процедури,  чинний Закон України «Про звернення громадян» 

містить не надто юридичні формулювання «відповіді за результатами розгляду 

заяв (клопотань) (частина третя статті 15) «відповіді про результати розгляду 

заяви чи скарги»,  (стаття 18). Поряд з цим,  у кількох нормах цього Закону йде 

мова про уже рішення  відповідного суб’єкта, наприклад: «рішення про відмову 

в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома 

громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів 

відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення» 

(частина четверта статті 15) та «Скарга на рішення, що оскаржувалось, може 

бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року 

з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення 

громадянина з прийнятим рішенням» [104] (частина перша статті 17). Обидві 

процитовані законодавчі норми, безсумнівно, належать до адміністративно-

процедурних, а перші із них взагалі відповідають важливим правилам 

обґрунтування  адміністративного акта та доведення до відома його адресата. 

Іншими словами, необхідно визнати наявність основ адміністративно-

процедурного регулювання в положеннях Закону України «Про звернення 

громадян», яких, на наш погляд, явно недостатньо на сучасному етапі. 

 Також варто звернути увагу, що після ухвалення цього загального 

законодавчого акта в 1996 році з часом до нього почали вносити винятки щодо 

регулювання деяких елементів адміністративної процедури спеціальними 

законами. Так, у 2015  році статтю 16 аналізованого Закону було доповнено 

новими частинами про регулювання особливостей розгляду скарг громадян на 

рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів Законами України "Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та  "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань" [97]. Щоправда, таке закріплення винятків із дії 

загального законодавчого акта у самому його тексті не перетворилось у 

тенденцію, однак це не завадило українському законодавцю й надалі 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15
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ухвалювати інші спеціальні нормативно-правові акти із вмістом 

адміністративно-процедурних норм без аналогічної відсилки. 

          Отже, положення чинного Закону України «Про звернення громадян», 

з огляду на наявність окремих елементів врегулювання адміністративної 

процедури, без сумніву, відіграли позитивну роль для належного 

функціонування  органів державної влади та місцевого самоврядування. Однак 

цей законодавчий акт не повною мірою відповідає сучасним  потребам 

суспільства щодо ефективної реалізації та захисту прав громадян у відносинах з 

суб’єктами публічного адміністрування.  

 Серед загальних для усіх сфер публічного адміністрування законодавчих 

актів у попередньому параграфі ми назвали також Закон України «Про доступ 

до публічної інформації». Цим законодавчим актом регулюється специфічний, 

але надзвичайно важливий вид  адміністративної процедури – отримання 

публічної інформації за інформаційним запитом.  Зокрема, названий Закон 

містить адміністративно-процедурні норми щодо  подання та оформлення 

запитів на інформацію, строків розгляду таких запитів, плати за надання 

інформації та оскарження рішень дій чи бездіяльності розпорядників 

інформації [101]. Поряд з цим, сфера дії Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» (як і проаналізованого вище Закону України «Про 

звернення громадян») дещо виходить за межі класичної адміністративної 

процедури: за його нормами розпорядниками публічної інформації є не лише 

суб’єкти публічного адміністрування, але й окремі види юридичних осіб 

приватного права та суб’єктів господарювання.  

 Оскільки в цій роботі надалі не будемо повертатись до названого 

законодавчого акта, відразу зазначимо, що цей особливий вид адміністративної 

процедури не включено до загальних актів (законів чи кодексів) переважної 

більшості зарубіжних держав, а регулюється в окремому акті. Єдиний відомий 

нам виняток, наявний при тому в державі-члені Європейського Союзу – Закон 

«Про адміністративне провадження» Італійської Республіки містить у своїй 
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структурі окремий Розділ V «Доступ до адміністративних документів» [205] із 

подібними правовими нормами. 

 Третім загальним законодавчим актом, що визначає спільні стандарти 

адміністративної процедури для всіх уповноважених суб’єктів в Україні є, хоч і 

це може здаватись дивним, судовий процесуальний кодекс – Кодекс 

адміністративного судочинства України. Звичайно, що основним його 

призначенням є правове регулювання порядку розгляду справ 

адміністративними судами всіх інстанцій.  Основним завданням цих судів є  

справедливе  та своєчасне вирішення юридичних 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 (пункт 1 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства 

України). Відповідно, адміністративні суди перевіряють, чи прийняті цими 

органами рішення чи дії на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. Словосполучення «у спосіб» і 

означає відповідність прийнятих рішень та вчинених дій певного органу 

встановленому нормативно-правовими актами порядку діяльності цього органу, 

тобто, адміністративній процедурі.   

Таким чином, адміністративні суди перевіряють законність процедури в 

діяльності cуб’єктів публічного адміністрування, яка врегульована достатньо 

розрізнено в нормах загальних, рамкових та спеціальних законів, а нерідко й 

підзаконних нормативно-правових актів. На нашу думку, порядок 

функціонування адміністративних судів, які контролюють діяльність суб’єктів 

публічного адміністрування мав би бути врегульований після прийняття 

загального закону  (або ж кодексу) про адміністративну процедуру або 

принаймні в одному пакеті з ним. Адже судовий контроль публічного 

адміністрування є вже наступною стадією та відбувається після прийняття 

неправомірного,  на погляд фізичної чи юридичної особи, рішення відповідного 

суб’єкта  або ж його бездіяльності.  
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 Однак за такого, не надто послідовного, прийняття законодавчих актів 

розробники Кодексу адміністративного судочинства змушені були ще у 2005 

році закласти основні принципи законодавства про адміністративну процедуру 

в пункті 2 статті 2 (за чинною редакцією) цього Кодексу, де визначені критерії, 

за якими адміністративні суди перевіряють діяльність суб‘єктів владних 

повноважень. Зазначені критерії за змістом чималою мірою відповідають 

усталеним у зарубіжних загальних актах та європейських документах м’якого 

права принципам адміністративної процедури, а також сучасним принципам 

доброго адміністрування, які ми згадували у попередньому розділі цього 

дослідження. У новій редакції Кодексу адміністративного судочинства, що 

набула чинності наприкінці 2017 року, перелік цих критеріїв – принципів не 

змінився зовсім і, окрім згаданого принципу законності діяльності суб’єктів, 

включає: 

- використання повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 

- обґрунтованість, тобто урахування всіх обставин, що мають значення 

для прийняття рішення (вчинення дії); 

- безсторонність (неупередженість); 

- добросовісність; 

- розсудливість; 

- рівність перед законом та запобігання всім формам дискримінації; 

- пропорційність; 

- право особи на участь у процесі прийняття рішення; 

- своєчасність та розумний строк [42]. 

 Загалом варто позитивно оцінити наявність у Кодексі адміністративного 

судочинства України названих принципів, спрямованих на забезпечення 

належного судового контролю за діяльністю суб’єктів владних повноважень, і 

передусім публічного адміністрування.  Однак у першу чергу вони повинні 

міститись у нормативно-правових актах,  що регламентують порядок прийняття 

рішень та вчинення інших дій саме суб’єктами публічного адміністрування, а 

інакше кажучи – в адміністративно-процедурному законодавстві. 
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 Четвертим та останнім чинним загальним законодавчим актом України із 

вмістом адміністративно-процедурних норм було названо відомий Кодекс 

України про адміністративні правопорушення. Цей кодекс у контексті 

правового регулювання адміністративної процедури також є загальним, 

оскільки визначає порядок накладення адміністративних стягнень практично у 

всіх сферах публічного адміністрування. Слово «практично» тут не є 

випадковим, адже відповідно до його статті 2  «законодавство України про 

адміністративні правопорушення складається з цього Кодексу та інших законів 

України» [43]. Інакше кажучи, разом із нормами загального Кодексу України 

про адміністративні правопорушення є чинними десятки спеціальних 

нормативно-правових актів, частина з яких містить власні адміністративно-

процедурні норми (наприклад, Митний Кодекс України), а інші – відсилають до 

правових актів Кабінету Міністрів України або інших уповноважених суб’єктів. 

 Поряд із цим, цей Кодекс можна охарактеризувати як «гібридний»: 

переважну більшість постанов про накладення адміністративних стягнень 

приймають уповноважені суб’єкти публічного адміністрування, і в таких 

випадках ці постанови є типовими втручальними адміністративними актами. 

Однак певна  частина постанов ухвалюється судами загальної юрисдикції, 

тобто, тут уже мова йде про судові рішення. При тому, за окремими 

незначними винятками, юридичні норми спеціально присвяченого Розділу ІV 

Кодексу «Провадження в справах про адміністративні правопорушення» є 

спільними як для адміністративного, так і судового розгляду відповідних справ 

та прийняття відповідних рішень у формі постанови. 

 Критично оцінюючи Кодекс України про адміністративні 

правопорушення, О. А. Банчук ще у 2007 році вказував на «очевидну 

застарілість правового регулювання провадження у справах про 

адміністративні правопорушення» та виділяв його основні недоліки, більшість 

із яких, на жаль, не було усунуто українським законодавцем до цього часу: 

- поширення судової юрисдикції на адміністративні правопорушення; 

- несистематизованість процедур; 
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- необґрунтовано високий ступінь формалізму і бюрократизму 

провадження; 

- надзвичайно широкі повноваження адміністративних органів із 

застосування примусу; 

- відсутність додаткових гарантій захисту прав осіб, які притягаються до 

адміністративної деліктної відповідальності; 

- скорочені строки давності притягнення до відповідальності [3, с. 217]. 

Поряд із зазначеними та й іншими недоліками, існуюче правове 

регулювання процедурних питань у Кодексі України про адміністративні 

правопорушення незаперечно претендує на загальність і достатню глибину, 

адже охоплює всі можливі стадії адміністративної процедури:  порушення 

справи ex officio, підготовку до розгляду та власне розгляд справи, прийняття 

рішення, його оскарження в адміністративному і частково в судовому порядку 

та виконання рішення (добровільне чи примусове). Проте, зважаючи на 

недоліки  існуючого правового регулювання, у фахових дискусіях уже понад 

десять років тому ставилось питання про регулювання процедурних аспектів 

притягнення до адміністративної відповідальності не у Кодексі України про 

адміністративні правопорушення, а в загальному акті (законі або ж кодексі) про 

адміністративну процедуру. Згадуваний О.А. Банчук пропонував з цього 

приводу компромісний підхід: «В Україні є можливим передбачити окремим 

розділом провадження про застосування адміністративних стягнень в 

Адміністративно-процедурному кодексі, проєкт якого наразі готується, аби 

поширити його загальні положення, одночасно визначивши особливості 

процедури в єдиному адміністративному деліктному законі» [3, c. 220]. Така  

пропозиція, на наш погляд, не є простою до реалізації і може ускладнити 

правозастосування при недостатньо високому рівні розробки відповідних змін 

та доповнень до законодавчих актів.  

У кожному випадку, з огляду на величезну кількість справ про 

адміністративні правопорушення в нашій державі та адміністративний порядок  

розгляду більшості таких справ, проблематика співвідношення процедурних 
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норм кодифікованого адміністративно-деліктного акта та загального закону 

(або ж кодексу) про адміністративну процедуру  повинна бути обговорена 

фахівцями та вирішена у певному варіанті для наступного оновлення 

аналізованого законодавства українським парламентом. У проєкті ж Закону 

України «Про адміністративну процедуру» пропонується не поширювати його 

дію на відносини, що виникають під час провадження про адміністративні 

правопорушення [93]. Загалом на сучасному етапі, до повного завершення 

розмежування адміністративної та судової юрисдикції при розгляді та 

вирішенні справ про адміністративні правопорушення, варто підтримати цей 

підхід розробників. Однак після гіпотетичної законодавчої реалізації такого 

розмежування, вважаємо за доцільне повернутись до окресленого питання. 

 Як зазначалось вище, умовно другим рівнем законодавчого регулювання 

адміністративної процедури є рамкові закони, що поширюють свою дію на 

достатньо широкі сфери суспільних відносин.   У першу чергу, тут варто 

назвати вже згаданий у цьому параграфі Закон України «Про адміністративні 

послуги» [94] та Закон України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері  діяльності» [107]. Обидва законодавчі акти становлять 

добрий приклад, оскільки регламентують дві з трьох основних функцій 

публічної адміністрації:  надання адміністративних послуг  та здійснення 

контрольно-наглядової або ж інспекційної діяльності.  

Як перший, так і другий закони містять ряд адміністративно-процедурних 

норм, хоча цілі ухвалення цих законодавчих актів, очевидно, були відмінними, і 

лише частково стосувались врегулювання порядку діяльності суб’єктів 

публічного адміністрування.  

Рамковий Закон України «Про адміністративні послуги» було ухвалено у 

2012 році, після достатньо жвавих дискусій щодо доцільності його прийняття 

протягом понад десяти років. Як зазначають автори Науково-практичного 

коментаря до цього законодавчого акта, він містить чимало позитивних новацій 

і, насамперед, впровадження ідеї служіння держави громадянам, забезпечення 

реалізації прав громадян та суб’єктів господарювання через надання 
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адміністративних послуг [71, c. 8]. Реалізація такої глобальної ідеї об’єктивно 

вимагала не лише врегулювання адміністративної процедури, але передусім 

удосконалення внутрішньо організаційних аспектів функціонування суб’єктів 

публічного адміністрування, що надають адміністративні послуги. У результаті 

чималу частину його положень становлять юридичні норми, якими закріплено 

правовий статус уповноважених та залучених суб’єктів (передусім – спеціально 

створюваних Центрів надання адміністративних послуг), їх посадових осіб 

(зокрема, адміністраторів названих Центрів), а також механізми взаємодії між 

залученими до надання адміністративних послуг органів та публічних 

службовців.  Останню із названих груп норм варто віднести до внутрішніх 

адміністративних процедур, які ми виділяли в першому розділі цієї роботи. 

Поряд з цим, Закон України «Про адміністративні послуги» містить цілий  

ряд адміністративно-процедурних норм, які незаперечно належать до 

зовнішньої адміністративної процедури, що є основним предметом нашого 

дослідження і визначає правовідносини між приватними особами та суб’єктами 

публічного адміністрування. Зокрема, така процедура регулюється в 

положеннях цього законодавчого акта стосовно: 

- форми  подання заяви на отримання адміністративної послуги 

(письмової, усної чи електронної);  

- способів подання заяви (особисте - суб’єктом звернення або його 

представником (законним представником), надіслання поштою, або через 

Єдиний державний портал адміністративних послуг); 

- заборони суб’єкту надання адміністративної послуги вимагати від 

суб’єкта звернення (приватної особи) документів або інформації, що 

перебувають у володінні органів публічної влади або інших суб’єктів права; 

- закріплення граничного строку надання адміністративних послуг, у разі 

відсутності спеціальної правової норми, а також правила щодо надання послуг 

у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктом 

звернення; 
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- особливості строків надання адміністративних послуг при розгляді та 

вирішенні справи колегіальними органами; 

- плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору) 

[94]. 

Названі положення містяться у статтях 9 (порядок надання 

адміністративних послуг), 10 (строки) та 11 (плата) аналізованого 

законодавчого акта і фактично становлять окремий, хоч і не виділений 

адміністративно-процедурний блок. Поза тим, у пункті 5 статті 8 Закону  

передбачено норму про спеціальний документ – технологічну картку, за 

допомогою якого приватні особи можуть отримати інформацію про порядок 

надання кожної адміністративної послуги, тобто, про відповідну 

адміністративну процедуру із зазначенням етапів опрацювання звернення. У 

свою чергу, загальні вимоги до підготовки карток деталізуються у 

підзаконному нормативно-правовому акті – відповідній урядовій постанові 

[119].  

Другий із названих вище рамкових законодавчих актів, Закон України 

«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» було прийнято у первинній редакції ще у 2007 році. Метою його 

ухвалення було обмеження свавілля різноманітних контрольно-наглядових 

(інспекційних) органів при здійсненні  перевірок бізнесу. У результаті цей 

рамковий Закон, подібно до попередньо висвітленого Закону «Про 

адміністративні послуги», містить як матеріально-правові, так і 

адміністративно-процедурні норми. Зокрема, порядок діяльності суб’єктів 

публічного адміністрування тут регламентується у положеннях про: 

- принципи державного нагляду (контролю), багато з яких носять суто 

процедурний характер (стаття 3); 

- правило щодо трактування в інтересах суб’єкта господарювання норми 

закону чи іншого нормативно-правового акта, або якщо норми різних актів 

допускають неоднозначне (множинне) трактування прав і обов’язків суб’єкта 
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господарювання або повноважень органу державного нагляду (контролю)  

(пункт 7 статті 4); 

- обов’язок повідомлення суб’єкта господарювання про проведення 

планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю) (пункт 4 статті 

5); 

- максимальні строки проведення планових заходів та їх сумарної 

тривалості протягом календарного року (пункт 5 статті 5); 

- підстави та порядок проведення позапланових заходів державного 

нагляду (контролю) (стаття 6); 

- види розпорядчих документів органів державного нагляду (контролю), 

що приймаються під час та  в результаті проведення відповідного заходу 

(стаття 7); 

- повноваження органу державного нагляду (контролю),  наприклад, 

право одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з 

відповідних питань (стаття 8); 

- права суб'єкта господарювання під час здійснення державного нагляду 

(контролю), включаючи ряд процедурних, наприклад, надавати органу 

державного нагляду (контролю) в письмовій формі свої пояснення, зауваження 

або заперечення до акта (стаття 10); 

- порядок збору окремих видів доказів: відбору зразків продукції (статті 

13-14), призначення експертизи (стаття 17) та ін. 

Як бачимо із наведеного орієнтаційного переліку, Закон України «Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» містить чимало адміністративно-процедурних норм, які, щоправда, 

поширено не на всіх суб’єктів права та на реалізацію лише однієї, хоч і дуже 

важливої функції публічної адміністрації. 

Загалом варто позитивно оцінити обидва зазначені закони, адже з їх 

допомогою було певною мірою покращено правове регулювання 

адміністративної процедури при виконанні публічною адміністрацією названих 

вище основних функцій. Однак, якщо проаналізувати сферу дії цих законів та їх 
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місце у правовому забезпеченні діяльності публічної адміністрації, впадає у вічі 

не надто широке коло правовідносин, що регулюється ними. По-перше, Закон 

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

господарської діяльності», як випливає із назви та змісту, врегульовує 

взаємовідносини суб‘єктів публічного адміністрування виключно з суб‘єктами 

господарювання, якими є юридичні особи або фізичні особи-підприємці. Тобто, 

фізичні особи, які не займаються підприємницькою діяльністю, не підпадають 

під покращене названими законами правове регулювання. По-друге, в обох 

законах визначено цілий ряд сфер, на які ці закони не поширюються, навіть при 

виконанні відповідних функцій публічної адміністрації: наданні 

адміністративних послуг чи здійсненні державного нагляду (контролю).  

 Відповідно до частини 2 статті 2 Закону «Про адміністративні послуги», 

його дія не поширюється, зокрема, на надання таких послуг як акредитація 

органів з оцінки відповідності та сертифікація оператора системи передачі 

відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії". Аналогічно, 

відповідно до частини 2 статті 2 Закону України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», дія цього 

законодавчого акта не поширюються на відносини, що виникають під час 

здійснення інспекційної діяльності у семи достатньо широких сферах: 

валютного контролю, митного контролю на кордоні, державного експортного 

контролю, контролю за дотриманням бюджетного законодавства, банківського 

нагляду, державного контролю за дотриманням законодавства про захист 

економічної конкуренції, державного нагляду (контролю) в галузі телебачення і 

радіомовлення.  

 У результаті такого розвитку законодавства ми можемо отримати стан, 

коли кількість винятків із дії загального рамкового закону може перевищувати 

кількість сфер, для яких він буде діяти.  Поряд із цим необхідно зауважити, що 

перелік сфер винятків Закону «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» у чинній редакції вже було 

істотно зменшено наприкінці 2016 року [99], адже у попередніх варіантах цей 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19
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перелік був значно чисельнішим. Зазначене засвідчує, що практика показала 

недоцільність такого підходу і розробники змін та доповнень до названого 

законодавчого акта це врахували.  

 Наприкінці звернемо увагу, що з прийняттям загального закону «Про 

адміністративну процедуру» правове регулювання в аналізованому контексті 

об’єктивно ускладнюється. Адже норми, що закріплюють адміністративну 

процедуру,  будуть розміщені на трьох рівнях: спеціальних, рамкових та 

загального законодавчих актів, не кажучи про цілком ймовірні варіанти 

збереження підзаконного нормативно-правової регламентації.  

Така трьохрівнева система правового забезпечення діяльності публічної 

адміністрації видається доволі складною і може викликати колізії у практиці 

правозастосування. Тобто, традиційна проблема визначення співвідношення 

норм загальних та спеціальних нормативно-правових актів в Україні 

доповнюється додаванням третього, проміжного рівня рамкових законодавчих 

актів, який необхідно узгоджувати як із спеціальними, так і загальним актом, 

що містять адміністративно-процедурні норми. Саме тому розвиток 

адміністративно-процедурного законодавства повинен відбуватись системно, із 

урахуванням необхідності закріплення чіткого співвідношення між нормами 

правових актів усіх рівнів правового забезпечення діяльності публічної 

адміністрації. Шляхи вирішення цієї проблеми окреслимо у наступних 

розділах,  але перед цим для повної картини окреслимо спеціальні нормативно-

правові акти, що тою чи іншою мірою регламентують адміністративну 

процедуру 

 

3.3 Нормативно-правові акти, що врегульовують адміністративну 

процедуру в певній сфері публічного адміністрування (акти спеціального 

законодавства). 

 

На відміну від висвітлених у попередньому параграфі загальних та 

рамкових законодавчих актів, кількість чинних законодавчих та підзаконних 
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нормативно-правових актів України із вмістом адміністративно-процедурних 

норм є настільки великою,  що саме перерахування назв цих актів зайняло б не 

один десяток сторінок. Але нашою метою є не таке перерахування, а виявлення 

в актах спеціального законодавства положень процедурного змісту та 

з’ясування, наскільки ці положення відповідають сучасним європейським 

стандартам адміністративної процедури. 

Тому для окреслення загального уявлення про сукупність нормативно-

правових актів, що врегульовують адміністративну процедуру у певній сфері 

публічного адміністрування або ж для певних суб’єктів, доберемо кілька 

найважливіших сфер з нашого погляду. Свій вибір зупинимо на чотирьох 

сферах публічного адміністрування, що є достатньо значущими як для 

громадян, так і суб’єктів господарювання: 

- соціальній; 

- фінансовій; 

- будівельній; 

- медіа. 

Вибір соціальної та фінансової сфер діяльності публічної адміністрації 

видається цілком зрозумілим, адже адміністрування в цих сферах істотно 

впливає на життєдіяльність  широких верств населення будь-якої держави. 

Більше того, для вирішення публічно-правових спорів саме в цих сферах у 

німецькій правовій системі  було створено спеціалізовані (фінансові та 

соціальні) адміністративні суди, поряд із загальними адміністративними, які 

розглядають та вирішують усі інші категорії адміністративних справ. В 

адміністративному судочинстві України соціальні спори кількісно також є 

найчисленнішими, а фінансові, мабуть, найважливішими для суб’єктів 

господарювання. 

Вибір будівельної сфери, поряд із доволі динамічним розвитком цієї 

галузі в Україні останніми роками, зумовлений дещо суб’єктивним фактором. 

Більшість прикладів застосування адміністративно-процедурного 

законодавства в розвинутих державах Європейського Союзу, які знаходимо в 
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навчальній та науковій літературі – із сфери містобудування. Українське ж 

законодавство у цій частині було певною мірою оновлене протягом останнього 

десятиліття, однак надалі істотно відстає від аналогів у багатьох зарубіжних 

країнах.   

У свою чергу, висвітлення правового регулювання медіасфери (яке як і у 

попередньому випадку є комплексним правовим інститутом, об’єднуючи норми 

публічного та приватного права) зумовлено особливою вагою правового 

регулювання цієї сфери для функціонування сталої демократії у будь-якій 

державі. Поза тим, у цій сфері інтенсивний розвиток інформаційних та 

комунікаційних технологій вимагає гнучкості та оперативного реагування  

державних інституцій на постійні технологічні зміни і, відповідно, адекватне 

оновлення правового забезпечення. 

У першій із названих сфер публічного адміністрування, соціальній, 

кількість видів рішень, що приймаються уповноваженими суб’єктами є 

надзвичайно численною.  Як зазначають з цього приводу у спеціально 

присвяченій монографії С.А. Уханенко та Є.О. Легеза, «наявна у цій галузі 

ситуація в частині розпорошеності нормативних положень, що регламентують 

здійснення адміністративної процедури, по численних правових документах 

різної юридичної сили не сприяє оптимізації публічно-правових відносин у 

досліджуваній сфері. Чітка процедурна структуризація комплексу зазначених 

відносин, що має вибудовуватися на засаді системи адміністративно-

процедурних норм, сьогодні виглядає нерозв’язаним завданням для 

вітчизняного законодавця, складність і багатоплановість якого дедалі 

посилюється через зумовлене потребами соціуму нових категорій суб’єктів, що 

потребують соціального захисту» [155, c. 82-83].   

До того ж, у соціальній сфері порядок прийняття кожного рішення 

суб’єкта публічного адміністрування регулюється окремими нормативно-

правовими актами, тобто, по суті існує величезна кількість спеціальних 

адміністративних процедур. У цьому контексті соціальна сфера є доброю 

ілюстрацією доцільності систематизації адміністративно-процедурного 
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законодавства. Адже ступінь відповідності принципам і правилам 

адміністративної процедури у цих нормативно-правових актах істотно 

відрізняється, у залежності як від часу прийняття,  так і від поставлених завдань 

їх розробникам. 

Адміністративні процедури в соціальній сфері є настільки численними, 

що для загального уявлення про численність їх варто класифікувати. Подібно 

як нами було окреслено,  за відповідною функцією публічною адміністрації 

рамкові законодавчі акти із вмістом адміністративно-процедурних норм, можна 

також поділити і соціальні адміністративні процедури на призначені для 

надання адміністративних послуг та для контрольно-наглядової (інспекційної) 

діяльності  уповноважених суб’єктів. У цьому напрямі в процитованій вище 

монографії навіть виділено три об’ємні групи: 

1) адміністративні групи, що становлять регламент адміністративного 

провадження за зверненням, тобто такого, що пов’язане з реалізацією прав, 

свобод та законних інтересів осіб щодо соціального захисту (інакше кажучи – 

щодо надання адміністративних послу в аналізованій сфері); 

2)  адміністративні процедури, пов’язані із втручальними провадженнями 

(тобто щодо здійснення контрольно-наглядової (інспекційної) діяльності); 

3) адміністративні процедури, пов’язані із юрисдикційними або 

конфліктними провадженнями у сфері соціального захисту, ініційованими 

скаргою приватної особи на результати діяльності органів публічного 

управління [155, c. 73-79]. 

На відміну від перших двох, із третім пунктом пропонованого поділу 

соціальних адміністративних процедур не можемо погодитись. Адже подання 

скарги на рішення уповноваженого суб’єкта публічного адміністрування є не 

окремим видом, а інтегральною (хоч і факультативною) стадією 

адміністративної процедури. Якщо ж мова йде про судове оскарження такого 

рішення в порядку адміністративного судочинства, то тут уже взагалі йдеться 

про судовий процес, а не адміністративну процедуру. 
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 Та  повертаючись  до  змісту спеціалізованої монографії С.А. Уханенка 

та  

Є.О. Легези звернемо увагу,  що висвітлений у ній перелік прикладів 

соціальних адміністративних процедур із назвами відповідних нормативно-

правових актів у першій групі щодо надання адміністративних послуг є дуже 

об’ємним і займає близько чотирьох сторінок [155, c. 73-77]. Належність 

більшості  процедур у соціальній сфері до надання уповноваженими суб’єктами 

публічного адміністрування адміністративних послуг не викликає жодного 

здивування, з огляду на соціальне призначення відповідного законодавства. 

Поряд із цим, як і будь-яка інша сфера суспільного життя, соціальний захист 

відбувається не без порушень з боку недобросовісних приватних осіб та й 

публічних службовців. Тому необхідним є також здійснення контрольно-

наглядової (інспекційної) діяльності та правове регулювання відповідних 

адміністративних процедур, щоправда, їх кількість є об’єктивно меншою.   

Висвітлення спеціальних нормативно-правових актів у соціальній сфері 

продовжимо прикладом правового забезпечення однієї із соціальних допомог – 

державної допомоги сім’ям з дітьми, яка адмініструється уповноваженими 

органами соціального захисту населення. На національному рівні надання такої 

допомоги регламентується двома основними нормативно-правовими актами:  

Законом України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» [100] та 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» [121]. 

Названий законодавчий акт містить переважно норми матеріально права, 

зокрема, визначає види державної допомоги сім'ям з дітьми, суб’єкти права на 

них, а  також  умови надання та розміри різних видів такої допомоги. Поряд з 

цим знаходимо у ньому і адміністративно-процедурні норми. Наприклад, у 

статті 6  цього Закону передбачено максимальний термін розгляду документів 

для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми уповноваженим органом, 

що призначає та здійснює виплату допомоги - 10 днів. Щоправда, іншою 

нормою уповноваженому органу надається ще додатковий термін - 5 днів після 
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прийняття відповідного рішення на видачу чи надсилання  заявникові 

відповідного письмового повідомлення. 

Крім того, у цій же статті Закону «Про державну допомогу сім'ям з 

дітьми» частково регламентується зміст рішення у цих справах: якщо воно 

передбачає відмову в наданні державної допомоги, то повинні зазначатись 

причини відмови (що відповідає стандарту обґрунтування адміністративного 

акта) та порядок оскарження рішення (повідомлення заявника, до якого 

адміністративного та/або судового органу і у який строк можна оскаржити 

адміністративний акт, що також належить до сучасних стандартів 

адміністративної процедури).   

У підзаконному нормативно-правовому акті – Постанові Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку призначення і виплати 

державної допомоги сім'ям з дітьми», незважаючи на його назву (Порядок), що 

вказує на регламентацію саме адміністративної процедури, виявляємо норми не 

лише процедурного, але і матеріального права. Дещо узагальнюючи, 

наповнення цього акта передбачає: 

- ряд прямих дублювань норм названого вище Закону, згідно з яким 

ухвалювався відповідний Порядок, наприклад, щодо згаданого вище 

повідомлення про способи оскарження рішення про відмову в наданні 

державної допомоги; 

-  конкретизацію положень Закону про умови (підстави) надання та 

припинення виплати конкретного виду допомоги, включаючи переліки 

необхідних документів,  суб‘єктів отримання такої допомоги та її розміри. 

У частині ж адміністративної процедури цим Порядком закріплено, 

зокрема, правила щодо способів та суб’єктів подачі документів, необхідних для 

призначення державної допомоги сім'ям з дітьми (особисто; самими органами, 

що призначають допомогу; особами, уповноваженими виконавчими комітетами 

сільських і селищних рад у сільській місцевості).  

Стосовно строків розгляду та вирішення справи у Порядку знаходимо як 

дублювання відповідного законодавчого положення (десять днів з дня подання 
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заяви), так і певну конкретизацію та навіть відмінне правове регулювання: «У 

разі подання заяви в електронній формі з використанням кваліфікованого 

електронного підпису про призначення допомоги при народженні дитини така 

допомога призначається не пізніше ніж наступного робочого дня після 

отримання заяви органом соціального захисту населення» [121]. 

У пункті 44 аналізованого Порядку також певною мірою врегульовано 

процедурно-процесуальний інститут залишення заяви без руху: «У разі коли до 

заяви не додані всі необхідні документи, орган соціального захисту населення 

повідомляє заявника, які документи мають бути подані додатково. Якщо вони 

будуть подані не пізніше ніж протягом одного місяця з дня одержання 

зазначеного повідомлення, днем (місяцем) звернення за призначенням 

допомоги вважається день (місяць) прийняття або відправлення заяви» [121].  

Серед прикладів спеціального законодавства із вмістом адміністративно-

прцедурних норм у соціальній сфері діяльності публічної адміністрації 

наведемо також нещодавно (у 2019 році) прийнятий Закон України «Про 

соціальні послуги». Закріплені у статті 21 цього законодавчого акта строки 

розгляду та вирішення справ дещо відрізняються від аналогічних у Законі «Про 

державну допомогу сім’ям з дітьми». Зокрема, строк на прийняття рішення про 

надання чи відмову в наданні соціальних послуг складає 10 робочих (а не 

календарних, як у попередньому випадку) днів з дня одержання заяви, а строк 

на видачу чи надсилання заявнику відповідного рішення становить 3 робочих (а 

не 5 календарних) днів. Правду кажучи, зазначені строки не надто 

відрізняються, що показує доцільність уніфікації відповідних адміністративно-

процедурних норм. Поряд із цим, у частині строків розгляду справи і прийняття 

рішення Законом «Про соціальні послуги» передбачено і спеціальне 

регулювання: «Рішення про надання чи відмову в наданні соціальних послуг 

екстрено (кризово) приймається невідкладно, не пізніше однієї доби з моменту 

одержання відповідної заяви, звернення, повідомлення» [115]. 

Наприкінці зауважимо, що у цьому новітньому законодавчому акті 

містяться також деякі вимоги до змісту самого рішення суб’єкта публічного 
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адміністрування: у ньому обов’язково зазначаються результати оцінювання 

потреб особи/сім’ї у соціальних послугах, а рішення про відмову в наданні 

соціальних послуг має бути вмотивованим (знову ж таки зустрічаємо стандарт 

обґрунтування адміністративного акта). 

Завершуючи цей короткий огляд адміністративних процедур у соціальній 

сфері та їх правового забезпечення у відповідних нормативно-правових актах 

України, ще раз звернемо увагу на надмірну розпорошеність. Такий стан 

формувався еволюційно, із виникнення чергових потреб у соціальному 

забезпеченні кожного разу ухвалювали нові закони або ж доповнювали існуючі, 

а потім – підзаконні нормативно-правові акти.  У результаті слабо 

систематизованим у нашій державі залишається як матеріальне, так і 

процедурне законодавство у надважливій соціальній сфері.  

Друга із пропонованих сфер публічного адміністрування, фінансова, є 

надзвичайно широкою: не випадково для її правового забезпечення у 

Центральній та Східній Європі виділяють окрему галузь публічного права. 

Відповідно, кількість нормативно-правових актів із потенційним вмістом 

адміністративно-процедурних норм тут також є дуже великою. Тому наш огляд 

сконцентруємо на одному з найпопулярніших у правозастосуванні 

систематизованих актів у фінансовій сфері – Податковому кодексі України. Як і 

в попередніх прикладах із соціального законодавства, цей Кодекс містить 

переважно норми матеріального права, у яких визначаються види податків та 

інших обов’язків, їх розміри і т.д.  

Поряд із цим, Податковий кодекс (надалі – ПК) містить немало 

адміністративно-процедурних норм, що регулюють діяльність контролюючих 

органів держави при виконанні ними основної (контрольно-наглядової) функції 

і, зокрема: 

- порядок проведення камеральних (стаття 76 ПК), документальних 

планових (стаття 77 ПК) документальних позапланових (стаття 78 ПК) та 

фактичних (стаття 80 ПК) перевірок; 

- строки проведення виїзних перевірок (стаття 82 ПК); 
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- матеріали, які є підставами для висновків під час проведення перевірок 

(стаття 83) – по суті, мова йде про засоби доказування в інспекційній процедурі; 

окрему статтю 84 у цій частині присвячено регулюванню проведення експертиз 

під час здійснення податкового контролю; 

- види та підстави прийняття процедурних рішень (акт та довідка) для 

оформлення результатів документальних планових перевірок (стаття 86 ПК); 

- загальні вимоги до податкових повідомлень – рішень (що, безсумнівно, 

є адміністративними актами в розумінні адміністративно-процедурного 

законодавства), податкових вимог або інших документів, адресованих 

контролюючим органом платнику податків (пункт 42.2 ПК); 

- порядок здійснення електронного документообігу між платником 

податків та контролюючим органом (пункт 42.4 ПК); 

- закріплення правила щодо можливості скасування рішення 

контролюючого органу  органом вищого рівня під час проведення процедури 

його адміністративного оскарження (стаття 55 ПК). 

На цьому етапі звернемо особливу увагу на названій тут процедурі 

адміністративного оскарження, для правового регулювання якої в проєкті 

Закону України «Про адміністративну процедуру» виділено окрему главу. У 

Податковому кодексі України цій стадії адміністративної процедури також 

присвячено окрему, достатньо розлогу статтю 56, норми якої чималою мірою 

відрізняють порядок адміністративного оскарження рішень контролюючих 

органів від загального порядку, визначеного положеннями чинного Закону 

України «Про звернення громадян», а також доповнюють його. 

Зокрема, у статті 56 Податкового кодексу закріплено: 

- відмінні від загальних строки на оскарження в адміністративному 

порядку - 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків 

податкового повідомлення-рішення або іншого оскаржуваного рішення (пункт 

56.3 ПК); 

   - покладення обов'язку доведення правомірності нарахування на 

контролюючий орган (пункт 56.4 ПК); 
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   - обов’язок контролюючого органу, який розглядає скаргу платника 

податків, прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 

календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника 

податків поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку 

(пункт 56.8 ПК); 

   - правило «мовчазної згоди» щодо рішення за скаргою, яке не було 

надіслане платнику податків протягом 20-денного строку або протягом строку, 

продовженого за рішенням керівника контролюючого органу - така скарга 

вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, 

наступного за останнім днем зазначених строків (пункт 56.9 ПК); 

- закріплення відкладальної дії рішення у разі подання скарги в 

адміністративному порядку, що зупиняє виконання платником податків 

грошових зобов'язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні  (пункт 

56.15 ПК); 

- врегулювання чіткого співвідношення між адміністративним та судовим 

оскарженням: рішення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку, 

не підлягає адміністративному оскарженню (пункт 56.18 ПК); 

- правило щодо тлумачення суперечності між різними нормативно-

правовими актами на користь платника податків і прийняття відповідного 

рішення контролюючим органом (пункт 56.21 ПК). 

Як бачимо з наведених правових норм, в одній статті 56 Податкового 

кодексу України закріплено цілий ряд сучасних стандартів адміністративної 

процедури. Поряд із цим, деякі норми ПК не зовсім відповідають  розумінню 

того чи іншого стандарту, що є переважним у європейських документах 

м’якого права та українському законопроєкті «Про адміністративну 

процедуру». Зокрема, передбачене статтею 60 ПК відкликання податкового 

повідомлення-рішення і податкової вимоги не відповідає загальноприйнятим 

підходах до скасування та відкликання адміністративних актів у названих 

документах.  
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Наприкінці огляду податкових адміністративних процедур звернемо 

увагу на одну із тез нещодавно захищеної в Україні дисертації німецького 

дослідника Й. Пудельки. В анотації до свого дослідження він переконує, що 

«прийняття окремого нормативно-правового акта по адміністративних 

процедурах потребуватиме узгодження із податковим законодавством України 

в аспекті формування єдиних загальних (для адміністративних та податкових 

процедур) вихідних основ регулювання процедурної діяльності» [127, c. 6]. 

Інакше кажучи, ухвалення загального закону (або ж кодексу) про 

адміністративну процедуру, вимагатиме ретельної регламентації 

співвідношення між адміністративно-процедурними нормами майбутнього 

загального акта та Податкового кодексу України. Адже останній кодекс свого 

часу уже став результатом систематизації численних і розрізнених нормативно-

правових актів (чого не відбулось у попередньо проаналізованій, соціальній 

сфері), а наміру його скасовувати, навіть у процедурній частині, до цього часу 

ніхто не декларував. 

Наявність адміністративно-процедурних норм у третій з обраних нами 

сфер публічного адміністрування, будівельній висвітлимо на основі положень 

ухваленого у 2011 році Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» [114],  що на сучасному етапі розвитку українського законодавства 

виконує роль кодифікованого акта (Будівельного або ж Містобудівного 

кодексу), наявного в праві багатьох європейських держав у цій сфері.  Таку тезу 

обґрунтовуємо  достатньо широким предметом правового регулювання цього 

законодавчого акта, який охоплює дві об’ємні складові частини: правове 

регулювання планування (розділ ІІІ)  та забудови (розділ ІV) територій. У 

третьому розділі певною мірою регламентоване адміністративне провадження, 

у результаті якого приймається акт планування як окремий інструмент 

публічного адміністрування, що займає проміжне місце між нормативно-

правовими та індивідуальними актами. Якщо деталізувати, Законом України 

«Про регулювання містобудівної діяльності» визначаються три види актів 

планування, що приймаються для прикладу на місцевому рівні: генеральні 
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плани населених пунктів, плани зонування територій і детальні плани 

територій. Уже на цьому етапі нашого дослідження звернемо увагу, що 

ухвалення актів планування не було включено до предмета правового 

регулювання проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру», 

незважаючи на орієнтацію провідних розробників на відповідний німецький 

закон, у якому процедурі затвердження плану присвячено окремий розлогий 

розділ [8, c. 73-79]. 

А от відповідно до юридичних норм четвертого розділу Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності», рішення уповноваженого 

суб’єкта вже є класичним індивідуальним адміністративним актом у формі 

дозволу або реєстрації повідомлення на виконання певного виду будівельних 

робіт. Порядок прийняття таких рішень регулюється у самому Законі і, 

відповідно до пункту 5 статті 26, передбачає такі етапи: 

1) отримання замовником або проєктувальником вихідних даних; 

2) розроблення проєктної документації та проведення у передбачених 

випадках її експертизи; 

3) затвердження проєктної документації; 

4) виконання підготовчих та будівельних робіт; 

5) прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів; 

6) реєстрація права власності на об’єкт містобудування [114]. 

Як бачимо із наведеного переліку, адміністративна процедура у 

будівництві є достатньо складною, передбачаючи цілий ряд етапів, на кожному 

з яких приймається індивідуальне адміністративне рішення. Поряд з цим, 

практично кожному із зазначених етапів у самому Законі присвячена окрема 

стаття або навіть кілька, що об’єктивно зменшує доцільність підзаконного 

правового регулювання в аналізованій будівельній сфері.  

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», на відміну 

від наведених вище прикладів із соціального законодавства, спрямованому 

більшою мірою на правове забезпечення надання відповідних адміністративних 

послуг, а також фінансового законодавства, орієнтованому переважно на 
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контрольно-наглядову (інспекційну) діяльність уповноважених суб‘єктів 

публічного адміністрування, комплексно регламентує дві основні функції 

публічної адміністрації. 

Регулювання надання адміністративних послуг у будівельній сфері 

окреслимо на прикладі статті 37 цього законодавчого акта, що стосується 

видачі дозволу на виконання будівельних робіт. Зокрема, у цій статті 

регламентується:  

- строки розгляду справи та ухвалення рішення (дозволу); 

- норма про необхідність обґрунтування рішення про відмову у видачі 

дозволу на виконання будівельних  та її підстави; 

- способи оскарження рішення про видачу або анулювання дозволу 

(адміністративний у порядку нагляду центральним органом виконавчої влади, 

що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю або судовий); 

- дію принципу мовчазної згоди (якщо протягом встановленого законом 

строку не буде видано дозвіл на виконання будівельних робіт або відмову в 

його видачі, право на виконання будівельних робіт виникає на десятий робочий 

день з дня реєстрації письмового звернення, направленого рекомендованим 

листом до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, 

а дозвіл вважається виданим); 

- можливість анулювання дозволу на виконання будівельних робіт 

органом державного архітектурно-будівельного контролю у разі: по суті, тут 

йде мова про скасування рішення вищим за ієрархією суб‘єктом публічного 

адміністрування. 

Поряд з адміністративно-процедурними нормами в частині надання 

адміністративних послуг, аналізований Закон передбачає базове регулювання 

контрольно-наглядової (інспекційної) діяльності в цій сфері. Для прикладу 

наведемо статтю 41, присвячену державному архітектурно-будівельному 

контролю, норми якої достатньо типово для нашої правової системи 
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конкретизовано у відповідному підзаконному нормативно-правовому акті: 

Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення 

державного архітектурно-будівельного контролю» [122]. Вже у першому пункті 

цього Порядку закріплено, що він визначає процедуру здійснення заходів, 

спрямованих на дотримання замовниками, проєктувальниками, підрядниками 

та експертними організаціями вимог законодавства у сфері містобудівної 

діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання 

підготовчих та будівельних робіт. З адміністративно-процедурних норм у 

Порядку виділимо також: 

- обмеження строків проведення позапланових перевірок (пункт 8); 

- права та обов‘язки посадових осіб уповноваженого органу під час 

здійснення державного архітектурно-будівельного контролю  (пункти 11 та 12), 

включаючи ряд процедурних; 

- права суб‘єктів містобудування (пункт 13) і, зокрема, процедурні: бути 

присутнім під час здійснення державного архітектурно-будівельного контролю; 

подавати в письмовій формі, зокрема через електронний кабінет, свої 

пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки, складеного органом 

державного архітектурно-будівельного контролю за результатами перевірки та 

ін.  

- обов‘язки суб‘єктів містобудування (пункт 14) і, зокрема, надавати 

документи, пояснення в обсязі, який він вважає необхідним, довідки, відомості, 

матеріали, зокрема через електронний кабінет, з питань, що виникають під час 

здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.  

Виділений обов‘язок суб‘єктів містобудування (переважно – приватних 

осіб) засвідчує використання розробниками цієї урядової постанови принципу 

диспозитивності щодо прав та обов‘язків учасників адміністративної 

процедури. 

Завершуючи цей огляд адміністративно-процедурних та дотичних норм 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», звернемо також 

увагу на його статтю 38, присвячену знесенню самочинно збудованих об’єктів 
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будівництва. Первинно в ній регулюється втручальна адміністративна 

процедура, що розпочинається ex officio уповноваженим суб'єктом публічного 

адміністрування «у разі виявлення факту самочинного будівництва об’єкта, 

перебудова якого з метою усунення істотного відхилення від проєкту або 

усунення порушень законних прав та інтересів інших осіб, істотного 

порушення будівельних норм є неможливою» [114] і завершується прийняттям 

індивідуального адміністративного рішення – припису «про усунення 

порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних 

норм, державних стандартів і правил з визначенням строку для добровільного 

виконання припису» [114]. Однак у разі відмови або ігнорування адресатом 

встановленої у приписі вимоги уповноважений орган державного архітектурно-

будівельного контролю не володіє далі достатніми владними повноваженнями і 

повинен подати позов до суду про знесення самочинно збудованого об’єкта. 

Інакше кажучи, суб’єкт публічного адміністрування для належного завершення 

розпочатого адміністративного провадження зобов’язаний виступити 

позивачем у суді в цій справі. Тобто, індивідуальне адміністративне рішення (у 

даному прикладі – припис) фактично не може бути примусово виконане в 

адміністративному порядку,  а обов’язкова стадія адміністративної процедури – 

виконання адміністративного акта – може бути реалізованою лише через 

втручання судових органів.  

Описане правове регулювання в українському законодавстві можна 

окреслити як перетворення адміністративної процедури в судовий процес, 

тобто провадження у даному прикладі варто визнати «гібридним»,  

адміністративно-судовим. Таке провадження необхідно відрізняти від 

звичайного варіанта розвитку адміністративної справи, за яким адміністративне 

провадження еволюціонує в судове в разі виникнення (або продовження) 

юридичного спору, і в якому індивідуальне адміністративне рішення 

потенційно може бути примусово виконане  до судового розгляду. У 

наведеному ж прикладі із містобудівного законодавства його в принципі не 

можна примусово виконати, тобто повноцінно завершити, без залучення 
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судових органів. Подібний «гібридний» тип провадження, у якому 

адміністративне провадження переходить у судове, нерідко трапляється в 

правовому регулюванні втручальної діяльності публічної адміністрації в 

Україні, що буде засвідчене і щодо останньої із окреслених нами, медіасфері.       

Спеціальні законодавчі акти у медіа сфері із вмістом адміністративно-

процедурних норм є достатньо давніми, як для українського законодавства. 

Зокрема, первинну редакцію Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» було ухвалено ще в 1993 році, а редакцію Закону України «Про 

Національну  раду України з питань телебачення і радіомовлення» - у 1997 році 

[106; 116]. Тут також необхідно зауважити, що в цій сфері останнім часом 

очікується істотне оновлення правового регулювання та активно дискутується 

новий законопроєкт «Про медіа» [29], але наш огляд у цьому розділі роботи 

обмежимо чинними нормативно-правовими актами. 

Обидва названі вище чинні законодавчі акти, як і переважна більшість 

спеціального законодавства, поєднують матеріально-правові та процедурні 

норми.  Закон України «Про Національну  раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», виходячи навіть із самої назви, регулює переважно 

повноваження цього конституційного органу. Поряд з цим, окремі його норми є 

дотичним або навіть безпосередньо регулюють адміністративну процедуру. 

Зокрема, у присвяченій актам статті 17 визначено, що «Національна рада в 

межах своїх повноважень приймає регуляторні акти, у тому числі нормативно-

правові, а також інші акти індивідуальної дії» [106]. Тут не втримаємось від 

спокуси зауважити принаймні дві помилки у цьому формулюванні: по-перше, 

регуляторні акти є видом нормативно-правових, а не навпаки [103], а по-друге 

означення «інші» стосовно актів індивідуальної дії по суті означає їх 

належність до перших двох груп (нормативних чи регуляторних), що не є 

вірним.  

Поряд із цим як очевидний позитив варто зазначити, що в цій же статті 

закріплено окремі елементи адміністративної процедури, які відповідають її 

сучасним правилам і, зокрема, вимога наявності мотивувальної частини у 
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кожному акті індивідуальної  дії (загальне правило обґрунтування 

індивідуальних адміністративних рішень), а також вимога додаткових 

обґрунтувань рішень про відмову у видачі ліцензії чи  про відмову у 

продовженні строку дії ліцензії.  

Згадавши форму індивідуальних адміністративних рішень (ліцензія), яка 

використовується при виконанні відповідної функції публічної адміністрації, 

звернемо увагу, шо Національна  рада України з питань телебачення і 

радіомовлення уповноважена як надавати адміністративні послуги (з державної 

реєстрації телерадіоорганізацій і провайдерів програмної послуги та 

ліцензування телерадіомовлення), так і здійснювати контрольно-наглядову 

діяльність та застосовувати санкції до порушників відповідного законодавства. 

У другому із згаданих спеціальних нормативно-правових актів у 

медіасфері, Законі України «Про телебачення і радіомовлення», кількість 

адміністративно-процедурних норм є численнішою та включає, наприклад: 

- достатньо детальне регулювання інституту залишення заяви без розгляду 

(статті 24 та 29); 

- підстави та порядок прийняття рішення про анулювання ліцензії на 

мовлення (стаття 37) – тут фіксуємо спробу врегулювати інститут скасування та 

відкликання індивідуальних адміністративних рішень окремого суб’єкта 

публічного адміністрування.  

Поза тим, як було анонсовано в попередньому огляді спеціального 

законодавства в будівельній (містобудівній) сфері, у цьому Законі міститься 

регулювання «гібридного» типу, коли адміністративне провадження переростає 

в судове. Відповідно до його статті 72 «санкції за порушення законодавства про 

телебачення і радіомовлення застосовуються за рішенням суду або, у 

встановлених цим Законом випадках, за рішенням Національної ради» [116]. 

Тобто, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення як 

суб'єкт публічного адміністрування, може застосовувати до 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги лише санкції у вигляді 

оголошення попередження та стягнення штрафу. Однак, «якщо порушення не 
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були усунені після застосування санкції у вигляді стягнення штрафу, 

Національна рада звертається до суду з позовом про анулювання ліцензії на 

мовлення телерадіоорганізації або анулювання ліцензії провайдера програмної 

послуги» [116].   

На наш погляд, санкція у вигляді анулювання ліцензії засадничо носить 

адміністративно-правовий характер, хоч і належить до ще однієї запровадженої 

національним законодавцем змішаної форми – адміністративно-господарських 

санкцій згідно із статтею 239 Господарського кодексу України [30]. Ця теза 

непрямим чином підтверджується положенням пункту 13 статті 72 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», яка є аналогічною до норми статті 

39 Кодексу України про адміністративні правопорушення: 

«телерадіоорганізація чи провайдер програмної послуги вважаються такими, 

що не притягалися до відповідальності у вигляді стягнення штрафу, якщо 

протягом одного року з дня прийняття рішення про стягнення штрафу вони 

повторно не вчиняли порушення, передбаченого таким самим положенням 

цього Закону» [116]. 

Наведений приклад уже вдруге показує наявність у чинному 

законодавстві України проваджень «гібридного» типу, коли адміністративна 

процедура інтегрально переростає в судовий процес. Такий підхід, за наявності 

можливостей його критикувати прихильниками юридичного «пуризму» 

(чистоти), також засвідчує близькість адміністративної процедури і судового 

процесу, особливо в конфліктних (спірних) провадженнях. 

На завершення огляду спеціальних нормативно-правових актів у 

медіасфері зазначимо, що окреслене регулювання в базових Законах України 

«Про телебачення і радіомовлення» та «Про Національну  раду України з 

питань телебачення і радіомовлення» усе-таки охоплює лише деякі елементи 

адміністративної процедури, при тому достатньо вибірково та несистемно. А от 

більш повне правове забезпечення процедурних питань традиційно для 

українського права міститься в підзаконних нормативно-правових актах. 

Зокрема, втручальна адміністративна процедура значно детальніше 
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регламентується в акті, ухваленому самою Національною радою України з 

питань телебачення і радіомовлення - її рішенні «Про затвердження Інструкції 

про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів 

програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення та про порушення законодавства про рекламу» [139]. 

Підсумовуючи цей вибірковий огляд чинних спеціальних законодавчих та 

підзаконних нормативно-правових актів  України із вмістом адміністративно-

процедурних норм, доходимо до таких висновків. 

По-перше, акти спеціального законодавства в Україні здебільшого є 

комплексними і містять норми як матеріального, так і адміністративно-

процедурного права, хоча з відчутною перевагою матеріально-правового 

регулювання. 

По-друге, аналіз висвітлених спеціальних законодавчих актів у чотирьох 

важливих сферах публічного адміністрування засвідчує відверто недостатнє 

правове забезпечення адміністративно-процедурних аспектів діяльності 

уповноважених органів та наявність численних прогалин; такий стан не є 

випадковим, адже в переважній більшості випадків прийняття таких 

законодавчих актів обґрунтовувалось  доцільністю врегулювання в першу чергу 

матеріально-правових відносин. 

По-третє, вказане недостатнє регулювання адміністративної процедури в 

спеціальних законодавчих актах певною мірою компенсується у відповідних 

підзаконних нормативно-правових актах (Кабінету Міністрів України, 

міністерств, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення), 

які дещо конкретизують порядок діяльності суб‘єктів публічного 

адміністрування в окремих сферах, однак містять також і матеріально-правові 

приписи. 

По-четверте, як в законодавчих, так і підзаконних нормативно-правових 

актах, що регулюють певну сферу публічного адміністрування або ж діяльність 

певних органів, знаходимо немало норм, що відповідають сучасним світовим та 

європейським стандартам адміністративної процедури; однак такі 
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адміністративно-процедурні норми передбачено різною мірою та із різним 

ступенем конкретизації.  

По-п’яте, застосовані у чинних спеціальних нормативно-правових актах 

України юридичні поняття нерідко суперечать не лише одне одному, але й 

чималою мірою усталеній у загальноєвропейських документах м‘якого права 

адміністративно-процедурній термінології. 

По-шосте, чинні нормативно-правові акти із вмістом адміністративно-

процедурних норм не лише недостатньо регламентують адміністративно-

процедурні аспекти діяльності відповідних суб’єктів публічного 

адміністрування, але й запроваджують ускладнені конструкції, як-от: 

адміністративно-судове провадження змішаного (гібридного) типу, доцільність 

якого вважаємо достатньо дискусійною. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. З погляду як змістовного наповнення, так і системності 

адміністративно-процедурне законодавство України перебуває на значно 

нижчому етапі розвитку в порівнянні з іншими галузями національного 

законодавства. Такий стан становлення адміністративно-процедурного 

законодавства зумовлений як об’єктивними, так і суб’єктивними причинами.  

По-перше, практично до останнього часу українська адміністративно-

правова доктрина базувалась переважно на напрацюваннях радянського 

періоду,  у яких праву адміністративної процедури, на відміну від судового 

процесу, не приділялось належної уваги. Винятки в науковій літературі не були 

численними, хоч і достатньо вагомими, як на свій час. Проте єдиного підходу 

щодо змісту цієї підгалузі права так і не було вироблено (у правовій доктрині 

багатьох країн це самостійна галузь).  Як наслідок, і відповідне 

адміністративно-процедурне законодавство не розвивалось адекватно без 

належного наукового обґрунтування. 
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По-друге, відсутність загального закону (чи кодексу) про адміністративну 

процедуру в Радянському Союзі, а потім і Україні зумовило об’єктивне 

закріплення окремих адміністративно-процедурних норм у спеціальних 

законодавчих актах, присвячених окремим сферам діяльності виконавчої влади. 

Відповідно, громадяни та суб’єкти господарювання стикались з істотно 

відмінними процедурами у різних сферах, що далеко не завжди було 

виправданим. 

По-третє, на нашу думку, характерне для України (хоча не тільки) 

поєднання в спеціальних законодавчих актах норм матеріального і 

процедурного права (за традиційним для радянської загальної теорії права їх 

називають процесуальними), має право на існування, але на наш суб‘єктивний 

погляд засвідчує нижчий рівень нормотворчої техніки.  

По-четверте, знову ж таки за відсутності загального закону (або ж 

кодексу) про адміністративну процедуру,  певною тенденцією нормотворення в 

Україні стало ухвалення рамкових законодавчих актів, які регламентують 

надзвичайно широкі функції, що забезпечуються публічною адміністрацією, 

наприклад, надання адміністративних послуг чи контрольно-наглядову 

діяльність та передбачають окремі адміністративно-процедурні норми. 

По-п'яте, навіть у спеціальних та рамкових законодавчих актах правове 

регулювання адміністративної процедури не можна вважати достатнім та 

відповідним сучасним стандартам, що спричиняє необхідність детальної 

регламентації порядку прийняття рішень та вчинення інщих дій публічною 

адміністрацією у підзаконних нормативно-правових актах. Така ситуація 

викликала і викликає орієнтацію публічних службовців на підзаконне правове 

регулювання, незважаючи на закріплену Конституцією України ієрархію 

нормативно-правових актів. 

По-шосте, об’єктивним чинником, що також негативно впливає на 

системність розвитку законодавства, вважаємо також відсутність в Україні, на 

відміну від переважної більшості сусідніх держав, базового закону «Про 

нормативно-правові акти». Адже станом на сьогодні цілий ряд основоположних 
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для системи законодавства принципів, наприклад, пріоритету спеціального 

закону перед загальним (lex specialis derogat legi generali), не закріплено в 

жодному акті національного законодавства. І хоч такі принципи de facto 

враховуються в адміністративній, а особливо в судовій практиці, у певних 

ситуаціях таке застосування можна оскаржувати. Це негативно впливає не лише 

на системність відповідного законодавства, але й правову визначеність - як для 

публічних службовців, так і приватних осіб, які змушені практично в кожному 

випадку звертатись за захистом до суду. 

По-сьоме, станом на сьогодні, очевидно, бракує в Україні програмно-

політичного документа, спрямованого на системний розвиток та удосконалення 

адміністративно-процедурного законодавства. Розроблені у 90-роках минулого 

століття Концепція адміністративної реформи в Україні та Концепція реформи 

адміністративного права свого часу відіграли позитивну роль, але стосувались 

ширшого кола питань, включаючи організацію виконавчої влади. З метою 

сприяння нормотворчої діяльності в аналізованому напрямі вважаємо за 

доцільне розробити Концепцію розвитку адміністративно-процедурного 

законодавства, у якій його систематизація повинна стати засобом 

упорядкування існуючої сукупності адміністративно-процедурних норм. 

2. Загалом оцінюючи описаний стан джерел правового забезпечення 

адміністративної процедури, наважимось оцінити рівень його системності як 

низький. В одних сферах суспільних відносин роль законодавчих актів, що 

містять адміністративно-процедурні норми, є значною. Однак у більшості 

випадків переважає традиційне для України підзаконне правове регулювання 

порядку прийняття рішень та вчинення інших дій суб’єктами публічного 

адміністрування, при тому адміністративно-процедурні норми знаходимо в 

актах різної юридичної сили та території дії: урядових, міністерських чи   

локальних (місцевих). Логіки в такому хаотичному нагромадженні нормативно-

правових актів, що тою чи іншою мірою регулюють адміністративну процедуру 

є мало. Відсутність системного підходу розвитку адміністративно-

процедурного законодавства в Україні призвела до ситуації, коли кожний 
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наступний рівень суб’єктів публічного адміністрування (Кабінет Міністрів, 

міністерства та органи місцевого самоврядування) змушений заповнювати 

існуючі прогалини та робить це по-різному. 

         3. Положення чинного закону України «Про звернення громадян», з 

огляду на наявність окремих елементів врегулювання адміністративної 

процедури, без сумніву, відіграли позитивну роль для належного 

функціонування  органів державної влади та місцевого самоврядування як у 

Радянському Союзі, так і в незалежній Україні. Однак цей законодавчий акт не 

відповідає сучасним  потребам суспільства щодо ефективної реалізації та 

захисту прав громадян у відносинах із суб’єктами публічного адміністрування, 

а також європейським стандартам адміністративної процедури. 

4. Також загалом варто добре оцінити дочасну дію рамкових 

законодавчих актів і, зокрема, Закону України «Про адміністративні послуги» 

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

господарської діяльності», що регламентують дві з трьох основних функцій 

публічної адміністрації (послуги та інспектування) та містять ряд 

адміністративно-процедурних норм. 

Однак у разі прийняття загального закону «Про адміністративну 

процедуру» правове регулювання в аналізованому контексті об’єктивно 

ускладниться. Адже норми, що закріплюють адміністративну процедуру,  

будуть розміщені на трьох рівнях: спеціальних, рамкових та загального 

законодавчих актів, не кажучи про варіанти збереження підзаконного 

нормативно-правової регламентації. Така трирівнева система правового 

забезпечення діяльності публічної адміністрації видається доволі складною і 

може викликати колізії у практиці правозастосування. З огляду на наведене, 

адміністративно-процедурні норми обох названих рамкових законів повинні 

бути змінені, а частина – вилучена з правового обігу. 

5. Спеціальні нормативно-правові акти в Україні здебільшого є 

комплексними і містять норми як матеріального, так і адміністративно-

процедурного права, хоча з відчутною перевагою матеріально-правового 
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регулювання. Недостатнє регулювання адміністративної процедури в 

спеціальних законодавчих актах певною мірою компенсується у відповідних 

підзаконних нормативно-правових актах, які дещо конкретизують порядок 

діяльності  суб‘єктів публічного адміністрування в окремих сферах, однак 

також містять матеріально-правові приписи. 

У спеціальних нормативно-правових актах, що регулюють певну сферу 

публічного адміністрування або ж діяльність окремих органів, знаходимо 

немало норм, що відповідають сучасним стандартам адміністративної 

процедури. Однак такі адміністративно-процедурні норми передбачено різною 

мірою та із різним ступенем конкретизації. Крім того, застосовані в чинних 

спеціальних нормативно-правових актах України юридичні поняття нерідко 

суперечать не лише одне одному, але й чималою мірою усталеній у 

загальноєвропейських документах м‘якого права адміністративно-процедурній 

термінології.  
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РОЗДІЛ 4. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СИСТЕМАТИЗАЦІЇ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА 

ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

4.1 Історичний аспект формування адміністративно-процедурного 

законодавства. 

 

 У попередньому розділі було зроблено спробу окреслити стан чинного 

адміністративно-процедурного законодавства України, яке, без усякого сумніву 

до цього часу відстає від аналогів у багатьох зарубіжних державах, хоч і 

містить чимало його елементів. Як уже зазначалось, такий стан чималою мірою 

зумовлений історичними чинниками формування відповідної сукупності 

нормативно-правових актів. Тому для глибшого розуміння, перед розробкою 

кінцевих пропозицій щодо подальшого становлення та розвитку 

адміністративно-процедурного законодавства України, ще раз повернемось до 

історії його формування в зарубіжних державах та на рівні міждержавних 

інституцій.  

Звичайно, що така історія пов’язана передусім із систематизацією та її 

ключовим елементом у контексті аналізованого законодавства - ухваленням у 

відповідних юрисдикціях загальних актів (законів чи кодексів) про 

адміністративну процедуру, які є відносно новим явищем у правотворенні. 

Адже на відміну від приватного права, яке зазнавало кодифікації ще з часів 

Давнього Риму, систематизовані законодавчі акти про адміністративну 

процедуру приймаються в різних державах лише неповних сто років. З іншого 

боку, належне правове забезпечення адміністративної процедури  стає однією з 

передумов розвитку сучасних держав як один із вагомих стандартів доброго 

врядування. Відповідно, джерела права, що містять адміністративно-процедурні 

норми, набувають щораз більшого поширення. 

Перелік зарубіжних країн, які не систематизували в єдиному акті 

національне адміністративно-процедурне законодавство, до цього часу 



215 
 

залишається чималим. Цей перелік охоплює, зокрема, Велику Британію, 

Китайську Народну Республіку та Російську Федерацію. На нашу думку, 

причину такого підходу варто шукати в історичних витоках формування 

правових систем цих держав. Інакше кажучи, у правових системах названих 

держав (а також інших, що історично орієнтуються на їх право та, аналогічно, 

не мають загального закону чи кодексу) сформувались усталені доктринальні 

(або ж політичні) підходи до правового регулювання адміністративної 

процедури. Крім того, у законодавстві згаданих держав у цій сфері об’єктивно 

накопичилась достатньо велика кількість нормативно-правових актів, як на 

законодавчому, так і підзаконному рівні. Змінити чи скасувати таку сукупність 

актів є значно складніше, порівняно із  державами, які лише формують власну 

правову систему та не мають подібного нагромадження нормативно-правових 

актів. 

 Однак основною тенденцією розвитку адміністративно-процедурного 

законодавства в різних країнах світу протягом останніх майже ста років таки є 

розміщення визначальних адміністративно-процедурних норм у загальному 

законі (або ж кодексі). Більше того, ця тенденція продовжує прогресувати. 

Станом на сьогодні ми не володіємо повною інформацією щодо усіх існуючих 

країн світу, але можемо однозначно стверджувати, що кількість держав, які 

систематизували національне законодавство про адміністративну процедуру, 

постійно зростає. На Європейському континенті взагалі складно знайти країну, 

у якій не ухвалено загального закону (або ж кодексу) про адміністративну 

процедуру, а в деяких чинною є їх друга або ж навіть третя редакція. Винятки 

не є численними і до них належить, наприклад,  Румунія, право якої в силу 

історичних та мовних зв‘язків об’єктивно тяжіє до французького, у якому 

загальний адміністративно-процедурний кодекс було ухвалено лише зовсім 

недавно. Однак останніми роками, зважаючи на загальну тенденцію 

європеїзації, у румунській правовій доктрині також обґрунтовується 

доцільність прийняття загального закону про адміністративну процедуру [184] і 

його схвалення є лише питанням часу.  
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 На інших континентах названа загальна тенденція також не викликає 

сумніву. Наприклад, у Південній Америці загальні закони (або ж кодекси) 

діють у Бразилії, Перу та Чилі, в Азії – у Японії, Південній Кореї, Тайвані. 

Привабливість аналізованої моделі свого часу обґрунтував професор 

Оксфордського університету Д. Галліган, виділивши цілий ряд переваг 

ухвалення загального закону (чи кодексу) про адміністративну процедуру: 

1) адміністративно-процедурний кодекс вносить порядок і послідовність 

у те, як адміністративні органи використовують свої повноваження. Порядок і 

послідовність, у свою чергу, служить ефективності та економності  прийняття 

рішень; 

2) перевагою кодексу є те, що не потрібно кожного разу розробляти 

процедури при появі нових адміністративних справ; замість цього кодекс 

формулює загальний, встановлений знаменник, що відповідає різноманітним 

видам адміністративних дій, який може бути модифіковано за необхідності; 

3) адміністративно-процедурний кодекс встановлює мінімальні 

стандарти, які повинні дотримуватись у всіх сферах адміністрації. Адже ризик 

полягає в тому, що без єдиного кодексу процедури будуть сильно відрізнятись 

у залежності від контексту, при тому одні з них можуть перевищувати вимоги 

кодексу, інші ж будуть недостатніми; 

4) адміністративно-процедурні кодекси містять загальні принципи, які 

повинні застосовуватись у практиці діяльності публічної адміністрації. Ці 

принципи є вказівкою для публічних службовців, а також стандартом, відносно 

якого може бути оцінено їхні дії [23, c. 287-288]. 

Названі аргументи є доволі істотними і зумовлюють ухвалення  

національними парламентами різних країн загальних законів (або ж кодексів) 

про адміністративну процедуру (інша поширена назва – про адміністративне 

провадження) . Недоліки такого ухвалення пов‘язані передусім із згаданою 

вище складністю імплементації законодавчих актів у сформовані правові 

системи та, відповідно, можливістю виникнення правових колізій з існуючими 

джерелами права, що містять адміністративно-процедурні норми. 
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Одне з ключових питань, що також, практично завжди виникає при 

ухваленні загальних законів (або ж кодексів) про адміністративну процедуру, 

стосується предмета правового регулювання  такого законодавчого акта. 

Інакше кажучи, у кожній країні розробники законопроєкту повинні визначити 

обсяг питань, які будуть регламентуватись у загальному законі (чи кодексі). Це 

питання буде детальніше висвітлено в одному з наступних параграфів. Як 

показує порівняльно-правовий аналіз прийнятих актів, розробники переважно 

орієнтуються на аналогічні закони в державах, у яких загальні акти діють 

достатньо ефективно.  

В історико-правовому контексті наважимось стверджувати, що найбільше 

вплинули на становлення та розвиток адміністративно-процедурного 

законодавства у ХХ столітті наступні законодавчі акти: 

1) Закон  про загальну адміністративну процедуру Австрійської 

Республіки 1925 року; 

2) Акт про адміністративну процедуру Сполучених Штатів Америки 1946 

року; 

3) Закон про адміністративну процедуру Федеративної Республіки 

Німеччини 1976 року.  

На історії прийняття та змісті кожного із названих законодавчих актів 

зупинимось далі дещо детальніше. Австрійську першість щодо ухвалення 

загального акта про адміністративну процедуру відзначає переважна більшість 

сучасних дослідників. Однак перед висвітленням австрійської систематизації 

адміністративно-процедурного законодавства згадаємо також дві інші спроби 

такого ухвалення в деяких державних утвореннях, які відбулись ще наприкінці 

ХІХ століття в різних частинах Європейського континенту. 

Однією з перших таких спроб можна вважати прийняття у 1889 році 

закону Королівства Іспанії Закон «Про основи адміністративного провадження» 

(ісп. Ley de Bases de Procedimento Administrativo). Як випливає із самої назви, 

цей законодавчий акт носив рамковий характер, що згодом стало базою для 

однієї із моделей систематизації відповідного законодавства. У названому 
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Законі визначалися правові підстави процедур, що застосовувались публічною 

адміністрацією, при цьому визначати спеціальні засади у сфері діяльності 

окремих відомств було уповноважено окремих міністрів. У свою чергу, 

предметом регулювання міністерських актів були питання реєстрації поданих 

заяв, черговості та строків вирішення справ, доручень, одержання експертних 

висновків, заслуховування сторін, порядку прийняття рішення та їх 

оскарження. Інакше кажучи, за сучасною термінологією більшість 

адміністративно-процедурних норм у тогочасній Іспанії містилась у 

спеціальних нормативно-правових актах відповідних міністерств, а згаданий 

Закон регламентував лише найзагальніші аспекти адміністративної процедури. 

Іспанський Закон 1889 року було замінено через понад пів століття, коли 

у 1958 році було ухвалено новий законодавчий акт про адміністративне 

провадження, що мав на меті уніфікувати існуючі підходи до правового 

регулювання, але не запобіг поглибленню відмінностей між різними сферами 

застосування адміністративної процедури [211, с. 296-297]. Поряд з цим, 

дозволимо собі висловити гіпотезу, що з огляду на мовні та культурні зв‘язки 

зміст обох названих актів іспанського законодавства було в різні історичні 

періоди використано у державах Латинської Америки, багато з яких згодом 

ухвалили загальні закони (або ж кодекси) про адміністративну процедуру. 

  У ХІХ столітті було також здійснено спроби ухвалення законодавчих 

актів із вмістом адміністративно-процедурних норм в окремих німецьких 

землях. Зокрема, ще в 1884 році у землі Баден було ухвалено законодавчий акт 

«Про порядок здійснення спірно-адміністративного провадження у 

колегіальних адміністративних органах». Як бачимо, навіть назва цього 

законодавчого акта засвідчує його обмежений та достатньо вузький предмет 

правового регулювання. Польський дослідник З. Кмєцяк зазначає з цього 

приводу, що цей та деякі інші закони того часу варто розглядати не як знаряддя 

кодифікації, а радше як засіб, що слугував побудові елементарних конструкцій, 

характерних для сфери адміністративної процедури [200, c. 36-37]. 
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Такти чином, варто ствердити, що наприкінці ХІХ століття в деяких 

країнах Європи почали викристалізовуватись окремі складові елементи 

майбутнього правового регулювання адміністративної процедури. Перше ж 

системне регулювання, як уже зазначалось вище, мало місце в Австрійській 

республіці у 1925 році, коли було ухвалено чотири закони: 

1) про загальну адміністративну процедуру (нім. Allgemeines 

Verwaltungsverfahrengezetz); 

2) про виконавчу процедуру в адміністрації (нім. 

Verwaltungsvollstreckungsgezetz); 

3) про загальні положення кримінально-адміністративного права і 

процедуру в цих справах (нім. Verwaltungsstrafgezetz); 

4) про впровадження перелічених законів (нім. Einfurhrungsgezetz zu den 

Verwaltungsverfahrengezetzen) [210, c. 17]. 

Австрійська систематизація адміністративно-процедурного законодавства 

стала результатом наукових розробок, започаткованих ще за часів Австро-

Угорської імперії, а також базувалась на рішеннях Адміністративного 

трибуналу, що діяв у цій державі протягом кількох десятиріч. Як випливає із 

поданого переліку ухвалених законодавчих актів, у ній вперше було чітко 

виділено загальну адміністративну процедуру. Таким чином теж визнавалось 

існування спеціальних адміністративних процедур, що регулюють окремі сфери 

публічного адміністрування. 

Закон «Про загальну адміністративну процедуру» Австрійської 

Pеспубліки визначив засади, які забезпечили вищий рівень правової 

визначеності, уніфікували та спростили адміністративне провадження, а також 

конкретизували процедурні гарантії прав приватних осіб у такому провадженні. 

Серед останніх прав особи було закріплено, зокрема: 

-  право сторони бути вислуханою органом, що вирішує справу, на 

встановлення фактичного стану на підставі накопичених доказів, при створенні 

можливості для особи брати участь у збиранні доказової бази; 
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- обов‘язок органу усунути від розгляду службовця адміністрації, щодо 

якого виникли сумніви стосовно його неупередженості (інститут відводу); 

- обов‘язок органу мотивувати своє рішення та допустимість поновлення 

адміністративного провадження  у разі настання встановлених законодавством 

обставин [200, c. 37]. 

Такі норми сьогодні вже не дивують фахівців з адміністративно-

процедурного права, однак майже сто років тому були істотними новаціями. 

Висока якість австрійського Закону «Про загальну адміністративну процедуру» 

та ухвалених паралельно законодавчих актів, а також загалом авторитет 

австрійської правової системи зумовило прийняття новими державами, 

утвореними після розпаду Австро-Угорської імперії подібних нормативно-

правових актів.  Зокрема, базуючись на австрійському Законі, акти про загальну 

адміністративну процедуру у 1928 році ухвалили Польща та Чехословаччина, а 

в 1931 році – Югославія. Після  завершення Другої світової війни, у зв’язку із 

відомими політичними та економічними змінами, ці країни Східної Європи 

оновили власні нормативно-правові акти про загальну адміністративну 

процедуру (Чехословаччина – у 1955, Югославія – у 1956, а Польща – у 1960 

році). Зміст та наповнення адміністративно-правових норм у цих 

модифікованих актах і надалі базувався на австрійському, а також -  

попередньому національному досвіді правового регулювання, із зрозумілим 

урахуванням нових суспільно-політичних обставин. 

В інших державах Європи вплив першої австрійської систематизації 

адміністративно-процедурного законодавства існував, але був об’єктивно 

меншим. Наприклад, елементи австрійського підходу можна віднайти у декреті 

Президента Естонії від 30 грудня 1935 року «Кодекс адміністративної 

процедури» [200, c. 39], який діяв до втрати незалежності цією країною у 1940 

році. 

 У зарубіжних державах, у яких правова система належить до common law, 

роль законодавчих актів у системі джерел права є традиційно меншою, що 

можна вважати однією із передумов тривалішої відсутності законодавчого 
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регулювання адміністративної процедури. Однак у 30-х роках ХХ століття в 

Сполучених Штатах Америки, у зв‘язку із запровадженням нової економічної 

політики, значно збільшилась кількість адміністративних органів (агенцій) та їх 

повноваження. Відповідно, об‘єктивно почала зростати роль норм публічного 

(передусім адміністративного) права в забезпеченні їхньої діяльності.  

Зазначені численні адміністративні агенції були наділені 

повноваженнями приймати рішення та вчиняти дії, що істотно впливали на 

права приватних осіб та публічний добробут. Органічні закони, відповідно до 

яких створювались такі агенції, наділяючи їх певними повноваженнями, майже 

не регулювали процедури, за якою вони мали функціонувати. У результаті 

кожна агенція створювала власні ідіосинкратичні процедури [212, c. 275]. У 

контексті нашого дослідження тут зауважимо, що такий опис чималою мірою 

нагадує існуючий (через вісімдесят років – sic!) у сучасній Україні стан 

правового забезпечення адміністративної процедури, у якому істотну, а 

подекуди й фактично переважну роль відіграють підзаконні нормативно-

правові акти. 

Власні адміністративні процедури американських федеральних агенцій 

стосувались виконання ними подібних  функцій, однак при тому значно 

відрізнялись у залежності від агенції, а часами навіть від справи в конкретній 

агенції. Такий стан викликав застереження у двох контекстах. По-перше, у 

певних випадках процедури видавались неадекватними для захисту приватних 

осіб від свавільного порушення їх прав діяннями агенцій та для забезпечення 

публічного блага при прийнятті агенціями рішень. По-друге, відсутність 

єдиного підходу у процедурах, що застосовувались федеральними агенціями, 

ускладнювало для сторін ефективну участь в адміністративному провадженні, 

оскільки вони часто не мали змоги передбачити наперед, яку процедуру 

застосує агенція в конкретній справі [212, c. 276].   

У зв‘язку з наведеним, розробка загального законодавчого акта про 

адміністративну процедуру розпочалась у Сполучених Штатах Америки вже у 

30-х роках минулого століття і була відповіддю на зазначені проблеми у 
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правовому забезпеченні діяльності адміністративних агенцій. Результатом 

нормотворчої  діяльності стало прийняття у 1946 році федерального Акта про 

адміністративну процедуру (англ. Act on Administrative Procedure), який 

раціоналізував порядок прийняття рішень федеральними агенціями і забезпечив 

більшу єдність та передбачуваність процедур, що ними застосовуються. 

Оскільки ухвалення цього Акта не лише стало першою систематизацією 

адміністративно-процедурного законодавства в державах common law, але, як 

стверджують провідні американські дослідники, зумовило сучасну еру 

адміністративного права [212, c. 33], висвітлимо основні положення даного 

законодавчого акта. 

Базовою відмінністю американського Акта про адміністративну 

процедуру, у порівнянні із попередньо висвітленим австрійським Законом, 

варто  назвати правове регулювання не лише порядку прийняття 

адміністративними органами індивідуальних адміністративних рішень (нім. 

Besheid). Американський Акт окремо та, чималою мірою, відмінно регулює два 

типи процедури ухвалення рішень:  як індивідуальних (англ. Adjudication), так і 

нормативних (англ. Rules) [221, c. 7]. До цього часу в зарубіжній 

адміністративно-правовій літературі домінує переконання, що такий спосіб 

регулювання може бути ефективнішим від простого вирішення ad casum 

(конкретних індивідуальних справ), оскільки дозволяє вирішити різні питання в 

межах одного провадження [200, c. 40].   

Базуючись на такому поширенні сфери дії, американський Акт про 

адміністративну процедуру цим не обмежується і далі достатньо чітко 

розмежовує неформальні (прості) та формальні (складні) адміністративні 

провадження, що визначають порядок прийняття як індивідуальних, так і 

нормативних рішень.    У результаті аналізований Акт запроваджує чотири 

види процедури, які потенційно можуть застосовуватись адміністративними 

агенціями: 

1) формальне (формалізоване) прийняття індивідуальних рішень (англ. 

formal adjudication); 
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2) неформальне (спрощене) прийняття індивідуальних рішень (англ. 

informal adjudication); 

3) формальне нормотворення (англ. formal rulemaking); 

4) неформальне нормотворення (англ. informal rulemaking).  

Перша із названих процедур чималою мірою нагадує судовий процес, 

адже тут відбувається слухання перед спеціальною посадовою особою 

адміністративної агенції - суддею адміністративного права, заслуховуються 

докази сторін і навіть може бути проведено перехресний допит. Високий 

ступінь формалізованості цієї процедури обґрунтовується тим, що у 

складніших адміністративних справах учасники адміністративного 

провадження нерідко мають різні приватні інтереси, які до того ж можуть 

суперечити інтересу публічному.   Тому завданням публічної адміністрації є, по 

суті, вирішення правового спору між учасниками, а також між ними та самим 

органом, і цю адміністративну процедуру можна сміливо віднести до 

квазісудового типу. 

 Четверта із викладеного вище переліку, процедура неформального 

нормотворення, у свою чергу вже більше нагадує спрощений законодавчий 

процес. При її застосуванні   адміністративна агенція не зобов‘язана проводити 

детальне формалізоване усне слухання. Однак нормативно закріплюється 

обов‘язок оголосити про намір прийняти нормативний акт, висвітлити його 

зміст, а також дати можливість усім заінтересованим особам протягом 

встановленого періоду висловити свої пропозиції щодо проєкту. 

 Третя із перелічених вище, процедура формального нормотворення 

певною мірою поєднує ознаки першої та четвертої.   Вона вимагає від 

адміністративної агенції забезпечити майже всі істотні процедурні 

запобіжники, зазвичай характерні для порядку вирішення правового спору між 

індивідами, але при тому агенція розглядає правило, що буде 

використовуватись багатьма особами і повинно якнайкраще служити 

досягненню публічного блага [212, c. 276]. 
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Найпоширенішим видом адміністративної процедури усе ж таки є друга 

із названих, процедура неформального (спрощеного) прийняття індивідуальних 

рішень. Незважаючи на це, аналізований тут американський Акт 1946 року 

цьому виду адміністративної процедури не присвячує багатьох приписів і така 

процедура додатково регламентується органічними (спеціальними) законами, 

які регламентують функціонування певної адміністративної агенції, правилами 

самої агенції, основоположною нормою Конституції  США про належну 

процедуру (англ. due process), а також судовими прецедентами. 

Наприкінці цього короткого висвітлення змісту американського Акта про 

адміністративну процедуру зазначимо, що закладені в ньому ідеї вплинули на 

зміст відповідного законодавства  в різних куточках світу. Із найближчих до 

України держав не викликає сумніву запозичення його норм до Загального 

адміністративного кодексу Республіки Грузія, ухваленого в 1999 році [79]. 

Поряд із цим, із викладеного короткого змісту американського Акта випливає, 

що його найслабшим місцем було правове забезпечення процедури 

неформального прийняття індивідуальних рішень, яка в адміністративній 

практиці є найчисленнішою за кількістю застосувань. 

Як зазначалось вище, третім законодавчим актом, який істотно вплинув 

на становлення та розвиток адміністративно-процедурного законодавства у ХХ 

столітті, став прийнятий у 1976 році Закон «Про адміністративну процедуру» 

Федеративної Республіки Німеччини. Оскільки практично всі варіанти 

українського проєкту Адміністративно-процедурного кодексу (згодом – Закону 

про адміністративну процедуру) базувались саме на цьому німецькому Законі, 

коротко висвітлимо історію та передумови його прийняття. Як засвідчує дата 

прийняття, у Німеччині з різними політичними режимами не поспішали із його 

ухваленням і це при тому, що загалом адміністративно-правова доктрина на 

німецьких землях у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття 

розвивалась дуже інтенсивно. Однак власне адміністративній процедурі 

приділялось значно менше уваги, у порівнянні як з нормами матеріального 
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права, якими визначались повноваження адміністративних органів, так і 

процесуальними нормами, якими регламентувався судовий процес.  

Поряд з цим, уже тоді німецькі науковці проголошували ідеї, що є 

основою сучасної доктрини адміністративної процедури. Зокрема, один із 

засновників німецького адміністративного права професор Отто Майєр писав 

про „Justizförmigkeit der Verwaltung“, тобто що публічна адміністрація також 

повинна бути зв‘язана (обмежена) ідеалами судової справедливості. Однак 

аналогія Майєра не фокусувалась на дотриманні адміністрацією процедури, а 

радше на юридично обов‘язкових рішеннях, що найкраще вирішують 

індивідуальну справу [214, c. 942]. Інакше кажучи, основний акцент покладався 

на результат адміністративної процедури – адміністративний акт, навколо якого 

і сьогодні базується вивчення адміністративного права у німецьких 

університетах. 

В історико-правовому аспекті необхідно також відзначити  особливу роль 

адміністративних процедур у податковій сфері для розвитку відповідної 

правової доктрини та законодавства у Німеччині. Як зазначає уже цитований 

нами дослідник Й. Пуделька, «чинний нині Закон про податкові процедури був 

прийнятий у 1977 році, він змінив діючий до нього Імперський закон про 

податкові процедури від 1919 року (нім. Reichsabgabenordnung). Отже, у праві, 

що регулює податкові процедури, кодифіковані правила з'явилися значно 

раніше, ніж правила загальних адміністративних процедур» [127, c. 24]. Більше 

того, напрацювання німецького законодавства про спеціальні податкові 

адміністративні процедури було чималою мірою використано в майбутньому, у 

наукових дискусіях та безпосередньо при розробці загального Закону в 1976 

році.    

Однак, окреслена в попередньому розділі ідея врегулювання загальної 

адміністративної процедури впродовж багатьох десятиліть усе-таки залишалась 

на рівні адміністративно-правової доктрини. Навіть Основний Закон 

Федеративної Республіки Німеччини 1949 концентрує свою увагу на судовому 

захисті, а вимога дотримання процедури представниками виконавчої влади не 
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передбачена, на відміну від згадуваного положення Конституції Сполучених 

Штатів Америки про due process. Незважаючи на висвітлений вище, доволі 

успішний австрійський та американський досвід правового регулювання 

адміністративної процедури, у німецьких наукових колах протягом тривалого 

часу існував чималий скептицизм щодо можливості систематизації 

адміністративно-процедурного законодавства в єдиному загальному акті [214, 

c. 943].  

 Проте у 1960 році традиційна щорічна конференція німецьких юристів 

таки проголосувала за доцільність розробки такого акта, хоча спротив багатьох, 

передусім науковців, був істотним (ця ситуація чималою мірою нагадує стан із 

початком розробки національного законопроєкту в Україні через сорок років, 

на початку двадцять першого століття). У кінцевому підсумку в 1976 році, у 

результаті активних і тривалих професійних дискусій, Закон «Про 

адміністративну прцедуру» Федеративної Республіки Німеччини (нім. 

Verwaltungsverfahrengezetz) було доопрацьовано і ухвалено. Згадані дискусії, 

очевидно, позитивно вплинули на якість цього Закону, як у частині його доброї 

структурованості, так і змістовного наповнення. Поряд із цим, розробники 

обрали в ньому вузьке розуміння адміністративної процедури, яка передбачає 

регулювання лише зовнішньо спрямованої діяльності суб‘єктів публічного 

адміністрування, пов‘язану з прийняттям індивідуального адміністративного 

акта або ж укладенням публічно-правового договору. Таким чином, німецький  

Закон не регламентує порядку вчинення: 

-  внутрішньо спрямованих рішень та дій суб‘єктів публічного 

адміністрування, орієнтованих на виконання ієрархічно підпорядкованими 

органами або публічними службовцями; 

- зовнішньо спрямованих дій суб‘єктів публічного адміністрування, які не 

тягнуть правових наслідків (фактичних або ж реальних дій); 

- укладення за участю суб‘єктів публічного адміністрування договорів, 

які регламентуються приватним і передусім цивільним правом; 
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- нормативно-правових актів, що ухвалюються суб‘єктами публічного 

адміністрування у випадках надання законом або ж делегування такого 

повноваження.  

Дещо спрощуючи, можна стверджувати, що норми німецького Закону 

спрямовано переважно на регламентацію процедури прийняття 

адміністративного акта індивідуального характеру. Саме в цьому напрямі 

Verwaltungsverfahrengezetz 1976 року містить найдетальніше регулювання, яке з 

одного боку, розвиває ідеї попереднього, передусім австрійського 

законодавства, а з іншого – впроваджує цілком нові юридичні конструкції. У 

контексті розвитку вже існуючих в законодавстві інших держав 

адміністративно-процедурних норм тут варто  назвати, зокрема: 

- удосконалення регламентації права приватних осіб бути вислуханими 

перед прийняттям адміністративного акта, яке поширюється не лише на 

адресатів такого акта, але й інших заінтересованих осіб (параграф 28 Закону); 

- детальнішу регламентацію обґрунтування адміністративного акта 

уповноваженим суб‘єктом, а також випадків, коли такого обґрунтування 

здійснювати не потрібно  (параграф 39 Закону). 

Поряд і цим, в аналізованому законодавчому акті було врегульовано 

цілий ряд практичних ситуацій у публічному адмініструванні, вирішення яких 

до цього часу по-різному тлумачиться в багатьох правових системах. Серед 

прикладів можна назвати норми параграфа 45 німецького Закону, що 

закріплюють чіткі правила щодо виправлення процедурних та формальних 

помилок та їх впливу на чинність адміністративного акта. Без сумніву, чималим 

досягненням розробників також є регламентація детальних правил скасування  

та відкликання адміністративних актів уповноваженими суб‘єктами публічного 

адміністрування (відповідно, параграфи 48 та 49). 

У цілому норми німецького Закону «Про адміністративну процедуру» 

1976 року присвячено переважно спрощеному адміністративному 

провадженню, що об‘єктивно займає левову частку діяльності публічної 

адміністрації будь-якої держави. При тому наскрізною ідеєю є закріплення 
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навіть у такому спрощеному провадженні додаткових правових гарантій 

приватних осіб, що в кінцевому підсумку сприяє більшій легітимності 

майбутнього рішення уповноваженого суб‘єкта публічного адміністрування. 

Поряд із цим, в окремих розділах та частинах додатково регулюються 

особливості складніших видів адміністративної процедури і, зокрема: 

- формалізована  процедура із проведенням слухання та застосуванням 

інших засобів доказування; 

- процедура затвердження плану як окремого виду адміністративного 

рішення (акта); 

- процедура адміністративного оскарження, яку усе- таки варто визначити 

як стадію адміністративної процедури, а не її вид. 

Чіткість та зрозумілість юридичних норм німецького Закону, а також 

загалом авторитет німецької адміністративно-правової доктрини та права, 

безсумнівно, стали визначальними факторами для орієнтації саме на його 

положення і в українських розробників проєкту Адміністративно-процедурного 

кодексу.  До окресленого варто додати, що описаний німецький федеральний 

Закон регулює виключно загальну адміністративну процедуру, чітко 

відмежовуючи її від спеціальних адміністративних процедур, щодо яких діють 

у податковій та соціальній сферах діють окремі процедурні закони.  Як 

відзначається у правовій літературі, «у всіх трьох процедурних законах діють в 

основному однакові принципи. Природно, це стосується в першу чергу 

принципу офіційного встановлення обставин. Усі три процедурних закони 

регулюють, в основному, процедуру видання адміністративних актів і, крім 

того, процедури обґрунтування, скасування і оскарження адміністративних 

актів. Відмінності при цьому є тільки в деталях, наприклад, у нормах, що 

стосуються формування захисту довіри в разі скасування адміністративного 

акта. Тому в літературі (німецькій – А.Ш.) широко представлено думку, що не 

потрібно ніякого особливого закону про податкові процедури, а їх особливості 

можна було б урахувати просто шляхом внесення доповнень або винятків до 

загального» [127, c. 19]. У  контексті розвитку, а точніше становлення 
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українського адміністративно-процедурного законодавства остання теза вже не 

є новою для вітчизняних фахівців, адже у 2018 році у Львові було проведено 

спеціалізовану міжнародну конференцію на тему єдності адміністративних і 

фінансових процедур (Вороновські читання) [20]. До цієї тематики ще 

неодноразово повернемось у ширшому контексті співвідношення загального і 

спеціального адміністративно-процедурного законодавства. 

Серед інших держав, які систематизували адміністративно-процедурне 

законодавство і при тому ухвалили відмінні підходи, варто виділити 

Королівство Нідерланди. Подібно до Федеративної Республіки Німеччини, 

розробка процедурного закону тут супроводжувалась активними науковими 

дискусіями, тривала понад десять років і завершилась у 1994 році ухваленням 

Акта із загального адміністративного права  (нідерл. Algemene wet bestuursrecht 

or Awb) [229], структура та зміст якого чималою мірою відрізняється від 

окреслених вище аналогів в інших державах. Сучасні нідерландські професори 

Т. Баркхуізен, В. ден Оуден та Й. Шуурманс, описуючи кодифікацію 

адміністративно-процедурного законодавства у цій державі, зазначають, що її 

найважливішою ціллю було сприяння єдності адміністративного законодавства, 

його систематизація та спрощення, де це можливо [185, с. 261].  Однак 

нідерландський закон навряд чи має вплив на розвиток адміністративно-

процедурного законодавства інших держав, який можна порівнювати із 

австрійським, американським чи німецьким,  хоча використання окремих 

елементів правового регулювання з нього не виключається і для інших 

правових систем.  

Наприкінці цього історичного огляду лише побіжно згадаємо, що у 2015 

році загальний акт про адміністративну процедуру було на кінець прийнято і   у 

Франції – державі, у якій почало формуватись адміністративне право ще у 

дев‘ятнадцятому столітті. Італійський дослідник М. де Донно називає 

ухвалення відповідного законодавчого акта, що дослівно перекладається 

українською як Кодекс відносин між громадськістю та адміністрацією (франц. 

Code des relations entre le public et l’administration) кінцем французького 
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винятку [192, c. 223] в адміністративно-процедурному праві. Однак незважаючи 

на потенційний вплив французького Кодексу на законодавство інших держав у 

майбутньому, зауважимо, що його зміст формувався під впливом сучасної 

загальноєвропейської тенденції конвергенції адміністративно-процедурного 

права, на чому також ще зупинимось у цій роботі.  

Підсумовуючи характеристику історичного формування адміністративно-

процедурного законодавства в різних державах протягом останніх ста 

п‘ятдесяти років, доходимо наступних висновків. 

Виникнення адміністративно-процедурного права, а точніше законодавче 

закріплення його окремих елементів розпочалось у європейських державах ще 

наприкінці дев‘ятнадцятого століття. Однак повноцінне становлення 

адміністративно-процедурного законодавства варто починати з 1925 року, коли 

в Австрійській Республіці, як уже згадувалось, відбулась перша якісна 

систематизація. Відтоді європейською, а потім і загальносвітовою тенденцією 

стало ухвалення в різних державах світу загальних актів (законів, кодексів) про 

адміністративну процедуру. Названа тенденція об‘єктивно зумовлена тим, що 

кількість переваг такого ухвалення значно переважає кількість потенційних вад 

такого вирішення. 

Найбільший вплив на розвиток змісту адміністративно-процедурного 

регулювання справили, на нашу думку, відповідні законодавчі акти 

Австрійської Республіки, Сполучених Штатів Америки та Федеративної 

Республіки Німеччини. Ця теза не виключає чималого впливу адміністративно-

правової доктрини та підходів до правового регулювання адміністративної 

процедури деяких інших розвинутих країн  (наприклад, впливу іспанського 

законодавства на ухвалення подібних законодавчих актів у Латинській Америці 

чи потенційно логічного запозичення норм нового французького Кодексу у 

країнах «франкофонії»). 

Ключовим питанням для кожної держави, що ухвалює загальний акт 

(закон або ж кодекс) про адміністративну процедуру, є вирішення питання 

стосовно його співвідношення із актами спеціального законодавства. Такі акти 
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у меншій чи більшій кількості залишаються чинними практично у всіх 

юрисдикціях, а тому першочерговим завданням законодавця кожної держави є 

максимально чітке розмежування дії загального та спеціальних законів. З 

огляду на важливість цього питання, йому буде присвячено окремий параграф 

про моделі систематизації адміністративно-процедурного законодавства. 

У згаданих загальних актах про адміністративну процедуру різних держав 

було застосовано різне, як широке, так і вузьке розуміння базового поняття – 

власне адміністративної процедури. Відповідно, істотно відмінним є обсяг 

правового регулювання загальних законів (чи кодексів) у різних юрисдикціях, 

які належать як до civil, так і common law, що також висвітлимо окремо та 

детальніше. 

 

 

4.2 Моделі систематизації адміністративно-процедурного 

законодавства, їх переваги та недоліки 

 

Окреслене у попередньому параграфі ухвалення загальних актів (законів 

або ж кодексів) про адміністративну процедуру за змістом означало 

визначальний крок до систематизації відповідного законодавства, норми якого 

до того часу існували, але були розпорошені у великій кількості законодавчих та 

підзаконних нормативно-правових актів. 

Завданням будь-якої систематизації законодавства є впорядкування та 

удосконалення існуючих або створення нових юридичних норм. Як зазначає 

В.М. Косович, коли постає питання про удосконалення чинного законодавства, 

фахівці звертають увагу на можливості його систематизації, що трактується як 

діяльність щодо зведення нормативно-юридичних актів (та інших джерел 

права) у цілісний комплекс [55, c. 446-447]. 

Деякі галузі чинного законодавства, у силу історичних та політичних 

чинників є достатньо добре систематизованими: в Україні зазначене стосується 

передусім кримінального законодавства. В інших галузях і зокрема, в 
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адміністративному законодавстві, стан систематизації є значно гіршим. 

Наприклад, найвідоміший для багатьох поколінь юристів акт адміністративного 

законодавства - Кодекс Української Радянської Соціалістичної Республіки про 

адміністративні правопорушення на час його прийняття у 1984 році справді 

систематизував юридичні норми у сфері адміністративної відповідальності, але 

з часом перетворився у квазі-кодекс, який станом на сьогодні лише частково 

регламентує відповідні суспільні відносини, поряд з іншими законодавчими 

актами. При тому ця теза стосується як уміщених у ньому норм матеріального 

права, так і адміністративно-процедурних. 

Ще менш систематизованим в Україні залишається адміністративно-

процедурне законодавство, яке мало б закріплювати порядок прийняття рішень 

та вчинення інших дій суб‘єктами публічного адміністрування. Як уже 

зазначалось, відсутність до цього часу систематизованого законодавчого акта 

про адміністративну процедуру зумовлена, зокрема, інколи діаметрально 

протилежними поглядами українських адміністративістів щодо цього питання, 

з яких виділимо праці І.В. Бойко, О.Т. Зими, О. М. Соловйової [5], В.Д. 

Астахова, Т.О. Коломоєць [47], І.О. Картузової, А.Ю. Осадчого [38], Є.С. 

Герасименка, Н.Ю. Задираки  [25],   Т.О. Гуржія,  О.В. Кузьменко  [57],   О.І. 

Миколенка  [67],  

В.П. Тимощука [152]. Відсутність хоча б позірного консенсусу щодо ключових 

питань адміністративної процедури серед науковців спричиняє невпевненість 

політичних діячів та їх радників і консультантів щодо змісту, а навіть 

доцільності ухвалення загального акта (закону або ж кодексу). У результаті в 

частині адміністративно-процедурного законодавства Україна відстає не лише 

від переважної більшості держав-членів Європейського Союзу, але й від держав 

- колишніх республік Радянського Союзу, включаючи Середню Азію.  

З огляду на наведене, спробуємо детальніше проаналізувати 

альтернативні варіанти систематизації адміністративно-процедурного 

законодавства. Інакше кажучи, варто висвітлити моделі такої систематизації, 
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адже її доцільність, , ніхто не заперечує, адже це б суперечило здоровому 

глузду.  

Виходячи із висвітленої у попередньому параграфі історії становлення та 

розвитку адміністративно-процедурного законодавства, основним варіантом 

систематизації, який підтримують щораз більше українських науковців (а інші 

просто ігнорують до прийняття змін у позитивному законодавстві), є ухвалення 

загального акта (закону або ж кодексу) про адміністративну процедуру. Такий 

законодавчий акт повинен закріпити єдині стандарти щодо порядку прийняття 

рішень та вчинення інших дій усіма суб‘єктами публічного адміністрування 

(включаючи органи місцевого самоврядування та суб‘єкти делегованих 

повноважень). Ухвалення такого закону (або ж кодексу) не виключає 

продовження чинності норм спеціальних законодавчих актів, що визначають 

такий порядок у певних сферах суспільних відносин або ж для окремих 

суб‘єктів публічного адміністрування. Як уже зазначалось, подібний стан існує 

у багатьох зарубіжних юрисдикціях, де протягом тривалого часу діють як  

загальний акт про адміністративну процедуру, так і спеціальні закони із 

вмістом адміністративно-процедурних норм. У зв‘язку з можливою 

конкуренцією юридичних норм, надважливим питанням тут стає закріплення 

чіткого співвідношення положень загального і спеціального законодавства. 

Варіантів вирішення цього питання первинно є два: традиційне, базоване на 

давньоримському принципі юридичного  закріплення пріоритету спеціальних 

норм або ж навпаки – вищої сили загального закону (або ж кодексу). 

Кардинально відмінною альтернативою є відмова від ухвалення 

загального акта про адміністративну процедуру і продовження практики 

регламентації адміністративної процедури в спеціальних законодавчих актах, 

що поширюють свою дію на певні сфери суспільних відносин або ж для 

окремих суб‘єктів публічного адміністрування. Переваги та недоліки подібного 

підходу висвітлимо також. При цьому зазначимо, що в силу як об‘єктивних, так 

і суб‘єктивних чинників, українське адміністративно-процедурне законодавство 

(точніше – його наявні елементи) продовжує існувати в межах такого варіанта 
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протягом достатньо тривалого періоду з часу проголошення незалежності (і до 

цього, у рамках радянської правової системи).  

Таким чином, можна виділити три основні моделі систематизації 

адміністративно-процедурного законодавства, які застосовуються у правових 

системах різних держав світу: 

1) ухвалення загального акта (закону або кодексу) про адміністративну 

процедуру із збереженням пріоритету спеціального законодавства; 

2) ухвалення загального акта про адміністративну процедуру, що матиме 

вищу юридичну силу стосовно відповідного спеціального законодавства; 

3) продовження ухвалення актів спеціального адміністративно-

процедурного законодавства для певних сфер суспільних відносин або ж для 

окремих суб’єктів публічного адміністрування, однак із запровадженням 

загальних принципів та правил адміністративної процедури в юридичні норми 

кожного спеціального законодавчого акта. 

Розглянемо кожну із запропонованих моделей систематизації 

адміністративно-процедурного законодавства детальніше. 

Перша модель, ухвалення загального акта про адміністративну процедуру 

із збереженням пріоритету спеціального законодавства розглядається як 

основний варіант удосконалення, а по суті - становлення аналізованого 

законодавства в Україні і це зумовлено чималою кількістю чинників. Не 

зупиняючись на неодноразово висвітлених нами перевагах ухвалення 

загального закону (або ж кодексу) про адміністративну процедуру, відзначимо 

апробованість цього шляху переважною більшістю наших сусідніх держав із 

Європейського Союзу. Саме на названу модель орієнтують також документи 

м‘якого права, ухвалені структурами Ради Європи та Європейського Союзу і, 

зокрема, Рекомендація CM/Rec(2007)7 Комітету Міністрів Ради Європи від 20 

червня 2007 року державам-членам щодо доброго адміністрування [216] та 

Резолюція Європейського парламенту від 15 січня 2013 року з рекомендаціями 

Комісії з адміністративно-процедурного права в Європейському Союзі. 

Наприклад, в останньому документі передбачено, що загальний акт про 
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адміністративну процедуру повинен містити універсальний набір принципів і 

окреслювати процедуру, яка застосовується як  положення  de minimis, якщо не 

існує lex specialis. Крім того, гарантії реалізації прав громадян, визначених у 

межах секторних інструментів (спеціальних нормативно-правових актів), не 

можуть передбачати меншої охорони, чим гарантії передбачені в загальному 

акті про адміністративну процедуру [195]. 

Затосування аналізованої моделі, на нашу думку, вимагає, щоб її 

розробники чітко усвідомили та виклали в юридичних нормах майбутнього 

загального акта наступне.  

По-перше, необхідно чітко визначитись, чи повинні бути «повні» 

винятки, тобто сфери правового регулювання (перелік яких очевидно не 

повинен бути чисельним), на які загальний акт (закон або кодекс) про 

адміністративну процедуру взагалі не поширюється. Досвід багатьох держав 

Європейського Союзу і, зокрема, Федеративної Республіки Німеччини та 

Республіки Польща, згідно з яким процедура застосування податкового 

законодавства регламентується окремим законодавчим актом, може бути 

використаний у цій частині, але не повинен розглядатись як аксіома. Цей 

варіант логічно передбачає, що всі сучасні стандарти адміністративної 

процедури повинні  міститись і в окремому чи окремих спеціальних 

законодавчих актах, які можуть поєднувати норми матеріального та 

процедурного права.  

По-друге, на всі інші сфери діяльності публічної адміністрації загальний 

акт про адміністративну процедуру відповідно поширюється, якщо спеціальний 

закон не закріплює відмінних правил. Такі відмінності повинні бути 

обґрунтовані об‘єктивними особливостями відповідної сфери суспільних 

відносин (наприклад, ядерної енергетики) або об‘єкта правового регулювання 

(наприклад, зброї чи наркотичних засобів).  

По-третє, норми спеціального законодавства мали б максимально 

відповідати загальним принципам адміністративної процедури, але навіть цього 

не достатньо на сучасному етапі. Відмінності адміністративно-правових 
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приписів не повинні  «ламати» деякі усталені норми із загальних актів про 

адміністративну процедуру. Наприклад, вважаємо невиправданим обмежувати 

існуючі в багатьох загальних законах та кодексах процедурні норми про 

можливість відводу службовця (чиновника, функціонера) публічної 

адміністрації, адже в такому випадку це може загрожувати  об‘єктивному та 

неупередженому розгляду і вирішенню адміністративної справи.  

По-четверте, суб‘єкти правотворчості повинні чітко усвідомлювати, що 

загальний акт про адміністративну процедуру, на відміну від судових 

процесуальних кодексів, первинно спрямований на реалізацію громадянами та 

суб‘єктами господарювання встановлених Конституцією та законами України 

прав, свобод та законних інтересів, а не на їх захист. Поза стадією 

адміністративного оскарження, основну частину в аналізованому загальному 

законі (або ж кодексі)  повинна займати регламентація спрощеного 

провадження, не пов‘язаного (принаймні на перших стадіях) із вирішенням 

правового спору. Зазначене не виключає наявності в ньому процедурних норм, 

регулюючих в окремій главі загальних правил повного розгляду  

адміністративної справи судового типу із можливим проведенням слухання. 

Хоча саме ці аспекти: необхідність повного розгляду справи із заслуховуванням 

сторін, обов‘язкове проведення експертизи чи подання висновків спеціалістів, 

особливості доказування - мали б регулюватись у відповідних спеціальних 

законах і відображати їх процедурні особливості.  

Друга із названих вище моделей систематизації, що передбачає ухвалення 

загального акта про адміністративну процедуру із вищою юридичною силою 

стосовно відповідного спеціального законодавства достатньо рідко 

застосовується в законодавстві зарубіжних держав. На цьому етапі нам відомо 

лише про єдиний приклад із законодавства Королівства Іспанії, де 

національний Закон про загальний юридичний статус публічної адміністрації та 

адміністративну процедуру (ісп. Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) має вищу юридичну силу над 
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усіма іншими законодавчими актами, що містять адміністративно-процедурні 

норми [63, с. 62].  

У контексті аналогії зазначимо, що і в законодавстві України вже 

протягом тривалого часу існує закріплення пріоритету загального 

систематизованого акта, а саме - Цивільного кодексу стосовно інших законів 

України, що регулюють цивільні правовідносини і повинні прийматись 

відповідно до нього. У пункті 2 статті 4 Цивільного кодексу передбачено, що у 

випадку, якщо  суб'єкт права законодавчої ініціативи подав до Верховної Ради 

України проєкт закону, який регулює цивільні відносини інакше, ніж цей 

Кодекс, він зобов'язаний одночасно подати проєкт закону про внесення змін до 

Цивільного кодексу України. Поданий законопроєкт розглядається Верховною 

Радою України одночасно з відповідним проєктом закону про внесення змін до 

Цивільного кодексу України [161]. Таке правове регулювання, на нашу думку, 

сприяє систематизації цивільного законодавства та, відповідно, покликане 

запобігти виникненню можливих колізій між актами однакової юридичної 

сили.  

Основне заперечення до запровадження другої моделі систематизації 

адміністративно-процедурного законодавства полягає у неможливості 

належного врегулювання та повного врахування всіх доцільних особливостей 

порядку прийняття рішень та вчинення інших дій уповноваженими суб’єктами 

публічного адміністрування в єдиному кодифікованому акті. Адже кількість 

сфер і видів діяльності публічної адміністрації є надзвичайно численною, 

більше того, вони істотно відрізняються за своїм змістом, наприклад, надання 

адміністративних послуг та інспекційна (контрольно-наглядова) діяльність. У 

цьому контексті розробники згадуваного нами в історичному огляді Акта із 

загального адміністративного права Королівства Нідерланди, регламентацію 

окремого напряму діяльності публічної адміністрації, перекладену українською 

як «примус»,  виклали в окремому розділі 5 названого закону, де й передбачили 

відповідні особливості  адміністративної процедури [7, с. 282-287].  
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Базуючись на наведеному, застосування другої із названих моделей 

систематизації адміністративно-процедурного законодавства мало б 

передбачати врахування у майбутньому загальному законі (або ж кодексі) 

максимально можливої кількості особливостей для різних сфер діяльності 

публічної адміністрації із відповідним збільшенням обсягу та деталізації 

правового регулювання. Як бачимо навіть із назви названого вище іспанського 

закону, у ньому регламентується достатно широка сфера суспільних відносин. 

Інакше кажучи, якщо у першій моделі особливі правила адміністративної 

процедури передбачені у спеціальних законодавчих актах, то у другій вони 

містяться чималою мірою в самому загальному законі (або ж кодексі), якщо це, 

звісно, є реальним при застосуванні правил юридичної техніки. З іншого боку, 

суб‘єктам правотворчості варто чітко усвідомити, що кожен, навіть 

кодифікований акт, має межі своєї дії і не може повністю врегулювати усі 

потенційні суспільні відносини.  

Дещо підсумовуючи, зазначимо, що в контексті ідеальної системи 

нормативно-правових актів, друга модель систематизації адміністративно-

процедурного законодавства є достатньо привабливою, адже закріплює 

ієрархічну та зрозумілу систему законодавчих актів. Однак, поряд з цим, вона є 

також складнішою для подальшого удосконалення. Для реалізації класичної 

Веберівської концепції публічного адміністрування, яка в розвинутих державах 

була дуже популярною у першій половині ХХ століття, ця модель була б 

достатньо прийнятною. Однак сучасні суб‘єкти публічного адміністрування, 

включаючи українські, volens nolens використовують у своїй діяльності інші 

концепції, зокрема, нового публічного менеджменту, що спрямований 

передусім на підвищення ефективності.  У цьому контексті законодавці 

змушені періодично оновлювати адміністративно-процедурне законодавство, 

деталізація якого в такому випадку вимагатиме постійних змін та, відповідно, 

порушуватиметься принцип правової визначеності.  Тому достатньо 

приваблива на перший погляд друга модель систематизації адміністративно-

процедурного законодавства із пріоритетом загального закону (або ж кодексу) є 
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ідеалом, важко досяжним для сталого використання з огляду на швидкі зміни у 

суспільстві та технологіях. 

Про третю із названих моделей, що передбачає продовження ухвалення 

спеціального адміністративно-процедурного законодавства для певних сфер 

суспільних відносин або ж для окремих суб’єктів публічного адміністрування, у 

контексті систематизації варто дискутувати лише за наявності спільного 

знаменника, тобто, впровадження загальних принципів адміністративної 

процедури в усі законодавчі акти, як прийняті раніше, так і нові. У 

протилежному випадку мова йтиме не про систематизацію, а про поглиблення 

розбалансованості існуючих нормативно-правових актів. 

На початку цього параграфа було згадано Кодекс України про 

адміністративні правопорушення, який станом на сьогодні лише частково 

регламентує адміністративно-деліктні відносини, включаючи порядок 

притягнення до адміністративної відповідальності, тобто також і 

адміністративну процедуру.  У частині правового регулювання притягнення до 

адміністративної відповідальності адміністративно-процедурні норми можна 

знайти не лише в цьому Кодексі та інших законах України, але й у численних 

підзаконних нормативно-правових актах. Усі ці акти було прийнято в різні 

періоди, відмінними суб‘єктами нормотворення і, як наслідок, з різним 

ступенем врахування або ж не врахування  сучасних стандартів 

адміністративної процедури. Інакше кажучи, про жодну системність 

нормативно-правових актів стосовно порядку притягнення до адміністративної 

відповідальності говорити складно. Дипломатично цей стан також назвемо 

сукупністю нормативно-правових актів, що містять елементи правового 

регулювання адміністративної процедури. 

Таким чином, третя модель систематизації адміністративно-процедурного 

законодавства без ухвалення загального закону (або ж кодексу), повинна 

передбачати новелізацію усього масиву нормативно-правових актів, що тою чи 

іншою мірою регулюють адміністративну процедуру та імплементацію до цих 

актів  принципів адміністративної процедури. Інакше кажучи, кожен 
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законодавчий акт із вмістом адміністративно-процедурних норм необхідно 

переглянути та викласти у новій редакції, зокрема із врахуванням згаданих 

вище документів європейських інституцій про добре адміністрування та 

адміністративну процедуру.   

Недоліком подібного шляху є сам факт постійного дублювання 

аналогічних норм у різних нормативно-правових актах, кількість яких із 

врахуванням регламентів органів місцевого самоврядування в Україні 

обраховується тисячами. Цей механізм масово застосовувався в радянський 

період, щоб показати демократизм тогочасної політичної системи. На базі 

примірних актів (положень, статутів тощо) окремими суб’єктами влади 

затверджувались здебільшого аналогічні нормативно-правові акти, інколи – з 

невеликими змінами. На нашу думку, такий механізм  не є виправданим, хоча й 

далі практикується в Україні. Наприклад, кожна місцева рада затверджує 

власний регламент, більше того, нерідко оновлює його в кожному новому 

скликанні. 

В аналізованому контексті просто необхідно ствердити доцільність 

відмови від правового регулювання адміністративної процедури у підзаконних 

нормативно-правових актах, при тому зазначене стосується усіх трьох названих 

моделей систематизації адміністративно-процедурного законодавства. 

Вважаємо, що об’єктивного обґрунтування регламентації адміністративної 

процедури у підзаконних нормативно-правових актах просто не існує, а 

існуючий стан зумовлений консерватизмом, який можна назвати традиційним. 

Таким чином, доцільно регулювати адміністративну процедуру лише 

законодавчими актами і ця теза стосується усіх названих вище моделей. 

Завершуючи цей короткий огляд моделей систематизації 

адміністративно-процедурного законодавства, доходимо наступних висновків. 

 По-перше, з огляду на існуючу невпорядкованість та розбалансованість 

адміністративно-процедурного законодавства в Україні, його систематизація є 

нагально необхідною для повноцінного забезпечення реалізації прав, свобод та 

законних інтересів громадян і суб’єктів господарювання.  
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По-друге, обидві моделі, що передбачають ухвалення загального акта про 

адміністративну процедуру, мають певні переваги та недоліки і можуть бути 

застосовані в Україні. Значно гіршим є триваючий стан нагромадження 

адміністративно-процедурного законодавства, у якому окремі законодавчі акти 

закріплюють сучасні стандарти доброго адміністрування, а інші містять лише 

їхні окремі елементи. Інакше кажучи, третю із названих моделей не вважаємо 

добрим варіантом для законодавства України. 

По-третє, перша із названих моделей систематизації:  ухвалення 

загального закону (або ж кодексу) про адміністративну процедуру із 

збереженням пріоритету спеціального законодавства, на нашу думку, є 

найреальнішим варіантом для нашої держави, хоча для реалізації він вимагає 

достатньо сильної політичної волі та якісного законопроєкту.   

При тому впровадити першу модель у відповідні юридичні норми також 

можна по-різному, беручи за основу той або інший підхід до розуміння 

адміністративної процедури, від якого залежатиме і обсяг правового 

регулювання загального закону (або ж кодексу), що вимагає окремого 

висвітлення.  

 

 

4.3 Обсяг правового регулювання загальних актів про 

адміністративну процедуру 

 

Основним питанням, яке виникає в кожної держави при ухваленні 

загального акта (закону чи кодексу) про адміністративну процедуру є 

визначення кола питань, які будуть ним регулюватись. Існуючі відмінності 

змісту та обсягу правового регулювання у законодавчих актах зарубіжних 

держав об‘єктивно зумовлені переважно різними правовими традиціями, а 

також орієнтацією на певний підхід в усталеному адміністративно-

процедурному законодавстві окремих держав. Узагальнюючи, ці відмінності 

можна класифікувати за наступними критеріями: 
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1) сферами публічного адміністрування, на які поширюється (або не 

поширюється) загальний закон (або ж кодекс); 

2) формами (інструментами) діяльності публічної адміністрації, які 

регламентуються загальним законом (або ж кодексом); 

3) стадіями адміністративної процедури, що охоплюються в загальному 

законі (або ж кодексі); 

4) включенням до загального закону (або ж кодексу) окремих питань 

правового забезпечення внутрішньо-адміністративних процедур; 

5) територіальною юрисдикцією суб'єктів публічного адміністрування, на 

які поширюються норми загального закону (або ж кодексу); 

6) деталізованістю правового регулювання, що загалом можна 

прослідкувати за кількістю статей (параграфів) і, відповідно - адміністративно-

процедурних норм у загальному законі (або ж кодексі).     

Для повнішого розуміння змісту названих підходів розглянемо кожен із 

названих пунктів детальніше. 

Ad 1) У державах, де існує загальний закон чи кодекс про 

адміністративну процедуру, усе ж залишається окреме правове регулювання в 

певних сферах функціонування публічної адміністрації.  

 Наприклад, відповідно до статті 3 чинного Кодексу адміністративного 

провадження Республіки Польща (пол. Kodeks postępowania administracyjnego), 

його приписи не застосовуються до проваджень у: 

 - карних фінансових справах; 

 - податкових справах; 

 - справах, належних до компетенції польських дипломатичних  

представництв і консульських установ, якщо спеціальними приписами не 

встановлено інше; 

 - справах, що випливають з організаційної підпорядкованості у 

відносинах між державними органами та організаційними одиницями; 

 - справах, що випливають зі службової підпорядкованості працівників 

органів і організаційних одиниць [227, c. 2-3]. 
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 Оскільки два останні види проваджень належать до внутрішніх процедур 

у межах системи публічної адміністрації, а предметом систематизованих 

законодавчих актів у зарубіжних державах переважно є лише зовнішня 

адміністративна процедура, спрямована на регламентацію відносин 

адміністративних органів з приватними особами, фактично винятками із 

загального законодавчого акта за польським правом є три перші групи 

проваджень. У перших двох випадках мова йде про провадження, що 

забезпечуються податковими органами (пол. urżędami skarbowymi), а в третьому 

– дипломатичними органами. 

 Перелік зазначених винятків у Законі про адміністративну процедуру 

Федеративної Республіки Німеччини (нім. Verwatungsverfahrengezets) є дещо 

ширшим і включає також: 

 - процедури в Німецькому патентному відомстві та утворених при ньому 

арбітражних відділах; 

 - процедури за Соціальним кодексом; 

 - процедури діяльності органів судового управління [8, c. 36]. 

 У Федеральному Акті про адміністративну процедуру Сполучених 

Штатів Америки винятки із його застосування встановлюються не лише у 

самому тексті, але й відповідними прецедентними рішеннями судів. Усе-таки, в 

самому американському Акті передбачено наступні сфери винятків:   

- процедури у воєнній сфері; 

- процедури у сфері зовнішньої політики; 

- процедури у справах федерального персоналу [197, c. 220]. 

 Законодавство держав – колишніх республік Радянського Союзу містить 

ще один істотний виняток, пов‘язаний із відокремленою систематизацією у цих 

державах законодавства про адміністративну відповідальність. Наприклад, у 

статті 3 Закону Азербайджанської Республіки «Про адміністративне 

провадження» передбачено, що його положення не застосовується до діяльності 

адміністративних органів у справах про адміністративні проступки. До цього в 

окремому параграфі додається, що спеціальними законами Республіки 
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Азербайджан можуть бути встановлені положення, що доповнюють 

передбачені названим Законом положення або особливі правила, пов‘язані з 

адміністративним провадженням [75, c. 4]. 

 Таким чином, констатуємо відсутність єдиного підходу щодо сфер, на які 

загальний закон (чи ж кодекс) не поширюється. З іншого боку, у всіх 

процитованих випадках наявні ті чи інші винятки із загального правила. 

Найширшим колом винятків із названих характеризується німецький 

федеральний Закон, відповідно до норм якого не лише адміністративна 

процедура в податковій, але й у надзвичайно об‘ємній соціальній сфері 

регламентується спеціальним законодавством. Правова система Федеративної 

Республіки Німеччини у названому контексті є до кінця послідовною: окрім 

системи загальних адміністративних судів цієї країни, окремо функціонують 

фінансові та соціальні  адміністративні суди, що вирішують публічно-правові 

спори приватних осіб з відповідними суб’єктами публічного адміністрування.  

В історично-правовому контексті також ще раз пригадаємо, що загальний 

німецький Закон «Про адміністративну процедуру» було ухвалено після 

тривалих дискусій лише у 1976 році, а от спеціальне адміністративно-

процедурне законодавство у податковій сфері – ще на початку двадцятого 

століття, у 1919 році. Проте, як зазначають німецькі експерти, відмінності між 

обома законодавчими актами не є надто істотними. 

 Із вище викладеного варто сформулювати певні висновки щодо 

зарубіжного досвіду співвідношення загального закону (або ж кодексу) про 

адміністративну процедуру із спеціальними законодавчими актами. 

 По-перше, ухвалення загального законодавчого акта про адміністративну 

процедуру не виключає продовження дії спеціальних законів для окремих сфер 

діяльності публічної адміністрації, що містять адміністративно-процедурні 

норми. 

 По-друге, збереження дії спеціальних законодавчих актів повинно бути 

обґрунтоване необхідністю окремого правового регулювання, тобто 
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закріплення певних особливостей адміністративної процедури для окремих 

сфер чи окремих органів. 

 По-третє, перелік винятків із дії загального законодавчого акта про 

адміністративну процедуру не повинен бути великим, адже в такому випадку 

втрачається сенс існування загального закону (або ж кодексу). 

 По-четверте, з метою запобігання можливим колізіям варто чітко 

врегулювати співвідношення норм загального законодавчого акта про 

адміністративну процедуру та спеціальних законодавчих актів. У випадку 

повного винятку із дії загального закону (або ж кодексу), кожен спеціальний 

законодавчий акт із вмістом адміністративно-процедурних норм для окремої 

сфери діяльності публічної адміністрації доцільно привести у відповідність із 

сучасними європейськими принципами доброго адміністрування та правилами 

адміністративної процедури, інакше кажучи – істотно новелізувати. 

Ad 2) У залежності від форм (інструментів) діяльності публічної 

адміністрації наповнення загальних законів та кодексів про адміністративну 

процедуру відрізняється наступним чином.  

Перша, базована на первинному австрійському законі модель (яку 

адаптували переважна більшість держав колишньої Австро-Угорської імперії, 

тобто, Центральної та Південно-Східної Європи) передбачає регулювання 

процедури прийняття лише індивідуальних рішень публічної адміністрації (які 

в Австрії називають bescheid, а в інших – адміністративний акт або ж рішення 

відповідною мовою). 

Друга, ґрунтована на німецькому законі модель не обмежується 

процедурою прийняття адміністративного акта і регламентує також: 

- особливий вид адміністративного акта - загальне розпорядження; 

- укладення адміністративними органами  публічно-правових договорів 

(які у французькій правовій доктрині та Кодексі адміністративного судочинства 

України називають адміністративними). 

Урегульоване у німецькому Законі загальне розпорядження за змістом 

займає проміжне становище між індивідуальним адміністративним актом та 
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нормативним актом, що приймається публічною адміністрацією, незважаючи 

на формальне віднесення у законі до першого. Відповідно до параграфу 35 

німецького Закону «Про адміністративну процедуру», під загальним 

розпорядженням розуміється адміністративний акт, спрямований на коло осіб, 

що визначені або можуть бути визначені за загальними ознаками чи який 

стосується публічно-правової якості речі або ж її використання суспільством [8, 

с. 54]. 

Третя, первинно застосована в американському Акті про адміністративну 

процедуру модель, передбачає правове регулювання в загальному законі не 

лише індивідуальних рішень публічної адміністрації, але й нормативних актів.  

Параграфи 553–559 названого законодавчого акта регламентують порядок 

творення правил (англ. rules) адміністративними агенствами [7, c. 431-438]. 

У континентальній правовій системі регламентація загальними законами 

(або ж кодексами) про адміністративну процедуру і порядку прийняття 

нормативних актів також не є поодиноким випадком. Зокрема, тут доцільно 

згадати розділ 3 Акта із загального адміністративного права Королівства 

Нідерланди, який регулює процедуру розробки та прийняття публічною 

адміністрацією розпоряджень. Як передбачає стаття 3:1 цього документа, 

розпорядження, що містять загальнообов‘язкові норми застосовують лише у 

випадках, якщо вони сумісні з характером розпоряджень [7, c. 268]. Інакше 

кажучи, йдеться про обмежене, але таки поширення нідерландського закону на 

процедуру прийняття нормативних актів публічної адміністрації.  

Естонський Закон про адміністративну процедуру 2001 року чіткіше 

передбачає, що ним регламентується не лише порядок прийняття 

індивідуальних адміністративних актів, але й нормативних. Стаття 2 цього 

Закону містить визначення адміністративної процедури як діяльності 

адміністративного органу під час видання постанов чи адміністративних актів, 

під час вчинення заходів або під час укладення публічно-правових договорів. 

Своєю чергою, стаття 88 естонського Закону містить дефініцію постанови як 
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правового акту, що видає адміністративний орган з метою регулювання 

невизначеної кількості випадків [7, c. 351, 388]. 

До зазначених прикладів доцільно додати, що в Додатку до згаданої вище 

Рекомендації CM/Rec(2007)7 Комітету Міністрів Ради Європи від 20 червня 

2007 року державам-членам щодо доброго адміністрування стандарти 

адміністративної процедури викладені спільно для всіх адміністративних 

рішень, під якими в цьому документі розуміють «регуляторні чи нерегуляторні 

рішення, прийняті публічними органами при здійсненні публічної влади» [216]. 

Іншими словами, зазначений документ soft law у черговий раз підтверджує 

можливість правового регулювання в єдиному законі (або ж кодексі) порядку 

прийняття не лише індивідуальних, але й нормативних актів публічної 

адміністрації.  

З наведеного огляду прикладів із загальних актів про адміністративну 

процедуру різних держав Європи і не тільки, а також положень сучасніших 

документів   м’якого   права   Ради   Європи   логічно  випливає  сумнівність 

тези  

В.П. Тимощука, що «з погляду європейського адміністративного права 

адміністративний акт – це лише індивідуальний акт, тобто акт, який призначено 

для вирішення конкретного випадку і стосується конкретних адресатів» [153, c. 

460].  

Підсумовуючи цей пункт, робимо висновок, що питання про правове 

регулювання в загальному законі (або ж кодексі) про адміністративну 

процедуру не є таким однозначним, як може здатись на перший погляд. 

Справді, індивідуальні адміністративні акти (а точніше - рішення) є основним 

та найважливішим інструментом діяльності публічної адміністрації. Однак 

ігнорування у загальному законі (або ж кодексі) інших інструментів об’єктивно 

зменшує його «повноцінність», адже в результаті їх правова регламентація 

переміщується в інші законодавчі, а нерідко і в підзаконні нормативно-правові 

акти.  
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Ще одним варіантом, який, до речі, існує і може залишитись в Україні у 

разі ухвалення законопроєкту в існуючій редакції, є практично повна 

відсутність правового регулювання інших інструментів діяльності публічної 

адміністрації. Наприклад, незважаючи на пропозиції окремих експертів, до 

українського адміністративно-процедурного законопроєкту так і не було 

включено юридичних норм, які б регламентували особливості порядку 

укладення, виконання та припинення уповноваженими суб’єктами публічного 

адміністрування адміністративного договору. Такий стан варто кваліфікувати 

як прогалину в законодавстві, адже дефініція та часткове визначення видів 

адміністративного договору у підпункті 16) статті 4 Кодексу адміністративного 

судочинства України [42] для адміністративної практики є явно недостатнім, 

адже практично зовсім не охоплює відповідної процедури.    

Що стосується включення до загального закону (або ж кодексу) також і 

процедури прийняття уповноваженими суб’єктами публічного адміністрування 

нормативно-правових актів, то це, звичайно, ускладнює його структуру та зміст 

і вимагає неабияких здібностей від розробників законопроєкту. Поряд з цим 

варто розуміти, що за чинним українським законодавством розмежування між 

нормативними та індивідуальними актами є доволі розмитим (а знову ж таки, 

спроба відповідних дефініцій у пунктах 18-19 статті 4 Кодексу 

адміністративного судочинства не надто допомагає, адже спрямована на 

судовий процес). Зокрема, на локальному рівні органи місцевого 

самоврядування приймають рішення, які можуть бути як індивідуальними , так 

і нормативними, а от передбачений у відповідних регламентах порядок їх 

прийняття у  багатьох адміністративно-територіальних одиницях не 

відрізняється. Тобто, якщо повністю виключати процедуру прийняття 

нормативно-правових актів із загального закону (або ж кодексу), то у 

правозастосуванні можуть виникнути питання, яким джерелом права 

керуватись.  

Не випадково у німецькому федеральному Законі «Про адміністративну 

процедуру» визначення адміністративного акта є широким та охоплює 
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проміжну форму загальних розпоряджень, не кажучи вже про загальні закони 

(або ж кодекси) багатьох інших держав, де прийняття нормативних актів 

включено до їхнього предмета правового регулювання.  Тому вважаємо, що ця 

проблематика в Україні повинна стати предметом ширшої фахової дискусії, із 

врахуванням паралельної розробки проєкту закону «Про нормативно-правові 

акти», а також оновлення змісту статусних законів, як-от «Про центральні 

органи виконавчої влади», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших.   

Наприкінці класифікації за критерієм інструментів діяльності публічної 

адміністрації, що регламентуються загальними законами (або ж кодексами), 

окреслимо також проблематику фактичних дій, які не спричиняють для 

приватних осіб юридичних наслідків та не встановлюють, змінюють чи 

припиняють відповідних адміністративних правовідносин. Наприклад, 

фактичні дії поліції щодо закриття аварійно небезпечної ділянки дороги, які 

змушують водіїв транспортних засобів обирати альтернативні шляхи добирання 

до пункту призначення. Зрозуміло, що регулювання юридичними нормами 

порядку вчинення таких дій не має бути настільки деталізованим, як процедура 

прийняття адміністративних актів або ж рішень. Однак повна відсутність 

регулювання чи навіть згадки про фактичні дії у нормах загального закону (або 

ж кодексу) навряд чи є оптимальною. Тим більше, що у позові до суб’єкта 

публічного адміністрування (суб’єкта владних повноважень за термінологією 

Кодексу адміністративного судочинства) приватні особи можуть оскаржувати 

не лише їх рішення, але й дії. У цій нормі, що розвиває відповідне положення 

статті 55 Конституції України, мова йде саме про фактичні (реальні) дії, а не 

процедурні дії, що вчиняються уповноваженими суб’єктами на певних етапах 

адміністративного провадження, наприклад, складення акта перевірки 

контролюючим органом.   

Таким чином, повне ігнорування фактичних дій суб’єктів публічного 

адміністрування в нормах загального акта про адміністративну процедуру 

невиправдано звужує обсяг його правового регулювання.    
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Ad 3) У залежності від стадії адміністративних процедур спільним 

знаменником у загальних законах (або ж кодексах) є регламентація процедури 

прийняття адміністративних актів або ж рішень, що охоплює у повному 

варіанті стадії ініціювання адміністративного провадження, відкриття та 

підготовку справи до розгляду, власне розгляд із проведенням слухання або без 

такого та прийняття кінцевого акта (рішення).  

Щодо інших стадій, як завжди спостерігаємо відмінності у підходах 

законодавців окремих держав. Наступна стадія, оскарження адміністративного 

акта до вищого за ієрархією або ж спеціально створеного суб’єкта публічного 

адміністрування загалом носить факультативний характер. Проте, у разі 

виникнення публічно-правового спору в законодавстві переважної більшості 

країн Європейського Союзу ця стадія є обов’язковою перед поданням позову до 

суду адміністративної юрисдикції. Крім того, на цій стадії адміністративна 

процедура перетворюється із безспірної в спірну.  

З огляду на наведене, німецький законодавець вважав за доцільне 

розмістити норми про адміністративне оскарження (під назвою «попереднє 

провадження») не в Законі «Про адміністративну процедуру», а у 

Федеральному Положенні «Про адміністративні суди» (нім. 

Verwaltungsgerichtordnung) [8, c. 136]. Таке врегулювання є швидше винятком із 

правила: здебільшого в  загальних законах (або ж кодексах) про 

адміністративну процедуру ця стадія міститься в їх основному тексті, після 

розділу про адміністративний акт або ж рішення. 

Розміщення регулювання адміністративного оскарження у німецькому 

законодавстві підкреслює близькість адміністративно-процедурних 

(регулюючих діяльність публічної адміністрації) та адміністративно-

процесуальних (регулюючих діяльність адміністративних судів) норм, хоча й 

достатньо чітко їх розмежовує. Подібний підхід застосовується і в юридичній 

освіті інших країн при викладанні права адміністративної процедури та 

адміністративного процесу. Наприклад, в університетах Польщі викладається  

річний курс «Адміністративне та судово-адміністративне провадження» (пол. 
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postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne) окремо від матеріального 

адміністративного права. 

Остання обов‘язкова стадія адміністративної процедури - виконання 

адміністративних актів (добровільне та примусове) за австрійським прикладом 

переважно регламентується в окремих законодавчих актах. Зокрема, у Польщі 

поряд із загальним Кодексом адміністративного провадження, з 1966 року діє 

Закон «Про виконавче провадження в адміністрації» (пол. O postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji) [230]. 

Однак у загальних актах про адміністративну процедуру деяких країн 

питання виконання рішень публічної адміністрації частково, але регулюються. 

Наприклад, Акт про загальну адміністративну процедуру Хорватії містить ряд 

норм про примусове виконання, за винятком правил застосування штрафних 

санкцій, які все-таки регламентуються спеціальним законом [193, c. 103]. 

Розробники українського законопроєкту також пішли цим шляхом, 

розмістивши відповідні норми в його окремому, останньому розділі.  

Ad 4) Як було зазначено у класифікації, у деяких законодавчих актах 

зарубіжних країн, що регулюють зовнішню адміністративну процедуру, 

включаються також окремі приписи щодо правового забезпечення внутрішньо-

адміністративних процедур організаційно-правового характеру. У цьому 

контексті наведемо кілька прикладів: 

- хорватський закон регламентує особливості процедури розгляду 

адміністративної справи колективним органом [193, c. 90]; 

- іспанський закон закріплює деякі правила створення та реорганізації 

адміністративних органів [204]; 

- польський кодекс регулює провадження у справах вирішення 

компетенційних спорів між різними органами публічної адміністрації [227, c. 7-

8]. 

Названі приклади зумовлені безпосередньою пов‘язаністю окремих 

внутрішньо-адміністративних процедур із зовнішньою і таким чином 

обгрунтовується доцільність їх спільного врегулювання  в загальному законі 
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(або ж кодексі), хоч і в різних його розділах. З іншого боку, німецький закон 

упровадив чітке відмежування зовнішньої адміністративної процедури від 

внутрішної, адже саме зовнішня процедура, правду кажучи, є найважливішою 

для приватних осіб у правовідносинах із суб’єктами публічного 

адміністрування. Цей підхід базується на виділенні рішень (адміністративних 

актів) зовнішньої дії від рішень, скерованих до підпорядкованих органів та 

службовців і, на наш погляд, є значно чіткішим від існуючого в Україні стану 

правового забезпечення основної форми діяльності публічної адміністрації. 

Тому не випадково (і цілком виправдано) розробники українського 

законопроєкту про адміністративну процедуру пропонують застосувати його в 

майбутньому законодавчому акті за німецьким зразком.  

Ad 5) В унітарних державах загальні акти про адміністративну процедуру 

застосовуються на території всієї країни, як щодо органів державної виконавчої 

влади, так і місцевого (територіального) самоврядування. Зазначене стосується 

і держав із значним рівнем децентралізації публічної влади та навіть 

автономними утвореннями. Наприклад, в Італійській Республіці та Королівстві 

Іспанія відповідні загальні акти поширюються на всі рівні публічної 

адміністрації: загальнодержавної, регіональної та місцевої. 

У федеративних та конфедеративних державах такі законодавчі акти 

приймаються первинно на загальнодержавному рівні, а потім, із незначними 

змінами – на рівні суб‘єктів федерації. У більшості випадків (зокрема, у 

Федеративній Республіці Німеччини, Швейцарській Конфедерації та 

Сполучених Штатах Америки) норми загальнодержавних законів (або ж 

кодексів) застосовуються до федеральних органів виконавчої влади, а земельні 

(штатні) – до відповідних територіальних органів публічної адміністрації. 

З огляду на унітарність державного устрою України, застосування цього 

критерію на перший погляд не має великого значення для законодавства нашої 

країни. Однак з огляду на виділення в правовій доктрині муніципальної влади 

(фр. pouvoir municipal), вважаємо за потрібне наголосити на дії загальних 

законів (або ж кодексів) про адміністративну процедуру для всіх суб’єктів 



253 
 

публічного адміністрування, включаючи органи місцевого самоврядування 

[173, c. 95-99]. Цей наголос робимо з огляду на можливість творення окремої 

штучної концепції «муніципальної процедури», що відрізнятиметься від 

адміністративної процедури однією-двома ознаками.  

  Ad 6) Деталізованість правового регулювання в загальних актах про 

адміністративну процедуру зумовлена як традиціями законодавчої техніки у 

певній державі, так і доцільністю звуження або розширення сфери 

адміністративного розсуду службовців публічної адміністрації в конкретній 

країні.   

Дещо узагальнюючи, наважимось стверджувати, що країнам із 

усталеними правовими традиціями в суспільстві та державі виправданим буде й 

менш деталізоване адміністративно-процедурне регулювання. З іншого боку, 

посттоталітарним державам колишнього радянського блоку просто необхідна 

детальна юридична регламентація адміністративних процедур, яка об‘єктивно 

зменшує можливості зловживання адміністративним розсудом. Ця теза 

підтверджується фактом, що, для прикладу, шведський загальний акт про 

адміністративну процедуру містить лише 33 статті, а хорватський – майже 300. 

Хоча, як завжди, тут можуть бути винятки: достатньо об‘ємні законодавчі акти 

є також і в країнах з відносно високою правовою культурою суспільства та 

публічних службовців. 

Базуючись на цьому останньому критерії, хоча й ним не обмежуючись, 

професор З. Кмєцяк навіть вирізняє три базові моделі загальних законів (або ж 

кодексів) про адміністративну процедуру: 

1) розвинутої традиційної кодифікації; 

2) рамкового регулювання; 

3) комплексного регулювання [200, c. 51-52]. 

Перша модель закріплює існування розвинутого, вичерпного, 

деталізованого, змістовно об’єднаного законодавчого регулювання 

адміністративної процедури, що майже не містить бланкетних норм до інших 

нормативно-правових актів.  Таку модель первинно впровадила Австрія (1925), 
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через кілька років перейняли країни, що входили до її складу (Польща, 

Чехословаччина, Югославія), а потім чималою мірою застосували Швейцарія 

(1968), Німеччина (1976) та Португалія (1991).   

Друга модель передбачає стисле рамкове регулювання із багатьма 

застереженнями і винятками, а також системою законодавчого делегування. У 

цьому випадку загальний закон (або ж кодекс) застосовується переважно 

субсидіарно, в обсязі, не охопленому актами спеціального законодавства. 

Зазначена модель запроваджена, зокрема, у законодавстві Норвегії (1967), 

Швеції (1971), Італії (1990), Греції (1999) та деяких держав Центральної та 

Південної Америки. За змістом стисле рамкове регулювання зводиться до 

сукупності принципів, що повинні застосовуватись усіма суб’єктами 

публічного адміністрування. 

У третій моделі комплексного регулювання в загальному законі (або ж 

кодексі) поєднується не лише правова регламентація різних видів 

адміністративної процедури (наприклад, щодо порядку прийняття як 

індивідуальних, так і нормативних актів), але й включаються норми 

матеріального права. Прикладами названої моделі є відповідні законодавчі 

акти, частина з яких уже згадувалась у нашому дослідженні: Іспанії (1992), 

Нідерландів (1994), Грузії (1999), а також поза межами Європи – Коста-Ріці 

(1978) [200, c. 51-52]. 

Не всі загальні акти про адміністративну процедуру можна чітко віднести 

до однієї із названих моделей, проте їх розмежування дає загальне уявлення про 

зміст аналізованих законодавчих актів, яке може бути використане при обранні 

власної концепції. 

Отже, визначення обсягу правового регулювання майбутнього 

українського закону (або ж кодексу) про адміністративну процедуру повинно 

враховувати як досвід окремих зарубіжних держав за названими вище 

критеріями, так і  сучасні загальноєвропейські тенденції розвитку стандартів 

адміністративної процедури. При тому вибір того чи іншого варіанта повинен 

бути належно обґрунтований, із обов’язковим врахуванням прогнозу його 
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майбутньої дієвості у практиці діяльності публічної адміністрації нашої 

держави. Адже, без такого врахування будь-яка втілена у юридичних нормах 

добра ідея, на нашу думку, ризикує залишитись благим наміром, реалізацію 

якого буде викривлено на практиці.  

 

 4.4 Сучасні тенденції розвитку адміністративно-процедурного 

законодавства в зарубіжних державах  

 

 Висвітлена в попередніх параграфах історія становлення та розвитку 

адміністративно-процедурного законодавства протягом останніх ста сорока 

років засвідчує чітку тенденцію в різних державах до ухвалення загальних 

законів (або ж кодексів). Поряд із цим, навіть у країнах, в яких загальні акти 

про адміністративну процедуру застосовуються достатньо успішно, періодично 

виникає доцільність удосконалення їхніх норм. Адже з плином часу 

розвиваються технології, формуються нові доктринальні ідеї та й загалом 

змінюється характер відносин між суб’єктами публічного адміністрування та 

приватними особами. Тому органи законодавчої влади всіх держав час від часу 

оновлюють своє законодавство про адміністративну процедуру.  

Один із провідних дослідників адміністративної процедури в Італії 

професор С. Кассезе таким чином описує сучасні тенденції в аналізованій 

сфері: «... розвиток права про адміністративну процедуру є повним 

двозначностей та парадоксів. По-перше, намагання законодавця у цій сфері є 

запереченням повсюдно виникаючого тренду дерегуляції та спрощення. По-

друге, встановлювані правила адміністративної процедури частково збігаються 

із принципами, напрацьованими під час розгляду справ судами, тобто, є ніби 

санкціонуванням існуючого стану речей. По-третє, хоч їх впроваджують із 

наміром забезпечення певної стабільності процедури, постійні законодавчі 

зміни є запереченням ідеї кодифікації, підважують її сенс» [188, c. 11-12].  

 Незважаючи на такий погляд італійського науковця, який засвідчує 

наявність подекуди суперечливих намагань законодавців у різних державах, 
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спробуємо узагальнити тенденції розвитку адміністративно-процедурного 

законодавства в зарубіжних державах наприкінці двадцятого – у перших двох 

десятиліттях двадцять першого століття та умовно поділимо їх на три групи: 

 1) тенденції удосконалення в державах із чинними  загальними актами 

про адміністративну процедуру; 

 2) тенденції розвитку адміністративно-процедурного законодавства у 

державах, де загальний закон (або ж кодекс) відсутній; 

 3) спільні тенденції для всіх держав. 

            Адміністративно-процедурне законодавство держав, що належать до 

першої групи і свого часу прийняли загальний закон (або ж кодекс), 

розвивається переважно двома способами: 

 - періодичної новелізації існуючих загальних актів, тобто внесення до 

них певних змін і доповнень; 

 - повторної кодифікації або ж рекодифікації, тобто ухвалення повністю 

нової версії загального акта про адміністративну процедуру. 

 Перший спосіб періодичної новелізації використовується практично 

всіма державами з огляду на доцільність закріплення нових доктринальних ідей 

у позитивному законодавстві, а також модернізації механізмів публічного 

адміністрування. Наприклад, у зв’язку із широким застосуванням 

інформаційних та комунікаційних технологій у діяльності публічної 

адміністрації та відомим трендом до електронного адміністрування (англ. e-

administration), загальні акти доповнюють положеннями про використання 

електронних засобів взаємодії між приватними особами та уповноваженими 

органами.  

 Застосування другого способу рекодифікації, як це не дивно, також є 

достатньо поширеним у світі і мало б зумовлюватись істотними змінами 

концепції правового регулювання загального закону (або ж кодексу) про 

адміністративну процедуру. Хоча це питання повністю належить до розсуду 

національних парламентів, які в одних випадках справді запроваджували 

чималі зміни у нових редакціях закону (або ж кодексу) та ухвалювали його 
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через кілька десятиліть після прийняття первинного акта (Естонія, Іспанія, Перу 

та Польща), але в інших затверджували нові редакції уже через 

короткотривалий період (Фінляндія, Швеція, Уругвай та раніше 

Чехословаччина) [200, c. 57].  

 Поряд із двома названими тенденціями періодичної новелізації та 

рекодифікації, науковці у країнах, де загальні акти про адміністративну 

процедуру діють уже протягом тривалого часу, відзначають і прямо 

протилежну тенденцію в аналізованій галузі законодавства – декодифікації 

[198]. За змістом така тенденція в жодній державі не означала втрату чинності 

загального закону (або ж кодексу), а лише зменшення його ролі та значення 

через постійне «повзуче» ухвалення актів спеціального законодавства із 

вмістом адміністративно-процедурних норм.  

 Тенденція декодифікації зумовлюється рядом чинників як 

об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. Об’єктивним чинником, без 

сумніву, є складність реалізації самої концепції створення та функціонування 

ідеального загального закону (або ж кодексу) про адміністративну процедуру, 

що був би однаково ефективним у різних сферах публічного адміністрування. 

Суб’єктивним чинником є широкий розсуд законодавця у будь-якій державі, на 

який може  істотно впливати активне лобіювання групових (галузевих, 

корпоративних) інтересів з метою впровадження особливих правил для окремої 

сфери. Крім того, розробники нормативно-правових актів у певній сфері 

публічного адміністрування переважно керуються власним звуженим баченням 

способів вирішення того чи іншого питання і вже, напевно, не переймаються 

проблематикою систематизації законодавства загалом. 

 Тематика декодифікації, її обґрунтування та юридичні наслідки є 

достатньо розлогою та вимагає окремого дослідження. Але для України на 

цьому етапі, з нашого погляду, важливішою є друга із вище названих груп 

тенденцій розвитку адміністративно-процедурного законодавства у державах, 

де загальний закон (або ж кодекс) відсутній.  
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 Вважаємо, що відповідні держави також можна розділити на дві групи. 

У першій, до якої належить переважна більшість сучасних країн і де ще не 

ухвалено загального закону (або ж кодексу), ведуться активні наукові дискусії 

щодо доцільності такого ухвалення de lege ferenda, а також його змістовного 

наповнення або ж відповідний законопроєкт перебуває на прикінцевих стадіях 

законотворчої процедури. До цієї групи належать, зокрема, Російська 

Федерація, Румунія та Україна. А от другу групу складають держави, які у 

зв’язку з особливостями історичного розвитку правової системи, не 

розглядають ухвалення загального закону (або ж кодексу) про адміністративну 

процедуру в найближчому майбутньому. Із розвинутих держав сюди належить, 

зокрема, Велика Британія, у правовій системі якої традиційно застосовуються 

альтернативні законодавчим актам правові механізми регламентації 

адміністративної процедури [214, c. 955-956]. 

 Спільною тенденцією розвитку адміністративно-процедурного 

законодавства є його конвергенція (англ. convergence) або ж рух до зближення, 

у даному випадку підходів до правового регулювання в різних країнах. 

Тематика конвергенції не є новою в українській адміністративно-правовій 

літературі, зокрема її вже піднімав у своїх публікаціях професор В. К. Колпаков 

[50, c. 13-17]. 

У контексті ухвалення загального акта про адміністративну процедуру на 

рівні Європейського Союзу в згадуваній уже Резолюції Європейського 

Парламенту взагалі ставиться завдання зміцнити спонтанну конвергенцію 

національного адміністративного права щодо загальних принципів 

провадження та основоположних прав громадян у відносинах з адміністрацією 

і, таким чином, зміцнити процес інтеграції [195]. Зазначена спонтанність 

адміністративної конвергенції означає її об’єктивну наявність, тобто 

наближення підходів до правового забезпечення адміністративної процедури у 

різних державах-членах, що відбувається незалежно від волі уповноважених 

органів Європейського Союзу. До цього додамо, що цим міждержавним 

утворенням конвергенція, безсумнівно, не обмежується, а стосується 
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зближення правових ідей та підходів на території усього європейського 

континенту та й світу загалом. Проте з огляду на наше місцезнаходження, 

обмежимось висвітленням адміністративної конвергенції лише в Європі.     

На нашу думку, конвергенція може відбуватись за такими напрямами: 

1) від моделі, застосованої у законодавстві однієї держави Європи до 

іншої, тобто, йдеться про міждержавну конвергенцію. У такому випадку країни 

орієнтуються переважно на законодавство держав – політичних та економічних 

лідерів у відповідному регіоні. На нашому континенті традиційною протягом 

останніх сторіч була орієнтація на право Німеччини і Франції. Однак з огляду 

на відсутність до останнього часу у Франції загального акта про 

адміністративну процедуру (яке при тому не означало відсутності 

адміністративно-процедурних норм), лідируючими в аналізованій галузі 

законодавства вважаємо Австрію та Німеччину, що було відображено у 

висвітленому нами історичному огляді.  

2) другим напрямом адміністративної конвергенції є використання 

успішних моделей адміністративно-процедурного законодавства окремих 

держав Європи в актах загальноєвропейських інституцій: Ради Європи та 

Європейського Союзу. Наприклад, у відомих українським адміністративістам 

актах Комітету Міністрів Ради Європи захист особи відносно актів 

адміністративних органів (1977), здійснення дискреційних повноважень 

адміністративними  органами (1980) та деяких інших, без сумніву, відчувається 

вплив німецької адміністративно-правової доктрини та положень ухваленого 

кілька років перед названими актами німецького закону про адміністративну 

процедуру. Поряд із цим, розробки науковців та практиків інших, об’єктивно 

менш впливових країн Європи також впливали на загальноєвропейські 

документи про адміністративну процедуру. Прикладом тут може слугувати 

ухвалений Європейським Парламентом у 2001 році Європейський кодекс 

доброї адміністративної поведінки, розроблений фіном Якобом Сьодерманом, 

який первинно займав посаду омбудсмана Фінляндської Республіки, а згодом і 

всього Європейського Союзу [226, c. 7]. 
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3)   нарешті, третім є зворотний у порівнянні з попереднім напрям 

адміністративної конвергенції – від актів загальноєвропейських інституцій до 

національного законодавства та відповідної адміністративної практики окремих 

держав Європи.  Наприклад, автори нещодавно ухваленого французького 

загального акта про адміністративну процедуру (франц. Code des relations entre 

le public et l’administration) прямо визнають, що він будується на двох 

основоположних принципах права Європейського Союзу – правової 

визначеності та захисту легітимних очікувань приватних осіб [192, c. 247].  

Цей напрям адміністративної конвергенції варто деталізувати та виділити 

групи загальноєвропейських джерел, що впливають на акти національного 

адміністративно-процедурного законодавства. 

 По-перше, це акти органів та інституцій Ради Європи, ряд з яких уже 

неодноразово були згадано у цьому дослідженні. Однак крім резолюцій та 

рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам, тут просто 

необхідно назвати і судову практику Європейського Суду з прав людини. Тим 

більше, що  чинний Закон України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» регулює у тому числі відносини,  

що виникають  у  зв'язку   з  необхідністю  усунення  причин порушення   

Україною   Конвенції   про   захист   прав   людини  і основоположних свобод  і 

протоколів до неї [96]. Інакше кажучи, у цьому Законі, по суті, передбачено 

обов’язок уповноважених суб’єктів нормотворення змінити, доповнити або ж 

скасувати нормативно-правовий акт (у тому числі із вмістом адміністративно-

процедурних норм), який не відповідає вимогам названої Конвенції та практиці  

Європейського Суду з прав людини. 

 По-друге, це акти уповноважених владних структур Європейського 

Союзу, які в силу свого авторитету, а також норм міжнародних договорів 

впливають на законодавство не лише держав-членів ЄС, але й інших, що не 

входять до його складу. Для України, яка ще у 2004 році зобов’язалась 

адаптувати національне законодавство до права Європейського Союзу [102], 

використання здобутків acquis communautaire навряд чи викликає будь-чиї 



261 
 

заперечення. У параграфі про добре адміністрування цієї роботи уже було 

названо основні програмно-політичні та юридичні документи органів та 

інституцій Європейського Союзу, що найбільше стосуються адміністративної 

процедури. До них необхідно додати ще одне дуже вагоме джерело права цього 

міждержавного утворення – судову практику Європейського Суду 

справедливості, яка також істотно вплинуло на розвиток адміністративно-

правової доктрини,  національного законодавства про адміністративну 

процедуру, судової та адміністративної практики багатьох країн Європи. І хоча 

на перший погляд для України рішення названого Суду поки не мають такого 

значення як рішення Європейського Суду з прав людини,   звернемо увагу на 

положення статті 153 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами. У цій статті міжнародного договору зокрема передбачено, що в 

процесі адаптації українського законодавства до  acquis communautaire 

«належна увага повинна приділятися відповідному прецедентному праву 

Європейського Суду» [113], під яким треба однозначно розуміти відповідні 

рішення Європейського Суду справедливості, а не органу Ради Європи – вище 

згаданого Європейського Суду з прав людини.  І хоча словосполучення 

«належна увага» не означає чіткого обов’язку органів публічної влади України 

враховувати у всіх справах прецедентну практику судової установи 

Європейського Союзу, у контексті адміністративної конвергенції вплив такої 

практики на законодавство України, на наш погляд, уже існує і лише 

зростатиме.   

По-третє, серед неформалізованих джерел, які є загальноєвропейським 

надбанням і впливають на зближення адміністративно-процедурного 

законодавства певних держав Європи, окремо виділимо доктринальний 

документ – Модельні правила про адміністративну процедуру Європейського 

Союзу (англ. The Model Rules on EU Administrative Procedure, скор. ReNEUAL), 

що стали результатом спільної праці понад сотні провідних європейських 

адміністративістів під керівництвом професорів Г. Гофмана, Ж.-П. Шнайдера 
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та Ж. Зіллера. Згідно з ідеєю розробників, зазначені Модельні правила повинні 

стати основою нормативно-правового регулювання адміністративної процедури 

передусім для органів та інституцій Європейського Союзу. Поряд з цим, автори 

документа вказують, що він може бути корисним і для держав-членів, органи 

влади яких вирішать застосувати їх для національних адміністративних 

структур при імплементації політики та права Європейського Союзу [217, с. 6].  

Тобто, мова йде про адміністративну конвергенцію, спрямовану 

передусім у внутрішньому напрямку, до адміністративно-процедурного 

законодавства держав-членів Європейського Союзу. З іншого боку, навряд чи 

хтось буде заперечувати  використання викладених у цьому доктринальному 

документі ідей в адміністративно-процедурному законодавстві держав, що не 

належать до Європейського Союзу, хоч і знаходяться у Європі.  

У контексті нашого дослідження систематизації адміністративно-

процедурного законодавства України, у Модельних правилах адміністративної 

процедури Європейського Союзу було запропоновано цілий ряд нових ідей, які 

варто висвітлити на цьому етапі, адже вони безпосередньо стосуються 

проблематики, порушеної нами у попередніх параграфах. 

Передусім зазначимо, що автори Модельних правил пропонують назвати 

майбутню  діяльність суб‘єктів право творення Європейського Союзу 

«інноваційною кодифікацією». У названому документі стверджується, що 

інноваційна кодифікація наявна, коли новий закон запроваджує єдине джерело 

існуючих принципів, які, звичайно, розпорошені серед різних законів і 

підзаконних нормативно-правових актів (англ. regulations), а також у судових 

прецедентах; вона може за необхідності також модифікувати існуючі принципи 

та правила і додавати нові. Такий метод дозволяє усувати суперечності в 

існуючих законах та заповнювати прогалини. Інноваційній кодифікації автори 

Модельних правил адміністративної процедури Європейського Союзу 

протиставляють «постійній правовій кодифікації» (франц. codification a droit 

constant) – техніці, яка дозволяє формувати юридично зобов‘язуючу 

консолідовану версію існуючого законодавства, однак не буде придатною 
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відповісти на різноманітні виклики та змінювані потреби сучасної системи ЄС 

[217, c. 7].  

Не викликає сумніву, що аналогічно і для України, інноваційна 

кодифікація законодавства про адміністративну процедуру повинна стати 

визначальною для суб‘єктів законотворчого процесу. 

Також у Модельних правилах адміністративної процедури Європейського 

Союзу не забуто про вирішення одного з найскладніших питань при ухваленні 

загального закону (кодексу) – його взаємодію із актами спеціального 

законодавства. У пункті І-2 Модельних правил передбачено таке 

співвідношення між загальними та спеціальними нормами: 

1) модельні (загальні) правила повинні застосовуватись там, де не існує 

спеціальних процедурних правил; 

2) спеціальні процедурні правила повинні тлумачитись у відповідності з 

модельними правилами і можуть бути доповнені їх приписами [217, c. 28]. 

Тобто, базово таки закріплено про пріоритет lex specialis, що 

обґрунтовується фактом необхідності в певних обставинах враховувати 

специфіку відповідних сфер правового регулювання. До того ж, у коментарі до 

Модельних правил зазначено, що норми спеціального законодавства (англ. 

sector-specific law) можуть відхилятись від загальних стандартів в обох 

напрямах і встановлювати як вищі стандарти адміністративної процедури, так і 

нижчі – з належною та чіткою мотивацією такого відхилення.  

Таким чином, пропонується певна гнучкість для суб’єктів законодавчого 

процесу. З одного боку, базовою ідеєю Модельних правил є представлення та 

стимулювання найкращих практик правового регулювання. З іншого ж, 

можливість прийняття нових спеціальних правил розглядається як засіб від 

зашкарублості та відсутності прогресивних змін (англ. petrification, яке 

дослівно перекладається українською як «скам’яніння»), що є загрозою будь-

якої кодифікації. Адже нові спеціальні правила можуть також презентувати 

інноваційні рішення та згодом імплементуватись у загальні Модельні правила 

після їх успішної апробації у певній вузькій сфері. 
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У результаті Модельні правила як загальний нормативно-правовий акт 

про адміністративну процедуру в разі їх легітимізації в актах Європейського 

Союзу, за загальним правилом мали б застосовуватись, якщо не існує 

спеціального (секторного) законодавства. Однак цей загальний акт може 

додатково відігравати подвійну функцію навіть у випадках, якщо такі окремі 

правила існують. Модельні правила можуть служити точкою відліку, тобто 

основою для тлумачення таких спеціальних процедурних правил, а також 

пропонувати вартісне рішення, якщо в спеціальному законодавстві виявлена 

ненавмисна прогалина. Таким чином, загальний акт має потенціал спростити 

застосування законодавства про адміністративну процедуру Європейського 

Союзу та запобігти “чорним дірам» у захисті громадян [217, c. 33]. 

 Незважаючи на зазначений вище пріоритет спеціального законодавства, 

автори ReNEUAL наголошують, що відхилення від Модельних правил у 

спеціальному законодавстві потребує істотного обґрунтування стосовно 

специфіки відповідної сфери правового регулювання, а також належного 

врахування принципу пропорційності. Разом з тим, Модельні правила про 

адміністративну процедуру можуть використовуватись як зразкова (примірна) 

кодифікація (англ. stand by codification) чи як «котел» (англ. boilerplate), що 

доповнюється спеціальними нормами законодавчих актів в особливих сферах.  

У принципі ж Модельні правила адміністративної процедури Європейського 

Союзу повинні розглядатись як стандартний захист, який може бути розширено 

в спеціальному законодавстві [217, c. 21]. 

 Висвітлення змісту всіх адміністративно-процедурних норм названого 

доктринального документа не є завданням цього дослідження. Однак 

принаймні окреслимо його структуру, адже вона тісно пов‘язана із питанням 

обсягу правового регулювання загальних законів (або ж кодексів), якому було 

присвячено окремий параграф нашого дослідження.  

 За критерієм регламентації в загальних законах (або ж кодексах) різних 

форм або ж інструментів публічного адміністрування автори Модельних 

правил не обмежували розуміння адміністративної процедури виключно до 
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прийняття індивідуальних адміністративних актів. У цьому документі 

використовується широка концепція «діянь адміністрації» (англ. administrative 

action), під якими розуміється активність органів публічної влади, що має 

наслідком: 

- юридично обов‘язковий не-законодавчий акт загального застосування, 

тобто, нормативний акт публічної адміністрації; 

- рішення в індивідуальній справі – діяння адміністрації, скероване до 

однієї або кількох конкретних публічних чи приватних осіб і вирішує одну або 

кілька конкретних справ з юридично обов‘язковими наслідками, інакше кажучи 

– індивідуальний адміністративний акт; 

- контракт публічно-правового характеру (за українською термінологією 

– адміністративний договір); 

- взаємодію та співпрацю між органами публічної влади; 

- діяльність з інформаційного менеджменту в органах публічної влади 

[217, c. 29]. 

Правовій регламентації кожного із названих видів діянь адміністрації 

присвячена окрема книга Модельних правил адміністративної процедури 

Європейського Союзу. Таким чином, автори цього найновішого документа 

відходять від базованого на традиціях австрійської та частково німецької 

правової доктрини звуженого розуміння адміністративної процедури і 

застосовують це базове поняття до правового регулювання усіх перерахованих 

форм (інструментів) діяльності публічної адміністрації. З іншого боку, 

викладення Модельних правил у розмежованих книгах окремо для кожного 

інструмента (передусім, рішень в індивідуальних справах, нормативних актів та 

публічно-правових договорів чи контрактів) обґрунтовується власними 

специфічними вимогами для забезпечення процедурної справедливості [217, c. 

3]. Такий підхід передбачає, знову ж таки, можливість для гнучкості 

законодавця певної держави (або Європейського Союзу загалом) при 

визначенні форм (інструментів) публічного адміністрування, правове 
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регулювання яких буде викладено в загальному законі (або ж кодексі) про 

адміністративну процедуру [169, c. 162].  

Також просто необхідно наголосити на ще одній тенденції, яка виникла 

під впливом об’єктивного збільшення вимог громадськості до ефективності 

публічного адміністрування, що є притаманною практично всім державам. 

Останніми десятиліттями науковці та розробники актів адміністративно-

процедурного законодавства, відповідаючи на виклики часу, намагаються 

принаймні частково спростити адміністративно-процедурні норми і таким 

чином полегшити можливості їх реалізації для громадян. Польський професор з 

адміністративного права З. Кмєцяк цілком слушно зазначає з цього приводу, що 

«простота процедури та еластичність правил, що її складають,  є однією з 

відповідей на існуючі, не лише у Польщі, труднощі із виконанням публічною 

адміністрацією покладених завдань. Однак мова не йде про позбавлення 

сторони процесуальних гарантій захисту її інтересу чи засадничого ослаблення 

ригоризму вирішень, що забезпечують правильний перебіг провадження. 

Осучаснення моделі адміністративної процедури повинно радше бути 

пов’язаним з відходом від детальної та повної регламентації у сфері 

процесуального права та припиненням видимої у цій сфері юридичної 

казуїстики» [200, c. 92].   

На наш погляд, тенденція до простоти та еластичності також повинна 

враховуватись і в Україні  сучасними та майбутніми розробниками 

національного законодавства про адміністративну процедуру.  Однак у нашій 

державі адміністративно-процедурне законодавство поки що перебуває на етапі 

становлення і ми не можемо базуватись на тому, чого ще не створено повною 

мірою.  

Наприкінці згадаємо поширену останніми роками практично у всіх 

державах світу тенденцію до  електронного адміністрування (англ. e-

administration) як складової частини електронного врядування, що, без сумніву, 

спричиняє необхідність змін і в адміністративно-процедурному законодавстві. 

Незаперечна доцільність упровадження цього тренду змусило законодавців 
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багатьох держав-членів Європейского Союзу і, зокрема, Королівства Іспанії, не 

лише доповнити положення існуючого основоположного акта 

адміністративного законодавства, але й ухвалити його в новій редакції, що 

детальніше було висвітлено автором цих рядків в окремій публікації [222, c. 

242-245]. 

 Завершуючи цей короткий огляд сучасних тенденцій розвитку 

адміністративно-процедурного законодавства як в окремих державах, так і на 

рівні міждержавних інституцій, доходимо до наступних висновків. 

 По-перше, у двадцять першому столітті тенденція із минулого століття 

до кодифікації, тобто ухвалення загальних законів (або ж кодексів) про 

адміністративну процедуру лише поширювався на різні країни світу, а кількість 

винятків тут стає щораз меншою. 

 По-друге,  у державах, які ухвалили загальні акти про адміністративну 

процедуру ще в минулому столітті, спостерігаємо або їх періодичну 

новелізацію (зумовлену, наприклад, тотальним  трендом до діджиталізації 

публічного адміністрування) або ж навіть рекодифікацію (повторну 

кодифікацію). 

 По-третє, у правових системах із діючими загальними актами про 

адміністративну процедуру постійно відбуваються законодавчі спроби 

часткової декодифікації, тобто збільшення сфер публічного адміністрування, 

які регламентуються актами спеціального законодавства. 

 По-четверте, об‘єктивним явищем, що набуває щораз більшого 

поширення є адміністративна конвергенція або ж зближення підходів до 

правового регулювання адміністративної процедури в окремих країнах чи на 

рівні міждержавних утворень, зокрема, Ради Європи та Європейського Союзу.   

 По-п’яте, осучаснення існуючих актів адміністративно-процедурного 

законодавства у багатьох країнах відбувається через намагання спростити та 

зробити більш гнучкими існуючі адміністративно-процедурні норми, які 

первинно було сформульовано багато десятиліть тому та не завжди 

відповідають сучасним очікуванням громадян та суб’єктів господарювання. 
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 По-шосте, об’єктивною тенденцією швидко змінюваного в сучасному 

світі публічного адміністрування є щораз більше використання засобів 

електронної комунікації між приватними особами та представниками влади та й 

загалом тренд до електронного адміністрування, що, без сумніву, вимагає 

перегляду багатьох положень загальних актів про адміністративну процедуру.  

 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. На відміну від приватного права із його понад тисячолітньою історією, 

право адміністративної процедури як складова публічного права, є продуктом 

новітньої історії. Перші спроби законодавчого регулювання окремих елементів 

адміністративної процедури відносять до кінця дев‘ятнадцятого століття. Однак 

повноцінне становлення адміністративно-процедурного законодавства 

відбулось лише у двадцятому столітті. 

Найбільше вплинули на становлення та розвиток адміністративно-

процедурного законодавства наступні законодавчі акти: 

1) Закон  про загальну адміністративну процедуру Австрійської 

Республіки 1925 року; 

2) Акт про адміністративну процедуру Сполучених Штатів Америки 1946 

року; 

3) Закон про адміністративну процедуру Федеративної Республіки 

Німеччини 1976 року.  

Протягом двадцятого століття ухвалення у різних державах світу 

загальних актів (законів, кодексів) про адміністративну процедуру ставало 

щораз поширенішим і з часом перетворилось на європейську, а згодом - світову 

тенденцію розвитку законодавства у публічно-правовій сфері. Така тенденція 

була поступовою, але постійною: наприкінці двадцятого століття у державах, 

що належать до різних правових систем, і практично на усіх континентах було 

ухвалено загальні акти (закони чи кодекси) про адміністративну процедуру (або 
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ж із застосуванням у назві іншого достатньо вживаного терміну 

«адміністративне провадження»).  

Ухвалення загального закону (або ж кодексу) має чималу кількість 

переваг, які є близькими за змістом до переваг систематизації будь-якої галузі 

законодавства.   

2. Найскладнішим, на нашу думку, питанням для кожної держави, що 

ухвалює загальний акт (закон, кодекс) про адміністративну процедуру є 

врегулювання його співвідношення із актами спеціального законодавства. Такі 

акти у меншій чи більшій кількості залишаються чинними практично у всіх 

юрисдикціях, а тому першочерговим завданням законодавця кожної держави є 

максимально чітке розмежування дії загального та спеціальних законів.  

На базі проведеного аналізу було виділено три основні моделі 

систематизації адміністративно-процедурного законодавства, які відображають 

співвідношення загального і спеціального законодавства та застосовуються у 

правових системах різних держав світу: 

1) ухвалення загального акта про адміністративну процедуру із 

збереженням пріоритету спеціального законодавства; 

2) ухвалення загального акта про адміністративну процедуру, що матиме 

вищу юридичну силу стосовно відповідного спеціального законодавства; 

3) продовження ухвалення актів спеціального адміністративно-

процедурного законодавства для певних сфер суспільних відносин або ж для 

окремих суб’єктів публічного адміністрування, однак із запровадженням 

загальних принципів адміністративної процедури в юридичні норми кожного 

спеціального законодавчого акта. 

У контексті становлення та розвитку українського адміністративно-

процедурного законодавства, у зв’язку з наявною невпорядкованістю та 

розбалансованістю, його систематизація та ухвалення загального закону (або ж 

кодексу) є нагально необхідною для повноцінного забезпечення реалізації прав, 

свобод та законних інтересів приватних осіб.  
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При тому вважаємо, що гіпотетично обидві названі вище моделі, які 

передбачають ухвалення загального акта про адміністративну процедуру, 

мають певні переваги та недоліки і можуть бути застосовані в Україні. Значно 

гіршим є триваючий стан нагромадження адміністративно-процедурного 

законодавства, у якому окремі законодавчі акти закріплюють сучасні стандарти 

доброго адміністрування, а інші містять лише їх окремі елементи. Інакше 

кажучи, третю із названих моделей у принципі не вважаємо добрим варіантом 

для законодавства України у сфері регулювання публічно-правових відносин. 

Перша із названих моделей систематизації:  ухвалення загального акта 

про адміністративну процедуру із збереженням пріоритету спеціального 

законодавства, на нашу думку, є найреальнішим варіантом для нашої держави, 

хоча для реалізації він вимагає достатньо сильної політичної волі та якісного 

законопроєкту.   

При тому впровадити першу модель у відповідні юридичні норми також 

можна по-різному, беручи за основу той або інший підхід до розуміння 

адміністративної процедури, від якого залежатиме і обсяг правового 

регулювання загального закону (або ж кодексу). Тобто, мова йде про можливі  

варіанти або ж модифікації обраної моделі систематизації адміністративно-

процедурного законодавства. 

3. У загальних актах про адміністративну процедуру різних держав було 

застосовано відмінне: як широке, так і вузьке розуміння базового поняття – 

власне адміністративної процедури. Відповідно, істотно відмінним є обсяг 

правового регулювання загальних актів у різних юрисдикціях, які належать як 

до civil, так і до common law. Узагальнюючи, ці відмінності було класифіковано 

за такими критеріями: 

1) сферами публічного адміністрування, на які поширюється (або не 

поширюється) загальний акт; 

2) формами (інструментами) діяльності публічної адміністрації, які 

регламентуються загальним актом; 



271 
 

3) стадіями адміністративної процедури, що охоплюються в загальному 

акті; 

4) включенням до загального акта окремих питань правового 

забезпечення внутрішньо-адміністративних процедур; 

5) територіальною юрисдикцією суб'єктів публічного адміністрування, на 

які поширюються норми загального акта про адміністративну процедуру; 

6) деталізованістю правового регулювання, що загалом можна 

прослідкувати за кількістю статей (параграфів) і, відповідно - адміністративно-

процедурних норм у загальному акті.     

Вибір того чи іншого варіанта наповнення майбутнього загального закону 

(або ж кодексу) про адміністративну процедуру на базі зазначених критеріїв 

повинен бути належно обґрунтований із врахуванням прогнозу його майбутньої 

дієвості у практиці діяльності публічної адміністрації нашої держави, а не лише 

орієнтуючись  на успішний приклад певної розвинутої держави. 

4. У перших десятиліттях двадцять першого століття ухвалення загальних 

актів про адміністративну процедуру, яку переважно називають кодифікацією, 

залишається основною тенденцією розвитку адміністративно-процедурного 

законодавства в різних країнах світу. 

  Поряд з цим,  у державах, які ухвалили загальні акти про 

адміністративну процедуру ще у минулому столітті, об’єктивно відбувається їх 

періодична новелізація (зумовлену, наприклад, тотальним  трендом до 

діджиталізації публічного адміністрування) або ж навіть рекодифікація (або ж 

повторна кодифікація). 

 З іншого боку, у правових системах із діючими загальними законами 

(або ж кодексами) про адміністративну процедуру постійно спостерігаємо 

законодавчі спроби часткової де-кодифікації, тобто збільшення сфер 

публічного адміністрування, які регламентуються актами спеціального 

законодавства. Незважаючи на це явище, у жодному випадку і в жодній 

сучасній державі чинний загальний акт про адміністративну процедуру не було 

скасовано повністю.  
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 Також об‘єктивним явищем, що набуває щораз більшого поширення, є 

адміністративна конвергенція, або ж зближення підходів до правового 

регулювання адміністративної процедури в окремих країнах. При тому така 

конвергенція відбувається як між правом окремих держав, так і з 

використанням спільних міждержавних (міжнаціональних) надбань  правової 

доктрини та відповідних нормативно-правових актів. Для України 

адміністративна конвергенція є об’єктивним явищем у зв’язку із намаганням та 

юридичним зобов’язанням держави адаптувати власне законодавство до права 

Європейського Союзу. 

 Наприкінці звернемо увагу, що законодавці багатьох зарубіжних держав 

об’єктивно змушені своєчасно на нові виклики та вимоги громадянського 

суспільства щодо покращення ефективності правового забезпечення публічного 

адміністрування. Відповідно, тенденціями удосконалення актів 

адміністративно-процедурного законодавства останніх років є намагання 

максимально спростити адміністративне провадження, а також перевести його 

чималою мірою в електронний формат.  
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РОЗДІЛ 5. ПЕРЕДУМОВИ ТА СУТНІСТЬ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ 

 

5.1 Соціально-політичні та правові передумови систематизації 

національного адміністративно-процедурного законодавства.  

 

 Гіпотетично систематизація адміністративно-процедурного законодавства 

в будь-якій державі проводиться в такий історичний період, коли її доцільність 

починає усвідомлюватись не лише обмеженим і достатньо вузьким колом 

фахівців з адміністративного права та теорії публічного адміністрування (при 

тому наявність такого усвідомлення, а ще краще переконання є необхідною 

складовою), але й принаймні частиною активних політичних діячів на 

загальнонаціональному рівні. Адже активне лобіювання ухвалення загального 

акта про адміністративну процедуру з боку хоча б частини суб’єктів 

законотворчої діяльності, є об’єктивно необхідним для досягнення 

формального результату в національному парламенті. Більше того, як засвідчує 

український досвід, навіть номінальна урядова підтримка відповідних 

законопроєктів про адміністративну процедуру не була достатньою: принаймні 

чотири рази протягом двох останніх десятиліть відповідні спроби ухвалення 

загального акта (кодексу чи закону) у Верховній Раді України завершувались 

фіаско під різними юридичними формулюваннями.  

 Причини такого стану лежать не лише у юридичній, але й у соціально-

політичній площині. Тому у цьому параграфі передусім окреслимо соціально-

політичні передумови систематизації адміністративно-процедурного 

законодавства в Україні і лише після цього – правові або ж юридичні.  

 Перехід до аналізу передумов систематизації саме на цьому етапі нашого 

дослідження вважаємо цілком послідовним з огляду на структуру цієї роботи, 

що повинна прямувати до свого логічного завершення: формулювання 

обґрунтованих рекомендацій до удосконалення актів адміністративно-
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процедурного законодавства України. Нагадаємо, що у попередніх структурних 

частинах роботи було висвітлено наступні питання: 

 -    у першому розділі з’ясовано доктринальні підходи до розуміння 

адміністративної процедури як відносно нового поняття у публічному праві, 

принаймні для пострадянської адміністративно-правової науки в Україні, адже 

адміністративно-процедурному праву у Радянському Союзі приділялось 

надзвичайно мало уваги в юридичній науці у порівнянні, для прикладу, з 

кримінальним процесом; 

 - другий розділ було присвячено основним ідеям, на яких ґрунтується 

сучасна доктрина адміністративно-процедурного права, а також джерела права 

у багатьох країнах; зокрема, виділено концепцію доброго адміністрування, на 

базі якої творяться або ж удосконалюються відповідні адміністративно-

процедурні норми, а також на яку повинна орієнтуватись адміністративна 

практика усіх суб’єктів публічного адміністрування; 

 - у третьому розділі було окреслено стан чинного законодавства України, 

акти якого більшою чи меншою мірою містять адміністративно-правові норми, 

при тому виділено чотири умовні види таких нормативно-правових актів, а 

також відзначено невиправдано відмінні рівні відображення сучасних 

принципів і правил адміністративної процедури у їхньому змістовному 

наповненні; 

 - у четвертому розділі було висвітлено зарубіжний досвід систематизації 

адміністративно-процедурного законодавства: від зародження окремих 

елементів адміністративно-процедурного регулювання у деяких країнах 

наприкінці дев’ятнадцятого століття до сучасних тенденцій його розвитку та 

удосконалення. 

 Аналіз соціально-політичних передумов систематизації адміністративно-

процедурного законодавства розпочнемо з класичного питання, кому це 

потрібно. У систематизації певної групи нормативно-правових актів, як і будь-

якому професійному впорядкуванні права, прямо кажучи, заінтересоване 

українське суспільство в цілому. Проте більшість членів суспільства об’єктивно 
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не має гадки про цю проблематику (звичайно, до настання моментів, коли вони 

зіткнуться із певною проблемою у правових відносинах з уповноваженими 

суб’єктами публічного адміністрування). Тому доцільно виділити окремі 

соціальні групи, що є найбільш дотичними до правотворення і майбутнього 

правозастосування адміністративно-процедурного законодавства та оцінити їх 

потенційний інтерес у майбутній систематизації. Таких соціальних груп є, як 

мінімум, чотири: 

 1) науковці у галузі адміністративного права та викладачі 

адміністративно-правових дисциплін; 

 2) політичні діячі; 

 3) публічні службовці органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування або дещо ширше – уповноважені особи суб’єктів публічного 

адміністрування; 

 4) судді, що розглядають та вирішують публічно-правові спори в порядку 

адміністративного судочинства. 

 Науковці у цьому переліку не випадково поставлені в першому рядку, 

адже саме вони повинні формувати доктринальні правові ідеї, що потім 

перетворюються політиками в юридичні норми актів адміністративно-

процедурного законодавства, які згодом застосовуються уповноваженими 

службовцями суб’єктів публічного адміністрування, а також суддями 

адміністративних судів у разі виникнення публічно-правових спорів.  

Ця теза не означає повного відокремлення наукової діяльності від 

політичної та правозастосовної у формі адміністративної та судової практики. 

Більше того, у зв’язку з величезною кількістю отриманих наукових ступенів з 

адміністративно-правових наук, цілий ряд дипломованих політиків, чиновників 

та суддів могли б долучитись до реальної наукової діяльності, адже сукупність 

недоліків чинного адміністративно-процедурного законодавства є дуже 

великою і дослідницької праці вистачить для багатьох. Однак реальна здатність 

до доктринальних досліджень у багатьох власників наукових дипломів з 

адміністративно-правових дисциплін є достатньо обмеженою як з об’єктивних 
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(наприклад, добросовісне виконання функції правосуддя), так і суб’єктивних  

причин. Навіть серед «чистих» науковців у сфері адміністративного права, до 

яких із певною натяжкою відносять університетських викладачів, реальні 

наукові дискусії, а тим більше полеміки щодо змісту бажаного правового 

регулювання виникають вкрай рідко. Аналізована тематика адміністративної 

процедури лише останніми роками почала обговорюватись на спеціально 

присвячених конференціях, круглих столах та семінарах (серед спеціалізованих 

наукових заходів виділимо, зокрема, проведений 15 вересня 2017 р. у місті 

Харкові круглий стіл «Адміністративна процедура: особливості формування 

української концепції», у якому взяли участь члени двох робочих груп із 

розробки законопроєкту «Про адміністративну процедуру» із відмінними 

поглядами на ряд проблемних питань), - однак рівень наукової дискусії міг би 

бути значно вищим. Незважаючи на наведене, вважаємо, що нечисленні «чисті» 

науковці та університетські викладачі адміністративно-правових дисциплін є 

об’єктивно зацікавленою в систематизації адміністративно-процедурного 

законодавства групою. Адже  адміністративна процедура є надзвичайно 

практичною дисципліною, яка у разі належного правового забезпечення 

викликатиме чималий інтерес у студентів і практикуючих юристів. 

У другій із названих груп, політичних діячів, їх заінтересованість у 

систематизації адміністративно-процедурного законодавства, на перший 

погляд, мала б бути очевидною. Адже безпосередня або опосередкована участь 

у законотворчій діяльності, без усякого сумніву, належить до основних функцій 

політиків. Однак із аналізованою сферою правового регулювання усе не так 

просто. Систематизація із ухваленням загального закону (або ж кодексу) про 

адміністративну процедуру не є такою «гарячою» темою, як наприклад, 

земельне питання. За змістом таке ухвалення носить характер технічного 

законодавчого акта, за допомогою якого буде упорядкована діяльність суб’єктів 

публічного адміністрування і на якому важко одразу заробити значні політичні 

дивіденди. Тому більшість політиків не надто заінтересовані у кропіткій праці 

із систематизації адміністративно-процедурного законодавства, яка до того ж є 
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юридично складною, на чому ще зупинимось згодом. Подібну ситуацію 

спостерігаємо із систематизацією та евентуальною рекодифікацією 

адміністративно-деліктного законодавства: незважаючи на розробку Концепції 

реформування адміністративної відповідальності понад десятиліття тому [3, c. 

274-287],  ґрунтовною переробкою адміністративно-деліктного законодавства 

та ухваленням нового Кодексу України про адміністративні проступки сучасні 

та минулі політичні діячі  не переймаються.     

Незважаючи на наведене, у нас не залишається іншого варіанта, окрім 

очікування та стимулювання появи політичних діячів, що будуть керуватись у 

своїй законотворчій діяльності інтересом суспільства в цілому, а не вужчими 

груповими інтересами, як це переважно відбувалось до цього часу. 

Третя із названих вище груп, на яких найбільше вплине потенційна 

систематизація адміністративно-процедурного законодавства – це 

уповноважені службовці суб’єктів публічного адміністрування, для яких 

постійне застосування нових правових норм загального акта про 

адміністративну процедуру стане повсякденною реальністю. За загальним 

правилом, чиновники публічної адміністрації у будь-якій країні рідко 

підтримують нові правила гри з огляду на усталені звички та навики працювати 

за попередніми. Для більшості сьогоднішніх службовців органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування України сама ідея ухвалення нового 

загального акта про адміністративну процедуру є не відомою або ж слабо 

зрозумілою. До цього варто додати, що в пострадянській Україні традицією 

залишається орієнтація публічних службовців на підзаконні нормативно-

правові акти із вмістом адміністративно-процедурних норм, а в кращому 

випадку – на спеціальні законодавчі акти. Тобто очікувати від службовців 

публічної адміністрації підтримки законопроєкту про адміністративну 

процедуру навряд чи доводиться. Цей факт засвідчили відгуки на нього 

практично усіх органів виконавчої влади України, яким Міністерством юстиції 

України у 2015 році було надіслано один з його робочих варіантів.  Автором 

цих рядків як членом робочої групи Міністерства юстиції України з підготовки 
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адміністративно-процедурного законопроєкту у цих відгуках було зауважено не 

лише відсутність розуміння доцільності законопроєкту, але й намагання 

кожного уповноваженого органу публічної влади обґрунтувати доцільність 

вилучення саме його діяльності із сфери дії загального акта про 

адміністративну процедуру і продовження застосування спеціальних 

нормативно-правових актів. 

На відміну від попередньої, четверту групу - суддів, які розглядають та 

вирішують публічно-правові спори за участю суб’єктів публічного 

адміністрування, варто віднести до потенційних прихильників систематизації 

адміністративно-процедурного законодавства з ухваленням загального закону 

(або ж кодексу). Адже в разі такого ухвалення в суддів з’являються додаткові 

формальні підстави для вирішення публічно-правових спорів, пов’язані із 

можливими порушеннями норм адміністративно-процедурного законодавства, 

які у вітчизняній правовій доктрині та й чинному Кодексі адміністративного 

судочинства України до тепер називають порушеннями норм процесуального 

права. Попри цей фактор, переоцінювати роль суддівського корпусу у 

підтримці руху до систематизації адміністративно-процедурного законодавства 

не варто з огляду на законодавчі обмеження участі суддів у політичному житті. 

Усі чотири названі вище групи складались із громадян України, а поза 

тим доцільно згадати також іноземців, що тимчасово або постійно проживають 

на території України. Дещо звужуючи цю групу, у прийнятті загального акта 

про адміністративну процедуру в Україні передусім заінтересовані іноземні 

інвестори, що провадять господарську діяльність на нашій території і в разі 

ухвалення загального закону (або ж кодексу) матимуть чіткіші правила гри у 

відносинах з представниками державної влади та місцевого самоврядування. 

Проте їхні можливості участі в політичному житті України та творенні 

законодавчих норм, як і в попередньої групи суддів, об’єктивно обмежені. 

Підсумовуючи, зауважимо, що конкретних суб’єктів, які мали б 

підтримати систематизацію адміністративно-процедурного законодавства,  

виявляється, не так і багато. Тому для успішного її завершення доцільно 
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мобілізувати існуючих промоторів такої ідеї у політичному, науковому, 

викладацькому та експертному середовищах щодо поширення інформації про 

переваги ухвалення загального акта про адміністративну процедуру. Поряд з 

цим зрозуміло, що для досягнення  результату у вигляді законодавчого акта 

необхідними є відповідне волевиявлення та рішення єдиного органу 

законодавчої влади – Верховної Ради України. З іншого боку, таке рішення 

повинно бути готове змістовно: українському парламенту має бути 

запропоновано оптимальний на даному етапі варіант законопроєкту, адже він 

з‘явиться не на порожньому «правовому полі», а буде запроваджуватись у 

діючу численну сукупність нормативно-правових актів із вмістом 

адміністративно-процедурних норм.  

З огляду на наведене, окремо виділимо правові, або ж юридичні, 

передумови систематизації адміністративно-процедурного законодавства в 

Україні із прийняттям загального закону (або ж кодексу), що чималою мірою 

буде ґрунтуватись на  положеннях  попередніх розділів цього дослідження. 

1. У Конституції України 1996 року, навіть із наступними численними 

змінами та доповненнями, не закріплено безпосередньої вимоги регламентації 

адміністративної процедури та навіть не згадується це питання. Положення 

частини 2 статті 19 про те, що органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України, - можна і необхідно прив’язувати до 

правового регулювання адміністративної процедури, однак насправді воно 

відображає одну із складових частин добре відомого вітчизняним юристам 

принципу законності.  

Більше того, в Конституції України відсутнє, наприклад, основоположне 

для адміністративної процедури право на добре адміністрування та відповідний 

обов’язок уповноважених органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. З огляду на застарілість конституційних положень у цьому 

контексті, навіть існуюче обмежене регулювання окремих елементів 

адміністративної процедури базується переважно на документах 
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загальноєвропейських інституцій: Ради Європи та Європейського Союзу, 

практиці Європейського Суду з прав людини, а також на успішному 

законодавчому досвіді окремих зарубіжних держав.  

2. Кілька спроб ухвалити систематизований загальний акт (закон, кодекс) 

про адміністративну процедуру протягом останніх двадцяти років в Україні 

зазнали невдачі. У зв’язку з цим, правове регулювання адміністратиної 

процедури в нашій державі залишається не системним та розбалансованим, а 

його елементи містяться у величезній кількості нормативно-правових актів, як 

різної юридичної сили (законодавчих та підзаконних), так і широти сфери дії 

(від публічного адміністрування в цілому до окремих його напрямів). 

3. Елементи правового регулювання адміністративної процедури 

містяться в законодавчих актах, які за широтою сфери дії поділяємо на загальні 

(наприклад, Закон України «Про звернення громадян»), рамкові (наприклад, 

Закон України «Про основи державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності») та спеціальні (наприклад, Податковий кодекс 

України). При тому зазначимо, що ухвалення нових  спеціальних законодавчих 

актів для певних сфер публічного адміністрування відбувається періодично, а 

до рамкових та загальних актів переважно вносять зміни і доповнення. Інакше 

кажучи, попередня традиція ухвалення актів спеціального законодавства зі 

вмістом адміністративно-правових норм не зазнала істотних змін. 

4. За відсутністю належного законодавчого забезпечення 

адміністративної процедури, окремі деталізуючі норми продовжують міститись 

у численних підзаконних нормативно-правових актах, починаючи від постанов 

Кабінету Міністрів України та нормативних наказів міністерств і завершуючи 

рішеннями органів місцевого самоврядування.  Цю пострадянську традицію 

лише частково було змінено завдяки прийняттю деяких спеціальних 

законодавчих актів із вмістом адміністративно-процедурних норм (наприклад, 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»). 

5. Сучасні загальноєвропейські принципи і правила адміністративної 

процедури закріплено в чинних нормативно-правових актах України дуже 



281 
 

нерівномірно. Зазвичай їх є значно більше в нещодавно прийнятих або 

новелізованих законодавчих актах. Таким чином виникає, здебільшого не 

виправдана, відсутність пропорційного врахування стандартів адміністративної 

процедури, в залежності від певної сфери публічного адміністрування або ж 

навіть від адміністративно-територіальної одиниці, на які поширюється 

відповідний нормативно-правовий акт. 

6. Існуючі джерела права із вмістом адміністративно-процедурних норм 

при ухваленні загального закону (або ж кодексу) не можуть залишитись у 

попередньому стані, їх треба привести у відповідність із його положеннями. Це 

не означатиме тотального визнання не чинними спеціальних і навіть рамкових 

нормативно-правових актів, але вимагатиме наступних дій:  

- встановлення усіх джерел права, що підлягають змінам, доповненням, 

вилученням або таки втраті чинності; 

- юридичного аналізу кожного із зазначених джерел та формулювання 

пропозицій щодо відповідних змін у правовому регулюванні. 

Інакше кажучи, нормопроєктувальна діяльність щодо розробки 

остаточного законопроєкту про адміністративну процедуру ним самим не 

обмежується і повинна включати також юридичний аналіз та  пропозиції щодо 

майбутньої дії всіх нормативно-правових актів із вмістом адміністративно-

правових норм. Лише таким чином можна забезпечити комплексний підхід до 

систематизації адміністративно-процедурного законодавства та запобігти 

виникненню додаткових колізій у правозастосуванні.    

 Узагальнюючи наші спроби встановити соціально-політичні та правові 

передумови систематизації адміністративно-процедурного законодавства із 

ухваленням загального закону (або ж кодексу), доходимо наступних висновків. 

У політичному контексті проведення такої систематизації не є 

пріоритетом для суспільства загалом, з огляду на розуміння його доцільності 

переважно у вузьких професійних колах.  За своєю сутністю систематизація 

адміністративно-процедурного законодавства є реформою великої частини 

позитивного законодавства, що, як і будь-яка значна реформа рідко 
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підтримується соціальними групами, яких вона стосуватиметься (у нашому 

випадку – передусім службовцями публічної адміністрації), призвичаєних до 

попередніх правил  гри чи їх відсутності. У такій ситуації всі професійні групи 

осіб із науково-викладацького, політичного, адміністративного та суддівського 

середовища, які розуміють доцільність систематизації із ухваленням загального 

закону (або ж кодексу) для публічного інтересу, повинні мобілізуватись та 

об‘єднати свої зусилля для досягнення результату.   

У юридичному контексті задекларована систематизація передбачає не 

лише ухвалення в кінцевому підсумку загального акта про адміністративну 

процедуру. Величезна кількість законодавчих та підзаконних нормативно-

правових актів із вмістом адміністративно-процедурних норм повинна бути 

проаналізована і переглянута уповноваженими суб‘єктами нормотворення 

щодо їх відповідності сучасним європейським стандартам адміністративної 

процедури та положенням майбутнього українського закону (або ж кодексу). 

Як наслідок, чимала кількість існуючих нормативно-правових актів України 

мали б бути скасовані або, принаймні, змінені та доповнені. Попри цю тезу, 

найважливішим завданням в юридичному контексті є формування остаточного 

нормативного наповнення законопроєкту про адміністративну процедуру, який 

не повинен стати чужорідним тілом для правової системи із можливістю 

виникнення численних колізій, а навпаки - основою формування нової 

повноцінної системи актів національного адміністративно-процедурного 

законодавства. З огляду на це, змісту перспективного загального акта про 

адміністративну процедуру України присвятимо окреме висвітлення у 

наступних параграфах.  
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5.2 Огляд ключових положень проєкту Закону України «Про 

адміністративну процедуру» як основи систематизації відповідного 

законодавства. 

5.2.1 Предмет правового регулювання та вилучення зі сфери дії  

 

 Перед розкриттям змісту з’ясуємо предмет правового регулювання 

загального акта, яким буде врегульовано порядок діяльності суб’єктів 

публічного адміністрування і проєкт якого в Україні близько двадцяти років 

тому спочатку було названо Адміністративно-процедурним кодексом, а згодом 

перейменовано на Закон «Про адміністративну процедуру».  

Відповідно до пункту 1 статті 1 останнього офіційного законопроєкту, 

ним регулюються відносини органів виконавчої влади, органів влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових 

осіб, інших суб’єктів, які відповідно до закону уповноважені здійснювати 

публічно-владні управлінські функції, з особами щодо прийняття та виконання 

адміністративних актів [93]. 

На нашу думку, будь-яке законодавче визначення, тим більше базове у  

випадку аналізованого законопроєкту, повинно бути зрозумілим та 

однозначним, принаймні для юристів даної держави. Як наголошувала свого 

часу, ще з приводу проєкту Адміністративно-процедурного кодексу професор 

Т.О. Коломоєць, «наявні проєктні напрацювання необхідно доповнити, із 

врахуванням позитивного зарубіжного, апробованого часом і практикою 

досвіду, в категорійно-понятійній частині, усунувши таким чином будь-які 

передумови для суб’єктивного тлумачення положень відповідного 

кодифікованого акта в процесі правозастосування» [49, c. 146].   

А от у пропонованій дефініції предмету правового регулювання проєкту 

Закону України «Про адміністративну процедуру» використано як усталені в 

правовій доктрині та правозастосуванні терміни, так і  достатньо неоднозначні 

словосполучення.  
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До перших, очевидно, належать конституційно закріплені правові 

категорії: органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим 

та органи місцевого самоврядування. До найбільш дискусійних у 

пропонованому визначенні віднесемо два поняття «публічно-владні 

управлінські функції» та «адміністративний акт», хоча доктринальну та 

правозастосувальну полеміку щодо терміна «посадова особа» в Україні також 

не було завершено [181, c. 91-94].  

 У науково-практичному коментарі до проєкту Закону України «Про 

адміністративну процедуру» говориться про можливість історично-

контекстуального тлумачення терміна «владні управлінські функції» (в 

останньому варіанті зміненому на «публічно-владні управлінські функції»), а 

його використання в законопроєкті обґрунтовується  доцільністю тіснішого 

зв’язку з положеннями Кодексу адміністративного судочинства України [72, c. 

15].  

 Загалом, остання теза стосовно узгодження понятійного апарату у 

пов’язаних законодавчих актах заслуговує безсумнівної підтримки. Однак, не в 

даному випадку:  застосування терміна «владні управлінські функції» ще в 

первинній редакції Кодексу адміністративного судочинства 2005 року від 

самого початку критикувалось провідними українськими адміністративістами. 

Зокрема,  професор В.Б. Авер’янов у своїй останній, уже посмертно 

опублікованій статті [2], присвяченій понятійно-термінологічним новелам 

названого Кодексу, показав варіанти різнопланового тлумачення формули 

«владні управлінські функції», що очевидно негативно впливатиме на 

правозастосовну практику.  

Розробники нової редакції Кодексу адміністративного судочинства 

України 2017 року намагались уточнити це словосполучення і перетворили 

його у  «публічно-владні управлінські функції», однак така модифікація не 

надто покращила ситуацію із правовою визначеністю.  

По-перше, у згаданій щойно статті В.Б. Авер’янов уже пропонував 

замінити слово «функції» на «повноваження». Проте, в законодавчому понятті 
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«суб’єкта владних повноважень» (підпункт 7) пункту 1 статті 4 Кодексу 

адміністративного судочинства України) практично в одному ряду застосовано 

поняття як функцій, так і повноважень, що не можна виправдати, адже у 

правовій доктрині це різні поняття.  

По-друге, найбільше застереження викликає використання прикметника 

«управлінські», яке до цього часу в українській літературі з адміністративних та 

адміністративно-правових дисциплін вживається в принаймні двох значеннях: 

вузькому та широкому. Не називаючи численних наукових публікацій з 

предмету, зазначимо, що в Україні на рівні підзаконного нормативно-правового 

акта визначено окрему галузь підготовки фахівців із вищою освітою під назвою 

«Публічне управління та адміністрування» (галузь знань 28, код спеціальності 

281) [123]. У цьому документі термін «управління» застосовано у вузькому 

розумінні, як діяльності в межах внутрішніх (внутрішньоорганізаційних) 

відносин у публічному секторі.  

Понад це, звернемо увагу на одну з останніх монографічних робіт у сфері 

адміністративного процесу О.В. Білоуса, який зазначає: «Досліджуючи поняття 

«публічно-владні управлінські функції, насамперед привертає увагу те, що 

незважаючи на його складність, що випливає із вельми абстрактного змісту та 

необмеженого обсягу цього поняття, воно не має нормативного визначення, а 

розкривається лише у судових рішеннях за підсумками вирішення 

юрисдикційних питань» [17, c. 57]. Ця теза у черговий раз  засвідчує наявність 

проблеми застосування цього поняття на практиці та по суті підкреслює  

доцільність заміни названого поняття у чинних та перспективних законодавчих 

актах. 

З іншого боку, як і в багатьох інших наукових публікаціях, у науково-

практичному коментарі до проєкту Закону України «Про адміністративну 

процедуру» під владними управлінськими функціями пропонується розуміти, 

що йдеться про сферу управління (не законодавчу і не судову владу) [72, c. 15], 

тобто, про переважне для пострадянської адміністративно-правової доктрини 

широке розуміння даного основоположного поняття. 
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З огляду на те, що цей термін є справді ключовим для правильного 

розуміння предмета правового регулювання загального акта про 

адміністративну процедуру, спробуємо з’ясувати відповідні підходи у правовій 

доктрині зарубіжних держав, на які ми сьогодні орієнтуємось. Дійсно, в 

німецькій правничій термінології переважно застосовується єдине поняття 

Verwaltung, яке російською майже завжди перекладають на «управление», а 

українською – як «управління», так і «адміністрування», в залежності від 

поглядів конкретного автора. Однак тут зауважимо, що в німецькій правовій 

доктрині  Verwaltung усе- таки поділяють на внутрішнє (нім. interne) та 

зовнішнє (нім. externe). А зважаючи на те, що lingua franca науки останніх 

десятиліть фактично є англійська мова, і в німецькій літературі з теорії 

організації нерідко на позначення внутрішнього управління вживається термін 

англійського походження management. 

Таким чином, внутрішнє (внутрішньоорганізаційне) управління 

відмежовують від зовнішнього, яке стосується відносин уповноважених органів 

публічної влади з приватними особами. Таке розмежування в англомовній 

літературі (англ. management та administration) наявне і в інших країнах, із 

найближчих нам – у Польщі (пол. zarządzanie та administracja або ж 

administrowanie). 

Цей підхід щодо розмежування управління та адміністрування є 

надзвичайно важливим для визначення предмета правового регулювання 

загального закону (або ж кодексу) про адміністративну процедуру. Якщо ми 

обмежуємо його (як у випадку українського законопроєкту) лише зовнішніми 

відносинами між суб’єктами владних повноважень та приватними особами, то 

терміна управління взагалі не повинно бути в тексті. Якщо ж предмет буде 

значно ширшим і охоплюватиме, як і в деяких зарубіжних прикладах, також  

внутрішні відносини між суб’єктами владних повноважень, то використання 

означення «управлінські» стає вже більш обґрунтованим, принаймні, у 

відповідній частині. 
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До цього додамо, що в інших законодавчих актах України таке 

розмежування також стає переважним. Вважаємо, що поняття «управління» 

коректно застосоване у вузькому значенні в Законі України «Про управління 

об’єктами державної власності» [117], а також у більшості положень останньої 

редакції Закону України «Про Кабінет Міністрів України» [105], наприклад, 

щодо повноважень Уряду в сфері  удосконалення державного управління та 

державної служби (підпункт 6) пункту 1 статті 20). Поряд з цим, формулювання 

статті 19 щодо загальних питань компетенції Кабінету Міністрів України і далі 

нагадує широкий підхід стосовно «вирішення питань державного управління у 

сфері економіки та фінансів, соціальної політики…» [105]. Проте, цю статтю, 

на наш погляд, можна було б з часом вилучити, адже її зміст конкретизується у 

нормах наступної статті 20 Закону, присвяченій конкретнішим повноваженням 

Уряду України. 

Повертаючись до використаного в законопроєкті «Про адміністративну 

процедуру» словосполучення «публічно-владні управлінські функції», варто 

запропонувати йому альтернативу. На наш погляд, пропозиція авторів 

згаданого вище Науково-практичного коментаря щодо доцільності переходу в 

майбутньому до терміна «функції публічної адміністрації» [72, c. 15] не є 

найкращою. Про недостатню коректність застосування слова «функції» уже 

було згадано, а поняття публічної адміністрації до його конституційного  або 

принаймні законодавчого закріплення у статусних нормативно-правових актах і 

надалі потребуватиме додаткового роз’яснення, Та чи насправді так потрібним 

є додаткове означення «управлінські» або ж «адміністративні»? Зважаючи на 

загальновизнаний теоретико-правовий постулат та юридичне закріплення в 

Конституції України поділу державної влади на три гілки, в аналізованому 

положенні законопроєкту йдеться про надання іншим суб’єктам повноважень 

виконавчої влади. Це, до речі, стосується не лише суб’єктів приватного права, 

але й органів місцевого самоврядування, яким відповідними законами держави 

надаються повноваження переважно виконавчої гілки державної влади. 

Остання теза в Україні (і не тільки) традиційно не сприймається 



288 
 

прихильниками окремої муніципальної влади (франц. povouir municipal), але 

зважаючи на досліджувану нами тематику, зараз не будемо заглиблюватись у 

цю триваючу полеміку. 

З огляду на наведене, можна запропонувати заміну словосполучення 

«публічно-владні управлінські функції»: як у законопроєкті «Про 

адміністративну процедуру», так і в Кодексі адміністративного судочинства 

України на «повноваження виконавчої влади». Додаткове означення в 

останньому варіанті аналізованого законопроєкту та чинному КАС України, яке 

вказує на публічність влади певною мірою уточнює аналізований термін, але 

без нього можна і обійтись, адже доволі складно уявити законодавче надання 

державою не публічної, а приватної влади.  

Наприкінці цього достатньо розлогого висвітлення предмета правового 

регулювання проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру», 

звернемо також увагу, що у пропонованому варіанті його відразу звужено, 

зводячи регульовані відносини виключно до індивідуального адміністративного 

акта (рішення), який є основною, але не єдиною формою (інструментом) 

публічного адміністрування. Такий обмежений підхід, звичайно, має право на 

існування та, без сумніву, полегшує роботу розробникам законопроєкту. Проте 

виправданість такого підходу є надзвичайно дискусійною, з огляду на 

необхідність правового регулювання інших форм (інструментів) публічного 

адміністрування додатково у законодавчих актах, поза загальним актом про 

адміністративну процедуру та, відповідно, «розмиванням» сфери його 

застосування. 

Отже, запропонуємо наступне загальне визначення предмета правового 

регулювання  аналізованого законопроєкту: «Цим законом (або ж кодексом) 

регулюється загальний порядок реалізації повноважень виконавчої влади 

державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування, а також іншими суб’єктами, яким такі 

повноваження надано відповідно до закону».  
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На перший погляд, така дефініція є надто загальною, проте вона дає 

простір для подальшої конкретизації предмета у наступних положеннях 

загального акта про адміністративну процедуру, а також вказує на дві базові 

характеристики: 

а) суб’єктів, діяльність яких буде регулюватись (їх можна було б назвати 

суб’єктами публічного адміністрування, але це вимагатиме додаткового 

роз’яснення); 

б) предмет правового регулювання – загальний для усіх зазначених 

суб’єктів порядок реалізації повноважень виконавчої влади, тобто, загальна 

адміністративна процедура.     

На цьому етапі також зазначимо, що ми не є прихильниками надмірно 

довгих і складних законодавчих дефініцій. Головне призначення 

запропонованого базового визначення – сформувати узагальнене уявлення про 

предмет правового регулювання в особи, що з ним ознайомлюється і має намір 

застосувати в практиці. Звичайно, що цьому визначенню можна закинути 

відсутність згадки про приватних осіб, їх права та обов’язки у відносинах з 

суб’єктами публічного адміністрування і, в зв’язку з цим, аргументувати 

доцільність його розширення. Із цього ракурсу можна виділити три умовні 

групи суспільних відносин, які забезпечуються суб‘єктами публічного 

адміністрування та будуть регулюватись у майбутньому законі (або ж кодексі) 

про адміністративну процедуру: 

1) щодо реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб (наприклад, у процедурі реалізації конституційного права  на 

підприємницьку діяльність); 

2) щодо  виконання обов’язків фізичними та юридичними особами 

(наприклад,  у процедурі проведення перевірок за дотриманням санітарного 

законодавства); 

3) щодо захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних 

осіб (наприклад, при визначенні порядку оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності суб‘єктів публічного адміністрування до вищих органів). 
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Поряд з цим, у зв‘язку із значними особливостями певних видів 

діяльності  публічної адміністрації, окремі сфери виведено з  предмету 

регулювання проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру».  

Відповідно до пункту 2 тієї ж статті 1 законопроєкту, його дія не поширюється 

на п’ять достатньо широких груп відносин.   

Перша їхня група стосується «розгляду звернень осіб, що містять 

пропозиції, поради, рекомендації щодо формування державної, регіональної та 

місцевої політики, а також щодо врегулювання суспільних відносин, 

удосконалення нормативно-правових актів» [93]. Навіть у чинному Законі 

України «Про звернення громадян» впадає у вічі розміщення в окремих статтях 

юридичних норм для різних видів звернень: з одного боку, пропозицій (а також 

електронних петицій), а з іншого – заяв та скарг. У переважній більшості 

держав-членів Європейського Союзу ці види звернень давно регулюються у 

різних законодавчих актах. В Україні ж також, при ухваленні загального акта 

про адміністративну процедуру, він буде поширюватись у цьому контексті 

лише на заяви і скарги. А от пропозиції, на подання яких суб’єкт публічного 

адміністрування повинен відреагувати, але не зобов’язаний прийняти 

індивідуальний адміністративний акт (рішення), мали б регламентуватись у 

повністю оновленій редакції Закону «Про звернення громадян» або ж новому 

Законі «Про петиції». 

Друга група винятків із сфери дії закону стосується «кримінального 

провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, 

оперативно-розшукової діяльності, виконавчого провадження (крім виконання 

постанов про накладення на зобов’язану особу грошового стягнення), вчинення 

нотаріальних дій, виконання покарання, застосування законодавства про захист 

економічної конкуренції» [93]. Вилучення діяльності суб’єктів публічного  

адміністрування в кримінально-правовій сфері з предмету регулювання Закону 

«Про адміністративну процедуру» є повністю логічним. Адже законодавство в 

цій сфері (Закони «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про Національну 

поліцію», Кримінально-процесуальний та Кримінально-виконавчий кодекси) є 
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достатньо розвинутим, відображає специфіку відповідної діяльності та й 

поширюється не лише на суб’єкти публічного адміністрування, але й 

прокуратуру та суди. Схожою є ситуація із нотаріальною діяльністю, яка має 

власну специфіку і традиційно детальне правове регулювання. При тому, варто 

погодитись з авторами Науково-практичного коментаря до законопроєкту щодо 

відкритості питання щодо відносин, коли йдеться про вчинення нотаріальних 

дій посадовими особами органів місцевого самоврядування у населених 

пунктах, де немає нотаріусів [72, c. 16]. 

Що стосується застосування законодавства про захист економічної 

конкуренції, то вилучення цієї сфери із предмета регулювання законопроєкту 

уже не вважаємо достатньо обґрунтованим, тим більше у цьому пункті, що має 

здебільшого кримінально-правове спрямування. Адже пропоноване вилучення 

стосується контрольної діяльності публічної адміністрації, а відповідне 

спеціальне законодавство не завжди передбачає такі гарантії дотримання прав 

приватних осіб у відносинах з контролюючими органами, які містить проєкт 

Закону «Про адміністративну процедуру».   

До третьої групи винятків із загального акта про адміністративну 

процедуру належать відносини у сфері публічної служби: «державної служби, 

дипломатичної та військової служби, проходження служби особами рядового і 

начальницького складу, служби в органах місцевого самоврядування, а також 

іншої публічної служби» [93]. Адже правове регулювання публічної служби 

стосується внутрішніх відносин в межах публічної адміністрації, а от 

аналізований законопроєкт - лише зовнішніх відносин суб‘єктів публічного 

адміністрування із приватними особами. Наявність такого вилучення у першій 

статті законопроєкту має орієнтаційне призначення для осіб, що будуть його 

застосовувати, при тому логічно випливатиме також з інших законодавчих 

дефініцій та змісту самого загального закону (або ж кодексу). Сюди ж, до 

службових відносин можна було б додати і власне внутрішньоорганізаційні 

відносини між різними ланками систем виконавчої влади та місцевого 
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самоврядування, якщо ми поширюємо дію аналізованого акта про 

адміністративну процедуру виключно на зовнішні відносини. 

Четверта група винятків у нашому законопроєкті, на перший погляд, 

викликає подив, вилучаючи відносини щодо «реалізації конституційного права 

громадян брати участь у всеукраїнському та місцевих референдумах, обирати і 

бути обраними до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування» [93]. Мабуть це зазначення також має орієнтаційне 

призначення для користувачів майбутнього закону (або ж кодексу): виборчі та 

референдумні процедури відбуваються за участю суб‘єктів публічного 

адміністрування, спори у цій сфері розглядаються в порядку адміністративного 

судочинства, однак традиційно тут діє окреме законодавство, яке, до того ж, в 

Україні постійно змінюється. З іншого боку вважаємо, що включення до 

переліку винятків цього пункту не є обов‘язковим з огляду на не надто велику,  

хоча й гіпотетично ймовірну можливість виникнення колізій у цьому контексті. 

Як зауважують автори вже цитованого коментаря до законопроєкту, пункт 

5 «оскарження процедур публічних закупівель» [93] зроблений за поданням 

заінтересованих міністерств, очевидно, зважаючи на наявність у цій системі 

спеціальних механізмів розгляду скарг [71, c. 16]. Справді, в структурі 

Антимонопольного комітету України діє достатньо професійний та ефективний 

підрозділ, який розглядає скарги у сфері публічних закупівель в 

адміністративному порядку, діючи відповідно до адміністративно-процедурних 

норм  статті 18 Закону України «Про публічні закупівлі» [110]. Крім того, сама 

процедура публічних закупівель у відповідному спеціальному законі доволі 

істотно різниться від загальної адміністративної процедури. Не висвітлюючи 

тут детально процедури публічних закупівель, зазначимо, що така процедура 

завершується прийняттям рішення про намір укласти договір про закупівлю 

(стаття 32 Закону України «Про публічні закупівлі»), тобто, по суті цивільно-

правового договору. А от загальна адміністративна процедура завершується, як 

правило, прийняттям індивідуального адміністративного акта або ж укладенням 

публічно-правового (адміністративного) договору. Іншими словами, не лише 
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адміністративне оскарження у процедурах публічних закупівель, але й загалом 

відповідні процедури мають істотні особливості. 

Дещо підсумовуючи, наявний в останньому варіанті українського 

законопроєкту «Про адміністративну процедуру» перелік вилучень з предмету 

дії його майбутніх положень, загалом орієнтує користувачів, які матимуть 

намір застосувати цей загальний закон. Однак при тому зауважимо, що 

пропонований перелік вилучень не містить традиційних для багатьох держав із 

розвинутим адміністративно-процедурним законодавством  винятків, передусім 

залишення спеціальної адміністративної процедури у податковій сфері   

(Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Польща). До цього додамо, що 

в пункті 2 статті 3 офіційного законопроєкту міститься формулювання про 

можливість встановлення законом для окремих видів справ певних 

особливостей адміністративного провадження [93]. Однак, така пропонована 

норма лише декларує можливість правового регулювання адміністративної 

процедури у спеціальних законодавчих актах, не визначаючи конкретні сфери 

їх дії.  

У цілому положення статті 3 законопроєкту за змістом мали б 

доповнювати та уточнювати визначений статтею 1 предмет регулювання та 

сферу дії закону. Проте тут виникає цілий ряд запитань і доцільність 

пропонованого підходу є, на нашу думку, дискусійною.  Передусім, перший 

пункт статті 3 законопроєкту взагалі має мало змісту, по суті дублюючи 

конституційні положення. Декларативність другого пункту статті 3 уже було 

згадано: насправді воно надає надзвичайно широкий розсуд законодавця у 

майбутньому, дозволяючи, при відповідному лобіюванні з боку окремих 

відомств, ухвалювати акти із вмістом спеціальних адміністративно-

процедурних норм у будь-якій сфері і, таким чином, нівелювати роль 

загального закону (або ж кодексу). Повертаючись до передбаченого пунктом 2 

статті 1 аналізованого законопроєкту переліку вилучень із сфери дії закону, 

зазначимо, що там здебільшого названо правові відносини, які складно віднести 

до публічного адміністрування. Двома винятками у цьому контексті є 
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критикована нами сфера «застосування законодавства про захист економічної 

конкуренції», а також останній пункт щодо «оскарження процедур публічних 

закупівель», який за змістом поширюється на усі сфери публічного 

адміністрування, а відповідні норми носять загальний характер. 

Таким чином, вважаємо, що в українському законі (або ж кодексі) про 

адміністративну процедуру повинен міститись конкретний перелік сфер 

публічного адміністрування або ж назв спеціальних законодавчих актів, на які 

норми цього загального акта не поширюються.  Звичайно, якщо після 

професійної дискусії буде обґрунтовано та прийнято рішення про доцільність 

такого кроку в Україні. Із висвітленого в попередніх розділах зарубіжного 

досвіду тут пригадаємо, що в адміністративно-процедурному законодавстві 

деяких держав, зокрема, Австрійської Республіки подібного переліку взагалі 

немає, на відміну від аналогічних законодавчих актів нещодавно згадуваних 

Німеччини та Польщі.  З іншого боку, наявність спеціального адміністративно-

процедурного законодавства автоматично не означає великих суперечностей 

між нормами загального та спеціальних законів, а лише про певні особливості 

правового регулювання. Як уже згадувалось у цій роботі, в тій самій Німеччині 

спочатку була законодавчо врегульована спеціальна адміністративна процедура 

в діяльності податкових органів, і лише потім ухвалений загальний закон, при 

тому відмінності в підходах до правового регулювання в обох актах не є 

надмірними.           

 

 

5.2.2 Структура та зміст законопроєкту: загальна характеристика 

 

Від предмета, а також від висвітленого в одному з попередніх параграфів 

обсягу правового регулювання загального акта про адміністративну процедуру 

об’єктивно залежить і його структура. Серед окреслених раніше критеріїв, які 

найбільше впливають на формування структури досліджуваного нормативно-

правового акта, виділимо:  
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1) форми (інструменти) діяльності публічної адміністрації, а саме, чи 

регулює загальний закон (або ж кодекс) виключно індивідуальні 

адміністративні акти (рішення), чи також інші форми або ж інструменти 

публічного адміністрування (нормативно-правові акти, адміністративні 

договори, фактичні дії); 

2) стадії адміністративної процедури, що охоплюються в загальному 

законі (або ж кодексі); тут мова про те, чи загальним актом передбачене 

правове забезпечення не тільки порядку прийняття рішень та вчинення інших 

дій суб'єктами публічного адміністрування, але й адміністративного 

оскарження таких рішень чи дій до вищого  або іншого уповноваженого 

законом органу, а також – їх добровільного чи примусового виконання; 

3) включення (або не включення) до загального закону (або ж кодексу) 

окремих питань правового забезпечення внутрішньо-адміністративних 

процедур; 

4) деталізованість правового регулювання, яку визначають, зокрема, за 

кількістю статтей (параграфів), але також і їх змістом та ступенем конкретизації 

відповідних адміністративно-процедурних норм. 

Характеризуючи останній офіційний український законопроєкт, 

відзначимо, що на його структуру найбільше вплинуло вузьке розуміння 

адміністративної процедури із його орієнтацією на регламентацію 

індивідуальних адміністративних актів (рішень) зовнішньої дії. Відповідно до 

такого підходу, структура законопроєкту не включає ані правового 

регулювання порядку прийняття уповноваженими суб’єктами публічного 

адміністрування  нормативно-правових актів, ні принаймні часткової 

регламентації внутрішніх процедур у межах публічної адміністрації. 

Що стосується деталізованості правового регулювання, то офіційний 

український законопроєкт у порівнянні із зарубіжними аналогами варто 

охарктеризувати як документ середнього рівня деталізації. Кількість його 

статей (в аналізованому – 100) та ступінь конкретизації адміністративно-

процедурних норм на даному етапі відрізняє його як від рамкових актів із 
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базовими правовими стандартами (наприклад, шведського), так і надзвичайно 

деталізованих загальних законів (наприклад, хорватського). Проте ця 

характеристика є в кінцевому підсумку наслідком вибору розробниками та 

національним законодавцем певного підходу за іншими вище перерахованими 

критеріями, тому не будемо на ньому «зациклюватись».  

Розроблений український законопроєкт містить регулювання всіх стадій 

адміністративної процедури: від її ініцювання до прийняття адміністративного 

акта, а також стадії адміністративного оскарження та виконання, які в окремих 

зарубіжних державах регулюються окремими законодавчими актами. Тобто, у 

контексті правового регулювання стадій адміністативної процедури наш 

законопроєкт є достатньо широким і це питання висвітлимо в окремому 

параграфі. 

Перед детальнішим аналізом окреслимо існуючу структуру офіційного 

проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру», що містить вісім 

базових розділів: 

1. Загальні положення. 

2. Адміністративний орган, учасники адміністративного провадження та 

особи, які сприяють розгляду справи. 

3. Адміністративне провадження. 

4. Адміністративний акт. 

5. Адміністративне оскарження. 

6. Відкликання та визнання недійсним адміністративного акта. 

7. Виконання адміністративного акта. 

8. Строки та офіційне засвідчення в адміністративному провадженні [93].  

Наповнення «Загальних положень» законопроєкту вже було частково 

висвітлено в попередньому параграфі при характеристиці предмета його 

правового регулювання та сфери дії. Поряд з цим, у розділі знаходимо 

пропонований перелік загальних принципів адміністративної процедури, 

кожному з яких присвячено далі окрему статтю із відповідним тлумаченням. Як 

уже зазначалось, ці принципи здебільшого кореспондують вимогам до рішень 
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(дій) суб'єктів владних повноважень, що перевіряються адміністративними 

судами відповідно до пункту 2 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства 

України. Поряд з цим, пропонований перелік принципів доповнено кількома 

новими, як-от: ефективності, офіційності та презумпції правомірності дій і 

вимог особи. 

Другий розділ законопроєкту узагальнено можна було б назвати «Суб'єкти 

адміністративної процедури». У ньому регламентується процедурно-правовий 

статус як суб'єктів, що завжди наявні в адміністративній процедурі: суб'єкта 

публічного адміністрування (адміністративний орган у пропонованій редакції) 

та адресата адміністративного акта, так і інших потенційних суб'єктів: 

заінтересованих осіб, свідків, експертів, спеціалістів та перекладачів.  Зміст 

цього, а також наступних розділів законопроєкту значною мірою нагадує 

наповнення судових процесуальних кодексів. Це не має викликати подиву, 

адже адміністративна процедура та судовий процес мають багато спільного, 

незважаючи на ряд відмінностей.  

Третій розділ законопроєкту містить чотири глави, три з яких присвячено 

окремим стадіям процедури прийняття індивідуальних адміністративних актів, 

а четверта – проведенню слухання в адміністративній справі. Отож в цьому 

розділі регламентовано перші три стадії адміністративної процедури: 

- ініціювання адміністративного провадження; 

- початку адміністративного провадження та підготовки справи до 

вирішення; 

- розгляду та вирішення справи.    

Заходячи дещо наперед, зауважимо, що двом наступним стадіям 

адміністративної процедури: адміністративному оскарженню та виконанню 

адміністративних актів у тексті законопроєкту присвячено далі окремі розділи.   

Повертаючись до змісту третього розділу, звернемо увагу, що ключовим 

терміном тут уже є не адміністративна процедура, а провадження, яке також 

використовується в усіх українських судових процесуальних кодексах та 

Кодексі України про адміністративні правопорушення. Застосоване в 



298 
 

останньому проєкті визначення поняття адміністративного провадження було 

оновлене у порівнянні з попереднім варіантом 2018 року та сформульоване як 

«урегульований адміністративною процедурою процес розгляду справи, 

прийняття та виконання адміністративного акта» [93]. На нашу думку, така 

дефініція не можна вважати прийнятною принаймні із двох міркувань. По-

перше, тут знову накладаються дві базові категорії адміністративної процедури 

і процесу, які розмежовано відповідно до поділу виконавчої та судової влади. 

По-друге, урегулювання процедурою процесу само по собі видається 

абсурдним, адже це однопорядкові  явища. Таким чином, ми залишаємось 

прихильними до попереднього варіанта визначення адміністративного 

провадження як сукупності «послідовно вчинених адміністративним органом 

процедурних дій і прийнятих процедурних рішень з розгляду та вирішення 

адміністративної справи, що завершується прийняттям адміністративного акта і 

його виконанням» (підпункт 4) пункту 1 статті 2 законопроєкту) [93]. 

 Відповідно до статті 33 проєкту Закону України «Про адміністративну 

процедуру», перша стадія ініціювання адміністративного провадження 

розпочинається двома способами, у залежності від суб‘єкта, який його 

ініціював: 

1) за заявою особи; 

2) за ініціативою адміністративного органа (ex officio). 

Відповідно, адміністративні провадження поділяють на заявні та 

втручальні. Така класифікація, запозичена з німецької правової доктрини, має 

не лише теоретичне значення. Відмінними є процедурні дії та рішення, що 

приймаються уповноваженим органом при відкритті провадження за 

ініціативою особи, в порівнянні з відкриттям провадження самим органом у 

силу виконання покладених на нього обов‘язків (ex officio). Зокрема, лише при 

ініціюванні адміністративного провадження приватною особою уповноважений 

суб‘єкт публічного адміністрування може залишити заяву без руху чи 

направити її за належністю. До цього додамо, що загалом в аналізованій главі 
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значно більше уваги приділено ініціюванню адміністративного провадження за 

заявою особи, а іншому способу – лише одна стаття 34. 

Адміністративно-процедурні норми наступної, другої глави четвертого 

розділу присвячено  здебільшого підготовці справи до розгляду, яку забезпечує 

уповноважений суб‘єкт публічного адміністрування (адміністративний орган). 

Зокрема, на цій стадії залучаються до адміністративного провадження всі 

заінтересовані особи, витребовуються необхідні для майбутнього розгляду 

додаткові документи та відомості, розглядаються та вирішуються первинні 

клопотання учасників, а також у разі потреби отримуються погодження чи 

висновки від інших  адміністративних органів або ж призначається відповідна 

експертиза. Таким чином, метою цієї стадії є повноцінна підготовка усіх 

матеріалів адміністративної справи до її розгляду.  

Наступна стадія адміністративної процедури – власне розгляд та вирішення 

справи може відбуватись трьома способами: 

1) невідкладно - відразу після особистого звернення приватної особи; 

2) у письмовому адміністративному провадженні; 

3) із проведенням слухання в адміністративній справі. 

Перший спосіб є фактично винятковим у практиці діяльності публічної 

адміністрації. Прикладом, коли доцільно його застосувати, є, зокрема, 

адміністративна процедура державної реєстрації смерті особи. У ній необхідно 

прийняти рішення та видати відповідний документ негайно (невідкладно), адже 

лише на його основі родичі померлої особи можуть вчинити ряд фактичних та 

юридичних дій, пов‘язаних із похованням.    

Другий спосіб розгляду та вирішення справи в законопроєкті названо 

письмовим адміністративним провадженням і є основним, адже більшість справ 

суб‘єкти публічного адміністрування вирішують на основі поданих приватними 

особами письмових (або електронних) документів. Індивідуальні 

адміністративні акти, прийняті в результаті вирішення переважної більшості 

адміністративних справ (наприклад, видача ID-картки громадянам України чи 

державна реєстрація фізичної особи-підприємця),  безпосередньо не впливають 
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на інтереси інших приватних осіб  та об‘єктивно вирішуються на основі 

поданих приватними особами письмових документів. Тому письмове 

адміністративне провадження варто назвати основним способом розгляду та 

вирішення адміністративних справ, хоч цього поки не зазначено в офіційному 

законопроєкті. 

Проведення слухання в адміністративній справі, як третій спосіб її 

розгляду та вирішення, максимально наближає адміністративну процедуру до 

класичного судового процесу. Цей спосіб у діяльності суб‘єктів публічного 

адміністрування є кількісно менш поширеним і застосовується у складніших 

справах, коли майбутній адміністративний акт вплине на права та обов‘язки не 

однієї, а кількох (багатьох) приватних осіб, інтереси яких об‘єктивно 

відрізняються.  Найяскравіші приклади, коли мали б проводитись слухання 

судового типу, стосуються прийняття адміністративних рішень (включаючи 

акти планування) у сфері містобудівної діяльності. Заслуховування всіх 

заінтересованих учасників, а також скрупульозне дослідження усіх обставин 

адміністративної справи сприяє уникненню майбутніх юридичних спорів у 

судових інстанціях та відповідному зменшенню часових втрат та матеріальних 

видатків. 

Стадія розгляду та вирішення адміністративної справи завершується 

прийняттям рішення (адміністративного акта), якому в законопроєкті 

присвячено окремий п‘ятий розділ, що включає дві глави. За змістом цей розділ 

чималою мірою відповідає главам про судове рішення в процесуальних 

кодексах, звичайно із врахуванням специфіки адміністративної процедури. У 

першій главі розділу регламентуються вимоги до форми та змісту 

індивідуального адміністративного акта, які теоретично вивчаються студентами 

в курсі адміністративного права, проте повною мірою ніколи не були закріплені 

у нормативно-правових актах України.  Другу главу цього розділу присвячено 

набранню чинності індивідуального адміністративного акта, що істотно 

відрізняється від існуючого загального регулювання: набуття чинності акта тут 

прив‘язане з доведенням до відома адресата (адресатів), відповідно до одного із 
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сучасних стандартів адміністративної процедури. Також у цій главі в окремій 

статті регулюється нікчемність індивідуального адміністративного акта, яка, 

знову ж таки, окреслювалась у навчальній літературі з адміністративного права, 

однак вперше в Україні переноситься до законодавчого акта.   

Великою мірою, норми щодо чинності або ж дії індивідуальних 

адміністративних актів містяться ще в одному, шостому розділі законопроєкту 

щодо відкликання та визнання недійсними таких актів. Однак цей розділ 

розробники вважали за доцільне розмістити після норм про адміністративне 

оскарження, яке здійснюється відразу після прийняття акта і, таким чином, 

переважно передує можливому його відкликанню або визнанню недійсним. 

П’ятий розділ законопроєкту про адміністративне оскарження регламентує 

стадію адміністративної процедури, яка є факультативною, як і судовий 

адміністративний процес. Адже навіть не задоволена змістом прийнятого 

індивідуального адміністративного акта приватна особа може вирішити не 

оскаржувати його ані в адміністративному, ні в судовому порядку. На стадії 

адміністративного оскарження адміністративна процедура перетворюється у 

спірну (конфліктну), а тому вимагає детальнішого регулювання.  У порівнянні з 

нормами чинного Закону України «Про звернення громадян», положення 

аналізованого законопроєкту справді є значно детальнішими. Зокрема, тут 

зроблено спробу врегулювати одне із найскладніших питань цього інституту 

про суб‘єкта розгляду скарги, що залишається невирішеним уже протягом 

тривалого часу, незважаючи на наші публікації [174, c. 69-76]. Маємо на увазі, 

передусім, оскарження рішень представницьких  органів місцевого 

самоврядування, тобто, місцевих рад, які за чинним законодавством України 

приймають величезну кількість індивідуальних адміністративних актів. Поряд 

із цим, розробники шостого розділу законопроєкту в багатьох її статтях 

застосували метод використання відсильних норм, які скеровують до інших 

його положень, здебільшого – до третього розділу про адміністративне 

провадження. 
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Завершуючи це коротке висвітлення змісту розділу про адміністративне 

оскарження, зазначимо також, що в ньому не міститься врегулювання 

ключового питання про обов‘язковість подання скарги в адміністративному 

порядку перед поданням позову до адміністративного суду. При тому 

нагадаємо, що в новій редакції статті 124 Конституції, впровадженій Законом 

України від 02 червня 2016 р. «Про внесення змін до Конституції України 

(щодо правосуддя)», було передбачено майбутню можливість визначення 

законом обов’язкового досудового порядку врегулювання спору. У цій 

конституційній нормі розуміється в першу чергу подання скарги в 

адміністративному порядку (адміністративне оскарження), яке в колишньому 

Радянському Союзі та і за законодавством багатьох сучасних держав-членів 

Європейського Союзу  є обов‘язковою передумовою звернення приватних осіб 

за захистом до судових органів.  

Як уже зазначалось, шостий розділ законопроєкту «Про адміністративну 

процедуру» безпосередньо пов’язаний із четвертим про адміністративні акти, 

регламентуючи способи їх зміну чи припинення дії у майбутньому. 

Адміністративно-процедурні норми цього розділу про відкликання та визнання 

недійсними індивідуальних адміністративних актів, на наше переконання, є 

однією із найбільших новацій законопроєкту, на чому ми ще зупинимось у 

наступному параграфі. 

Сьомий розділ законопроєкту присвячено останній обов’язковій стадії 

адміністративної процедури – виконанню адміністративного акта. Як і у 

випадку з правовим регулюванням відкликання чи визнання недійсними 

індивідуальних адміністративних актів, інститут їх виконання належить до 

найбільших прогалин у чинному адміністративному законодавстві України. 

Принагідно зауважимо, що станом на сьогодні виконавчими документами 

визнано і примусовому виконанню підлягають лише окремі види рішень 

суб’єктів публічного адміністрування: ухвалені ними постанови про 

накладення адміністративних стягнень, рішення органів державного 

фінансового моніторингу та деякі інші [175, c. 34].  
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 Восьмий розділ оновленого варіанта законопроєкту є його найбільшою 

структурною новацією та регламентує два інститути: строки та офіційне 

засвідчення справжності підписів та копій документів. На нашу думку,  

додавання наприкінці законопроєкту такого окремого розділу із правовим 

регулюванням двох специфічних аспектів адміністративного провадження 

руйнує його попередню логічну структуру та й загалом не надто відповідає 

усталеним підходам до формування процесуальних та процедурних кодексів 

(або ж законів).  

 В останньому, дев’ятому розділі законопроєкту «Про адміністративну 

процедуру «Прикінцеві та перехідні положення» міститься лише одна стаття, 

важливість якої важко переоцінити в контексті нашого дослідження 

систематизації адміністративно-процедурного законодавства. Зокрема, у 

пропонованому варіанті цієї статті визначено: 

- vacatio legis строком на дванадцять місяців з моменту його 

опублікування, спрямоване на ознайомлення та вивчення його положень 

майбутніми суб’єктами, що будуть реалізовувати відповідні норми, і передусім, 

службовцями публічної адміністрації; 

- обмежене застосування норм Закону України «Про звернення громадян» 

та інших законодавчих актів із вмістом адміністративно-процедурних норм: 

лише в частині, що не суперечить Закону України «Про адміністративну 

процедуру»; 

- зобов’зання вищого органу виконавчої влади – Кабінету Міністрів 

України щодо приведення у відповідність із нормами адміністративно-

процедурного закону власних підзаконних   нормативно-правових актів, а 

також підготовки необхідних законопроєктів для майбутнього подання на 

розгляд Верховної Ради України. 
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5.2.3  Нова юридична термінологія та інші ключові новації 

законопроєкту. 

 

Практично у всіх структурних підрозділах проєкту Закону України «Про 

адміністративну процедуру» містяться юридичні норми, які є або повністю 

новими для вітчизняної правової системи або такими, що істотно 

удосконалюють існуючі правові приписи. Тому для повнішого уявлення про 

ідею та зміст майбутнього загального закону (або ж кодексу) спробуємо 

виділити його основні новації офіційного українського законопроєкту. 

1. Запровадження істотно нової для національного адміністративного 

законодавства юридичної термінології. Передусім тут назвемо ряд 

найважливіших термінів, варіант значення яких запропоновано закріпити у 

статті 2 законопроєкту: 

- адміністративний орган; 

- адміністративна справа; 

- адміністративний акт; 

- адміністративне провадження; 

- адміністративна процедура. 

Усі перераховані поняття об‘єднує прикметник «адміністративний», який 

вказує на їх дотичність до публічної адміністрації та публічного 

адміністрування.  Доцільність запровадження названих термінів у 

пропонованому розумінні неодноразово дискутувалась у вітчизняній 

адміністративно-правовій літературі, включаючи наші публікації [176; 177], але 

і в цій роботі варто прокоментувати їх зміст та найскладнішу проблематику. 

Упровадження в національне адміністративне законодавство терміна 

«адміністративний орган» належить до найбільш полемічних питань, з яким, 

однак, необхідно визначитись у загальному адміністративно-процедурному 

акті, адже в Україні немає та навіть не обговорюється питання ухвалення 

базового законодавчого акта про систему всіх органів, залучених до публічного 

адміністрування.  Упровадження цього поняття в нове українське 
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адміністративно-процедурне законодавство було запропоноване В. Тимощуком, 

який у 2007 році писав: «Зважаючи на те, що орган публічної адміністрації 

вирішує адміністративну справу, використовуючи владно-розпорядчі 

повноваження, цей орган можна назвати «адміністративним органом» [88, c. 

302]. 

Метою впровадження названого терміна є використання в законодавстві 

поняття, яке буде об‘єднувати всіх суб‘єктів, яким держава надала 

повноваження виконавчої влади та належних переважно до публічного, хоч в 

окремих випадках і до приватного сектора.  При тому варто пам‘ятати, що в 

безпосередньо дотичному до майбутнього загального акта про адміністративну 

процедуру Кодексі адміністративного судочинства України застосовано 

узагальнювальне широке поняття «суб‘єкта владних повноважень», яке за 

п‘ятнадцять років активного використання стало усталеним в українській 

юридичній практиці.   

З іншого боку, в німецькому федеральному Законі «Про адміністративну 

процедуру», на який орієнтувались розробники адміністративно-процедурних 

актів не лише в Україні, але й інших держав пострадянського простору, 

застосовано достатньо широке поняття die Behörde, що в найоб’ємнішому 

німецько-українському словнику перекладається як «орган влади, влада, 

установа, відомство, інстанція» [73, c. 131]. У пункті 4 параграфа 1 згаданого 

закону Федеративної Республіки Німеччини зазначено, що «Behörde im Sinne 

dieses Gesetzes ist jede Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt» 

[231], тобто це структура, на яку покладені завдання публічного 

адміністрування.    

Повертаючись до застосованого в українському законопроєкті терміна 

«адміністративний орган», не вважаємо його достатньо виправданим. У чинній 

Конституції України та інших нормативно-правових актах поняття органу 

вживається в структурному, а не функціональному розумінні. У нашому ж 

випадку необхідно застосувати узагальнювальний термін, до якого будуть 

належати не лише належні до публічної влади органи (як державні, так і 
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місцевого самоврядування), але й інші суб‘єкти, які структурно (організаційно) 

не входять до влади, проте виконують її завдання. Інакше кажучи, у 

правозастосуванні треба буде завжди пояснювати, що поняття 

адміністративного органу тут вжито у функціональному розумінні, яке не 

збігається з конституційною термінологією. З огляду на наведене, а також 

зважаючи на доцільність уніфікації позиції доктринальних позицій [33, c. 157] 

із нормами перспективного законодавства, пропонуємо і в майбутньому 

адміністративно-процедурному акті використовувати як загальне поняття 

«суб‘єкт публічного адміністрування». Поряд із цим, логічно було б і в 

безпосередньо дотичному Кодексі адміністративного судочинства України 

доповнити ним існуюче ширше поняття «суб‘єкта владних повноважень», у 

дефініції якого також не йде мова про повноваження законодавчої чи судової, а 

передусім виконавчої влади, яка займається публічним адмініструванням.  

Дещо підсумовуючи, ми не є прихильниками вживання ключових термінів 

лише для цілей даного законодавчого акта, якщо цього можна уникнути. 

Навпаки, з метою уникнення відмінних тлумачень ключова термінологія в 

дотичних нормативно-правових актах має бути узгоджена, а в ідеалі – 

уніфікована. Цей напрям нормотворчої роботи розглядаємо як один із 

складових елементів систематизації законодавства, в аналізованому контексті – 

адміністративно-процедурного.  

Базуючись на даному системному підході до нормотворення, окреслимо 

власну позицію щодо двох наступних ключових термінів «адміністративна 

справа» та «адміністративний акт». 

У ході розробки українського законопроєкту «Про адміністративну 

процедуру» висловлювались застереження щодо доцільності вживання в ньому 

поняття «адміністративна справа» з огляду на те, що його застосовано в іншому 

значенні в Кодексі адміністративного судочинства України. Щоб вирішити цю 

термінологічну «накладку», наша пропозиція буде максимально простою: 

оскільки означення «адміністративна» об’єктивно стосується виконавчої, а не 

судової влади, то і базова категорія «адміністративна справа» повинна мати 
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відношення до адміністративної процедури, а не судового процесу. Відповідно, 

варто позначати нею справи, які розглядаються та вирішуються суб’єктами 

публічного адміністрування та будуть регламентуватись нормами майбутнього 

загального акта про адміністративну процедуру. А от для Кодексу 

адміністративного судочинства України пропонуємо замінити цей термін на 

уточнюючий «судово-адміністративна справа» і, таким чином, усунути 

використання одного словосполучення в різному значенні у двох пов’язаних 

законодавчих актах. 

Наше бачення наступного ключового терміна законопроєкту 

«адміністративний акт» також ґрунтується на ідеї узгодження законодавчої 

термінології задля забезпечення системного підходу, однак  варіанти вирішення 

тут не є такими простими. В офіційному законопроєкті адміністративний акт 

визначається як «рішення індивідуальної дії, прийняте адміністративним 

органом, спрямоване на набуття, зміну, припинення чи реалізацію прав або 

обов’язків особи (осіб)» [93]. Тобто, пропонується вважати адміністративним 

актом лише індивідуальні рішення, які є основною, але далеко не єдиною 

формою (інструментом) публічного адміністрування. 

Хочемо звернути увагу на відсутність формальної логіки в 

пропонованому підході. По-перше, актами в ширшому загальновживаному 

розумінні є не лише рішення, але й фактичні (реальні) дії суб’єктів публічного 

адміністрування. З огляду на необхідність розмежування таких дій  із актами, 

що є рішеннями і тягнуть юридичні наслідки для приватних осіб, професор Р. 

Миронюк  навіть використовує у своїх публікаціях [68] та відповідній главі 

підручника «Загальне адміністративне право» [33, c. 325-338] термін «акти-дії» 

публічної адміністрації. Також з огляду на орієнтацію українських розробників 

передусім на німецький досвід додамо, що при уважному прочитанні 

визначення адміністративного акта у параграфі 35 Закону Федеративної 

Республіки Німеччини «Про адміністративну процедуру» з’ясовуємо 

віднесення до цієї базової категорії не лише рішень і розпоряджень, але й інших 

владних заходів [7, c. 54, 65-67]. Наприкінці подамо останній аргумент: у нормі 



308 
 

частини 1 статті 55 Конституції України теж чітко розмежовано рішення та дії 

органів державної влади і місцевого самоврядування. 

По-друге, поширення терміна «адміністративний акт» лише на 

індивідуальні рішення суб’єктів публічного адміністрування не є логічним в 

іншому контексті: з нього мало б випливати, що адміністрація приймає лише 

акти індивідуального характеру і, відповідно, взагалі не приймає актів 

нормативного чи змішаного характеру. Такий підхід був би виправданим за 

умови стовідсоткового розподілу функцій між законодавчою та виконавчою 

гілками влади, однак цієї ідеальної формули не дотримано в жодній країні 

[178].   Поза тим звернемо увагу, що в уже неодноразово згадуваному Кодексі 

адміністративного судочинства України індивідуальні та нормативно-правові 

акти розмежовано не лише в спеціально присвяченій термінам статті 4 цього 

законодавчого акта, але й в інших положеннях, наприклад,  у статті 245 про 

повноваження адміністративного суду при вирішенні справи [42].     

Виходячи з наведеного, у визначенні адміністративного акта з проєкту 

Закону України «Про адміністративну процедуру»  фактично йдеться про 

значно вужче поняття «індивідуальне рішення» суб’єкта публічного 

адміністрування. Вужчий ключовий термін рішення (індивідуального 

характеру),  а не адміністративного акта застосовано у переважній більшості 

загальних законів (чи кодексів) про адміністративну процедуру держав Східної 

та Південно-Східної Європи. Такий підхід базується на вже згадуваному, 

першому в історії успішному досвіді кодифікації адміністративно-

процедурного законодавства, який було здійснено в Австрії, а потім на його 

основі також в інших державах ще у двадцятих роках минулого століття. 

Зазначене не означає повної відмови від терміна «адміністративний акт» 

або ж «акт адміністрації», що буде використовуватись у правовій доктрині та 

матиме ширше значення: означатиме як рішення, так і фактичні дії (заходи) 

суб‘єктів публічного адміністрування. У майбутньому ж загальному акті про 

адміністративну процедуру, на нашу думку, варто застосувати поняття рішення 

та дії із вужчим та конкретнішим змістом. Такий підхід до того ж повністю 
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узгоджуватиметься з конституційними нормами. У свою чергу,  рішення 

суб‘єктів публічного адміністрування (адміністративні рішення) також 

обґрунтовано будуть достатньо широким поняттям, а не обмежуватись лише 

такими, що носять індивідуальний характер [178].  

Завершуючи цей огляд ключових термінів проєкту Закону України «Про 

адміністративну процедуру» із означенням «адміністративний» у різних родах, 

зазначимо, що зміст двох останніх із перелічених на початку цього параграфа 

понять: «адміністративне провадження» та «адміністративна процедура», - 

також можуть бути предметом тривалої полеміки, про що вже згадувалось у 

цьому дослідженні. Незважаючи на назву українського законопроєкту, у його 

тексті переважно використовується термін «провадження», подібно до всіх 

судових процесуальних кодексів та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення.  , вважаємо цілком можливим назвати майбутній 

законодавчий акт «про адміністративне провадження» і таким чином уникнути 

необхідності додаткових пояснень кожного разу, хоча ця пропозиція, звичайно, 

потребує фахового обговорення. 

 Наприкінці згадаємо наявність в аналізованій статті  2  останнього 

офіційного законопроєкту адміністративно-процедурного акта також дефініцій 

«публічного інтересу» та «дискреційного повноваження». Ці категорії є 

загальними для всіх галузей права, а тому їх розміщення в аналізованому 

законопроєкті про адміністративну процедуру носить радше інформаційний 

характер.  

Цей короткий огляд основних термінологічний новацій українського 

законопроєкту «Про адміністративну процедуру» засвідчує, що ним 

пропонуються істотні зміни до базових категорій, що вважались усталеними 

серед вітчизняних адміністративістів. Такі зміни повинні бути належно 

обґрунтовані та сприйняті  представниками юридичної науки і практики – 

інакше їх будуть постійно критикувати, та що гірше – вони можуть спричиняти 

труднощі в адміністративному правозастосуванні, а це навряд чи є метою 

згаданого законопроєкту.  Ключові розробники мали б прислухатись у цій 
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частині до застереження професора Д.М. Лук’янця: «Навіть якщо погодитись з 

тим, що понятійно-категоріальний апарат науки адміністративного права 

потребує певного осучаснення з урахуванням загальноєвропейських тенденцій 

(це, з нашого погляду, не викликає сумніву – А.Ш.), то запроваджувані до нього 

нові поняття та категорії повинні мати конвенціональний характер, тобто бути 

результатом широкої дискусії і узгодження позицій з цього питання більшості 

фахівців цієї галузі науки» [61, c. 97].  Щодо останнього аспекту доводиться з 

прикрістю констатувати, що до такого узгодження позицій більшістю фахівців 

з адміністративного права в Україні ще надто далеко. 

2. Закріплення в законопроєкті загальних принципів адміністративної 

процедури та розкриття змісту кожного із них в окремій статті. Тут ще раз 

пригадаємо, що частина цих принципів фактично передбачена в українському 

законодавстві, хоч і непрямим чином - у вигляді критеріїв, які перевіряються 

адміністративними судами при оскарженні рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єктів владних повноважень (пункт 2 статті 2 чинної редакції Кодексу 

адміністративного судочинства). Проте в аналізованому законопроєкті  не лише 

названо ці принципи - кожному з них присвячено окрему статтю, у якій 

зроблено спробу визначення їх змісту. Оскільки принципам і правилам 

адміністративної процедури було присвячено окремий параграф у цьому 

дослідженні, не будемо повертатись до розкриття їх сутності. Поряд із цим, 

варто звернути увагу на наявність нових, принаймні для українського 

законодавства, принципів: 

- ефективності (міститься у переважній більшості європейських стандартів 

адміністративної процедури останніх десятиріч і походить із популярної в 

розвинутих державах концепції нового публічного менеджменту); 

- презумпції правомірності дій і вимог особи (відображає людино- 

центристський підхід сучасної адміністративно-правової доктрини); 

- офіційності (офіційного дослідження обставин справи, особливу роль 

якого для адміністративної процедури також було розкрито в цій роботі). 
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На завершення цього пункту додамо, що пропонований перелік загальних 

принципів адміністративної процедури не вважаємо остаточно сформованим. 

Його, без сумніву, будуть доповнювати з часом, однак і в пропонованому 

варіанті він є добрим орієнтиром, у першу чергу для суб’єктів публічного 

адміністрування, що будуть застосовувати ці принципи. 

3. Врегулювання правового статусу ключового суб’єкта адміністративної 

процедури, без якого вона взагалі не відбувається: адміністративного органу 

(суб’єкта публічного адміністрування). До основних новел українського 

законопроєкту в цьому контексті належить: 

- визначення обов’язків адміністративного органу в адміністративній 

процедурі (серед закріплених  у статті 44 законопроєкту виділимо обов’язок 

органу своєчасно повідомити всіх можливих заінтересованих осіб про початок 

адміністративного провадження та право участі в ньому); 

- положення про відвід та самовідвід посадової особи адміністративного 

органу, а також регулювання порядку здійснення такого відводу (подібні норми  

існують у судовому процесі вже протягом тривалого часу, однак щодо суб’єктів 

адміністративної процедури правове забезпечення відводу в Україні не 

існувало; такі норми логічно доповнюють положення службового та 

антикорупційного законодавства, яке передбачає врегулювання  конфлікту 

інтересів на публічній службі); 

- базова регламентація правонаступництва адміністративного органу, тобто 

переходу компетенції від попередньо існуючого органу до реорганізованого або 

новоствореного (відповідні норми є особливо актуальними при проведенні 

адміністративно-територіальної чи адміністративної реформи, але також і при 

періодичних реорганізаціях (ліквідаціях) окремих суб’єктів публічного 

адміністрування). 

4. Визначення широкого кола суб’єктів адміністративної процедури 

(включаючи повністю нових для українського законодавства) та закріплення 

їхніх процедурних прав та обов’язків, подібних до процесуальних прав та 

обов’язків суб’єктів судового процесу. Законопроєктом визначено дві групи 
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суб’єктів: учасників адміністративної процедури (адресата адміністративного 

акта, заінтересованих осіб) та осіб, які сприяють розгляду справи 

(представника, свідка, експерта, спеціаліста і перекладача). 

 Найістотнішою новацією проєкту Закону України «Про адміністративну 

процедуру», на наш погляд, є виділення серед учасників адміністративного 

провадження заінтересованих осіб, тобто, фізичних чи юридичних осіб, законні 

інтереси яких може зачепити адміністративний акт. Тут ще раз наголосимо, що 

відповідно до законопроєкту уповноважений адміністративний орган 

зобов’язаний повідомити про початок адміністративного провадження не лише 

адресата (особи, питання про права та виконання обов’язків якої вирішується), 

але й заінтересованих осіб. При тому якщо адресат чи заінтересована особа 

невідомі, адміністративний орган повинен розмістити відповідне повідомлення 

на своєму офіційному веб-сайті або оприлюднити в інший визначений 

законодавством спосіб (пункт 1 статті 46 законопроєкту) [93]. 

  Висвітлені та пов’язані з ними адміністративно-процедурні норми є 

надзвичайно важливими для реалізації усіма потенційними учасниками 

адміністративного провадження права на участь в адміністративній справі. 

Адже в сучасній практиці нерідко трапляються ситуації, коли заінтересовані 

приватні особи дізнаються про прийнятий адміністративний акт уже post 

factum, а тому змушені звертатись до адміністративного суду для захисту свого 

права. Пропоновані ж адміністративно-процедурні норми мають на меті 

максимальне врахування позицій заінтересованих осіб до прийняття 

адміністративного акта і, таким чином, зменшення ймовірності виникнення 

правового спору. 

 5. Врегулювання класичних процесуальних інститутів, які об’єктивно 

застосовуються і в адміністративній процедурі: порядку повідомлення суб’єктів 

про адміністративну процедуру, фіксації процедурних дій, документування та 

доказування, процедурних строків. Зокрема, в українському законопроєкті 

запропоновано впровадити юридичні норми щодо: 
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- правил запрошення та повідомлення учасників та осіб, які сприяють 

розгляду справи; 

- встановлення можливості офіційного засвідчення справжності підпису 

документа чи копії документа адміністративним органом; 

- врегулювання видів доказів та правил їх збору як адміністративним 

органом, так і іншими суб’єктами адміністративної процедури; 

- закріплення загальних строків розгляду та перегляду адміністративних 

справ.   

 6. Закріплення двох основних видів адміністративного провадження: 

спрощеного (письмового) та  повного (із проведенням слухання судового типу).  

При тому пригадаємо, що в законопроєкті передбачено і третій вид 

провадження із негайним (невідкладним) розглядом та вирішенням 

адміністративної справи, але його застосування на практиці є об’єктивно 

обмеженим. Також наголосимо, що перший вид – спрощене письмове 

провадження на базі поданих матеріалів (документів), без сумніву, займатиме 

левову частку адміністративних проваджень. При нагоді додамо, що 

максимальне спрощення адміністративної процедури є одним із сучасних 

стандартів адміністративної процедури, звичайно якщо при цьому не 

втрачається об’єктивність розгляду та вирішення адміністративної справи. 

 Поряд із цим, повне провадження із проведенням слухання судового типу 

є необхідним у певних сферах публічного адміністрування та при ухваленні 

рішень, що стосуватимуться багатьох осіб, нерідко із протилежними 

інтересами,  а також на стадії адміністративного оскарження. У названому 

контексті в законопроєкті зроблено спробу визначити випадки, коли 

адміністративний орган зобов’язаний провести слухання, а також 

регламентується загальний порядок його проведення та документування. 

 7. Детальне врегулювання вимог до форми  і змісту, правил прийняття  та 

майбутньої дії основного інструмента публічного адміністрування – 

адміністративного акта (рішення). До основних новацій законопроєкту тут 

варто віднести положення щодо: 
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 - мотивування адміністративного акта; 

 - набрання чинності адміністративним актом з моменту доведення його 

до відома приватної особи (осіб); 

 - нікчемності адміністративного акта; 

 - відкликання правомірного адміністративного акта; 

 - визнання  протиправного адміністративного  акта недійсним. 

 Більшість із зазначених тут питань до цього часу висвітлювались у 

наукових публікаціях та українських підручниках з адміністративного права, 

однак не регулювались у законодавчих та підзаконних нормативно-правових 

актах. У результаті такі прогалини законодавчого регулювання призводили до 

переходу адміністративних правовідносин у правові спори й залучення судової 

влади та додаткових людських і фінансових ресурсів до їх вирішення. 

 8. Значно деталізованіша, у порівнянні з нормами чинного законодавства 

України, регламентація двох останніх стадій адміністративної процедури: 

адміністративного оскарження та виконання адміністративних актів. Загальний 

зміст пропонованого в законопроєкті правового регулювання було окреслено в 

попередньому параграфі при висвітленні  окремих стадій адміністративної 

процедури, а тому не будемо повторюватись. Однак у контексті істотних 

новацій усе ж таки звернемо увагу, що законопроєктом уперше врегульовано 

порядок примусового виконання усіх рішень суб’єктів публічного 

адміністрування та заходи примусу, що можуть бути застосовані при цьому: 

виконання дій за рахунок зобов’язаної особи, грошове стягнення та 

безпосередній примус. 

 Перераховані вище положення офіційного проєкту Закону України «Про 

адміністративну процедуру» не вичерпують усіх його новацій. Однак навіть у 

висвітленому обсязі ці положення засвідчують, що чи не вперше діяльність 

суб’єктів публічного адміністрування буде піддано системному правовому 

впливу. За умови якісного доопрацювання та ухвалення, загальний акт (закон 

чи кодекс) про адміністративну процедуру, без сумніву,  наблизить українське 

законодавство до правових стандартів Європейського Союзу та інших 
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міждержавних інституцій, та, що важливіше – покращить реалізацію прав, 

свобод та виконання встановлених обов’язків приватними особами у 

відносинах з публічною адміністрацією. 

 

 

5.3 Приведення чинного законодавства України із вмістом 

адміністративно-процедурних норм у відповідність зі стандартами 

адміністративної процедури 

 

Наприкінці висвітлення в одному з попередніх параграфів структури та 

змісту проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру» було згадано 

його останню статтю, присвячену майбутній чинності як самого загального 

закону, так і пов’язаних  нормативно-правових актів із вмістом 

адміністративно-процедурних норм. У даному параграфі розвинемо це питання 

детальніше, зважаючи на його пряму дотичність до тематики дослідження – 

систематизації адміністративно-процедурного законодавства України загалом. 

Виходячи з описаної в третьому розділі цієї роботи сукупності чинних 

нормативно-правових актів України, варто розглянути та визначити необхідні 

зміни до всіх національних джерел права, які більшою або меншою мірою 

регламентують адміністративну процедуру, обов’язково включаючи: 

 1) Закон України «Про звернення громадян», що до цього часу частково 

відіграє роль загального акта про адміністративну процедуру; 

 2) Кодекс адміністративного судочинства України, що регламентує 

судовий процес, однак безпосередньо пов’язаний із правовим регулюванням 

адміністративної процедури;  

 3) рамкові законодавчі акти «Про адміністративні послуги» та «Про 

основи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»; 

4) спеціальні законодавчі акти із вмістом адміністративно-процедурних 

норм; 
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5) підзаконні нормативно-правові акти, регламентуючі адміністративну 

процедуру за відсутності або неповного регулювання в законодавчих актах. 

Тут буде доречним пригадати, що завдання приведення чинного 

законодавства із вмістом адміністративно-процедурних норм у відповідність із 

положеннями майбутнього Закону «Про адміністративну процедуру» 

планується покласти на Уряд України. Відповідно до пункту 6 «Прикінцевих та 

перехідних положень» офіційного законопроєкту, протягом одного року з 

моменту прийняття Закону «Про адміністративну процедуру», саме Кабінет 

Міністрів України пропонують зобов’язати провести основну частину 

нормотворчої діяльності в цьому напрямі і, зокрема: 

- підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України законопроєкти 

про приведення законів України у відповідність із цим Законом; 

- привести власні акти у відповідність з нормами Закону «Про 

адміністративну процедуру», тобто змінити чи доповнити їх, а також за 

необхідності прийняти нові нормативно-правові акти; 

- забезпечити приведення у відповідність нормативних актів 

підпорядкованими Уряду України органами виконавчої влади (передусім – 

міністерствами), а також прийняття ними за необхідності нових актів [93]. 

У пропонованому варіанті не вистачає, як мінімум, одного виду 

нормативно-правових актів із вмістом адміністративно-процедурних норм, які 

також необхідно привести у відповідність із положеннями загального закону 

(або ж кодексу) про адміністративну процедуру: ухвалених органами місцевого 

самоврядування актів процедурного характеру. Звичайно, покладати відповідні 

нормотворчі обов’язки на Кабінет Міністрів України у  даному випадку не буде 

коректним, адже органи місцевого самоврядування структурно не 

підпорядковані Уряду і зобов‘язати їх привести у відповідність власні 

нормативно-правові акти можна лише законом.  

З огляду на наведене, до «Прикінцевих та перехідних положень» 

законопроєкту варто додати окремий пункт щодо відповідного обов’язку 

органів місцевого самоврядування. До речі, частковий прецедент подібної 
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ситуації у розвитку законодавства нашої держави вже мав місце у 2010 році, 

коли навіть було ухвалено спеціальний Закон України «Про прискорений 

перегляд регуляторних актів, прийнятих органами і посадовими особами 

місцевого самоврядування» [109], спрямований на приведення у відповідність 

актів із принципами державної  регуляторної політики,  визначеними у статті 4 

Закону України "Про засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  

господарської діяльності" [103]. У цьому випадку також йшла мова про 

систематизацію нормативно-правових актів, які Верховна Рада України свого 

часу назвала «регуляторними», при тому поширивши сферу їх застосування на 

господарську діяльність. Цей приклад є показовим у контексті низького рівня 

системності в розвитку національного законодавства: лише через сім років 

після прийняття базового і в цілому прогресивного Закону "Про засади  

державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської діяльності" було 

ухвалено наступний законодавчий акт, призначений для впорядкування чинної 

на той час сукупності нормативних рішень органів місцевого самоврядування. 

Інакше кажучи, цей приклад варто добре засвоїти також і для повноцінного 

становлення аналізованого нами адміністративно-процедурного законодавства.  

Та повернемось до викладеного вище переліку видів нормативно-

правових актів, які треба буде привести у відповідність із положеннями 

майбутнього загального акта про адміністративну процедуру. Першим у ньому 

є дуже відомий Закон України «Про звернення громадян», який свого часу 

розглядався як чимале досягнення демократичного напряму розвитку держави і 

права, хоч і базувався на радянському зразку. Оскільки цей законодавчий акт до 

цього часу фактично відіграє роль загального акта про адміністративну 

процедуру і тут можливість колізій юридичних норм є достатньо високою, 

підхід до його зміни (заміни) мав би бути достатньо радикальним. Інакше 

кажучи, вважаємо, що не варто обмежуватись лише косметичними змінами 

названого Закону, адже це негативно впливає на системність розвитку 

законодавства.  
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У якості прикладу наведемо доповнення Закону «Про звернення 

громадян» у 2015 році [98], коли було додано окремо статтю 23-1 про 

електронну петицію як особливу форму колективного звернення. При тому у 

статті 3 цього Закону і далі визначено, що під зверненнями треба розуміти 

пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги, а петицій не згадано. 

Насправді ж петиції, включаючи електронні, за змістом є дуже близькими до 

пропозицій (зауважень), дефініція яких викладена в статті 3 Закону.  

Не заглиблюючись у розкриття змісту існуючого правового регулювання 

електронних петицій та його недоліки, зазначимо, що нами підтримується 

висловлена в літературі позиція про доцільність відмежування правового 

забезпечення заяв і скарг від петицій. У результаті порядок подання, розгляду і 

вирішення справ за заявами і скаргами буде регламентуватись загальним актом 

про адміністративну процедуру, а петицій (пропозицій за існуючою 

термінологією) - окремим законодавчим актом.   

Таким чином, пропоноване в пункті 5 «Прикінцевих та перехідних 

положень» співвідношення між майбутнім Законом «Про адміністративну 

процедуру» та чинним загальним Законом України «Про звернення громадян» 

через закріплення пріоритету застосування адміністративно-процедурного акта 

при вирішенні  «питань, порушених у заявах (клопотаннях) і скаргах громадян» 

[93], - вважаємо рухом у правильному напрямі, однак не достатнім. 

На нашу думку, з метою уникнення ускладнень у правозастосуванні 

доцільно, щоб Закон України «Про звернення громадян» повністю втратив 

юридичну силу у день набуття чинності загальним актом про адміністративну 

процедуру, а замість нього почав діяти цілком новий законодавчий акт про 

петиції. Більше того, для забезпечення системності варто переформулювати  і 

змінити в перспективі також норму статті 40 Конституції України, присвяченій 

до цього часу «зверненням громадян», адже зміст цього словосполучення 

необхідно завжди пояснювати фахівцям з права поза пострадянським 

простором.  
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Другим у переліку нормативно-правових актів, які треба привести у 

відповідність із нормами загального акта про адміністративну процедуру, було 

названо Кодекс адміністративного судочинства України. Безпосередній зв‘язок 

обох законодавчих актів є цілком зрозумілим фахівцям з адміністративного 

права і процесу: у порядку адміністративного судочинства оскаржуються 

рішення суб‘єктів та дії суб‘єктів публічного адміністрування, прийняті 

(вчинені) в порядку, регламентованому адміністративно-процедурним 

законодавством. Інакше кажучи, судовий адміністративний процес є наступною 

стадією, у яку переходить вирішення адміністративної справи, якщо хтось з 

учасників не згідний з прийнятим адміністративним актом. Понад це, доречним 

буде навести приклад окремих держав, де правове забезпечення 

адміністративної процедури та судового адміністративного процесу об‘єднано в 

одному законодавчому акті, хоч і у двох послідовних частинах. Серед 

найближчих нам країн тут назвемо законодавство Латвійської Республіки, де 

єдиний для забезпечення функціонування публічної адміністрації та судів 

Адміністративно-процесуальний закон достатньо успішно діє з 2001 року [12] 

та Республіки Казахстан, де нещодавно ухвалено Адміністративний 

процедурно-процесуальний кодекс [44].  

Повертаючись до українського законодавства, зауважимо, що предмет 

правового регулювання проєкту Закону України «Про адміністративну 

процедуру» та чинного Кодексу адміністративного судочинства України 

розмежовано, а їх об‘єднання ніхто з експертів сьогодні не пропонує. Однак 

принаймні дві статті названого Кодексу варто узгодити з положеннями 

аналізованого нами законопроєкту, що мав би стати законом. 

По-перше, це стосується неодноразово згадуваних у цьому дослідженні та 

закріплених у пункті 2 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства 

критеріїв (вимог), за якими адміністративні суди перевіряють рішення та дії 

суб‘єктів владних повноважень. Як уже зазначалось, ці критерії чималою мірою  

збігаються з принципами загальної адміністративної процедури, але ця 

відповідність  у кінцевому підсумковому варіанті мала б бути повною. Іншим 
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варіантом є вилучення цього пункту із Кодексу адміністративного судочинства 

України, адже він закладався розробниками у зв‘язку із розумінням тогочасної 

відсутності загального акта про адміністративну процедуру. У разі ж його 

прийняття доцільність зазначених критеріїв у судовому процесуальному 

кодексі дещо втрачається, принаймні можна обмежитись бланкетною нормою, 

яка відсилатиме до закону (або ж кодексу) про адміністративну процедуру. 

По-друге, зважаючи на безпосередні зв‘язки між двома законодавчими 

актами, в ідеальному варіанті мала б бути  узгоджена ключова адміністративно-

правова термінологія. Це стосується  кількох базових понятійних рядів та їх 

змістовного наповнення, щодо яких нами висловлювалась власна позиція в 

одному з попередніх параграфів: 

1) адміністративна справа - судова адміністративна справа; 

2) адміністративний акт - індивідуальний акт – індивідуальний 

адміністративний акт – індивідуальне адміністративне рішення; 

3) адміністративний орган - суб‘єкт владних повноважень – суб‘єкт 

публічного адміністрування. 

Лише щодо першого поняття гіпотетично не мало б виникати тривалої 

дискусії, хоча вона також не виключена. Стосовно ж двох наступних - нами 

усвідомлюється, що жорсткої полеміки тут не уникнути, однак у кінцевому 

підсумку вважаємо просто за необхідне знайти «спільний знаменник» та 

узгодити ключову термінологію в обох законодавчих актах та й бажано на рівні 

національної адміністративно-правової доктрини. У різних державах світу 

застосовується відмінна термінологія, однак на національному рівні в певний 

історичний період робиться вибір на користь того чи іншого варіанта ключових 

понять і надалі вже застосовується погоджений підхід. 

До третьої групи нормативно-правових актів, які треба привести у 

відповідність з юридичними нормами майбутнього загального акта про 

адміністративну процедуру, нами було названо чинні Закони України 

рамкового характеру «Про адміністративні послуги» та «Про основи 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». В 
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останньому варіанті  «Прикінцевих та перехідних положень» аналізованого 

законопроєкту «Про адміністративну процедуру» вже пропонується вилучити 

цілий ряд юридичних норм Закону України «Про адміністративні послуги», 

переважно адміністративно-процедурного змісту. Зокрема, передбачено 

виключення більшості положень згадуваних у нашому дослідженні статей 9 та 

10, при тому залишивши достатньо нейтральні речення. Загалом підтримуючи 

цей напрям змін, зауважимо, що названі статті Закону України «Про 

адміністративні послуги» можна вилучити цілком, щоб у суб’єктів законодавчої 

ініціативи з часом не виникало бажання їх доповнити певними особливостями. 

При тому звернемо увагу, що свого часу у правовому висновку Програми 

SIGMA на базі порівняльно-правового аналізу положень проєкту Закону 

України «Про адміністративну процедуру» та Закону України «Про 

адміністративні послуги» взагалі пропонувалось об‘єднати два законодавчі акти 

і таким чином повністю уникнути накладання їх норм.  

На перший погляд, така пропозиція видається надмірно радикальною, 

адже ухвалення у 2012 році після достатньо тривалих наукових дискусій [24; 

45] Закону України «Про адміністративні послуги» та наступне впровадження в 

практику публічного адміністрування його норм, безсумнівно, є історією 

успіху, що позитивно вплинула на забезпечення реалізації прав приватних осіб. 

Тому вилучення в останньому варіанті «Прикінцевих та перехідних положень» 

законопроєкту «Про адміністративну процедуру» згаданих вище статей із 

яскраво вираженим адміністративно-процедурним змістом варто підтримати як 

програму-мінімум. 

Дещо складнішим видається вирішення питання стосовно чинності інших 

юридичних норм Закону України «Про адміністративні послуги», первинно 

спрямованих на регулювання організаційно-правових аспектів надання 

відповідних послуг у межах самої публічної адміністрації. Вище згадана 

пропозиція авторів правового висновку Програми SIGMA щодо об‘єднання 

двох законодавчих актів на базі адміністративно-процедурного акта, зумовлена 

в тому числі їх баченням, що Закон «Про адміністративні послуги» містить 
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«численні детальні технічні норми, які, принаймні в порівняних правових і 

адміністративних системах держав-членів Європейського Союзу, зазвичай 

регулюються актами вторинного законодавства» [89, c. 7], що за усталеною в 

Україні термінологією називають підзаконними нормативно-правовими актами. 

Незважаючи на цю позицію експертів з Європейського Союзу, вважаємо, 

що з огляду на доцільність продовження впровадження в адміністративну 

практику нашої держави людино-центристської ідеології, правове регулювання 

багатьох організаційно-правових аспектів діяльності публічної адміністрації 

повинно залишатись на рівні не підзаконних нормативно-правових актів, а саме 

закону, який має вищу юридичну силу і, гіпотетично, вищий авторитет. Інша 

річ – стратегічний варіант вибору одного з варіантів у майбутньому 

законодавстві: чи й надалі  залишатиметься чинним Закон України «Про 

адміністративні послуги», чи вони будуть інкорпоровані у майбутній 

законодавчий акт, що визначатиме загальні стандарти організації публічної 

адміністрації, який існує в багатьох державах. Однак це питання дещо виходить 

за предмет нашого дослідження, хоч і до нього дотичне, адже стосується 

внутрішніх процедур у діяльності публічної адміністрації. 

Поряд із цим, у «Прикінцевих та перехідних положеннях» не згадується 

юридична доля адміністративно-процедурних норм другого рамкового Закону 

України «Про основи державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності», у разі повного збереження чинності  якого та ухвалення загального 

закону (або ж кодексу) про адміністративну процедуру можуть виникнути 

колізії у правозастосуванні, вирішення яких не буде простим. Правове 

регулювання інспекційної (контрольно-наглядової) адміністративної процедури 

об‘єктивно має певні особливості, наприклад щодо обмеження строків такого 

етапу як проведення перевірок. Не випадково у згадуваному вже в цьому 

дослідженні Акті із загального адміністративного права Королівства 

Нідерланди міститься окрема структурна частина, присвячена саме інспекціям  

(cтатті 5:11 – 5:20)  [7, c. 282-283].  Поряд із цим, найчастіший виняток зі сфери 

дії зарубіжних загальних актів (законів або ж кодексів) про адміністративну 
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процедуру стосується окремого регулювання податкової процедури, яка також 

за змістом носить інспекційний характер. 

Однак в українському законопроєкті «Про адміністративну процедуру» 

подібних спеціальних юридичних норм немає. Його поширення на контрольно-

наглядову діяльність суб‘єктів публічного адміністрування можна вивести 

лише зі статті про сферу дії закону та відповідні вилучення, а також - із 

закріплення одного з варіантів ініціювання адміністративного провадження ex 

officio, який у першу чергу застосовується саме інспекційними органами. Таким 

чином, повне вилучення інспекційної (контрольно-наглядової) процедури із 

сфери дії майбутнього загального акта про адміністративну процедуру навіть не 

дискутується. Проте вирішити проблему співвідношення між його нормами та 

положеннями Закону України «Про основи державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності» таки варто. 

Останній рамковий законодавчий акт, подібно до Закону України «Про 

адміністративні послуги», принаймні в діючій редакції загалом позитивно 

оцінюється експертами, адже закріплює правові гарантії для суб’єктів 

господарської діяльності,  що інспектуються уповноваженими суб’єктами 

публічного адміністрування. Поряд з цим, на відміну від того ж Закону України 

«Про адміністративні послуги», його сфера застосування є значно вужчою і 

поширюється на нагляд (контроль) лише за суб’єктами господарської 

діяльності. Таким чином, рівень правових гарантій при здійсненні державного 

нагляду (контролю) за приватними особами, які не займаються господарською 

діяльністю, є нижчим. Крім того, як уже згадувалось у цьому дослідженні, 

навіть щодо господарської діяльності цей Закон містить ряд вилучень із сфери 

дії і об’єктивно його роль істотно зменшена також і цим фактором. 

У зв’язку з наведеними як позитивними аспектами чинності Закону 

України «Про основи державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності», так і його недоліками в контексті системності правового 

регулювання, вбачаємо два основних варіанти врегулювання питання 

співвідношення його норм із майбутнім адміністративно-процедурним актом. 
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Перший – це збереження status quo із окремою бланкетною нормою в законі 

(або ж кодексі) про адміністративну процедуру, у якій буде пряме посилання на 

зазначений рамковий законодавчий акт. Негативом цього вирішення є 

розширення сфери винятків із дії загального адміністративно-процедурного 

акта, яка в цьому випадку буде достатньо істотною, адже поширюватиметься на 

широке коло адміністративно-правових відносин. Більше того, наявність навіть 

одного законодавчого акта, що матиме пріоритет перед нормами загального 

закону, неминуче потягне за собою спокуси збільшити коло винятків і буде 

додатково обґрунтовуватись наявністю вже існуючого. 

Другим варіантом є максимальна імплементація основних надбань Закону 

України «Про основи державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» процедурного характеру у текст загального акта про 

адміністративну процедуру. Врегулювання інспекційної (контрольно-

наглядової) процедури в окремому розділі законопроєкту або ж лише в 

спеціально виписаних статтях існуючих структурних частин є, на наш погляд, 

питанням нормотворчої тактики. Додатковим аргументом на користь другого 

варіанта є існуюча орієнтація законопроєкту на заявні (ініційовані заявою 

приватних осіб) провадження: не випадково головну увагу експерти Програми 

SIGMA приділили у цитованому вище висновку співвідношенню норм 

законопроєкту із Законом України «Про адміністративні послуги».  Звичайно, 

що нормопроєктувальна робота при виборі цього варіанта вимагатиме 

додаткових інтелектуальних зусиль та часу, можливо навіть із залученням 

фахівців з господарського права. 

Четвертою і надзвичайно важливою групою нормативно-правових актів, 

які треба привести у відповідність із положеннями проєкту Закону України 

«Про адміністративну процедуру», є спеціальні законодавчі акти із вмістом 

адміністративних норм. У даній роботі нами вже акцентувалось на необхідності 

чіткого врегулювання співвідношення між процедурними нормами 

майбутнього загального закону (або ж кодексу) та численних спеціальних 

законів, регламентуючих окремі сфери публічного адміністрування в Україні.  
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Уже неодноразово згаданий правовий висновок Програми SIGMA в 

цьому контексті може стати достатньою основою для подальших роздумів та 

вирішень. Його автори пропонують сформувати принаймні два переліки 

законодавчих актів із вмістом адміністративно-процедурних норм, приведення 

у відповідність яких із нормами загального закону (або ж кодексу) 

відбуватиметься за різними сценаріями: 

1) акти адміністративного законодавства, що мають залишитись без змін 

після початку застосування адміністративно-процедурного акта; 

2) законодавчі акти, у які необхідно буде внести зміни для узгодження їх 

із закріпленими в загальному законі (або ж кодексі) принципами 

адміністративної процедури; 

3) усі інші законодавчі акти, що не ввійшли до перших двох переліків: 

адміністративно-процедурні норми в них втрачають  чинність із дати початку 

застосування загального закону [89, c. 7].  

 Коротко прокоментуємо запропонований алгоритм по кожному пункту. У 

першому мова йде про законодавчі акти ( у даному випадку - lex specialis), які  

залишаються чинними і продовжують регулювати в тому числі адміністративну 

процедуру в певних сферах публічного адміністрування або ж для окремих 

суб‘єктів. Тобто – про повне вилучення із предмета дії загального акта про 

адміністративну процедуру, що існує в законодавстві окремих зарубіжних 

держав та було висвітлене у цьому дослідженні. На нашу думку, сфери повного 

вилучення повинні бути вказані в перших статтях самого закону (або ж 

кодексу) про адміністративну процедуру, а не визначатись (як пропонують 

експерти Програми SIGMA) Кабінетом Міністрів України post factum, протягом 

шести місяців з моменту ухвалення адміністративно-процедурного акта.  В 

українських реаліях та з огляду на існуючий досвід обговорення законопроєкту 

різними центральними органами виконавчої влади це може призвести до 

істотного розширення сфер винятків та відповідного нівелювання ролі 

загального закону (або ж кодексу). 
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 Щодо другого переліку законодавчих актів запропоновано виписати 

зміни, необхідні для приведення їх у відповідність із принципами 

адміністративної процедури, що прямо випливає із пропонованої частини 2 

статті 3 офіційного законопроєкту [93]. Тобто, знову ж таки мова ведеться про 

продовження дії  lex specialis із внесенням змін та доповнень, базованих на 

загальноєвропейських стандартах адміністративної процедури. , така друга 

група спеціальних законодавчих актів не надто відрізняється від першої, яку 

також доцільно буде модифікувати та привести у відповідність із сучасними 

принципами, включаючи всі елементи доброго адміністрування. При тому 

акцентуємо увагу, що у спільних професійних обговореннях німецькі експерти 

засвідчували не надто значні відмінності між, наприклад, окремо законодавчо 

регламентованою процедурою в податковій сфері та загальною 

адміністративною процедурою.  

 Третю групу законодавчих актів експерти Програми SIGMA взагалі 

пропонують визначати автоматично за залишковим принципом. 

Адміністративно-процедурні норми законів і кодексів, які не увійшли  до 

перших двох переліків, мали б втрачати чинність із дати початку застосування 

загального закону [89, c. 7]. У даному випадку йдеться про типові для чинного 

законодавства статусні законодавчі акти, які містять переважно норми 

матеріального права, але поряд із ними також адміністративно-процедурні. На 

нашу думку, якраз стосовно цієї групи повинна бути проведена під 

керівництвом Уряду чи Міністерства юстиції України аналітична робота, у 

результаті якої чітко визначено, які юридичні норми яких законодавчих актів 

втрачатимуть чинність із дати початку застосування загального закону (або ж 

кодексу) про адміністративну процедуру. 

 Підсумовуючи питання щодо приведення у відповідність із нормами 

проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру» спеціальних 

законодавчих актів, наше бачення нормопроєктувальної та законодавчої 

діяльності в цьому контексті зводиться до наступного. Дві перші пропоновані 

групи законодавчих актів варто звести до однієї, адже, мабуть, жоден із чинних 
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актів адміністративного законодавства України із вмістом  адміністративно-

процедурних норм не враховує всіх сучасних стандартів адміністративної 

процедури. Відповідно, втрачається доцільність першої групи законодавчих 

актів, які й надалі залишатимуться чинними без жодних змін.   

 Таким чином, алгоритм приведення у відповідність спеціальних 

законодавчих актів з положеннями загального закону (або ж кодексу) міг би  

бути наступним: 

 1) аналіз та ідентифікація всіх чинних законодавчих актів, що регулюють 

адміністративну процедуру в певних сферах публічного адміністрування; 

 2) обґрунтування необхідності залишення чинними спеціальних 

законодавчих актів із вмістом адміністративно-процедурних норм в окремих 

сферах публічного адміністрування;  

- закріплення їх переліку (якщо такий буде належно обґрунтовано та 

сформовано) у першій статті українського законопроєкту, присвяченій його 

предмету та сфері дії;  

- кількість вилучень із сфери дії адміністративно-процедурного акта не 

повинна бути надмірною, адже тоді нівелюється ідея загального закону 

(кодексу) та його систематизуючої ролі;  

- усі залишені в силі спеціальні законодавчі акти із вмістом 

адміністративно-процедурних норм необхідно привести у відповідність із 

сучасними принципами адміністративної процедури, тобто внести до них зміни 

і доповнення.   

 3)   визначення детального переліку спеціальних законодавчих актів та 

адміністративно-процедурних норм, які в них містяться, що втрачають чинність  

із дати початку застосування загального закону (або ж кодексу) про 

адміністративну процедуру. 

 Реалізація пропонованого алгоритму нормопроєктувальної та 

законодавчої діяльності, очевидно, не буде простою та вимагатиме належної 

організації, інтелектуальних зусиль та певного часу. Однак правова 

визначеність для суб‘єктів правозастосування адміністративно-процедурних 
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норм  буде значно вищою. Основною ідеєю тут є чітке розділення сфер дії 

загального акта про адміністративну процедуру та спеціального законодавства, 

з метою уникнення майбутніх колізій, які для прикладу за аналогією виникали 

свого часу на практиці після паралельного ухвалення національним 

парламентом Цивільного та Господарського кодексів України.  

 П’ятою, доволі численною в Україні групою актів, які треба привести у 

відповідність із нормами загального акта про адміністративну процедуру, є 

підзаконні нормативно-правові акти. На перший погляд, із цією групою є 

найпростіше, адже ніхто не ставить під принцип lex superior derogat legi 

inferiori щодо пріоритету дії закону над підзаконними актами. Однак, зважаючи 

на існуючу серед публічних службовців України традицію орієнтуватись у 

своїй повсякденній практичній діяльності саме на підзаконні нормативно-

правові акти, питання їх майбутньої втрати чинності  має бути детальніше 

регламентоване у «Прикінцевих та перехідних положеннях» аналізованого 

законопроєкту. Зокрема, як уже зазначалось, не лише всі органи виконавчої 

влади, але й усі органи місцевого самоврядування повинні протягом 

встановленого строку привести у відповідність із положеннями загального 

закону (або ж кодексу) про адміністративну процедуру свої рішення, які 

більшої чи меншою мірою її регулюють. Інакше кажучи – визнати не чинними 

повністю або в адміністративно-процедурній частині відповідні підзаконні 

нормативно-правові акти. Звичайно, що за наявності ієрархічно вищих органів 

такі дії можуть вчинити і вони: Кабінет Міністрів України щодо актів 

міністерств або ж місцеві ради – щодо нормативних рішень виконавчих 

комітетів, не кажучи вже про юридичну можливість визнання нечинними 

нормативних актів адміністративними судами. Однак у кожному випадку варто 

законодавчою нормою зобов‘язати всі органи виконавчої влади та органи 

місцевого самоврядування ухвалити такі рішення самостійно.  

Узагальнюючи питання приведення чинного законодавства України із 

вмістом адміністративно-процедурних норм у відповідність із стандартами 

адміністративної процедури, зауважимо необхідність проведення достатньо 
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об‘ємної  роботи в цьому напрямі: аналітичної, нормопроєктувальної, 

нормотворчої, навчальної (для публічних службовців) та просвітницької (для 

громадян і уповноважених осіб створених ними суб‘єктів господарювання). Без 

такої системної та скоординованої роботи імплементація в адміністративну 

практику положень загального акта про адміністративну процедуру 

викликатиме чималі труднощі та проблеми як для суб‘єктів публічного 

адміністрування, так і для приватних осіб, які мали б стати основними 

бенефіціарами майбутнього загального закону (або ж кодексу). 

 

 

Висновки до розділу 5 

 

 1. Проведення систематизації адміністративно-процедурного 

законодавства України із ухваленням загального закону (або ж кодексу) у 

політичному контексті не є пріоритетом для суспільства загалом з огляду на 

розуміння його доцільності переважно у вузьких професійних колах.  За своєю 

сутністю систематизація адміністративно-процедурного законодавства є 

реформою великої частини позитивного законодавства, яка, подібно до будь-

якої значної реформи, рідко підтримується соціальними групами, яких вона 

стосуватиметься (у нашому випадку – передусім службовців публічної 

адміністрації), призвичаєних до попередніх правил  гри або їх відсутності. У 

такій ситуації всі професійні групи осіб із науково-викладацького, політичного, 

адміністративного та суддівського середовища, що розуміють доцільність 

систематизації із ухваленням загального закону (або ж кодексу) для публічного 

інтересу, повинні мобілізуватись та об‘єднати свої зусилля для досягнення 

результату.   

У юридичному контексті задекларована систематизація передбачає не 

лише ухвалення в кінцевому підсумку загального акта про адміністративну 

процедуру. Величезна кількість законодавчих та підзаконних нормативно-

правових актів із вмістом адміністративно-процедурних норм повинна бути 
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проаналізована і переглянута уповноваженими суб‘єктами нормотворення 

щодо їх відповідності сучасним європейським стандартам адміністративної 

процедури та положенням майбутнього українського закону (або ж кодексу). 

Як наслідок, чимала кількість існуючих нормативно-правових актів України 

мали б бути скасовані або принаймні змінені.  

Однак найважливішим завданням у юридичному контексті є формування 

остаточного нормативного наповнення законопроєкту про адміністративну 

процедуру, який не повинен стати чужорідним тілом для правової системи із 

можливістю виникнення численних колізій, а навпаки - основою формування 

нової повноцінної системи актів національного адміністративно-процедурного 

законодавства.  

2. Зважаючи на різні підходи до тлумачення деяких понять при 

визначенні предмета регулювання в українському законопроєкті про 

адміністративну процедуру, пропонується альтернативне загальне визначення 

такого предмета: «Цим кодексом (або ж законом) регулюється загальний 

порядок реалізації повноважень виконавчої влади державними органами, 

органами місцевого самоврядування, а також іншими суб’єктами, яким такі 

повноваження надані відповідно до закону».  

Наявний в останньому варіанті українського законопроєкту  перелік 

вилучень з предмета правового регулювання, загалом орієнтує потенційних 

користувачів, які будуть застосувати цей загальний закон. Однак при тому 

пропонований перелік вилучень не містить традиційних для багатьох держав із 

розвинутим адміністративно-процедурним законодавством  винятків, передусім 

залишення спеціальної адміністративної процедури в податковій сфері   

(Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Польща). З огляду на це 

вважаємо, що і в українському загальному акті про адміністративну процедуру 

повинен міститись конкретний перелік сфер публічного адміністрування або ж 

назв спеціальних законодавчих актів, на які норми цього базового акта не 

поширюються.  Звичайно, якщо після професійної дискусії буде обґрунтовано 
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та прийнято рішення про доцільність такого кроку в національному 

законодавстві. 

3. На структуру та зміст офіційного українського законопроєкту 

найбільше вплинуло вузьке розуміння адміністративної процедури із його 

орієнтацією виключно на регламентацію індивідуальних адміністративних 

рішень (актів) зовнішньої дії. Відповідно до такого підходу, зміст 

законопроєкту не включає ані правового регулювання порядку прийняття 

уповноваженими суб’єктами публічного адміністрування  нормативно-

правових актів, ні особливого порядку укладення адміністративних договорів, 

ані принаймні часткової регламентації внутрішніх процедур у межах публічної 

адміністрації. Пропонований підхід чималою мірою зменшує значення 

загального акта про адміністративну процедуру: щодо усіх інших форм 

(інструментів) публічного адміністрування необхідно буде приймати окремі 

законодавчі акти. З іншого боку, тактично це спрощує складність 

нормопроєктувальної роботи для залучених розробників.   

4. Основними новаціями офіційного українського законопроєкту «Про 

адміністративну процедуру, на нашу думку, є: 

- запровадження істотно нової для національного адміністративного 

законодавства юридичної термінології, при тому доцільність окремих категорій 

є дуже дискусійною;  

- закріплення загальних принципів адміністративної процедури та 

розкриття змісту кожного із них в окремій статті; 

- урегулювання правового статусу ключового суб’єкта адміністративної 

процедури, без якого вона взагалі не відбувається: адміністративного органу 

(суб’єкта публічного адміністрування); 

- визначення широкого кола суб’єктів адміністративної процедури, 

включаючи повністю нових для українського законодавства та закріплення їх 

процедурних прав та обов’язків, подібних до процесуальних прав та обов’язків 

суб’єктів судового процесу; 
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- регулювання класичних процесуальних інститутів, які об’єктивно 

застосовуються і в адміністративній процедурі: порядку повідомлення суб’єктів 

про адміністративну процедуру, фіксації процедурних дій, документування та 

доказування, процедурних строків; 

- закріплення двох основних видів адміністративного провадження: 

спрощеного (письмового) та повного (із проведенням слухання судового типу); 

- детальне врегулювання вимог до форми  і змісту, правил прийняття  та 

майбутньої дії основного інструмента публічного адміністрування – 

адміністративного акта (рішення); 

- значно деталізованіша, у порівнянні з нормами чинного законодавства 

України, регламентація двох останніх стадій адміністративної процедури: 

адміністративного оскарження та виконання адміністративних актів. 

5.  Обов’язковою частиною систематизації адміністративно-процедурного 

законодавства України є не лише ухвалення загального закону (або ж кодексу), 

але й приведення у відповідність з його положеннями та сучасними 

загальноєвропейськими стандартами інших нормативно-правових актів 

України. Визначені у «Прикінцевих та перехідних положеннях» офіційного 

законопроєкту положення, у яких сформульовано завдання для Кабінету 

Міністрів України вважаємо доброю основою для подальшої 

нормопроєктувальної та законодавчої діяльності.  

Усі чинні нормативно-правові акти із вмістом адміністративно-

процедурних норм, починаючи від загального Закону України «Про звернення 

громадян» і завершуючи нормативними рішеннями органів місцевого 

самоврядування, повинні бути приведені у відповідність із положеннями 

загального закону (або ж кодексу).  

З огляду на особливу важливість урегулювання питання співвідношення 

між майбутніми нормами адміністративно-процедурного акта та спеціальним 

законодавством, нами пропонується наступний алгоритм приведення у 

відповідність спеціальних законодавчих актів із положеннями загального 

закону (або ж кодексу): 
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 1) аналіз та ідентифікація усіх чинних законодавчих актів, що регулюють 

адміністративну процедуру в певних сферах публічного адміністрування; 

 2) обґрунтування необхідності залишення чинними спеціальних 

законодавчих актів із вмістом адміністративно-процедурних норм в окремих 

сферах публічного адміністрування;  

- закріплення їх переліку (якщо такий буде належно обґрунтовано та 

сформовано) у першій статті українського законопроєкту, присвяченій його 

предмету та сфері дії;  

- кількість вилучень із сфери дії адміністративно-процедурного акта не 

повинна бути надмірною, адже тоді нівелюється ідея загального закону 

(кодексу) та його систематизуючої ролі;  

- усі залишені в силі спеціальні законодавчі акти із вмістом 

адміністративно-процедурних норм необхідно привести у відповідність із 

сучасними принципами адміністративної процедури, тобто внести до них зміни 

і доповнення.   

 3)   визначення детального переліку спеціальних законодавчих актів та 

адміністративно-процедурних норм, які в них містяться, що втрачають чинність  

із дати початку застосування загального закону (або ж кодексу) про 

адміністративну процедуру. 

 Реалізація пропонованого алгоритму нормопроєктувальної та 

законодавчої діяльності, очевидно, не буде простою та вимагатиме належної 

організації, інтелектуальних зусиль та додаткового часу. Однак, на наш погляд, 

важливим є не лише ухвалення загального закону (або ж кодексу), але й 

максимальне досягнення правової визначеності для всіх суб‘єктів, що будуть 

застосовувати адміністративно-процедурні норми в майбутньому.  
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РОЗДІЛ 6. ПЕРСПЕКТИВИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ 

  

6.1 Систематизація законодавства та кодифікація як її вищий рівень 

 

 У назві цієї роботи не випадково міститься формулювання щодо 

систематизації адміністративно-процедурного законодавства, адже, , саме вона 

є кінцевою метою, яку намагаємось наблизити. Проблематики систематизації  

ми уже побіжно торкались на початку роботи та у спеціальному параграфі, 

присвяченому зарубіжним моделям систематизації адміністративно-

процедурного законодавства. Однак час зупинитись на цьому питанні 

детальніше та уточнити, що варто розуміти під категорією систематизації. 

 Передусім звернемось до українського енциклопедичного видання - 

«Юридичної енциклопедії», у якій С.В. Бобровник пише: «Систематизація 

законодавства (від грец.— система, єдине ціле) — впорядкування 

законодавства, приведення його до внутрішньо узгодженої системи» [143]. 

Тобто, ключовим словом для визначення систематизації законодавства є 

«впорядкування», що вважаємо цілком прийнятним з огляду на достатньо 

широке значення цього слова та його змістовне спрямування – наведення 

порядку.  

 Також тут пригадаємо іншу вже цитовану дефініцію представника 

загальної теорії права В.М. Косовича, який трактує систематизацію «як 

діяльність щодо зведення нормативно-юридичних актів (та інших джерел 

права) у цілісний комплекс» [55, c. 446-447]. У такому визначенні ключовим 

словом в аналізованій категорії є «діяльність», яку в першу чергу повинен 

здійснювати уповноважений орган законодавчої влади, хоча й не лише він. Цю 

тезу розвинуто і в «Юридичній енциклопедії»: «Проведення систематизації 

законодавства є одним із завдань законодавця, який здійснює її на основі 

відповідних планів і програм» [143]. 
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Дефініція систематизації законодавства  міститься і в чинному 

нормативно-правовому акті: Положенні про порядок здійснення обліку та 

систематизації законодавства в органах та установах юстиції України, 

затвердженим Міністерством юстиції України, що в силу виконуваних завдань і 

функцій об’єктивно найбільше долучене до нормотворчої діяльності. У цьому 

документі  систематизацію законодавства визначено під дещо іншим кутом 

зору як  «засіб    реформування, упорядкування   законодавства,    зведення    

його    до    певної внутрішньо узгодженої системи.   За   допомогою   

систематизації усуваються недоліки,  повтори,  застарілі норми  тощо.  Це  

процес зведення  актів  законодавства  до  єдності  шляхом внутрішньої та 

зовнішньої обробки їх змісту [125]. На наш погляд, така дефініція наближає 

категорію систематизації законодавства до кодифікації, адже передбачає 

активну діяльність уповноважених суб’єктів із вдосконалення правових норм 

законодавчих актів.  

Оскільки систематизація законодавства як діяльність із його 

впорядкування може відбуватись по-різному, у вітчизняній правовій літературі 

зазвичай називають три види або ж форми систематизації: «інкорпорації, 

консолідації та кодифікації законодавства на основі досягнень юридичної науки 

і з використанням правил законодавчої техніки» [143]. Поряд із цим, частина 

вітчизняних науковців виділяє облік як форму систематизації нормативно-

правових актів. Зокрема, В.С. Смородинський під обліком розуміє «діяльність 

зі збирання, фіксування в логічній послідовності та зберігання нормативно-

правових актів, підтримання їх у контрольному (актуальному) стані з 

урахуванням усіх змін та доповнень, а також зі створення спеціальних систем їх 

нагромадження і пошуку» [32, c. 315]. Далі цей же автор цілком обгрунтовано 

додає, що «головним завданням обліку є підтримання нормативно-правових 

актів у стані, що дозволяє оперативно одержувати необхідну правову 

інформацію» [32, c. 315]. Інакше кажучи, облік нормативно-правових актів є 

складовою належного документування в органах публічної влади. 
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З іншого боку, із назви та й змісту згадуваного вже Положення про 

порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та 

установах юстиції України випливає, що облік та систематизація є відмінними 

поняттями, адже їх названо в послідовності [125]. На нашу думку, облік 

законодавства та й загалом нормативно-правових актів є окремою функцією 

уповноважених органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Облік законодавства можна також назвати передумовою належної 

систематизації законодавства, без якої складно уявити її повноцінну реалізацію.  

Зважаючи на загалом достатнє висвітлення в українських підручниках та 

навчальних посібниках з права змісту інших видів систематизації (інкорпорації, 

консолідації та кодифікації), не будемо повторювати відомі дипломованим 

юристам визначення.  

Описане вище розуміння систематизації законодавства та її видів або ж 

форм зазвичай сприймається як усталений доктринальний імператив в 

українській юридичній науці та не часто викликає дискусії останніми роками. 

Однак якщо звернутись до правової літератури англійською мовою, яку не без 

підстав вважають communi sermone, або ж мовою загального вжитку на 

сучасному етапі розвитку суспільства, то там підходи дещо відрізняються. 

  Зокрема звернемо увагу, що терміну «систематизація» у  цитованому 

нами кілька разів енциклопедичному юридичному словнику  Black`s Law 

Dictionary немає взагалі (sic!). Але при тому дається визначення поняттю 

«система» - це «упорядковане поєднання чи пристосування, зокрема, частин 

або елементів у єдине ціле, особливо таке поєднання за певним раціональним 

принципом» [186, c. 1450].  Названа характеристика «упорядкованості», поза 

усіляким сумнівом, наближає таку дефініцію до визначення систематизації в 

українській правовій доктрині. З іншого боку, згадана відсутність категорії 

«систематизація» у поважному юридичному енциклопедичному виданні 

засвідчує, мабуть, відсутність схильності його укладачів формулювати поняття 

із надто широким і багатоаспектним змістом.  
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Натомість визначення вужчого поняття «кодифікації» міститься в тому ж 

словнику і сформульовано як «процес збору і систематичного упорядкування, 

зазвичай за предметом, законів або правил (англ. rules and regulations) країни, 

що охоплюють певну сферу або предмет законодавства чи практики» [186, c, 

258]. Як бачимо, тут мова йде про «систематичне упорядкування», тобто про 

систематизацію за вітчизняним науковим підходом. На наш погляд, і в 

українській юридичній науці не заперечується асоціація систематизації 

законодавства у першу чергу із кодифікацією. Цю тезу підтверджує, зокрема, 

висловлена  відомим  представником  вітчизняної  науки  загальної  теорії права  

Є.А. Гетьманом позиція, що кодифікація є найбільш досконалою формою 

систематизації [15, c. 13].   

До того ж, як зазначають Т.О. Коломоєць та Д.С. Астахов, «теоретики 

права, в основному, досліджують кодифікацію у тісному взаємозв’язку із 

систематизацією, у співвідношенні їх як частини і цілого. При цьому 

спостерігається розмаїття поглядів стосовно того, чим є кодифікація по 

відношенню до систематизації видом (формою), засобом, способом тощо» [47, 

c. 9]. На основі аналізу фахових публікацій ці ж автори далі вказують, що 

кодифікацію «можна розглядати як один із проявів систематизації (отже, вона є 

видом), як процес зібрання, переробки нормативних приписів й акумулювання 

результатів у новому кодифікованому акті, тобто у випадку акценту саме на 

процедурний аспект цілком логічним є розгляд кодифікації як способу 

систематизації» [47, c. 12]. 

З огляду на окреслений тісний взаємозв’язок систематизації та 

кодифікації законодавства спробуємо поглибити наше дослідження їх сутності, 

звернувшись до спеціально присвячених аналізованій тематиці публікацій 

зарубіжних вчених, які не достатньо відомі українським фахівцям, але при тому 

перегукуються із усталеними в Україні позиціями.  Австралійський професор 

Є. Стюарт зазначає з цього приводу: «Назву «кодекс» давали настільки 

багатьом типам законодавства, що при його використанні є дуже мало 
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послідовності. При тому, якщо все-таки запропоновувати типологію, вона б 

могла виглядати таким чином: 

1. Зібрання  – закони зводять до однієї праці… матеріал може 

впорядковуватись: за алфавітом, за нумерацією, хронологічно, тематично. 

Сьогодні лише тематичне впорядкування може вважатись вартим слова 

«кодекс». 

2. Компіляція - закони збирають разом у єдину працю, впорядковану 

тематично (наприклад, Corpus Iuris Civilis імператора Юстиніана).  

3. Консолідація – кілька існуючих законів з одної сфери права складають 

у єдиній праці, зазвичай без інноваційності. Впорядкування є тематичним, але 

лише за темами, які вже були наявні у законах.  

4. Кодифікація – сферу права суцільно переформульовують, із високим 

ступенем тематичного впорядкування. На відміну від попередніх типів, 

елементи можуть інтерпретуватись у світлі їх місця в цілому та за аналогією з 

іншими елементами. Однак цей додатковий фактор також є ознакою звичайних 

законів. Відмінністю «кодексу» у його вузькому розумінні від звичайного 

закону вважають поєднання повноти та виключності: він включає … все (або 

майже все) в певній галузі права [224, c. 32-33]. 

 У контексті нашого дослідження остання теза спричиняє логічне 

запитання,  чи майбутній український загальний акт (закон чи кодекс) про 

адміністративну процедуру можна буде характеризувати цими двома ознаками 

повноти та виключності?  Адже в разі позитивної відповіді матимемо всі 

підстави назвати його Адміністративно-процедурним кодексом, як це 

пропонувалось первинно розробниками українського законопроєкту. Якщо ж 

відповідь буде напевно негативна, то мова буде йти про звичайний закон, який 

у нашому випадку також можна назвати рамковим. 

 Повертаючись до присвячених саме кодифікації адміністративної 

процедури поглядів Є. Стюарта, процитуємо його ще раз. Австралійський 

дослідник, на відміну від превалюючих в українській правовій літературі 

поглядів, вважає описані вище відмінності видів (форм, способів) 
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систематизації відмінностями не типу, а ступеня (рівня). На його думку, «під 

кодексом розуміють найвищий рівень тематичної систематизації, яку 

дозволяють доступні для публікації фізичні форми» і, далі: «таким чином, 

належність до категорії «кодекс» є справою ступеня (рівня)» [224, c. 33-34]. 

 В іншому, хоч і схожому контексті  розглядають співвідношення  різних 

способів систематизації законодавства (передусім - інкорпорації, консолідації 

та кодифікації) й окремі вітчизняні науковці. Наприклад, О.М. Селезньова 

пропонує розглядати інкорпорацію як підготовчий етап, первинну стадію перед 

кодифікацією [142, c. 9]. Інакше кажучи, говорить про відмінності  

систематизації в часовому вимірі. У контексті нашого дослідження зауважимо, 

що під час підготовки одного з варіантів українського загального акта про 

адміністративну процедуру на робочій групі Міністерства юстиції України 

ставилось питання про необхідність «інвентаризації» усіх чинних нормативно-

правових актів із вмістом адміністративно-процедурних норм, але до повної 

реалізації такого завдання справа не дійшла. 

 Дещо підсумовуючи, систематизацією законодавства варто вважати 

цілеспрямовану діяльність із його впорядкування в цілісну систему, до якої 

можуть долучатись різні суб’єкти (наприклад, Асоціація фахівців 

адміністративного права чи інше професійне об’єднання), але передусім мав би 

забезпечувати орган законодавчої влади та його структурні підрозділи, 

безпосередньо залучені до законодавчої процедури.  З огляду на таке 

потенційно велике коло залучених суб’єктів та різні способи (форми, види, 

типи) реалізації, систематизація законодавства є достатньо широким поняттям, 

яке можна розглядати в якості однієї з кінцевих цілей для правової системи 

будь-якої держави. 

Вужче поняття кодифікації як вищого рівня систематизації об’єктивно 

мало б бути конкретнішим, але знову ж таки залежить від розуміння 

покладеного в його основу кореня, що походить від слова «кодекс».  У зв’язку 

із відсутністю голосної полеміки у вітчизняній правовій літературі, 

законодавець (радянський, а згодом - український) у різні історичні періоди 
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називав «кодексами» достатньо відмінні за повнотою та виключністю 

правового регулювання нормативно-правові акти. На нашу думку, ідеальними 

прикладами  кодексів у нашому законодавстві, що характеризуються цими 

двома ознаками, можуть слугувати лише поодинокі законодавчі акти, 

наприклад, Кримінальний кодекс України. Адже на відміну від законодавства 

ряду зарубіжних держав, склади кримінальних правопорушень та покарання за 

них закріплено лише у цьому законодавчому акті.  

Поряд із цим, безпосередньо дотичний до Кримінального кодексу 

України та найвідоміший до цього часу акт адміністративного законодавства – 

Кодекс України про адміністративні правопорушення не можна 

охарактеризувати як виключний. Справді, його норми регулюють левову частку  

правових відносин щодо притягнення до адміністративної відповідальності та є 

загальними, адже застосовуються практично у всіх сферах публічного 

адміністрування. Однак, як зазначав О. Банчук ще у 2007 році, «поряд із 

Кодексом у правовій системі України є ще велика кількість інших нормативно-

правових актів (близько 50), які встановлюють відповідальність фізичних та 

юридичних осіб за вчинення адміністративних проступків» [3, c. 275]. За понад 

десять років не надто системної діяльності Верховної Ради України різних 

скликань у цьому напрямі, число інших законів, що встановлюють 

адміністративно-правові санкції лише зросла. Таким чином, формальна назва 

Кодексу лише частково відображає його місце в  сукупності джерел права про 

адміністративну відповідальність. Більше того, із кожним новим законодавчим 

актом, що містить у своїх положеннях склади адміністративних проступків і 

відповідні адміністративно-правові санкції, значення Кодексу України про 

адміністративні правопорушення зменшується та він щораз істотніше 

перетворюється у «квазі-кодекс» або ж законодавчий акт рамкового характеру. 

Висвітлений приклад не є випадковим у контексті нашого дослідження 

систематизації адміністративно-процедурного законодавства. В одному із 

попередніх розділів Кодекс України про адміністративні правопорушення у 

відповідному параграфі  було окреслено як один із загальних законодавчих 
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актів, що містить адміністративно-процедурні норми.  І цей загальний акт 

протягом останніх десятиліть фактично «витіснявся» іншими, спеціальними 

законодавчими актами, які в деяких випадках також названо кодексами. 

Прикладом останніх може слугувати, зокрема, згадуваний уже Податковий 

кодекс України, у якому закріплено фінансові санкції (за змістом не надто 

відрізняються від адміністративного штрафу) за податкові правопорушення  

або ж Митний кодекс України, що безпосередньо згадується в частині четвертій 

статті 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення [43] та 

передбачає адміністративні стягнення за порушення митних правил.  Подібна 

загроза поступового витіснення загального законодавчого акта спеціальними 

актами існує і в нашому випадку із адміністративно-процедурним 

законодавством. 

Ідея повної та виключної кодифікації із прийняттям кодексу, сфера дії 

якого не буде регулюватись також іншими законодавчими актами, за 

прикладом Кримінального кодексу України, є достатньо привабливою в аспекті 

більшої зрозумілості права для користувачів, якими є не лише добре 

підготовлені юристи. З іншого боку, цю ідею не варто переоцінювати та 

перетворювати в idea fix. Як зазначається у правовій літературі, навіть у 

Франції, яку переважно ставлять у приклад успішної кодифікації 

(найвідомішим актом у цій державі в аналізованому контексті є, без сумніву, 

Code Napoleon), ціль майже повної кодифікації законодавства більше не 

ставиться з кількох причин. По-перше, технічний розвиток, за яким тексти 

подаються у нефізичній (електронній – А.Ш.) формі  пропонує користувачам 

способи доступу, які можна порівняти у багатьох вимірах до доступних завдяки 

кодексу. По-друге, створення нових кодексів  є доцільним, коли воно 

запроваджує положення із достатнім ступенем загальності [224, c. 38-39].   

Перший аргумент додатково обґрунтовують тим, що французькі кодекси, 

старі чи нові, є менш книжками, ніж базами даних (консолідовані версії законів 

на офіційному сайті Legifrance, які постійно оновлюються) [224, c. 39-40]. 

Такий аргумент є достатньо дискусійним, адже тут змішується сам нормативно-
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правовий акт під назвою кодекс, який мав би бути внутрішньо узгодженим, 

логічним та зручним для користувачів продуктом та засіб його розміщення – 

відповідні електронні мережі. Проте другий аргумент щодо доцільності 

розробки лише таких кодексів, які є достатньо загальними, варто підтримати, 

тим більше у нашій роботі, присвяченій, чималою мірою, загальному акту 

(закону або ж кодексу) про адміністративну процедуру в Україні. 

Прийняття кодексу є основним, але не єдиним можливим результатом 

кодифікації.  У публікаціях українських теоретиків права достатньо поширеною 

є концепція кодифікаційних актів, які «мають форму основ законодавства, 

кодексу, статуту, положення, правила, інструкції» [28, c. 11].  Тобто, до 

кодифікаційних актів віднесено як законодавчі акти (основи законодавства, 

кодекси та частина статутів), так і підзаконні нормативно-правові акти (якими 

затверджуються положення, правила та інструкції). На нашу думку, такий 

широкий погляд на види кодифікаційних актів має право на існування, але є 

дещо застарілим. По-перше, основи законодавства мали насправді важливіше 

значення у федеральній союзній державі, а не в унітарній, якою є сьогоднішня 

Україна, що зазначають і сучасні українські дослідники, наприклад, О.Я. Рогач 

[141, c. 239]. По-друге, віднесення ряду підзаконних нормативно-правових актів 

до кодифікаційних актів взагалі є полемічним питанням, адже у правовій 

доктрині йдеться переважно про кодифікацію законодавства у вузькому 

розумінні, тобто лише законодавчих актів. Не заглиблюючись далі у цю 

загальнотеоретичну полеміку, зосередимо свою увагу на самому кодексі, який у 

державах континентальної правової системи незаперечно відіграє роль 

основного результату кодифікаційних робіт. 

 У спеціально присвяченій саме кодифікації українського законодавства 

монографії Є.А. Гетьман виділяє такі основні ознаки кодексу:  

1) кодекс об’єднує певну групу норм, предметом регулювання яких є 

однорідна сфера суспільних відносин;  

2) кодекс містить загальні принципи, на підставі яких здійснюється 

регулювання певної групи суспільних відносин;  
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3) положення кодексу мають широку сферу застосування в межах галузі 

права;  

4) кодекс характеризується зовнішньою стабільністю, тобто можливістю 

довго існувати в часі [27, c. 136]. 

Безпосередньо екстраполюючи ці ознаки на останній національний 

проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру», зазначимо наступне. 

Першу із названих ознак навряд чи можна вважати притаманною  лише 

кодексам: звичайні закони також регулюють однорідну групу суспільних 

відносин. Проте друга ознака вже не викликає жодного сумніву при 

характеристиці кодексу і є також характерною для аналізованого нами 

законопроєкту: розміщення в ньому загальних принципів є надважливим для 

правового регулювання адміністративної процедури, що було висвітлено у 

другому розділі цієї роботи. Присвячена «широкій сфері застосування» третя 

ознака теж є цілком придатною для українського  законопроєкту про 

адміністративну процедуру, адже він є загальним та поширюється на переважну 

більшість сфер публічного адміністрування. Четверта ознака зовнішньої 

стабільності та тривалої дії кодексу вважаємо радше метою, до якої варто 

прагнути в перспективі. Досягнення цієї мети буде зумовлене не лише 

примхливою волею законодавця, але і якістю самого законодавчого акта про 

адміністративну процедуру. 

Таким чином, виходячи із вище названих українськими теоретиками 

права чотирьох характеристик кодексу та їх застосування до нашого 

законопроєкту, випливає цілком однозначний висновок: проєкту Закону 

України «Про адміністративну процедуру» характерні всі (sic!) названі вище 

теоретиками права  ознаки кодексу. Така позиція підтримується також і 

українськими адміністративістами Ш.Н. Гаджиєвою та Т.О. Коломоєць, які 

свого часу достатньо добре обґрунтовували доцільність кодифікації та 

ухвалення саме Адміністративно-процедурного кодексу України [22], а не 

звичайного закону. 
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На наш суб'єктивний погляд, зміна назви в останніх кількох варіантах 

аналізованого українського законопроєкту з Адміністративно-процедурного 

кодексу на Закон «Про адміністративну процедуру» була зумовлена двома 

факторами. По-перше, невпевненістю ключових розробників, що законопроєкт 

буде регулювати всі чи переважну більшість сфер публічного адміністрування, 

тобто бути повноцінним кодексом в ідеальному варіанті, за зразком 

Кримінального кодексу України. По-друге, достатньо суб'єктивним фактором 

орієнтації частини розробників здебільшого на німецький приклад, де, як 

відомо, також діє Федеральний Закон «Про адміністративну процедуру», а не 

кодекс. Другий аргумент не можемо сприйняти в принципі, адже навіть у 

найвідомішому в історії Німеччини кодифікованому акті, ухваленому після 

багатьох десятиріч розробки та наукових дискусій у 1896 році Bürgerliches 

Gezetzbuch, друге слово дослівно перекладається як «книга законів», а в 

українській і російській правовій літературі та енциклопедіях вживається у 

двох варіантах – Німецьке цивільне уложення та Цивільний кодекс Німеччини 

[167]. 

Викладена позиція щодо доцільності повернення до первинної назви 

Адміністративно-процедурного кодексу України стосується не лише назви 

цього законодавчого акта, хоч і її вважаємо важливою: психологічно «кодекс» 

може викликати в суб’єктів правозастосування (звичайно, не у всіх і не завжди) 

більше поваги, ніж звичайний закон.  

Однак значно важливішим, на наш погляд, питанням є змістовне 

наповнення ключового для всіх суб’єктів публічного адміністрування 

законодавчого акта. Інакше кажучи, чи буде цей загальний акт незалежно від 

формальної назви справжнім кодексом, максимально повним і виключним 

стосовно правового забезпечення адміністративної процедури? Відповідь на це 

запитання потребує додаткового аналізу існуючих у будь-якій законодавчій 

діяльності альтернатив, які назвемо модифікаціями відповідної моделі 

систематизації аналізованого законодавства. 
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6.2 Модифікації обраної моделі систематизації адміністративно-

процедурного законодавства в Україні 

 

Повертаючись до окреслених у четвертому розділі цієї роботи моделей 

систематизації адміністративно-процедурного законодавства в зарубіжних 

державах, пригадаємо свою позицію щодо найбільш реальної для України 

моделі з ухваленням загального акта (закону або ж кодексу) про 

адміністративну процедуру, проте із збереженням пріоритету спеціального 

законодавства. Незважаючи на очевидну привабливість другої моделі із вищою 

юридичною силою загального акта стосовно спеціального законодавства, нами 

її не було підтримано з огляду на неможливість повного врахування всіх 

доцільних особливостей порядку прийняття рішень та вчинення інших дій 

уповноваженими суб’єктами публічного адміністрування в єдиному 

кодифікованому акті. Адже, як зазначає польський професор М. Вєжбовскі, 

«відмінності діяльності органів адміністрації спричиняють певну складність в 

уніфікації або ж стандартизації (пол. ujednoliceniu) процедури, яка повинна 

охоплювати провадження перед майже усіма органами адміністрації. Справи із 

сфери освіти істотно відрізняються від будівельних справ чи від соціального 

захисту чи справ щодо надання концесії, регульованих енергетичним правом» 

[232, c. 2-3].  

Пригадаємо також, що іншим аргументом  щодо недоцільності 

запровадження цієї моделі була відсутність її гнучкості. Постійні технологічні 

зміни у способах здійснення публічного адміністрування та збільшення 

очікувань суспільства до його ефективності вимагають на сучасному етапі 

періодичного оновлення адміністративно-процедурних норм. Відповідно, 

загальний кодифікований акт, до якого постійно вноситимуть зміни і 

доповнення, втрачатиме одну з ключових ознак стабільності правового 

регулювання суспільних відносин.  

Наприкінці додамо, що останню із названих нами, третю модель із  

продовженням ухвалення актів спеціального адміністративно-процедурного 
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законодавства для певних сфер суспільних відносин або ж для окремих 

суб’єктів публічного адміністрування  було взагалі відкинуто з огляду на 

найменший рівень систематизації законодавства в такому випадку. 

Таким чином, формуємо далі нашу позицію на основі першої моделі 

систематизації адміністративно-процедурного законодавства. Його реалізація 

на практиці також може мати кілька варіантів або ж модифікацій. 

Першою модифікацією є конфігурація співвідношення загального акта із 

спеціальним законодавством, що виникне у випадку прийняття існуючого 

офіційного проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру».   

Пропонований законодавчий акт справді буде загальним з огляду на дію його 

норм практично у всіх сферах публічного адміністрування, однак при цьому 

матиме субсидіарне або ж дефолтне застосування у разі чинності спеціальних 

законодавчих актів із вмістом адміністративно-процедурних норм, що 

презюмується вже зараз. Так, положення спеціальних законодавчих актів «не 

повинні суперечити загальним принципам адміністративної процедури, 

визначеним цим Законом» [93], але до фактичного досягнення такого стану 

різних спеціальних законодавчих актів ще достатньо далеко, тобто це є 

завданням на перспективу для суб’єктів законотворчої діяльності. Крім того, 

навіть повна реалізація цього завдання не змінює співвідношення у 

правозастосуванні: загальний акт про адміністративну процедуру буде 

застосовуватись лише субсидіарно, якщо спеціальний акт не регулюватиме 

цього питання по-іншому.  Негативом описаної модифікації, на наш погляд, є 

відсутність чіткого розподілу сфери дії загального та спеціальних законодавчих 

актів та, відповідно, цілком можлива плутанина в розумінні майбутніми 

суб’єктами правозастосування, який акт треба буде використовувати в багатьох 

випадках. Такий стан навряд чи сприятиме правовій визначеності та належній 

реалізації прав приватних осіб у відносинах із суб’єктами публічного 

адміністрування і об’єктивно виникатимуть публічно-правові спори та 

додаткове навантаження на судову владу.  
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Другою модифікацією описаної вище моделі систематизації 

адміністративно-процедурного законодавства могла б бути така конфігурація 

між lex generalis та leges specialis, коли в самому загальному акті про 

адміністративну процедуру чітко визначено сфери публічного адміністрування, 

на які він не поширюється або ж навіть перелічено законодавчі акти. Для 

повнішого розуміння ще раз наголосимо: у загальному акті буде визначено 

сфери публічного адміністрування, а не інші види діяльності державних 

органів, як-от названі в існуючому законопроєкті кримінальне провадження чи 

реалізація права громадян обирати і бути обраними до органів публічної влади. 

Перелік названих у загальному акті про адміністративну процедуру сфер 

публічного адміністрування, де діятиме спеціальне законодавство, повинен 

мати фактичне обґрунтування доцільності окремого правового забезпечення по 

кожному винятку, а не лише мотивуватись бажанням окремих міністрів або 

чиновників чи посиланням на попередні «вікові традиції».    

На наш погляд, описана друга модифікація взятої за основу моделі 

систематизації адміністративно-процедурного законодавства є значно 

логічнішим вирішенням у порівнянні з першою. Тим більше, що вона не є 

вигадкою «нового велосипеда», а базується на існуючих прикладах із 

зарубіжного досвіду правового забезпечення адміністративної процедури, 

передусім – німецького, але ним не обмежуючись.  

В адміністративно-процедурному законодавстві окремих державах-членів 

Європейського Союзу запроваджено ще жорсткіші правила дії спеціальних 

нормативно-правових актів. Зокрема, сучасні словенські дослідники Б. 

Брезовнік та Ю. Топлак таким чином описують це питання:  «Загальний акт про 

адміністративну процедуру встановлює уніфіковані правила адміністративної 

процедури і завершену систему юридичних норм, її регулюючих. Водночас, 

ним декларується, що окремі питання адміністративної процедури для 

специфічних сфер адміністрування регулюються по-іншому в спеціальному 

акті, якщо це необхідно для такої сфери. Більше того, загальний акт про 

адміністративну процедуру передбачає обмеження для таких випадків. Тобто, 
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спеціальна адміністративна процедура може бути встановлена законом за таких 

умов: а) якщо це необхідно в особливій сфері адміністрування; в) тільки певні 

процедурні питання можуть регулюватись окремо; с) правила спеціальної 

процедури відповідають основоположним принципам загальної 

адміністративної процедури» [187, c. 164].  

Інакше кажучи, тут додається ще одна вимога: спеціальні законодавчі 

акти можуть регулювати лише окремі аспекти адміністративної процедури, 

тобто повністю усі елементи адміністративної процедури можуть бути 

визначені лише в основоположному  загальному акті. Такий підхід є, очевидно, 

ближчим до способу вирішення аналізованого питання при здійсненні 

згадуваної нами австрійської кодифікації, що є об’єктивним з огляду на 

колишню належність словенських земель до Австро-Угорської імперії. Подібне 

обмеження правового регулювання адміністративної процедури у спеціальних 

законодавчих актах лише до окремих її елементів підсилює роль та значення 

загального акта (закону або ж кодексу). Однак таке обмеження вважаємо усе-

таки надмірним, хоча дискусія із зазначеного питання мала б відбутись і у 

вітчизняних наукових колах.  

Значно гнучкіший підхід щодо співвідношення загального акта про 

адміністративну процедуру та спеціальних законодавчих актів міститься у вже 

кілька раз згадуваному  Акті із загального адміністративного права Королівства 

Нідерланди, який відносимо до зарубіжного законодавства, що найбільше 

відрізняються від поширених моделей у світі. Цитовані вже в нашому 

дослідженні Т. Баркхуізен, В. ден Оуден та Й. Шуурманс стверджують: 

«Співвідношення між загальними та спеціальними правилами первинно 

визначені в самому загальному Акті. Актом встановлено можливості для 

розробників законодавства у певних особливих сферах закріплювати 

відмінності від загальних правил. По-перше, загальний Акт містить обов’язкові 

положення. Це є правила, що застосовуються без будь-якого винятку до 

адміністративного права як цілісності, наприклад, норма про те,  що 

адміністративні повноваження не можуть використовуватись для цілей інших, 
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ніж вони були надані (стаття 3:3). Вторинні законодавці (суб’єкти підзаконної 

нормотворчості – А.Ш.) не можуть робити винятки з цього. Окрім 

обов’язкових правил, загальний Акт включає правила, що розглядаються як 

«найкраще регулювання» для звичайних справ, від якого можна відходити у 

спеціальних випадках, включно із вторинними законодавцями. Це має місце, 

наприклад, щодо положення про те, що індивідуальне рішення повинно мати 

письмову форму (стаття 4:4); інколи повинна бути можливою і усна форма, 

тому що стандарте правило включає фразу «якщо інше не передбачене 

законом». На додаток, існують ситуації, коли складно визначити загальне 

застосовуване правило, але є бажаним створити «додаткове положення» у 

випадку, коли розробники спеціального законодавства не здатні передбачити 

таке положення. Приклад тут може бути наведений із статті 4:13. Строк для 

індивідуального рішення залежить від типу застосовуваного рішення, а тому 

строк для рішення краще визначати спеціальним законом. Однак, за відсутності 

спеціального строку, застосовується  правило із загального Акту, що 

передбачає прийняття рішення протягом «виправданого строку», який не може 

перевищувати восьми тижнів у такому випадку. Наприкінці, загальний Акт 

містить положення, які можна назвати «факультативними». Згаданий вище 

розділ 3.4 стосовно розширеної підготовчої процедури для рішень є тут 

прикладом. Ця уніфікована публічна процедура застосовується, якщо це 

передбачено у спеціальному законодавстві або відповідним адміністративним 

органом, який приймає рішення» [185, c. 266]. 

Описана поліваріантність вирішення питання співвідношення між 

нормами загального акта про адміністративну процедуру та нормами 

спеціального законодавства, а також використання різних прийомів юридичної 

техніки нормотворчості певною мірою застосована в українському 

законопроєкті. Однак деякі варіанти, наприклад, надання суб’єкту публічного 

адміністрування повноваження застосовувати чи ні положення загального акта 

про адміністративну процедуру є певним ноу-хау розробників нідерландського, 

доцільність впровадження якого варто обговорити і в Україні. Узагальнюючи, 
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можна назвати нідерландську модель гібридною, адже вона передбачає як 

пріоритет загального акта, так і (переважно) – спеціального законодавства. 

Проте в «Інструкції для розробників законодавства» у цій державі закріплено, 

що відхід від положень Акта із загального адміністративного права 

дозволяється лише коли це необхідно і що причини таких відходів повинні бути 

обґрунтовані у пояснювальному меморандумі до спеціальних законів [185, c. 

267].    

Дещо підсумовуючи, майбутня українська модель систематизації 

адміністративно-процедурного законодавства об’єктивно може мати різне 

змістовне наповнення, у залежності як від висвітленого нами в окремому 

параграфі цієї роботи обсягу правового регулювання загального закону або ж 

кодексу, так і від застосованих розробниками засобів юридичної техніки 

нормотворчості. На цьому етапі також пригадаємо, що крім уже окресленої та 

надзвичайно важливої проблематики сфер публічного адміністрування, на які 

поширюється (або ж не поширюється) загальний акт про адміністративну 

процедуру, було названо ще п'ять критеріїв класифікації відповідних 

законодавчих актів:  

- форм (інструментів) діяльності публічної адміністрації, які ними 

регламентуються; 

- стадій адміністративної процедури, що ними охоплюються; 

- включенням до загальних актів окремих питань правового забезпечення 

внутрішньо-адміністративних процедур; 

- територіальної юрисдикції суб'єктів публічного адміністрування, на які 

поширюються норми загальних актів; 

- деталізованості правового регулювання.     

Серед цих критеріїв особливо зупинимось на першому критерії, адже тут 

відмінності у законодавчих підходах у різних країнах є доволі істотними.  

Орієнтація в існуючому офіційному проєкті Закону України «Про 

адміністративну процедуру» на прийняття рішень суб'єктів публічного 

адміністрування, які названо адміністративними актами, - об'єктивно звужує 
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майбутню роль та значення цього законодавчого акта у правовій системі. Такий 

підхід не вважаємо виправданим, адже поза правовим регулюванням 

залишаються такі форми (інструменти) публічного адміністрування як загальне 

розпорядження, адміністративний договір та фактичні (реальні) дії. 

Пропонована ж норма частини другої статті 1 законопроєкту про те, що 

«загальні принципи адміністративної процедури, визначені цим Законом, 

поширюються також на іншу адміністративну діяльність адміністративних 

органів» [93], видається потрібною, але навряд чи достатньою.  

Обмеження обсягу правового регулювання майбутнього українського 

загального акта про адміністративну процедуру до процедури прийняття 

індивідуальних адміністративних рішень як безсумнівно основної форми 

(інструмента) публічного адміністрування, на наш погляд, залишає істотні 

прогалини  у правовому забезпеченні. Наприклад, пропозиція регулювання 

особливостей процедури укладення, зміни чи припинення адміністративних 

договорів неодноразово лунала від учасників різних робочих груп із розробки 

українського законопроєкту «Про адміністративну процедуру». Поряд із цим, 

частина українських адміністративістів схиляється до регулювання 

адміністративних договорів в окремому, спеціально присвяченому цій формі 

(інструменту) публічного адміністрування законодавчому акті. Зокрема, доцент 

О.Т. Зима зазначає, що на його погляд, «прийняття закону «Про адміністративні 

договори» стоїть на порі» [36, c. 39]. 

При тому відразу додамо, що ми не є прихильниками включення до 

загального закону або ж кодексу юридичних норм щодо порядку прийняття 

нормативно-правових актів суб’єктами публічного адміністрування за зразком 

американського Акта про адміністративну процедуру 1946 року, французького 

Кодексу відносин між громадськістю та адміністрацією 2015 року та 

відповідних актів деяких інших держав. По-перше, така процедура за своїм 

змістом об’єктивно більш наближена до процедури ухвалення парламентом 

законів, інакше кажучи, її можна охарактеризувати як квазі-законодавчу 

процедуру. По-друге, коло уповноважених приймати підзаконні нормативно-
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правові акти суб’єктів переважно є обмеженим до трьох видів органів: урядів, 

міністрів та представницьких органів місцевого самоврядування. Таким чином, 

правове регулювання процедури прийняття підзаконних нормативно-правових 

актів не є загальним з огляду на коло уповноважених її застосовувати суб’єктів 

публічного адміністрування. Окреслені аргументи не заперечують 

гіпотетичного варіанту закріплення відповідних норм в окремій книзі 

глобальнішого за структурою та об’ємом об’єднаного законодавчого акта про 

обидва види процедур. Однак на сучасному етапі в українських 

адміністративно-правових публікаціях нами не було виявлено подібних 

пропозицій,  а тому такий варіант не розглядаємо як реальний у ближчій 

перспективі. 

З іншого боку, включення до майбутнього українського законопроєкту 

юридичних норм, присвячених іншим названим вище формам (інструментам) 

публічного адміністрування: загального розпорядження, адміністративного 

договору та фактичних (реальних) дій вважаємо за доцільне підтримати. 

Перша із названих форм (інструментів) – загальне розпорядження 

(рішення, акт) є недостатньо відомою українським фахівцям з 

адміністративного права. Передусім ще раз нагадаємо, що у параграфі 35 

німецького Закону про адміністративну процедуру під загальним 

розпорядженням розуміється вид адміністративного акта, спрямований на коло 

осіб, що визначені або можуть бути визначені за загальними ознаками чи який 

стосується публічно-правової якості речі або її використання суспільством [8, c. 

54].  Найвідомішим прикладом загального розпорядження є, мабуть, 

урегульована в параграфі 74 того ж законодавчого акта постанова про 

затвердження плану [8, c. 75-76]. 

Виділення окремої форми (інструмента) публічного адміністрування, 

названої загальним розпорядженням (також актом чи рішенням) наявне не 

лише у німецькій правовій доктрині та адміністративно-процедурному 

законодавстві. Наприклад, болгарська дослідниця Д. Зіновієва  зазначає з 

приводу поділу актів: «Адміністративний акт є правовим актом, прийнятим 
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органом виконавчої влади (англ. an executive authority). Він приймається на 

основі закону та відповідно до законодавчих норм і містить - регулюючі норми, 

якщо це нормативний акт, - права та обов’язки осіб – якщо це загальний або 

індивідуальний адміністративний акт» [233, c. 63]. Інакше кажучи, загальний 

адміністративний акт (рішення чи розпорядження) є ще одною формою 

(інструментом) публічного адміністрування, що займає проміжне місце між 

нормативно-правовими актами та індивідуальними рішеннями суб’єктів  

публічного адміністрування, хоч і відноситься до останніх.  

На жаль, у проєкті Закону України  «Про адміністративну процедуру» 

така форма (інструмент) взагалі не згадується, і це стосується також актів 

планування, на ухвалення яких законом уповноважено цілий ряд суб’єктів 

публічного адміністрування, у першу чергу – представницьких органів 

місцевого самоврядування. При тому зазначимо, що професор Д.В. 

Приймаченко уже достатньо давно піднімав тематику актів планування як 

специфічного інструмента публічного адміністрування та писав з цього 

приводу: «Найбільш обґрунтованою видається позиція, згідно з якою плани, у 

яких визначені конкретні виконавці та строки виконання, позбавлені 

нормативного характеру. Їм притаманні всі ознаки правозастосовних актів. У 

них вказується конкретний адресат, є припис щодо вчинення однорідних, 

однократних дій (заходів), їх виконання припиняє дію цього акта. Звичайно, 

акти планування можуть містити в собі й приписи, притаманні нормативним 

актам. У таких випадках пропонується відносити їх до кола так званих 

складних за юридичною силою актів, які містять як правозастосовні, так і 

нормотворчі приписи. Зазначені властивості мають правила, що встановлюють 

узагальнюючі та середні показники для всієї галузі чи окремих суб’єктів. 

Нормативний характер мають і техніко-економічні норми та стандарти, що 

активно використовуються у плануванні» [90, c. 53-54]. 

Подібну ситуацію до загальних розпоряджень та актів планування 

спостерігаємо з іншою, більш відомою українським правникам формою 

(інструментом) публічного адміністрування – адміністративним договором. У 
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правовий обіг цей термін було введено українським законодавцем ще у 2005 

році, із ухваленням первинної редакції Кодексу адміністративного судочинства 

України. У 2017 році в новій редакції цього законодавчого акта поняття 

адміністративного договору було сформульовано по-новому і навіть зроблено 

спробу визначити його види, однак особливості процедури укладання, 

виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних 

договорів так і залишились неврегульованими. Для нас є цілком однозначним, 

де мають міститись відповідні правові норми: у загальних актах про 

адміністративну процедуру, що підтверджується досвідом багатьох держав 

Європи. Адже починаючи від найчастіше згадуваного в цій роботі німецького 

закону і завершуючи, наприклад, відносно новою редакцією Кодексу 

адміністративних процедур Республіки Албанія 2015 року [206, c. 290-305], - 

передбачено окремий спеціальний розділ щодо адміністративних або ж 

публічно-правових договорів (контрактів).  

Також у статті 126 цього албанського Кодексу міститься базове 

регулювання ще однієї форми (інструмента) публічного адміністрування - 

«інших адміністративних дій під режимом адміністративного права», під якими 

розуміють  будь-яку односторонню форму діяльності публічного органу при 

виконанні публічних  функцій, що не підпадають під критерії 

адміністративного акта чи адміністративного контракту. У правовому 

коментарі експертів SIGMA до названого Кодексу також розтлумачено, що 

«іншими адміністративними діями» є така одностороння діяльність публічного 

органу, що спрямована радше на фактичні результати, ніж на юридичні 

наслідки, які наступають за адміністративним актом чи адміністративним 

контрактом [206, c. 306].  Інакше кажучи, мова йде про згадувані фактичні або 

ж реальні дії в діяльності суб’єктів публічного адміністрування, котрі, як ми 

уже зазначали, в українських підручниках та публікаціях з адміністративного 

права називають також актами-діями, а у статті 55 Конституції України – 

просто діями органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

посадових і службових осіб.  
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Для кращого розуміння процитуємо також поділ «інших 

адміністративних дій» та їх приклади, наведені експертами проєкту SIGMA при 

аналізі албанського Кодексу адміністративних процедур. Інші адміністративні 

дії поділяють на дві групи: пояснювальні та фактичні дії публічної 

адміністрації. В якості прикладів пояснювальних дій названо: 

- забезпечення інформацією; 

- рекомендація чи порада на прохання громадянина або без такого; 

- попередження групи громадян чи громадськості про ризик 

використання певного типу продукту; 

- звітування; 

- публікація експертного висновку; 

- оголошення про можливі заходи та ін. 

У свою чергу, до фактичних дій віднесено: 

- постачання енергії чи води; 

- очищення стічних вод; 

- проведення захисних щеплень; 

- застосування поліційних заходів забезпечення громадського 

порядку (водяних пушок, сльозоточивого газу, кийків, зброї); 

- будівництво, забезпечення і очистка доріг  [206, c. 306-307]. 

Зазначені приклади «інших адміністративних дій» носять орієнтуючий 

характер для суб’єктів правозастосування, адже лише в деяких загальних актах 

про адміністративну процедуру зарубіжних держав передбачено їх 

конкретизацію у правових нормах. Зокрема, в Адміністративно-процедурному 

кодексі Чеської Республіки містяться положення щодо здійснення публічною 

адміністрацією так званих «нерегулюючих адміністративних актів», під якими 

розуміють заяви (англ. statements), позиції (англ. opinions), сертифікацію та 

повідомлення [223, c. 60, 66]. 

До викладеного також додамо, що в пункті 2 згаданої вище статті 126 

албанського Кодексу адміністративних процедур визначено, що інша 

адміністративна дія під режимом адміністративного права повинна бути 
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законною, відповідати викладеним у ньому принципам та вчинятись у межах 

компетенції публічного органу. Як зазначається у цьому ж коментарі  SIGMA, 

таке формулювання норми в новій редакції Кодексу, на відміну від попередньої 

(1999 року), забезпечує повний правовий захист громадян проти неправомірних 

адміністративних дій, надаючи юридичну можливість подання на них 

заперечення як спеціального адміністративного засобу захисту [206, c. 306], що 

є одним із способів адміністративного оскарження. Таким чином, правове 

закріплення в загальному акті про адміністративну процедуру  реальних або 

фактичних дій як дуже поширеної форми (інструмента) публічного 

адміністрування набуває практичного значення для правозастосування.  

На інших чотирьох критеріях, за якими доцільно формувати обсяг 

майбутнього українського загального акта про адміністративну процедуру та, 

відповідно, його модифікацію, зупинимось більш побіжно. Передусім 

зазначимо, що офіційний проєкт Закону України «Про адміністративну 

процедуру» (як і первинний проєкт Адміністративно-процедурного кодексу) 

охоплює усі стадії, починаючи від ініціювання адміністративного провадження 

та закінчуючи виконанням адміністративного акта. Тобто, на перший погляд, 

проблематики тут немає і обрано максимально повний та всеохоплюючий 

підхід. Проте детальніший аналіз пропонованих норм дозволяє виявити деякі 

суперечливі підходи у правовому регулюванні. Це стосується, зокрема, 

положення підпункту 2) пункту 2 статті 1 законопроєкту, згідно з яким його дія 

не буде поширюватись на відносини, що виникають під час «виконавчого 

провадження (крім виконання постанов про накладення на зобов’язану особу 

грошового стягнення)» [93]. У розвиток цього положення у частині 4 статті 93 

цього ж законопроєкту заначено, що «постанова про накладення на зобов’язану 

особу грошового стягнення, винесена адміністративним органом, є виконавчим 

документом та підлягає примусовому виконанню у порядку, встановленому 

законодавством про виконавче провадження» [93]. У результаті пропонується 

комбіноване правове регулювання: частина стадії виконання рішень суб’єктів 

публічного адміністрування буде забезпечуватись нормами загального акта про 
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адміністративну процедуру, а інша – нормами існуючого Закону України «Про 

виконавче провадження», що, з нашого погляду, нагадує «ямковий ремонт» 

юридичних приписів. У своїх попередніх публікаціях ми уже піднімали 

питання доцільності докорінного перегляду підходів щодо правового 

забезпечення примусового виконання адміністративних рішень і окреслювалось 

три можливі сценарії: 

1) доповнити положення чинного Закону України «Про виконавче 

провадження» у частині розширення переліку виконавчих документів та 

передбачення процедурних особливостей виконання певних адміністративних 

рішень; 

2) регламентувати особливості виконання адміністративних актів в окремій 

главі майбутнього загального  закону про адміністративну процедуру, при 

цьому деталізувати цілий ряд відповідних норм; 

3)  розробити та прийняти окремий закон «Про виконання адміністративних 

актів», чинність якого буде поширено на виконання усіх рішень суб’єктів 

публічного адміністрування [5, c. 157-158; 175, c. 36-37]. 

Третій із названих сценаріїв було умовно названо радикальним – 

насправді він потребує глибшого фахового обговорення фахівцями. Адже в 

частині виконавчого провадження в Україні залишається чималий 

консерватизм, а деякі науковці навіть до цього часу розглядають його як 

частину (стадію) виключно цивільного процесу. Тому оптимальним вважаємо 

повноцінне правове забезпечення виконання адміністративних рішень або в 

істотно переробленій та доповненій новій редакції Закону України «Про 

виконавче провадження», або ж у загальному акті про адміністративну 

процедуру. Пропоноване ж комбіноване правове регулювання може заплутати 

майбутніх суб’єктів правозастосування, що стане додатковим фактором 

консервації не надто високого рівня виконання рішень суб’єктів публічного 

адміністрування, особливо в частині примусового виконання рішень 

втручального характеру.  
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У контексті наступного критерію щодо включення до загального акта 

окремих питань правового забезпечення внутрішньо-адміністративних 

процедур звернемо увагу, що в останньому варіанті проєкту Закону України 

«Про адміністративну процедуру» пропонується кілька статей, присвячених 

внутрішньо-адміністративним процедурам. Маємо на увазі, зокрема, норми 

статті 26 «Правонаступництво адміністративного органу», статті 27 

«Адміністративна взаємодопомога», а також регулювання окремих аспектів 

діяльності колегіальних адміністративних органів (частина 2 статті 22, стаття 

24 та деякі інші) [93]. Такі норми, з одного боку, засвідчують відхід 

розробників від чіткого розмежування та закріплення лише зовнішніх процедур 

у німецькому загальному законі, а з іншого – відображають 

загальноєвропейську тенденцію останніх десятиріч, що відображена, зокрема, у 

Модельних правилах адміністративної пароцедури Європейського Союзу 

(ReNEUAL) щодо регулювання ряду внутрішньо-організаційних питань аспектів 

діяльності публічної адміністрації у загальних актах про адміністративну 

процедуру. 

Крім того зазначимо, що відповідне законодавство багатьох європейських 

держав уже протягом тривалого часу передбачає регулювання внутрішньо-

організаційних питань. Наприклад, Адміністративно-процедурний кодекс 

Грецької Республіки містить окремий Розділ ІІ під назвою «Колективні 

адміністративні органи», у яких регламентовано питання щодо утворення, 

формування, функціонування та прийняття ними рішень [202, c. 525].  У 

контексті de lege ferenda відразу додамо, що з огляду на величезну кількість 

індивідуальних адміністративних актів, які приймаються місцевими радами та 

їх виконавчими комітетами відповідно до Закону «Про місцеве самоврядування 

в Україні», нормативне забезпечення діяльності колективних (колегіальних) 

суб’єктів публічного адміністрування варто розширити в адміністративно-

процедурному законопроєкті і перший крок у цьому напрямі, як зазначалось 

вище, уже зроблено.  
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Стосовно ж ще одного внутрішньо-організаційного питання: вирішення 

компетенційних спорів між суб'єктами публічного адміністрування в 

адміністративному порядку, що регулюється у статтях 22-23 польського 

Кодексу адміністративного провадження [227, c. 7-8], зазначимо наступне.  У 

названих статтях визначено органи та посадові особи, уповноважені розглядати 

компетенційні спори в системі публічної адміністрації. Дещо спрощуючи, це 

виглядає таким чином: якщо спір виникає за участю двох органів виконавчої 

влади або ж двох органів територіального самоврядування, то його розглядає 

вищий ієрархічно суб'єкт у межах відповідної підсистеми публічної 

адміністрації. Якщо ж у спір вступають орган виконавчої влади та орган 

територіального самоврядування, тобто він виникає між різними підсистемами, 

то його вже розглядає та вирішує адміністративний суд. Також у польському 

Кодексі закріплено, які суб'єкти можуть подавати позов до суду в 

компетенційному спорі: це не лише відповідний суб'єкт публічного 

адміністрування, але й сторона (приватна особа), Міністр внутрішніх справ, 

Генеральний прокурор та Омбудсман [227, c. 8]. 

У контексті чинного українського законодавства звернемо увагу, що 

правове забезпечення вирішення компетенційних спорів є подібним до 

описаної вище ситуації з адміністративними договорами. Вирішення 

компетенційних спорів як одного з видів публічно-правових, віднесено до 

юрисдикції адміністративних судів (підпункт 3) пункту 1 статті 19 Кодексу 

адміністративного судочинства України), а от детальніше регулювання -

відсутнє. Наведений приклад із польського законодавства, за яким, окрім 

судового, існує адміністративний спосіб вирішення частини компетенційних 

спорів, є цікавою альтернативою та має бути принаймні обговорена 

українськими фахівцями з конституційного та адміністративного права. Проте 

на цьому етапі його імплементацію в законопроєкт «Про адміністративну 

процедуру» не вважаємо доцільною. На наш погляд, це питання мало б бути 

продискутоване в ширшому контексті оновлення статусного національного 

законодавства про органи виконавчої влади та органи місцевого 
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самоврядування, що видається необхідним для завершення реформи 

децентралізації публічної влади в Україні. 

Передостанній, п'ятий критерій стосувався територіальної юрисдикції та 

видів суб'єктів публічного адміністрування, на яких будуть поширюватись 

норми загального акта про адміністративну процедуру. Повторимось, що мова 

тут зазвичай ведеться про три групи суб'єктів: 

- органи виконавчої влади; 

- органи місцевого самоврядування; 

- інші уповноважені на виконання функцій виконавчої влади суб'єкти. 

Дія загального акта про адміністративну процедуру щодо органів 

виконавчої влади, мабуть, не викликає сумнівів у нікого з фахівців. А от 

поширення його норм на дві інші групи суб'єктів публічного адміністрування, 

на наш погляд, має бути зазначене у майбутньому законі або ж кодексі expressis 

verbis. В офіційному проєкті Закону України «Про адміністративну процедуру» 

це в принципі зроблено, при визначенні одного з ключових понять 

«адміністративного органу». Однак, на наш погляд, сформульовано воно не 

найкращим чином, адже містить, зокрема, достатньо дискусійне 

словосполучення «публічно-владні управлінські функції», що потребуватиме 

додаткового тлумачення для правозастосування. Принагідно нагадаємо, що в 

параграфі 5.2.1 цього дослідження нами пропонувалось замінити таке 

словосполучення  на «повноваження виконавчої влади», при тому як у 

законопроєкті «Про адміністративну процедуру», так і в Кодексі 

адміністративного судочинства України, де воно також використовується.  

У кожному випадку, у зв’язку із сучасною тенденцією постійного 

збільшення функцій виконавчої влади, що виконуються суб’єктами приватного 

сектора, майбутня норма, якою буде поширено  дію загального акта про 

адміністративну процедуру на органи місцевого самоврядування та інші 

уповноважені суб’єкти, повинна бути максимально чіткою та не викликати 

відмінного тлумачення в адміністративній практиці. 
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 Останній згаданий вище критерій: деталізованості правового 

регулювання та, відповідно, кількості статей у майбутній модифікації 

українського загального акта про адміністративну процедуру,  – на перший 

погляд не є принциповим.  Адже кількість  статей та їх обсяг нерідко зумовлена 

національними нормотворчими традиціями, які об’єктивно відрізняються в 

залежності від країни. З іншого боку, більша деталізованість і 

конкретизованість  правових норм загалом зменшує, по-перше, сферу 

адміністративного розсуду уповноважених суб’єктів, а по-друге, необхідність 

додаткового регулювання в підзаконних нормативно-правових актах. Зважаючи 

на не надто високий рівень правової культури в Україні, обидва фактори 

відносимо до позитивних на сучасному етапі розвитку суспільства і держави. З 

огляду на це, нами не підтримується надмірна «рамковість» майбутнього акта 

про адміністративну процедуру та зосередження лише на загальних засадах 

(принципах).  

Тут також необхідно ствердити, що пропонований об’єм проєкту Закону 

України «Про адміністративну процедуру» вважаємо мінімально достатнім, із 

перспективою його збільшення. Звичайно, при тому не варто впадати в іншу 

крайність і надмірно «зарегульовувати» адміністративну процедуру, особливо 

спрощену або ж неформалізовану (письмове адміністративне провадження за 

існуючим законопроєктом). 

Дещо підсумовуючи, вважаємо за доцільне змінити існуючу модифікацію 

систематизації адміністративно-процедурного законодавства, яка випливає із 

змісту положень проєкту № 3475 Закону України «Про адміністративну 

процедуру» та його «Прикінцевих і перехідних положень» на частково 

відмінну.  

По-перше, у майбутньому загальному акті про адміністративну 

процедуру доцільно чітко визначити сфери публічного адміністрування, на які 

він не буде поширюватись. Включення до переліку винятків сфер публічного 

адміністрування із  дією спеціального законодавства у кожному випадку має 

бути попередньо обґрунтоване на спільному обговоренні за участю як 
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ключових розробників українського законопроєкту, так і представників 

конкретного міністерства чи відомства.  

По-друге, пропонуємо відійти від існуючого вузького підходу до 

правового забезпечення лише рішень суб’єктів публічного адміністрування 

(названих адміністративними актами) та включити до майбутнього 

українського законопроєкту юридичні норми, присвячені іншим формам 

(інструментам) публічного адміністрування: загальному розпорядженню, 

адміністративному договору та фактичним (реальним) діям. Без такого 

включення у правовому регулюванні адміністративної процедури залишаться 

чималі прогалини, які з часом все одно треба буде заповнювати.  

По-третє, вважаємо за доцільне переглянути підходи до регулювання 

стадії виконання адміністративних рішень, через повне та системне узгодження 

положень відповідного розділу загального акта про адміністративну процедуру 

із нормами Законів України «Про виконавче провадження» та «Про органи і 

особи, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 

органів» , які необхідно істотно доповнити та переорієнтувати на виконання як 

судових, так і адміністративних рішень.  

По-четверте, у зв’язку з великою кількістю індивідуальних 

адміністративних рішень, що приймаються місцевими радами та їх 

виконавчими комітетами відповідно до Закону «Про місцеве самоврядування в 

Україні», нормативне забезпечення діяльності колективних (колегіальних) 

суб’єктів публічного адміністрування в адміністративно-процедурному 

законопроєкті варто розширити. 

Зазначені рекомендації, звичайно, у разі їх використання законодавцем, 

певною мірою збільшать обсяг та кількість статей у загальному акті про 

адміністративну процедуру, що вважаємо об’єктивним і виправданим.   
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6.3 Систематизація адміністративно-процедурного законодавства як 

ціль у публічному праві та механізм її реалізації 

 

Системне та якісне правове забезпечення адміністративної процедури 

повинно бути ціллю законодавця будь-якої держави в публічно-правовій сфері. 

На підтвердження цієї тези зазначимо, що в державах, які належать до правової 

системи common law, як науковці, так і практикуючі юристи загалом асоціюють 

адміністративне право та адміністративне законодавство саме з 

адміністративною процедурою. У державах civil law (передусім – у 

континентальній Європі) предмет адміністративного права є значно ширшим, 

однак і тут  адміністративна процедура є ключовою частиною, без якої складно 

уявити   адміністративно-правове регулювання. Тому зумовлене історичними та 

геополітичними факторами відставання українського адміністративно-

процедурного законодавства від аналогів у багатьох зарубіжних юрисдикціях 

варто і необхідно подолати.  

Діяльність національного законодавця у цьому напрямі при тому мала б 

не лише усувати існуючі прогалини, що найбільше впадає в очі фахівцям в 

адміністративній практиці, наприклад, питання відкликання правомірних 

рішень суб’єктів публічного адміністрування, але й творити логічно 

побудовану та узгоджену між собою систему законодавчих актів та інших 

джерел права. Інакше кажучи, систематизація адміністративно-процедурного 

законодавства повинна стати однією з пріоритетних цілей українського 

законодавця у публічно-правовій складовій законодавчої діяльності, досягнення 

якої не вважаємо справою одного дня, місяця чи навіть року. 

Це дослідження присвячено систематизації адміністративно-

процедурного законодавства, хоча попередній висновок про доцільність 

ухвалення українського загального акта про адміністративну процедуру саме як 

кодексу веде до доцільності підтримки ідеї кодифікації. Як було з’ясовано на 

сторінках цієї роботи, кодифікація є дещо вужчим поняттям (видом, формою, 

способом,  рівнем систематизації), спрямованим передусім на прийняття 
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кодифікованого акта, хоча й ним не обмеженою. Систематизація ж будь-якої 

галузі (підгалузі, інституту) законодавства включає поза тим і ґрунтовну 

переробку інших нормативно-правових актів у відповідній сфері правового 

регулювання та їх взаємне узгодження, інакше кажучи – творення справжньої 

системи нормативно-правових актів.  

Поряд із цим, при окресленні моделей систематизації адміністративно-

процедурного законодавства, було зроблено висновок про оптимальність 

варіанта із обов’язковим прийняттям загального акта про адміністративну 

процедуру, що за своїми характеристиками носить ознаки кодифікованого акта. 

Таким чином, аналізуючи питання систематизації адміністративно-

процедурного законодавства, фактично мова переважно йшла про його 

кодифікацію. Тим більше, що і в сучасних зарубіжних дослідженнях цієї 

тематики здебільшого аналізують саме кодифікацію [189]. Описаний тісний 

взаємозв’язок систематизації та кодифікації, на наш погляд, є достатньо 

органічним. Як наслідок, левову частку доктринальних положень про 

кодифікацію адміністративно-процедурного законодавства варто проєктувати 

на його систематизацію, адже мова йде, по суті, про найважливішу складову.  

Тому наприкінці нашого дослідження звернемось до спеціально 

присвяченої монографії українських вчених Д.С. Астахова та Т.О. Коломоєць 

«Кодифікація адміністративно-процедурного законодавства», у якій  було 

закладено наукові підвалини для майбутньої належної реалізації  цього явища в 

нашій країні. Цю монографію [47] було написано близько десяти років тому, 

коли відповідний український законопроєкт ще називався Адміністративно-

процедурним кодексом. Більшість викладених у монографії, а також у 

пов’язаних наукових статтях позицій, на наш погляд, цілком витримали 

перевірку часом.  

Комплексно підходячи до наукового обґрунтування кодифікації 

адміністративно-процедурного законодавства,  Т.О. Коломоєць  зазначає:  

«Об’єкт, суб’єкт та підсумковий акт, безперечно, посідають своє чільне місце в 

механізмі кодифікації, однак не є такими, що існують самостійно й 
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обумовлюють результативність усього кодифікаційного процесу. Поряд із ними 

важливу роль відіграють принципи, мета, завдання, методи і функції і 

недооцінювати роль кожного з них не варто, оскільки, у кінцевому підсумку, 

страждає   весь процес кодифікації, його результативність та ефективність» [48, 

с. 100].  

На цьому етапі роботи вважаємо за доцільне  спроєктувати усі названі 

елементи механізму кодифікації адміністративно-процедурного законодавства 

на висвітлену в цій роботі систематизацію та з'ясувати, якою мірою нами було  

досліджено той чи інший елемент. 

Передусім варто висловитись стосовно «найголовнішого з’ясування й 

виокремлення об’єкта і предмета кодифікації адміністративно-процедурного 

законодавства, перш за все, слід визначитися із тим, що таке адміністративна 

процедура, а відповідно, і правові приписи, підгалузь законодавства, пов’язані з 

нею» [47, c. 61]. Підходам до розуміння сутності адміністративної процедури, 

відмежуванню цього поняття від дотичних було присвячено більшу частину 

першого розділу роботи. У результаті було сформульовано висновок про 

логічність достатньо широкого розуміння адміністративної процедури як 

передбаченого правовими нормами порядку прийняття суб’єктами публічного 

адміністрування усіх видів рішень та вчинення інших дій. Поряд із цим, було 

звернено увагу, що в загальних актах багатьох (хоч далеко не всіх) зарубіжних 

юрисдикцій та проєкті Закону України «Про адміністративну процедуру» 

застосовано значно вужчий підхід до цієї визначальної категорії. 

По-друге, у цій роботі було приділено достатньо багато уваги (як в 

окремому параграфі п’ятого розділу, так і загалом за текстом) висвітленню 

змісту та аналізу  кінцевого акта кодифікаційної діяльності, яким є відповідний 

український законопроєкт, окреслено його позитиви і вади. 

По-третє, спеціально не досліджувались принципи систематизації 

адміністративно-процедурного законодавства. Однак практично усі 

перераховані у вище названій монографії  Д.С. Астахова та Т.О. Коломоєць 

принципи кодифікації [47, c. 90-114] було використано при аналізі та 
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формулюванні власних рекомендацій. Наприклад, принцип гармонізації 

національних адміністративно-процедурних норм із міжнародно-правовими 

нормами знайшов своє вираження у пропозиції максимального врахування 

положень Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи про добре 

адміністрування та інших актів м’якого права в українському законопроєкті. 

Також у роботі неодноразово наголошувалось на доцільності інтенсифікації 

застосування іншого принципу - публічного обговорення основних положень 

майбутнього загального акта про адміністративну процедуру, а також 

необхідності вужчого професійного обговорення, особливо його дискусійних 

норм. Чималу увагу в спеціально присвяченому параграфі п’ятого розділу було 

звернено на реалізацію ще одного принципу: «системного погодження 

підсумкового результату кодифікації – Адміністративно-процедурного кодексу 

України з усіма нормативними приписами адміністративно-правового змісту та 

вітчизняного законодавства в цілому» [47, c. 110], - який тісно пов’язаний з 

іншими названими цими авторами принципами повноти, всебічності та 

систематичності.   

По-четверте, мету систематизації адміністративно-процедурного 

законодавства фактично було окреслено у першому параграфі другого розділу 

про ідею адміністративної процедури у дещо ширшому контексті доцільності 

правового регулювання загальної адміністративної процедури. Виділені у 

згаданій монографії завдання кодифікації, що конкретизують її  мету, 

вважаємо за потрібне тут процитувати. До таких завдань її авторами було 

віднесено, зокрема: 

- визначення основних вихідних положень адміністративно-правового 

регулювання відносин процедурного змісту, що виникають між приватними 

особами та суб’єктами публічної адміністрації; 

- визначення  і нормативну фіксацію понятійного адміністративно-

процедурного ряду (визначення «адміністративна процедура», різновидів 

адміністративних процедур, правових моделей адміністративно-процедурних 

відносин тощо); 
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- нормативне закріплення різновидів адміністративних процедур й 

особливостей їх здійснення за участю всіх можливих суб’єктів; 

- створення наукового підґрунтя розвитку адміністративно-процедурної 

галузі законодавства; 

- ліквідацію колізій, прогалин, дублювань та інших недоліків в 

адміністративно-процедурному законодавстві; 

- стабілізацію адміністративно-процедурного законодавства [48, c. 76-77].   

Усі зазначені завдання можна повністю застосувати і в контексті 

систематизації адміністративно-процедурного законодавства, а тому ми 

намагались максимально відобразити це в змісті нашого дослідження. Крім 

того, процитований перелік завдань кодифікації чималою мірою відповідає 

поставленим завданням нашого дослідження, що також вважаємо виправданим 

з огляду на згадану безпосередню дотичність тематики систематизації до 

кодифікації. 

По-п’яте, у нас не викликає жодного сумніву, що усі без винятку загальні 

методи кодифікації адміністративно-процедурного законодавства варто та 

навіть необхідно застосувати при здійсненні систематизації останнього. Д.С. 

Астахов та Т.О. Коломоєць у своїй монографії виділили та окреслили 

шістнадцять (sic!) різноманітних методів кодифікації: абстрагування, аналізу та 

синтезу, індукції та дедукції, моделювання, типології, прогнозування, 

математичного та соціологічного, історичного, системного, діалектичного,  

спостереження, порівняльного, експериментування, перегляду діючого 

законодавства, новелізації та кодифікаційної техніки [47, c. 139-159].  Не 

можемо стверджувати, що всі названі методи було використано у цій роботі 

при обґрунтуванні систематизації адміністративно-процедурного 

законодавства, однак винятки тут не є численними. Звичайно, що деякі методи 

було застосовано частіше, зокрема,  експериментування, яке стосовно 

аналізованого законодавства «знаходить свій максимальний прояв 

(обґрунтування доцільності кодифікації, пошук моделі об’єкту кодифікації, 

моделі майбутнього кодифікованого акту, залучення до процесу 
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найрізноманітніших з використанням численних форм участі тощо)» [48, c. 

150]. 

По-шосте, потрібно визнати, що нами не розглядались функції 

систематизації адміністративно-процедурного законодавства, до яких у 

контексті кодифікації Т.О. Коломоєць відносить: правотворчу, 

системоутворюючу, фундаментальну, стабілізуючу, інтегративну, 

узагальнюючу, оптимізуючу, очисну, ієрархічну та новелізаційну [48, c. 102-

104]. Проте кожна із названих функцій таки знайшла своє місце і в змісті нашої 

роботи. Для прикладу наведемо ієрархічну функцію: чималу частку 

проведеного аналізу було присвячено проблематиці ієрархії нормативно-

правових актів, а конкретніше – співвідношенню загального (кодифікаційного) 

акта про адміністративну процедуру та актів спеціального законодавства.    

Таким чином, можна зробити висновок, що всі складові описаного 

вітчизняними вченими механізму кодифікації адміністративно-процедурного 

законодавства: об’єкт, суб’єкт, підсумковий акт, принципи, мета, завдання, 

методи і функції повинні братись до уваги при проведенні його систематизації. 

На наш погляд, здійснення систематизації адміністративно-процедурного 

законодавства вимагатиме істотних зусиль усіх залучених до неї суб’єктів та їх 

належного професіоналізму. Це не має видаватись дивним, адже мова йде не 

лише про ухвалення загального акта про адміністративну процедуру, але й 

приведення у відповідність (погодження) із адміністративно-процедурними 

стандартами численних спеціальних законодавчих та підзаконних нормативно-

правових актів. Кількість лише законодавчих актів із вмістом адміністративно-

процедурних норм перевищує п’ятдесят, а підзаконних – без сумніву, 

обраховується принаймні сотнями лише на загальнонаціональному рівні.  

На цьому етапі ще не проведено роботи з «інвентаризації» та окремого 

обліку таких нормативно-правових актів, але таку діяльність просто необхідно 

здійснити для майбутньої належної систематизації. Координацію цієї роботи, 

очевидно, мало б забезпечити Міністерство юстиції України, проте необхідно 

залучити до цього також усі міністерства та інші органи, що свого часу  
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прийняли нормативно-правові акти із вмістом адміністративно-процедурних 

норм (у багатьох випадках – їх правонаступники). Окремою проблемою є 

виявлення та оновлення відповідно до сучасних адміністративно-процедурних 

стандартів нормативних рішень органів місцевого самоврядування на усіх 

рівнях адміністративно-територіального поділу. У цьому контексті, мабуть, 

доведеться застосувати механізм, випробуваний із регуляторними актами у 

сфері господарської діяльності, коли було ухвалено спеціальний законодавчий 

акт [109], яким встановлювався обов’язок органів місцевого самоврядування 

переглянути власні нормативні рішення.  Тут лише звернемо увагу в 

ретроспективі, що цей законодавчий акт було ухвалено після прийняття 

базового Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» аж через сім років. Інакше кажучи, про системний та 

комплексний підхід у роботі національного законодавця в ретроспективі та й до 

сьогодні говорити навряд чи доводиться. Тому наприкінці ще раз наголосимо  

на необхідності залучення всіх перерахованих у першому параграфі п’ятого 

розділу заінтересованих груп суб’єктів: науковців та викладачів 

адміністративно-правових дисциплін, політичних діячів, публічних службовців 

та адміністративних суддів, - до кропіткої роботи із оновлення законодавчих та 

підзаконних нормативно-правових актів із вмістом адміністративно-

процедурних норм.  

 

 

Висновки до розділу 6 

 

1. У правовій доктрині систематизація законодавства є достатньо 

широким поняттям, під яким варто розуміти цілеспрямовану діяльність із 

впорядкування та удосконалення існуючих або створення нових юридичних 

норм. Систематизацію законодавства повинен передусім здійснювати орган 

законодавчої влади та залучені до законодавчої процедури його структурні 
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підрозділи. Поряд із цим, до цієї діяльності на різних її етапах мали б активно 

залучатись уряд, міністри, науковці та експерти аналітичних організацій.  

У таких галузях законодавства як кримінальне чи судове процесуальне, 

систематизацію в Україні було здійснено (із різним ступенем успішності) 

протягом останніх двох десятиліть, чого не можна стверджувати стосовно 

адміністративного законодавства загалом та адміністративно-процедурного - 

зокрема. У частині регулювання публічно-правових відносин систематизація 

адміністративно-процедурного законодавства залишається одним із 

найважливіших та найскладніших завдань для усіх залучених до 

нормотворення суб’єктів. 

Систематизацію адміністративно-процедурного законодавства в Україні 

розглядаємо як багатопланову діяльність, що включає наступні елементи: 

1) виявлення  всіх чинних нормативно-правових актів (як 

законодавчих, так і підзаконних) із вмістом адміністративно-процедурних 

норм; згідно із усталеною теоретико-правовою класифікацією мова тут йде про 

облік та інкорпорацію адміністративно-процедурного законодавства як 

передумови його систематизації; 

2) остаточне доопрацювання та евентуальне прийняття Верховною 

Радою України загального акта про адміністративну процедуру; 

3) приведення у відповідність (погодження) із нормами  загального 

акта про адміністративну процедуру всіх інших нормативно-правових актів із 

вмістом адміністративно-процедурних норм. 

  2. Вищим рівнем (або ж найдосконалішим видом чи способом) 

систематизації законодавства є його кодифікація. Основним результатом 

кодифікації є ухвалення органом законодавчої влади кодексу. Правовий аналіз 

положень проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру»  на його 

відповідність визнаним в українській загальній теорії права характеристикам 

кодексу засвідчив наявність усіх ознак кодексу в існуючому офіційному 

законопроєкті. З огляду на це, вважаємо за доцільне повернутись до первинної 

назви законопроєкту – Адміністративно-процедурного кодексу України, яка 
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буде підкреслювати найвищий рівень тематичної систематизації у майбутньому 

законодавчому акті. 

 Поряд із цим, у правовій доктрині зазначають, що будь-який кодекс 

відрізняється від звичайних законів двома характеристиками: повноти та 

виключності правового регулювання. У контексті українського законопроєкту 

про адміністративну процедуру зауважимо, що  ідеального досягнення цих двох 

характеристик в існуючому варіанті ще не досягнуто. По-перше, в частині 

повноти в його статтях не міститься норм про порядок вчинення усіх форм 

публічного адміністрування, які забезпечуються відповідними суб’єктами. По-

друге, пропонований варіант передбачає для загального акта про 

адміністративну процедуру субсидіарне застосування і фактично необмежені 

можливості для правового регулювання адміністративної процедури в 

спеціальних законодавчих актах. Виходячи з наведеного, існуючий український 

законопроєкт варто доповнити положеннями, які б наблизили його зміст до 

більшого наповнення двома зазначеними характеристиками повноти та 

виключності правового регулювання адміністративної процедури. Незважаючи 

на цю тезу, ще раз наголосимо, що навіть в існуючому варіанті наявні цілком 

достатні підстави назвати загальний акт про адміністративну процедуру 

кодексом. 

3. Важливішим від питання назви основоположного адміністративно-

процедурного акта в Україні вважаємо таки його змістовне наповнення. У 

цьому контексті пропонуємо змінити існуючу модифікацію систематизації 

адміністративно-процедурного законодавства, яка випливає із змісту положень 

проєкту № 3475 Закону України «Про адміністративну процедуру» та його 

«Прикінцевих і перехідних положень» на дещо відмінну.  

По-перше, у майбутньому загальному акті про адміністративну 

процедуру доцільно чітко визначити сфери публічного адміністрування, на які 

він не буде поширюватись. Включення до переліку винятків сфер публічного 

адміністрування із  дією спеціального законодавства в кожному випадку має 

бути попередньо обґрунтована на спільному обговоренні за участю як 
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ключових розробників українського законопроєкту, так і представників 

конкретного міністерства чи відомства.  

По-друге, рекомендуємо відійти від наявного вузького підходу до 

правового забезпечення лише рішень суб’єктів публічного адміністрування 

(названих адміністративними актами) та включити до майбутнього 

українського законопроєкту юридичні норми, присвячені іншим формам 

(інструментам) публічного адміністрування: загальному розпорядженню, 

адміністративному договору та фактичним (реальним) діям. Без такого 

включення у правовому регулюванні адміністративної процедури залишаться 

чималі прогалини, які з часом все одно треба буде заповнювати. Поряд із цим, 

порядок прийняття уповноваженими суб’єктами публічного адміністрування 

підзаконних нормативно-правових актів усе ж таки варто передбачити в іншому 

законодавчому акті, оскільки мова тут йде про вид процедури, за змістом 

максимально наближений до законодавчої.  

По-третє, вважаємо за доцільне переглянути підходи до регулювання 

стадії виконання адміністративних рішень, через повне та системне узгодження 

положень відповідного розділу загального акта про адміністративну процедуру 

із нормами Законів України «Про виконавче провадження» та «Про органи і 

особи, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 

органів» , які необхідно істотно доповнити та переорієнтувати на виконання як 

судових, так і адміністративних рішень.  

По-четверте, у зв’язку з великою кількістю індивідуальних 

адміністративних рішень, що приймаються місцевими радами та їх 

виконавчими комітетами відповідно до Закону «Про місцеве самоврядування в 

Україні», нормативне забезпечення діяльності колективних (колегіальних) 

суб’єктів публічного адміністрування в адміністративно-процедурному 

законопроєкті варто розширити. 

4. Усі складові описаного українськими вченими-адміністративістами 

механізму кодифікації адміністративно-процедурного законодавства: об’єкт, 

суб’єкт, підсумковий акт, принципи, мета, завдання, методи і функції повинні 
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братись до уваги при проведенні його систематизації. Недооцінка будь-якої із 

зазначених складових може призвести до не надто якісного результату. 

Понад це, оскільки для здійснення повноцінної систематизації буде 

необхідно не лише про ухвалити загальний акт про адміністративну процедуру, 

але й привести у відповідність (погодити) із адміністративно-процедурними 

стандартами численні спеціальні законодавчі та підзаконні нормативно-правові 

акти, така робота вимагатиме максимального залучення усіх заінтересованих 

груп суб’єктів: науковців та викладачів адміністративно-правових дисциплін, 

політичних діячів, публічних службовців та адміністративних суддів.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Встановлено, що адміністративно-процедурне законодавство у 

тогочасних державах Європи почало формуватися лише наприкінці  

дев‘ятнадцятого сторіччя.  У цей період з’явились перші спроби законодавчого 

регулювання деяких елементів адміністративної процедури (королівство 

Іспанія, окремі німецькі землі), які ще не можна назвати системними. 

Повноцінна ж розробка ключових ідей адміністративно-процедурного права та 

ухвалення відповідних актів адміністративно-процедурного законодавства 

відбувалась уже  протягом двадцятого сторіччя. 

Найістотніший вплив на становлення та розвиток адміністративно-

процедурного законодавства в різних правових системах справили наступні 

законодавчі акти: 

1) прийнятий у 1925 році Закон  «Про загальну адміністративну 

процедуру» Австрійської Республіки, а також три пов’язані із ним законодавчі 

акти, що в сукупності складають першу у світі систематизацію відповідного 

законодавства; 

2) прийнятий у 1946 році федеральний Акт про адміністративну 

процедуру Сполучених Штатів Америки; 

3) прийнятий у 1976 році Закон «Про адміністративну процедуру» 

Федеративної Республіки Німеччини.  

Наприкінці двадцятого – на початку двадцять першого сторіччя  

ухвалення загальних актів (законів, кодексів) про адміністративну процедуру 

ставало щораз поширенішим і з часом перетворилось на світову тенденцію 

розвитку законодавства у публічно-правовій сфері.  

2.  З’ясовано, що становлення адміністративно-процедурного 

законодавства на українських землях у минулому сторіччі відбувалось під 

об’єктивним впливом правових систем існуючих у відповідні історичні періоди 

держав та істотно відрізнялось у міжвоєнний період на різних територіях. 

Ухвалені із використанням досвіду першої австрійської кодифікації загальні 
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акти про адміністративну процедуру (адміністративне провадження) Польщі та 

Чехословаччини діяли на належних у той час до цих держав українських землях 

у період 1928-1939 років. Поряд із цим, для радянської правової системи 

прийняття загального законодавчого акта про адміністративну процедуру 

ніколи не було пріоритетом для нормотворчої діяльності. Ухвалений у 1927 

році та діючий із багатьма вилученнями до середини 1950-х років 

Адміністративний кодекс Української Радянської Соціалістичної Республіки 

містив ряд адміністративно-процедурних норм, але все-таки носив змішаний 

характер, при тому більшою мірою регулюючи адміністративно-правові 

відносини  матеріального характеру.  

У післявоєнний період у доктрині радянського адміністративного права 

робились спроби розвинути теоретичні засади адміністративної процедури - 

управлінських процедур за тогочасною термінологією. Однак підходи 

провідних радянських науковців у цьому напрямі адміністративно-правової 

науки не призвели до формування цілісної концепції становлення та розвитку 

адміністративно-процедурного права. Поряд з цим, у деяких державах 

колишнього соціалістичного блоку (зокрема, у Польщі, Угорщині та Югославії) 

було ухвалено загальні акти про адміністративну процедуру, базовані на 

попередньому довоєнному законодавстві, хоч і пристосовані до специфіки 

нового державного і правового режиму.   На відміну від названих 

соціалістичних держав, правове забезпечення адміністративної процедури в 

Українській Радянській Соціалістичній Республіці об’єктивно знаходилось в 

орбіті радянського законодавства і не належало до найрозвинутіших, у 

порівнянні з іншими сферами регулюючого впливу права. 

3. Доведено відсутність системного розвитку адміністративно-

процедурного законодавства  і в наступний історичний період з моменту 

проголошення незалежності України та фактично до сьогодні. Такий стан було 

зумовлено,  особливо на перших порах, відверто недостатнім ступенем 

дослідження тематики адміністративної процедури у працях вітчизняних 

науковців.  У програмно-політичних документах загальнодержавного рівня 
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доцільність розвитку національного адміністративно-процедурного 

законодавства  варто виводити із положень затвердженої Указом Президента 

від 22 липня 1998 року Концепції адміністративної реформи в Україні, де в 

контексті покращання законодавчого регулювання механізму позасудового 

захисту прав і свобод громадян було визнано необхідність  прийняття окремого 

Адміністративно-процедурного (процедурального) кодексу України. 

Приблизно тоді ж почали працювати перші робочі групи з розробки загального 

акта про адміністративну процедуру, результатом діяльності яких стали 

кількаразові подання на розгляд Верховної Ради України відповідних 

законопроєктів, які, щоправда, не були успішними до останнього часу. 

За відсутності основоположного загального акта про адміністративну 

процедуру суб’єкти правотворчості у нашій державі: починаючи із Верховної  

Ради України і завершуючи місцевими радами, - приймали і продовжують 

приймати численні нормативно-правові акти із вмістом адміністративно-

процедурних норм. При тому рівень та якість правового регулювання 

адміністративної процедури в цих нормативно-правових актах відрізняється 

істотно. У результаті становлення та розвиток адміністративно-процедурного 

законодавства відбувається достатньо хаотично. Процедурно-правове 

забезпечення одних сфер публічного адміністрування є краще розвинутим, а в 

інших залишається на рівні застарілих підходів із середини минулого століття. 

Таким чином, стан адміністративно-процедурного законодавства України до 

цього часу можна характеризувати як не надто систематизовану сукупність 

нормативно-правових актів із різним вмістом адміністративно-процедурних 

норм. 

4. Визначено існуючий стан розвитку адміністративно-процедурного 

законодавства України як такий, що не забезпечує належну реалізацію прав і 

свобод, а також виконання обов’язків приватними особами у відносинах із 

суб’єктами публічного адміністрування.  Серед основних недоліків існуючого 

стану варто назвати: 



377 
 

1) чинні нормативно-правові акти із вмістом адміністративно-правових 

норм лише частково відповідають сучасним світовим та європейським 

принципам адміністративної процедури, зокрема, у жодному законодавчому 

акті України до цього часу не передбачено суб’єктивного права приватних осіб 

на добре адміністрування з боку уповноважених органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування; 

2) як законодавчі, так і підзаконні нормативно-правові акти, що 

регламентують адміністративну процедуру, містять інші численні прогалини, 

наприклад, у них не передбачено правових норм про підстави і порядок 

відкликання власних рішень суб’єктами публічного адміністрування, що стає 

однією з причин виникнення публічно-правових спорів і необхідності 

звернення громадян до адміністративних судів, які також по-різному 

вирішують такі спори в умовах відсутності нормативно-правового 

забезпечення.  

3) правове регулювання адміністративної процедури  міститься чималою 

мірою у підзаконних нормативно-правових актах, що є об’єктивним явищем в 

умовах відсутності належного правового забезпечення на законодавчому рівні, 

але негативно впливає на обізнаність приватних осіб із чинними 

адміністративно-правовими нормами та може створювати необґрунтовані 

відмінності правового забезпечення в різних адміністративно-територіальних 

одиницях у випадку регулювання локальними актами; 

4) існуюча багатоплановість правового забезпечення адміністративної 

процедури в законодавчих актах трьох типів: загальних (наприклад, Закону 

України «Про звернення громадян»), рамкових (наприклад, Закону України 

«Про основи державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності») та спеціальних (наприклад, Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності») є передумовою виникнення колізій, що також 

негативно впливають на адміністративну практику, а відповідно, і на рівень 

реалізації приватними особами своїх прав і свобод та виконання ними 

обов’язків.   
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У результаті для нашої держави, яка, по суті, втратила кілька десятків 

років для належного розвитку адміністративно-процедурного законодавства, 

його повноцінне становлення та систематизація набувають особливої ваги. Це 

потрібно передусім її громадянам та суб’єктам господарювання, котрі 

об’єктивно зацікавлені в чітких та зрозумілих «правилах гри» у відносинах з 

суб’єктами публічного адміністрування, які базуються на сучасних та 

випробуваних у правозастосовній діяльності стандартах адміністративної 

процедури розвинутих держав та провідних міждержавних утворень.  

5. Визначено основні елементи сутності правового регулювання 

адміністративної процедури, яка мала б стати загальною для усіх суб’єктів 

публічного адміністрування в нашій державі: органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування та інших уповноважених державою суб’єктів:  

 1) юридичне закріплення спільних стандартів порядку прийняття рішень 

та вчинення інших дій для всіх суб’єктів публічного адміністрування, 

незалежно від сфери, змісту чи території діяльності; , йдеться про повноцінну 

реалізацію положення частини другої статті 19 Конституції України про 

обов’язок органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових осіб діяти у спосіб, передбачений законодавством; 

2) достатньо детальна регламентація всіх можливих стадій прийняття 

рішень та вчинення інших дій суб’єктами публічного адміністрування: від 

ініціювання адміністративного провадження до виконання рішення в 

добровільному чи примусовому порядку; 

3) визначення у відповідних юридичних нормах процедурних прав та 

обов‘язків приватних осіб  та інших суб‘єктів у правовідносинах з суб‘єктами 

публічного адміністрування, без чого навряд чи можна забезпечити належну 

реалізацію, а також наступний захист відповідних прав, свобод та законних 

інтересів;  

4) максимальне закріплення механізмів урахування інтересів 

заінтересованих суб‘єктів права в адміністративній процедурі, що сприятиме 

запобіганню виникненню конфліктів у публічно-правовій сфері, а також 
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уникненню переростання таких конфліктів у юридичні спори і в кінцевому 

підсумку зменшуватиме навантаження на судову владу. 

6. Виділено три основні моделі систематизації адміністративно-

процедурного законодавства, які відображають співвідношення загального і 

спеціального законодавства та застосовуються у правових системах різних 

держав світу: 

1) модель із ухваленням загального акта (закону або кодексу) про 

адміністративну процедуру із збереженням пріоритету спеціального 

законодавства; 

2) модель із ухваленням загального акта про адміністративну процедуру, 

що має вищу юридичну силу стосовно відповідного спеціального 

законодавства; 

3) модель, у якій ухвалюють акти спеціального адміністративно-

процедурного законодавства для певних сфер суспільних відносин або ж для 

окремих суб’єктів публічного адміністрування, однак із запровадженням 

загальних принципів адміністративної процедури в юридичні норми кожного 

спеціального законодавчого акта. 

Підтримано, як найбільш реалістичну, першу із названих моделей 

систематизації із  ухвалення загального акта про адміністративну процедуру та 

одночасним пріоритетом актів спеціального законодавства, хоча для реалізації 

вона вимагає надзвичайно якісної роботи усіх залучених до законотворення 

суб’єктів. При тому впровадження першої моделі у відповідні юридичні норми 

також може відбуватись по-різному. Зокрема,  відмінності будуть зумовлені 

вибором того чи іншого підходу до розуміння адміністративної процедури, від 

якого у свою чергу буде залежати обсяг правового регулювання загального 

акта. Тобто мова йде про можливі  варіанти або ж модифікації обраної моделі 

систематизації адміністративно-процедурного законодавства. 

 7. Окреслено критерії, за якими відрізняються модифікації обраної 

певними країнами моделі систематизації адміністративно-процедурного 

законодавства в державах, що належать як до континентальної, так і до англо-
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американської правових систем та ухвалили свого часу загальний акт (закон 

або кодекс) про адміністративну процедуру. Визначальними критеріями, за 

якими обирають відповідну модифікацію названо: 

1) сфери публічного адміністрування, на які поширюється (або не 

поширюється) загальний акт про адміністративну процедуру; 

2) форми (інструменти) діяльності публічної адміністрації, які 

регламентуються загальним актом про адміністративну процедуру; 

3) стадії адміністративного провадження, що охоплюються юридичними 

нормами загального акта; 

4) включення до загального акта окремих питань правового забезпечення 

внутрішньо-адміністративних процедур; 

5) територіальну юрисдикцію суб'єктів публічного адміністрування, на 

які поширюються норми загального акта про адміністративну процедуру; 

6) деталізованістю правового регулювання.     

Зазначено, що вибір того чи іншого варіанта наповнення майбутнього 

загального акта про адміністративну процедуру на базі названих критеріїв, 

тобто його модифікації, повинен бути належно обґрунтований із врахуванням 

прогнозу його майбутньої дієвості у практиці діяльності публічної адміністрації 

нашої держави, а не лише орієнтуючись  на успішний приклад окремої 

розвинутої держави. 

8. Запропоновано змінити існуючу модифікацію систематизації 

адміністративно-процедурного законодавства, яка випливає із змісту положень 

проєкту № 3475 Закону України «Про адміністративну процедуру» та його 

«Прикінцевих і перехідних положень» на дещо відмінну.  

Передусім, у майбутньому загальному акті про адміністративну 

процедуру доцільно чітко визначити сфери публічного адміністрування, на які 

він не буде поширюватись. Включення до переліку винятків сфер публічного 

адміністрування із дією спеціального законодавства у кожному випадку має 

бути попередньо обґрунтована на спільному обговоренні за участю як 

ключових розробників українського законопроєкту, так і представників 
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конкретного міністерства чи відомства. Така кількість винятків не повинна бути 

надмірною, адже в такому випадку нівелюється роль загального акта про 

адміністративну процедуру. 

Рекомендовано відійти від наявного вузького підходу до правового 

забезпечення лише рішень суб’єктів публічного адміністрування (названих 

адміністративними актами) та включити до майбутнього українського 

законопроєкту юридичні норми, присвячені іншим формам (інструментам) 

публічного адміністрування: загальному розпорядженню, адміністративному 

договору та фактичним (реальним) діям. Без такого включення у правовому 

регулюванні адміністративної процедури залишаться чималі прогалини, які з 

часом все одно треба буде заповнювати. Існуюче ж в офіційному законопроєкті 

№ 3475 положення, що загальні принципи адміністративної процедури 

поширюються на іншу адміністративну діяльність адміністративних органів, 

вважаємо не достатнім.  

Поряд із цим, не підтримано наявний у законодавчих актах деяких 

зарубіжних держав підхід про об’єднання в загальному акті про 

адміністративну процедуру усіх рішень суб’єктів публічного адміністрування: 

не лише індивідуальних та змішаних, але й нормативних. Оскільки тут йдеться 

про вид процедури, який за змістом максимально наближений до законодавчої, 

порядок прийняття уповноваженими суб’єктами публічного адміністрування 

підзаконних нормативно-правових актів усе ж таки варто передбачити в іншому 

законодавчому акті.  

Запропоновано переглянути підходи до регулювання стадії виконання 

адміністративних рішень, через повне та системне узгодження положень 

відповідного розділу загального акта про адміністративну процедуру із 

нормами Законів України «Про виконавче провадження» та «Про органи і 

особи, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 

органів» , які необхідно істотно доповнити та переорієнтувати на виконання як 

судових, так і адміністративних рішень.  
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У зв’язку з великою кількістю індивідуальних адміністративних рішень, 

що приймаються місцевими радами та їх виконавчими комітетами відповідно 

до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», нормативне забезпечення 

діяльності колективних (колегіальних) суб’єктів публічного адміністрування в 

адміністративно-процедурному законопроєкті рекомендовано розширити. 

 9. Доведено, що обов’язковою частиною систематизації адміністративно-

процедурного законодавства України є не лише ухвалення загального акта, але 

й приведення у відповідність (погодження) з його положеннями та сучасними 

загальноєвропейськими стандартами інших нормативно-правових актів 

України, як законодавчих, так і підзаконних. 

Усі чинні нормативно-правові акти із вмістом адміністративно-

процедурних норм, починаючи від загального Закону України «Про звернення 

громадян» і завершуючи нормативними рішеннями органів місцевого 

самоврядування, повинні бути приведені у відповідність із положеннями 

загального акта про адміністративну процедуру.  

З огляду на особливу важливість врегулювання питання співвідношення 

між майбутніми нормами адміністративно-процедурного акта та спеціальним 

законодавством, запропоновано наступний алгоритм приведення у 

відповідність (погодження) спеціальних законодавчих актів із положеннями 

загального акта: 

 1) аналіз та ідентифікація усіх чинних законодавчих актів, що регулюють 

адміністративну процедуру в певних сферах публічного адміністрування; 

 2) обґрунтування необхідності залишення чинними спеціальних 

законодавчих актів із вмістом адміністративно-процедурних норм в окремих 

сферах публічного адміністрування та закріплення їх переліку (якщо такий буде 

належно обґрунтовано та сформовано) на початку загального акта у 

положеннях, присвячених його предмету та сфері дії; залишені чинними 

спеціальні законодавчі акти із вмістом адміністративно-процедурних норм 

необхідно привести у відповідність до сучасних принципів та стандартів 

адміністративної процедури, тобто внести до них чималі зміни і доповнення;   
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 3)   визначення детального переліку спеціальних законодавчих актів та 

адміністративно-процедурних норм, які в них містяться, що втрачають чинність  

із дати початку застосування загального акта про адміністративну процедуру. 

 Задекларовано, що реалізація пропонованого алгоритму 

нормопроєктувальної та законодавчої діяльності не буде простою та 

вимагатиме належної організації, інтелектуальних зусиль та додаткового часу. 

Однак важливим є не лише ухвалення загального акта, але й максимальне 

досягнення правової визначеності для всіх суб‘єктів, що будуть застосовувати 

адміністративно-процедурні норми в майбутньому. 

10. Підтримано позицію українських та зарубіжних теоретиків права про 

те, що вищим рівнем (або ж найдосконалішим видом чи способом) 

систематизації законодавства є його кодифікація, основним результатом якої є 

ухвалення органом законодавчої влади кодексу. Правовий аналіз положень 

проєкту Закону України № 3475 «Про адміністративну процедуру»  на його 

відповідність визнаним в українській загальній теорії права характеристикам 

кодексу засвідчив наявність усіх ознак кодексу в існуючому офіційному 

законопроєкті. З огляду на це, рекомендовано повернутись до первинної назви 

законопроєкту – Адміністративно-процедурного кодексу України, яка буде 

підкреслювати найвищий рівень тематичної систематизації у майбутньому 

законодавчому акті. 

 Поряд із цим, відмінність будь-якого кодексу від звичайних законів 

вимірюється двома визначальними характеристиками: повноти та виключності 

правового регулювання. Звернуто увагу, що в офіційному українському 

законопроєкті ідеального наближення до цих двох характеристик в існуючому 

варіанті ще не досягнуто. У частині повноти в його статтях не міститься 

юридичних норм про порядок вчинення всіх форм публічного адміністрування, 

які забезпечуються відповідними суб’єктами. У частині ж виключності 

пропонований варіант передбачає для загального акта про адміністративну 

процедуру субсидіарне застосування і фактично необмежені можливості для 

правового регулювання адміністративної процедури у спеціальних 
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законодавчих актах. Виходячи з наведеного, існуючий український 

законопроєкт запропоновано доповнити положеннями, які б наблизили його 

зміст до більшого наповнення двома зазначеними характеристиками: повноти 

та виключності правового регулювання адміністративної процедури. При тому, 

навіть в існуючому варіанті наявні цілком достатні підстави назвати загальний 

акт про адміністративну процедуру не законом, а кодексом. 

11. Доведено, що в перших десятиліттях двадцять першого століття 

систематизація із ухваленням загальних актів про адміністративну процедуру, 

яку переважно називають кодифікацією, залишається основною тенденцією 

розвитку адміністративно-процедурного законодавства в різних країнах світу. 

Поряд із цим,  у державах, які прийняли загальні акти про адміністративну 

процедуру ще в минулому столітті, об’єктивно відбувається їх періодична 

новелізація (зумовлена, у тому числі, загальним  трендом до діджиталізації 

публічного адміністрування) чи навіть рекодифікація (повторна кодифікація), а 

також адміністративна конвергенція або ж зближення підходів до правового 

регулювання адміністративної процедури в окремих країнах, шо є особливо 

актуальним для України у зв’язку із намаганням та юридичним зобов’язанням 

держави адаптувати власне законодавство до права Європейського Союзу. 

 З іншого боку, у правових системах із діючими загальними актами про 

адміністративну процедуру постійно відбуваються законодавчі спроби 

часткової декодифікації, тобто збільшення сфер публічного адміністрування, 

які регламентуються актами спеціального законодавства. В Україні такий 

підхід було проявлено уже на етапі законопроєктної роботи через намагання 

багатьох представників центральних органів виконавчої влади спеціальної 

компетенції вилучити свою сферу публічного адміністрування із дії загального 

закону (або ж кодексу). Аде незважаючи на тенденцію де-кодифікації, у 

жодному випадку і в жодній сучасній державі чинний загальний акт про 

адміністративну процедуру не було скасовано повністю.  

12. Підсумовуючи, систематизація адміністративно-процедурного 

законодавства в Україні розглядається як багатопланова діяльність із 
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упорядкування та істотного оновлення нормативно-правових актів із вмістом 

адміністративно-процедурних норм, що включає наступні елементи: 

1) виявлення  усіх чинних нормативно-правових актів (як законодавчих, 

так і підзаконних) із вмістом адміністративно-процедурних норм; згідно із 

усталеною теоретико-правовою класифікацією мова тут йде про облік та 

інкорпорацію адміністративно-процедурного законодавства як передумови його 

систематизації; 

2) остаточне доопрацювання та евентуальне прийняття Верховною Радою 

України загального акта про адміністративну процедуру; формування його 

остаточного нормативного наповнення не повинно призвести до нових 

прогалин і колізій, а навпаки - основою формування нової повноцінної системи 

актів національного адміністративно-процедурного законодавства; 

3) приведення у відповідність (погодження) із нормами  загального акта 

про адміністративну процедуру всіх інших нормативно-правових актів із 

вмістом адміністративно-процедурних норм; ця робота стосується також 

перегляду численних підзаконних нормативно-правових актів, ухвалених у 

різні періоди як органами виконавчої влади, так і органами місцевого 

самоврядування. 

Нормотворча діяльність, спрямована на систематизацію адміністративно-

процедурного законодавства, без сумніву, є необхідною складовою наближення 

до задекларованого в Конституції України ідеалу правової держави у сфері 

регулюючого впливу публічного права.  
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