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АНОТАЦІЯ 

 

 

Скрипченко С.М. Публічне адміністрування функціонування 

політичних партій в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2021.  

Визначено, що публічне адміністрування у сфері функціонування 

політичних партій – це врегульована нормами адміністративного права 

процедурна діяльність органів публічної адміністрації, що спрямована на 

реалізацію прав, свобод і законних інтересів політичних партій, як учасників 

адміністративних правовідносин, для задоволення публічних інтересів, 

потреб суспільства і держави, виконання нормативно-правових актів, що 

видаються органами державної влади та місцевого самоврядування, 

забезпечення верховенства права, додержання Конституції та законодавства 

України. З урахуванням цього, публічне адміністрування у сфері 

функціонування політичних партій передбачає наступні важливі для 

вираження його сутності ознаки: нормативно-правовий характер 

(регулюється на підставі норм адміністративного права);  адміністративно-

процедурна спрямованість діяльності публічної адміністрації (має ознаки 

адміністративних процедур); направленість на реалізацію прав, свобод і 

законних інтересів політичних партій, потреб суспільства і держави;  

юридично-владний, виконавчо-розпорядчий характер (виконання 

нормативно-правових актів, що видаються органами публічної адміністрації); 

наявність спеціального об’єкта адміністрування – політичних партій. 

З’ясовано, що політичні партії є особливим різновидом громадських 

об’єднань, що мають складну правову природу: 1) як суб’єкти політичних 
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правовідносин (важливий і необхідний елемент здобуття та реалізації 

політичної влади); 2) як суб’єкти публічних правовідносин щодо формування 

політики в публічному управлінні. Проте функціонування політичних партій 

(реєстрація створення, окремі напрями діяльності, державне  фінансування, 

державний контроль за діяльністю, реєстрація припинення, заборона 

діяльності тощо) є об’єктом публічного адміністрування. 

З урахуванням проведеного аналізу наукових робіт, а також навчальних 

джерел, які стосуються різних аспектів діяльності політичних партій, можна 

вважати, що дослідження публічного адміністрування функціонування 

політичних партій слід розглядати у двох напрямках: по-перше, загально-

правового (щодо характеристики теоретичних положень щодо з’ясування 

поняття, змісту, видів, форм, сутності, нормативного закріплення 

функціонування політичних партій тощо) та по-друге, спеціалізованого (із 

виокремленням специфіки, характерної саме для публічного адміністрування 

функціонування політичних партій, його форм, методів, нормативної 

основи). І таку тенденцію щодо спеціалізації фахових досліджень варто 

підтримати і надалі, та використовувати у подальших наукових 

дослідженнях. Це сприятиме дотриманню принципу науковості та матиме 

позитивні наслідки як для теоретико-правових надбань, так і для практичного 

застосування. 

Розвиток законодавства, який стосується публічного адміністрування у 

сфері функціонування політичних партій в Україні, пройшов декілька 

важливих етапів, які по суті збігаються з етапами еволюції політичних партій 

в Україні, а саме: 1 етап (початковий, 1990-1995 рр.) характеризується 

активним формуванням нормативно-правових засад створення та діяльності 

політичних партій, пов'язаний із становленням нормативно-правового базису 

щодо публічного адміністрування у сфері політичних партій; 2 етап (правове 

установлення (інституціоналізація), 1996-2004 рр.) характеризується 

прийняттям Конституції України, якою закладено правовий фундамент для 

функціонування політичних партій, набуттям чинності у 2001 р. Закону 
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України «Про політичні партії в Україні»; 3 етап (зростання ролі партійних і 

державних інституцій, 2004-2013 рр.) пов’язаний із внесенням змін до 

Конституції України, втратою чинності Закону України «Про об’єднання 

громадян»; 4 етап (наближення (апроксимація) до європейських стандартів, 

2014 р. – до сьогодні) – було внесено низку змін до Закону України «Про 

політичні партії в Україні», виборчого законодавства, наближення 

нормативно-правового регулювання до рекомендацій міжнародних 

організацій.  

Встановлено, що суб’єкти публічного адміністрування функціонування 

політичних партій в Україні є суб’єкти владних повноважень, які наділені 

публічно-владними управлінськими функціями на підставі законодавства, в 

тому числі на виконання делегованих повноважень, або наданні 

адміністративних послуг та реалізації державної політики у сфері діяльності 

політичних партій. До основних ознак, характерних  суб’єктам публічного 

адміністрування функціонування політичних партій в Україні належать такі: 

є складовою частиною загальної системи суб’єктів публічного 

адміністрування, діють у межах адміністративно-правових відносин, в той же 

час утворюють власну, спеціальну систему; поширюють свій регулюючий 

вплив на окрему сферу суспільних відносин – сферу функціонування 

політичних партій; створюються відповідно до норм чинного законодавства 

як суб’єкти публічного адміністрування, мають власний, особливий 

адміністративно-правовий статус; виконують функції, покладені на них 

чинним законодавством: управлінську, регулюючу, втручальну, сприяння, 

забезпечення; реалізують не приватний, а публічний інтерес, незважаючи на 

те, що можуть мати вплив на суб’єктів приватного права. Принципами, 

якими керуються у своїй діяльності суб’єкти публічного адміністрування 

функціонування політичних партій є: верховенство права, законність, 

об’єктивність, пропорційність, ефективність, субсидіарність, принцип 

«єдиного вікна». Систему суб’єктів публічного адміністрування у сфері 

функціонування політичних партій в Україні в залежності від обсягу їх 
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компетенції формують: 1) суб’єкти публічного адміністрування 

функціонування політичних партій загальної компетенції (Кабінет Міністрів 

України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві 

органи виконавчої влади); 2) суб’єкти публічного адміністрування 

функціонування політичних партій спеціальної компетенції (Міністерство 

юстиції України; Центральна виборча комісія, окружні виборчі комісії, 

територіальні виборчі комісії на відповідних місцевих виборах; Рахункова 

палата; Національне агентство з питань запобігання корупції; територіальні 

органи Міністерства юстиції України). 

Визначено, що форма публічного адміністрування функціонування 

політичних партій – це зовнішньо виражена дія суб’єктів владних 

повноважень, що здійснюється в межах їх компетенції для виконання 

поставлених перед ними завдань щодо законного та ефективного створення, 

діяльності, контролю, припинення політичних партій. Формам публічного 

адміністрування у сфері функціонування політичних партій притаманні такі 

ознаки: є способом зовнішнього вираження діяльності публічної 

адміністрації та її посадових осіб; направлені на досягнення завдань у 

визначеній сфері, зокрема щодо належного функціонування політичних 

партій; залежать від обсягу компетенції конкретного суб’єкта публічної 

адміністрації; мають власну нормативно-правову основу та підстави обрання; 

спричиняють правові наслідки у сфері функціонування політичних партій.  

Обґрунтовано, що методи публічного адміністрування функціонування 

політичних партій в Україні – це особливі інструменти публічного 

адміністрування, зміст яких полягає у способах та прийомах владного-

мотивуючого впливу суб’єктів публічного адміністрування діяльності 

політичних партій з метою реалізації владно-управлінських функцій, захисту 

прав, законних інтересів осіб і суспільства. Основними методами публічного 

адміністрування сфери функціонування політичних партій є заохочення, 

переконання і примус. Наголошено на значній ролі переконання і  заохочення 

у публічному адмініструванні, адже стимулювання та спонукання осіб (в 
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тому числі членів політичних партій) є запорукою усвідомленого виконання 

своїх обов’язків, реалізації своїх прав. Адміністративний примус полягає у 

застосуванні особливих заходів до політичних партій (попередження про 

недопущення незаконної діяльності;  заборона політичної партії, анулювання 

реєстрації політичної партії тощо).   

Досліджено основні перспективи розвитку нормативного-правового 

забезпечення публічного адміністрування функціонування політичних партій 

в Україні у двох напрямках (загальному та спеціальному) та запропоновано 

можливі шляхи його удосконалення. 

Ключові слова: публічне адміністрування, публічне управління, форми 

публічного адміністрування, методи публічного адміністрування, суб’єкти 

публічного адміністрування, політичні партії, громадські об’єднання.   

 

ANNOTATION 

 

 

Skrypchenko S.M. Public administration of the functioning of political 

parties in Ukraine. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law, specialty 12.00.07 – administrative 

law and process; finance law; information law. – Zaporizhzhia National 

University, Zaporizhzhia, 2021. 

It has been defined that public administration in the area of the functioning 

of political parties is a procedural activity of public administration bodies which is 

regulated by administrative law rules and aimed at exercising the rights, freedoms 

and legitimate interests of political parties, as participants of administrative legal 

relations, in order to meet public interests, state and public needs, execute 

regulatory legal acts, which are issued by public authorities and local self-

government, and guarantee the rule of law, adherence to the Constitution and 

legislation of Ukraine. Taking into account the above, public administration in the 

area of the functioning of political parties provides for the following features 
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which are essential for the manifestation of its essence: statutory nature (it is 

regulated pursuant to administrative law rules); administrative-procedural 

orientation of the activity of public administration (it has features of administrative 

procedures); commitment to exercising the rights, freedoms and legitimate 

interests of political parties, public and state needs; to be of legal-authoritative and 

executive-regulatory nature (obeyance of statutory acts which are issued by public 

administration bodies); the availability of a specific administration object – 

political parties. 

The research has found out that political parties are a peculiar kind of non-

governmental associations which are characterized by a complex legal nature: 1) as 

subjects of political legal relations (an important and necessary element for 

obtaining and implementing political power); 2) as subjects of public legal 

relations towards public policy formation. However, the functioning of political 

parties (establishment registration, individual activity areas, state funding, state 

control over activity, dissolution registration, prohibition of activity etc.) is an 

object of public administration. 

Given the conducted analysis of scientific papers and academic sources 

devoted to various aspects of the activities of political parties, it can be assumed 

that the study of public administration of the functioning of political parties should 

be regarded under two directions: first, general-legal (regarding the characteristics 

of theoretical provisions on the clarification of the concept, types, forms, essence, 

statutory consolidation of the functioning of political parties etc.) and, second, 

specialized (by highlighting the specifics common to the very public 

administration of the functioning of political parties, its forms, methods, and 

regulatory framework). That sort of tendency to the specialization of professional 

research should be further supported and used in the future scientific studies. This 

will contribute to adherence to the scientific principle and have positive effects 

both for theoretical-legal benefits and practical use. 

The evolution of the legislation touching upon public administration in the 

area of the functioning of political parties of Ukraine passed through several 
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important stages which coincide with evolution stages of political parties in 

Ukraine, as follows: 1 stage (initial, 1990-1995) is characterized by an active 

development of statutory principles for the establishment and activity of political 

parties and associated with the formation of regulatory basis for public 

administration in the area of political parties; 2 stage (legal becoming 

(institutionalization), 1996-2004) is characterized by the adoption of the 

Constitution of Ukraine, which did a legal groundwork for the functioning of 

political parties after entering of the Law of Ukraine “On Political Parties in 

Ukraine” into force in 2001; 3 stage (increasing role of party and state institutions, 

2004-2013) is associated with the amendment of the Constitution of Ukraine, 

voidance of the Law of Ukraine “On Citizen Associations”; 4 stage (approximation 

to the European standards, 2014 – to date): many amendments were introduced 

into the Law of Ukraine “On Political Parties of Ukraine”, election legislation, 

approximation of statutory regulation to the recommendations of international 

organizations. 

It has been established that according to the laws, public administration 

entities of the functioning of political parties in Ukraine are authorities which are 

charged with public managerial functions to exercise delegated powers or provide 

administrative services and perform state policy in the context of activities of 

political parties. The features peculiar to the entities of public administration of the 

functioning of political parties are as follows: they are a constituent of the general 

system of public administration entities: they act within administrative legal 

relations and, at the same time, create inherent special system; they extend their 

regulatory influence on a particular area of social relations – the scope of the 

functioning of political parties; they are formed as public administration entities 

pursuant to the rules of the current legislation, and they have inherent, special 

administrative-legal status; they perform the functions which were entrusted by the 

current legislation: managerial, regulatory, intervening, facilitatory, supporting; 

they implement public interest, not private, despite the fact they can influence 

entities of private law. The entities of public administration of the functioning of 
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political parties are guided by the following principles in their activities: the rule of 

law, legitimacy, impartiality, proportionality, effectiveness, subsidiarity, and the 

“one contact” principle. Depending on the scope of jurisdiction, the system of 

entities of public administration of the functioning of political parties in Ukraine 

consists of: 1) entities of public administration of the functioning of political 

parties of general jurisdiction (the Cabinet of Ministers of Ukraine, ministries, 

other central executive bodies, local executive bodies); 2) entities of public 

administration of the functioning of political parties of special jurisdiction (the 

Ministry of Justice of Ukraine; the Central Election Commission; territorial 

election committees at the relevant local elections; Accounting Chamber; National 

Agency on Corruption Prevention; territorial bodies of the Ministry of Justice of 

Ukraine. 

It has been defined that a form of public administration of the functioning of 

political parties is an externally expressed action of authorities which is performed 

within the scope of its jurisdiction to perform assigned tasks related to legitimate 

and effective creation, activity, control, dissolution of political parties. The forms 

of public administration in the area of the functioning of political parties are 

characterized by the following features: they are a way of external manifestation of 

activity of public administration and its officials; they focus on fulfilling tasks in a 

particular realm, including the proper functioning of political parties; they depend 

on the scope of jurisdiction of a specific entity of public administration; they have 

inherent statutory basis and reasons for being elected; they lead to legal effects in 

the area of functioning of political parties. 

The paper has substantiated that methods of public administration of the 

functioning of political parties in Ukraine are special tools of public administration 

the essence of which involves techniques of authoritative-engaging influence of the 

entities of public administration on activities of political parties to fulfill 

authoritative-managerial functions, protection of the rights, legitimate interests of a 

person and society. The basic methods of public administration of the functioning 

of political parties are incentive, persuasion, and coercion. The thesis highlights a 
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significant role of persuasion and incentive in public administration since 

stimulation and persuasion of persons (including members of political parties) are a 

key to conscious performance of one’s duties and enjoyment of rights. 

Administrative coercion is the application of special measures to political parties 

(warning for prevention of illegal activity; prohibition of a political party, abolition 

of registration of a political party etc.).  

The research has delved into the main prospects for the development of 

statutory support of public administration of the functioning of public parties of 

Ukraine in terms of two directions (general and special) and proposed possible 

ways of its improvement. 

Key words: public administration, public management, forms of public 

administration, methods of public administration, public administration entities, 

political parties, non-governmental associations.  
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми дослідження. В умовах системного розвитку 

адміністративного права, кардинальних перетворень його структурних 

складників, у тому числі змісту, призначення, сутності, реформування зазнає 

як уся галузь загалом, так і окремі її ланки. Адміністративно-правові норми 

безперечно та істотно впливають на будь-які сфери суспільних відносин. Не є 

винятком і функціонування політичних партій в Україні, що є неодмінною 

ознакою демократичності держави. У сучасних умовах демократизації 

суспільних відносин, орієнтації України на європейські стандарти в системі 

публічного адміністрування та законодавстві обґрунтованою є необхідність 

дослідження окремих сфер адміністративно-правового регулювання, а також 

відносин приватних осіб із публічною адміністрацією.  

Одним із головних інститутів розвинутого громадянського 

суспільства є право громадян на свободу об’єднання у політичні партії для 

здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, 

економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, яке визначається і 

гарантується Конституцією України. Водночас, враховуючи нормативно 

закріплену гарантію щодо заборони втручання з боку органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб у створення 

і внутрішню діяльність політичних партій та їх структурних утворень (за 

винятком випадків, передбачених законом), варто вести мову про наявність 

певного впливу з боку публічної адміністрації на функціонування політичних 

партій в Україні. У сучасних умовах державотворчих та правотворчих 

процесів зазнає ґрунтовного оновлення законодавство щодо 

адміністративних процедур (у тому числі і за участю політичних партій), 

відбувається вдосконалення нормативних засад публічного адміністрування у 

сфері функціонування політичних партій. Водночас  відсутність теоретичної 

розробки зазначених питань негативно впливає на правотворчу і 
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правозастосовчу діяльність, що може призводити до зниження ефективності 

діяльності політичних партій і не дозволяє їм виконувати своє основне 

призначення. Проблема дослідження публічного адміністрування у сфері 

функціонування політичних партій становить собою досить актуальну і 

важливу соціокультурну проблему в контексті нової якості сучасного 

українського суспільства, адже підвищується кількість бажаючих – 

прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку – 

сприяти формуванню і вираженню політичної волі громадян, брати участь у 

виборах та інших політичних заходах. Тому виникає потреба усвідомлення 

ролі публічного адміністрування у сфері функціонування політичних партій 

для суспільства, дослідження його феномена, адже призначення такого 

адміністрування важко переоцінити, оскільки за його допомогою 

вирішується широке коло завдань.  

Окрім того, кількість політичних партій в Україні зростає. За даними 

Міністерства юстиції України (відомості щодо зареєстрованих у 

встановленому законом порядку політичних партій станом на 01.01.2021 р.) 

наразі в Україні зареєстровано 365 політичних партій (станом на 01.01.2020 

р. – 349 політичних партій). Це свідчить про важливість уваги до створення 

та функціонування таких утворень і реакції на нього.  

Науково-теоретичне підґрунтя для виконання роботи склали наукові 

праці таких учених: В.Б. Авер’янова, Л.І. Адашис, С.С. Алексєєва, 

І.В. Артеменко, В.А. Базіва, Д.М. Бахраха, В.М. Бевзенка, Ю.П. Битяка, 

В.Р. Білої, Н.В. Богашевої, К.Л. Бугайчук, М.Ю. Віхляєва, В.В. Галунька, 

В.М. Гаращука, І.В. Гладуняк, Г.М. Глибіної, І.П. Голосніченка, 

О.О. Губанова, В.В. Джуган, П.В. Діхтієвського, Є.В. Додіна, Є.Є. Додіної, 

К.Б. Драмаренка, К.А. Ісаєва, Р.А. Калюжного, Т.О. Карабін, С.В. Ківалова, 

К.О. Колесникової, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, 

Т.М. Кравцової, О.В. Кузьменко, В.І. Курила, Р.С. Мельника, О.І. Миколенка, 

М.І. Обушного, І.В. Панової, С.Г. Стеценка, В.В. Тильчика, В.П. Тимощука, 

В.К. Шкарупи, А.М. Школика, А.В. Черноіваненко та ін. Однак натепер 
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відсутні комплексні монографічні праці, в яких би повно та всебічно 

розглядалися засади публічного адміністрування у сфері функціонування 

політичних партій, а у виконаних наукових дослідженнях зазначена проблема 

аналізувалася фрагментарно або в рамках широкої адміністративно-правової 

проблематики, без відповідного комплексного підходу, що свідчить про 

необхідність узагальнення теоретичного та емпіричного матеріалу, оцінки 

сучасних тенденцій розвитку публічного адміністрування у сфері 

функціонування політичних партій в Україні.    

На рівні дисертаційних робіт питання політичних партій (в 

адміністративно-правовому аспекті) досліджувались у роботах Г.М. Глибіної 

«Адміністративно-правовий статус політичних партій та механізми 

забезпечення його реалізації» (2011 р.) та К.Б. Драмаренка 

«Адміністративно-правове регулювання діяльності політичних партій в 

Україні» (2019 р.). Проте комплексних наукових досліджень, безпосередньо 

присвячених публічному адмініструванню у сфері функціонування 

політичних партій, із аналізом його особливостей, використання його 

ресурсу немає, що й актуалізує відповідне дослідження, зумовлює його 

наукове та практичне значення. 

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

Роботу виконано в межах планів наукових досліджень Запорізького 

національного університету на 2015–2019 рр., комплексних наукових 

проєктів «Основні напрямки удосконалення законодавства України в умовах 

євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та 

«Дослідження проблем теорії адміністративного права в умовах 

глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00711). Крім 

того, тема дисертації пов’язана з підготовкою змін до адміністративного 

законодавства та безпосередньо стосується Концепції адміністративної 

реформи в Україні, затвердженої Указом Президента України від 22.07.1998 

р. № 810/98; Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом 

Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015; Національної стратегії 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2016#n25
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сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 рр., 

затвердженої Указом Президента України від 26.02.2016 р. № 68/2016;  

Стратегії реформування державного управління України на період до 2021 р., 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. № 

474-р (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 р. 

№ 1102-р); Стратегії реформування системи державного нагляду (контролю), 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 р. 

№ 1020-р.; Основних наукових напрямів та найважливіших проблем 

фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і 

гуманітарних наук на 2014–2018 рр., затверджених постановою Президії 

Національної академії наук України від 20 грудня 2013 р. № 179 (п. 3.4.2.5), 

Перспективних напрямів кандидатських і докторських дисертацій за 

юридичними спеціальностями, затверджених рішенням Президії 

Національної академії правових наук України від 18.10.2013 р. № 86/11. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

тому, щоб на підставі комплексного аналізу як раніше діючого, так і чинного 

законодавства, у тому числі перспективного законодавства, вітчизняних та 

зарубіжних наукових, навчальних, публіцистичних, довідникових та інших 

джерел з’ясувати особливості публічного адміністрування у сфері 

функціонування політичних партій в Україні. 

Досягненню поставленої мети в дисертації слугує вирішення таких 

основних задач: 

 визначити поняття та проаналізувати ознаки публічного 

адміністрування у сфері функціонування політичних партій; 

 з’ясувати сутність і значення політичних партій, функціонування 

яких є об’єктом публічного адміністрування;  

 проаналізувати ґенезу дослідження публічного адміністрування у 

сфері функціонування політичних партій в адміністративно-правовій 

доктрині та закріплення його засад у законодавстві; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2016#n25
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1102-2018-%D1%80#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1102-2018-%D1%80#n14
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 охарактеризувати суб’єктів публічного адміністрування у сфері 

функціонування політичних партій, їхню сутність, повноваження та систему; 

 розкрити специфіку форм публічного адміністрування у сфері 

функціонування політичних партій; 

 визначити особливості методів публічного адміністрування у 

сфері функціонування політичних партій; 

 проаналізувати основні перспективи розвитку нормативного-

правового забезпечення публічного адміністрування функціонування 

політичних партій в Україні та запропонувати можливі шляхи його 

вдосконалення. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані з публічним 

адмініструванням функціонування політичних партій в Україні. 

Предметом дослідження є публічне адміністрування функціонування 

політичних партій в Україні. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить 

сукупність методів і прийомів наукового пізнання, як загальнонаукових 

(діалектичного, історичного, логічного, системного аналізу тощо), так і 

спеціальних (документального аналізу, порівняльно-правового тощо), 

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

забезпечити повноту та всебічність осмислення предмета дослідження, а 

також наукову достовірність і переконливість здобутих результатів. Як 

загальнонауковий метод використовувався діалектичний метод наукового 

пізнання, який дав можливість розглянути публічне адміністрування 

функціонування політичних партій у розвитку та взаємозв’язку, виявити 

усталені напрями й закономірності загалом (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3). 

Застосування історико-правового методу дало змогу з’ясувати генезу 

доктринального дослідження публічного адміністрування функціонування 

політичних партій та його адміністративно-правового регулювання, виявити 

зв’язок минулого та сьогодення (підрозділ 1.3). Логіко-семантичний метод 

використано для формулювання відповідних дефініційних конструкцій 
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(підрозділи 1.2, 2.1, 2.2, 2.3). Для з’ясування сутності, виокремлення 

основних властивостей та характеристик публічного адміністрування 

функціонування політичних партій, встановлення співвідношення із 

суміжними правовими поняттями, а також виділення специфічних ознак 

застосовано структурно-функціональний, системний методи, прийоми 

логічного методу (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3). Методи моделювання, 

аналізу та синтезу використано під час розроблення пропозицій щодо 

вдосконалення положень законодавства (розділ 3). Специфіка 

досліджуваного об’єкта, його певною мірою розгалужений характер 

зумовили застосування низки наукових підходів: фундаментального, 

органічної єдності теорії й практики, поєднання критичного та 

раціонального, порівняльно-ретроспективного, єдності логічного та 

системного підходу. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

міжнародні нормативно-правові акти, згоду на обов’язковість яких надано 

Верховною Радою України, зарубіжне законодавство, результати 

нормопроєктної роботи. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної 

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

енциклопедичні, довідникові видання, статистичні матеріали. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

цілісним комплексним дослідженням, присвяченим публічному 

адмініструванню функціонування політичних партій в Україні. У результаті 

проведеного дослідження здобувачем сформульовано та запропоновано нові 

наукові положення і висновки, зокрема: 
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уперше: 

 запропоновано визначати поняття «публічне адміністрування у 

сфері функціонування політичних партій» з урахуванням ознак 

урегульованості  нормами адміністративного права; процедурного характеру 

діяльності органів публічної адміністрації; спрямованості на реалізацію прав, 

свобод і законних інтересів політичних партій як учасників адміністративних 

правовідносин; спрямованості на задоволення публічних інтересів, потреб 

суспільства і держави; 

 обґрунтовано доцільність визначення функціонування політичних 

партій як об’єкта публічного адміністрування (через вплив публічної 

адміністрації на окремі процедури – реєстрацію створення, державний 

контроль, заборону політичної партії тощо); 

 визначено напрями доктринального дослідження публічного 

адміністрування функціонування політичних партій (загально-правовий та 

спеціалізований), а також виокремлено етапи нормативно-правового 

закріплення його засад у законодавстві (І етап – початковий, 1990–1995 рр.; ІІ 

етап – правове установлення, інституціоналізація, 1996–2004 рр.; ІІІ етап – 

зростання ролі партійних і державних інституцій, 2004–2013 рр.; ІV етап – 

наближення (апроксимація) до європейських стандартів, 2014 р. – до сьогодні); 

удосконалено: 

 доктринальні положення щодо розуміння сутності, системи, 

принципів діяльності суб’єктів публічного адміністрування функціонування 

політичних партій, які можна розглядати в контексті реалізації загальної та 

спеціальної компетенції; 

 теоретичні положення стосовно розуміння форм публічного 

адміністрування функціонування політичних партій та їхньої специфіки і 

різновидів; 
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 наукові підходи щодо застосування методів публічного 

адміністрування функціонування політичних партій (заохочення, переконання, 

примус);    

дістали подальшого розвитку: 

 доктринальні положення щодо основних перспектив розвитку 

нормативного-правового забезпечення публічного адміністрування 

функціонування політичних партій в Україні; 

 теоретичні положення щодо пропозицій у сфері можливих шляхів 

удосконалення нормативного-правового забезпечення публічного 

адміністрування функціонування політичних партій в Україні. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

вони можуть бути використані в таких напрямах:  

 науково-дослідницькій діяльності – у подальших наукових 

дослідженнях сутності і специфіки публічного адміністрування 

функціонування політичних партій;  

 правотворчості – у підготовці наукових висновків щодо проєктів 

законів України та підзаконних актів, а також для вдосконалення тезаурусу 

актів законодавства України;  

 правозастосовній діяльності – для подальшого вдосконалення 

функціонування системи органів державної влади, які забезпечують публічне 

адміністрування функціонування політичних партій;  

 навчальному процесі – під час підготовки підручників, посібників, 

інших навчально-методичних матеріалів із дисциплін «Адміністративне 

право України» й «Адміністративний процес» та спецкурсів, присвячених 

публічному адмініструванню функціонування політичних партій, а також у 

викладанні цих дисциплін і спецкурсів.  

Апробація матеріалів дисертації. Результати дослідження 

обговорювалися на кафедрі адміністративного та господарського права 

Запорізького національного університету, а також були оприлюднені на 
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таких міжнародних науково-практичних конференціях: «Теоретичні та 

практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин» (м. 

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

2020 р.); «Правова система України: сучасні тенденції та фактори розвитку» 

(м. Запоріжжя, 2020 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження було 

опубліковано 7 наукових праць, зокрема 4 наукові статті (3 із них – у 

виданнях, що належать до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань 

України, і 1 стаття – у науковому періодичному виданні іншої держави) та 3 

тези доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційне дослідження 

складається зі вступу, трьох розділів, що містять 6 підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертаційного 

дослідження  становить 206 сторінок, з них основного тексту – 162 сторінки. 

Перелік використаних джерел містить 291 найменування та розміщується на 

31 сторінці. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО 

АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ФУНКЦІОНУВАННЯ  

ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ 

 

 

1.1. Публічне адміністрування у сфері функціонування політичних 

партій в Україні: поняття і ознаки 

 

 

Становлення України як правової демократичної держави передбачає 

активну участь громадян у її управлінні, зокрема, через функціонування 

інститутів представницької демократії. Така особлива форма здійснення 

публічної (державної) влади в суспільстві належить у тому числі і 

політичним партіям. Саме політичні партії є одним із ключових, особливих 

елементів українського правового і політичного поля, найбільш реальним 

засобом, за допомогою якого громадянське суспільство може впливати на 

політику держави, на діяльність органів державної влади, економіку, 

соціальні процеси, відносини між країнами. Адже за своєю суттю політичні 

партії є інструментом, спрямованим на досягнення політичних цілей в 

управлінні публічними справами, найбільш ефективним механізмом щодо 

проведення прогресивних реформ у державі, а також є об’єктом публічного 

управління, від ефективності якого значною мірою залежить стабільність 

суспільства. 

Політичні партії є особливим політико-правовим інститутом, зокрема 

і у сфері публічного управління, тому цей окремий вид громадських 

об’єднань із своєрідним статусом потребує підвищеної уваги. Розглядаючи 

політичні партії у контексті системи суб’єктів адміністративного права, слід 

зазначити, що вони посідають специфічне місце, оскільки власне завдяки їх 

діяльності, яка безпосередньо пов’язана з організацією та функціонуванням 
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публічної (політичної) влади, певним чином держава реалізовує свої функції 

та завдання.  

У сучасній науці адміністративного права на доктринальному рівні 

зроблено висновок щодо «якісної трансформації державного управління в 

публічне адміністрування, оскільки змінилися сутність і зміст державної 

управлінської діяльності»  [1, с. 127]. Зважаючи на це, відповідні зміни 

стосуються й сфери функціонування політичних партій. Водночас, 

враховуючи еволюційне перетворення «державного управління» на 

«публічне управління», потребує оновлення категоріальний апарат у сферах, 

які зазнають керівного впливу, в тому числі публічне адміністрування у сфері 

функціонування політичних партій в Україні. Як зазначає І.О. Сквірський, 

«надзвичайно актуальним завданням є вивільнення теорії адміністративного 

права від застарілих термінів та наповнення її категоріями, які мають 

відповідати не лише реаліям українського життя та практиці 

державотворення, але й законодавству Європейського Союзу як необхідній 

передумові європейської інтеграції нашої держави» [2, с. 17], із чим слід 

погодитись, враховуючи тенденції сучасності. За твердженням О.В. Сєрова, 

«категорійно-понятійний апарат із урахуванням набутого знання чи розвитку 

суспільних відносин має постійно уточнюватися, а в окремих випадках 

переглядатися. Консервація категорійно-понятійного апарату в застиглих 

формах негативно позначається як на результатах наукових розробок, так і на 

законодавчому врегулюванні суспільних відносин» [3, с. 16]. Розвиток 

публічного адміністрування є продовженням розвитку державного 

управління і, як свідчить досвід високорозвинених країн Європейського 

Союзу, передбачає лібералізацію державної влади, базується на 

демократичних засадах і має на увазі партисипативну, партнерську 

взаємодію між владними структурами на всіх рівнях управління [4, с. 20]. 

Такі аргументи свідчать на користь необхідності перегляду та уточнення 

понять, що використовуються у сфері публічної влади. 
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Дослідження поняття і ознак публічного адміністрування у сфері 

функціонування політичних партій в Україні необхідно розпочинати з 

аналізу його концептуальної складової, а саме «публічне адміністрування». А 

тому, є потреба акцентувати увагу на публічному адмініструванні як 

правовому феномені XXI століття шляхом означення найпомітніших 

теоретико-методологічних підходів до його наукового обґрунтування. Термін 

«публічне адміністрування» не є новим для вітчизняної науки, однак 

потрібно зауважити, що в науковому середовище не має усталеного 

визначення публічного адміністрування, а також не сформувався єдиний 

підхід до його місця серед інших споріднених категорій. 

Передусім, слід зазначити, що в теоретичному та практичному 

аспектах у частині управління справами держави використовується декілька 

термінів, серед яких найпоширенішими є «публічне адміністрування», 

«публічне управління», «державне управління» (останнє вже вважається 

«застарілим»). Проте досить чіткого розмежування таких понять дотепер 

немає й законодавче їх закріплення також відсутнє, що зумовлює 

необхідність з’ясування сутності, розкриття змісту і взаємозв’язку з 

усталеними поняттями теорії і практики. Від визначення означених дефініцій 

залежить не тільки їх змістовне навантаження, а й подальше визначення 

сутнісних характеристик публічного адміністрування у сфері 

функціонування політичних партій в Україні для формулювання його 

поняття. 

Поняття «публічне адміністрування» є відносно новим надбанням 

адміністративного права України, що відображає людиноцентристське його 

спрямування, започатковане у вітчизняній правовій думці В.Б. Авер’яновим. 

У теорії адміністративного права минулих років використовувалася категорія 

«державне управління», що продовжує часто вживатися в чинному 

законодавстві та юридичній літературі [5, с. 18]. Науковий фундамент 

публічного адміністрування формують такі основні поняття: «держава, 

органи влади, публічні організації, суб’єкт господарювання, суспільство, 
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громадські об’єднання, громадянин, взаємодія, політика, управління, 

адміністрування. У зв’язку з цим теорія публічного адміністрування 

вважається наукою соціально-економічною та політико-правовою» [6, с. 7]. 

Трансформаційні процеси, що відбуваються в українській державі і 

суспільстві, адміністративна реформа, що триває, зумовили науковий пошук 

нових підходів до розуміння сутності державного управління та можливостей 

його оновлення, що виразилося в підвищенні уваги до такої категорії як 

публічне адміністрування. Термін «публічне адміністрування» змістовно 

бере початок із зарубіжної літератури і походить від англійського «public 

administration», що за дослівним перекладом має декілька визначень: «по-

перше, іменник, що означає сукупність певних суб’єктів управління 

(«публічна адміністрація»);  по-друге, дієслово, що має значення 

правореалізаційної діяльності певного кола державних органів та органів 

місцевого самоврядування» [7, с. 42]. Через це виникли наукові підходи, у 

яких використовується прямий переклад цього терміна, тому в 

адміністративно-правовій літературі можна зустріти певне осучаснення 

поняття «державне управління» шляхом його заміни на визначення 

«публічне адміністрування» або для опису категорії «публічне управління». 

Але ці поняття не тотожні та не є взаємовиключними. До визначення 

«публічного адміністрування» існує два підходи, що мають різне змістовне 

наповнення. Так, у широкому значенні під публічним адмініструванням 

розуміють «всю систему управління, представлену адміністративними 

інститутами в рамках прийнятої структури влади» [8, с. 7]. Тобто публічне 

адміністрування в широкому сенсі іноді замінюється категорією «публічне 

управління». У вузькому розумінні публічне адміністрування пов’язане з 

виконавчою гілкою влади і розглядається як: «професійна діяльність 

державних службовців, яка включає всі види діяльності, спрямовані на 

реалізацію рішень уряду; вивчення, розробка та впровадження напрямів 

урядової політики; міждисциплінарна академічна сфера, що базується на 

теорії та концепціях економіки, політичних наук, соціології, 
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адміністративного права, менеджменту» [9, с. 4]. За визначенням Словника-

довідника з публічного управління та адміністрування, поняття «публічне 

адміністрування», здебільшого, розглядається як «різновид управлінської 

діяльності інституцій публічної влади, завдяки якій держава та громадянське 

суспільство забезпечують самокерованість усієї суспільної системи та її 

розвиток у певному, визначеному напрямку» [10, с. 128]. У науці 

адміністративного права поширеним є розуміння публічного адміністрування 

як «підзаконної, юридично-владної діяльності публічної адміністрації 

виконавчо-розпорядчого характеру, спрямованої на реалізацію законів, 

практичне виконання завдань і функцій держави, за допомогою якої 

здійснюється організуючий вплив на суспільні відносини у всіх сферах 

життєдіяльності суспільства. Визначення є придатним і для позначення 

категорії «державне управління», що свідчить про близьке змістовне 

навантаження термінів, небезпідставність їхнього ототожнення деякими 

дослідниками» [11]. Проте, все ж так, не варто ототожнювати зазначені 

поняття, навіть з огляду на їх схожість і близькість за змістом. 

Згідно з Енциклопедією державного управління поняття «публічне 

адміністрування» є «різновидом управлінської діяльності інституцій 

публічної влади, завдяки якій держава та громадянське суспільство 

забезпечують самокерованість (самоврядність) усієї суспільної системи та її 

розвиток у певному, визначеному напрямку» [12, с. 489], у свою чергу 

категорія «державне управління» за енциклопедичним визначенням – це 

«діяльність держави (органів державної влади), спрямована на створення 

умов для якнайповнішої реалізації функцій держави, основних прав і свобод 

громадян, узгодження різноманітних груп інтересів у суспільстві та між 

державою і суспільством, забезпечення суспільного розвитку відповідними 

ресурсами» [13, c. 157]. Таким чином, можна відстежити різницю у 

позначенні суб’єктної спрямованості вказаних понять. 

В.К. Колпаков вважає, що важливим чинником щодо систематизації 

відносин, які регулюються адміністративним правом, є публічне 
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адміністрування – «діяльність суб’єкта публічної адміністрації на виконання 

владних повноважень публічного змісту. Вона здійснюється шляхом 

використання засобів управління, надання адміністративних послуг, участі 

(при необхідності) у відносинах відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації, застосування адміністративних стягнень тощо» [14, c. 213]. 

Автори підручника «Адміністративне право України» за редакцією В.В. 

Галунька визначають публічне адміністрування як «форму реалізації 

публічної влади – це адміністративна діяльність суб’єктів публічної 

адміністрації, яка є зовнішнім виразом реалізації завдань (функцій) 

виконавчої влади, що здійснюється з метою задоволення публічного інтересу 

й негативно відмежовується від законодавчої судової та політичної 

діяльності» [5, с. 18]. Натомість автори підручника «Адміністративне право 

України» за загальною редакцією Т.О. Коломоєць наголошують, що 

«публічне адміністрування здійснюють усі державні органи – законодавчої, 

судової та виконавчої гілок влади, а також органи місцевого 

самоврядування» [15]. В.М. Бевзенко і Р.С. Мельник стверджують, що 

«кожна з трьох влад (законодавча, судова, виконавча) реалізуються у 

властивій лише їм формі: законодавча – у формі законотворчості, судова – у 

формі правосуддя, виконавча – у формі публічного адміністрування. 

Характерною особливістю названих форм діяльності є те, що вони мають 

зовнішнє спрямування. На думку науковців, діяльність, що пов’язана з 

внутрішньою організацією функціонування органів публічної влади, не є 

публічним адмініструванням» [16, с. 39-41]. Відтак, внутрішньоорганізаційна 

діяльність характеризується як державне управління, де є відносини 

підпорядкування, а зовнішньо-організаційна діяльність характеризується як 

публічне адміністрування, де є владні відносини, але відсутні відносини 

підпорядкування [17, с. 104]. Своє бачення щодо змісту поняття «публічне 

адміністрування» в категоріальному апараті адміністративного права та 

критеріїв його співвідношення з державним управлінням пропонує О.І. 

Миколенко. Вчений-адміністративіст наголошує на тому, що публічне 
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адміністрування – це «зовнішньоорганізуюча діяльність органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування, крім правотворчої, 

юрисдикційної, контрольно-наглядової та правоохоронної діяльності. Така 

діяльність, в основному, здійснюється в публічно-сервісній сфері та полягає в 

ліцензуванні, реєстрації, сертифікації, тощо. Всі перелічені вище органи 

(органи законодавчої, виконавчої і судової гілок влади, органи, які не 

відносяться до законодавчої, виконавчої і судової гілок влади, органи 

місцевого самоврядування) здійснюють внутрішньо-організаційну 

управлінську діяльність, яка і є сферою реалізації державного управління. 

Саме в такому значенні поняття «державне управління» та «публічне 

адміністрування» матимуть методологічне значення при дослідженні 

адміністративно-правових явищ» [17, с. 105]. У контексті адміністративно-

правової теорії (втім, як і теорії публічного управління) О.Б. Зеленцов і О.О. 

Ястребов пропонують публічне адміністрування розглядати у двох сенсах: 

«1) у загальному – як виконавчо-розпорядчу діяльність публічної 

адміністрації з реалізації адміністративної функції, що включає і надання 

послуг, і керівництво публічними службами; 2) у спеціальному – як 

реалізацію особливої моделі управлінської діяльності публічної 

адміністрації, що виражається у використанні нових концептуальних 

установок і спеціального управлінського інструментарію» [18, с. 638]. За 

таким підходом публічне адміністрування може тлумачитись як особлива 

форма діяльності органів публічної адміністрації, здійснювана на основі 

методології публічного управління, спрямованої на підвищення його 

ефективності. 

О.А. Шатило вважає, що публічне адміністрування – «регламентована 

законами та іншими нормативно-правовими актами діяльність суб’єктів 

публічного адміністрування, спрямована на здійснення законів та інших 

нормативно-правових актів шляхом прийняття адміністративних рішень, 

надання встановлених законами адміністративних послуг» [19, с. 8]. Дещо 

схоже визначення поняття публічного адміністрування надають Ю.О. Легеза 
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і К.А. Кулінич – це «врегульована законами та іншими нормативно-

правовими актами зовнішньо орієнтована діяльність суб’єктів публічного 

адміністрування, пов’язана зі здійсненням політичних рішень та втіленням у 

життя положень Конституції, законів та інших нормативно-правових актів 

України шляхом прийняття адміністративних рішень, надання 

адміністративних послуг, що встановлені правовими положеннями чинного 

українського законодавства» [20, с. 110]. Ю.П. Битяк і Н.П. Матюхіна 

зауважують, що зазвичай «публічне адміністрування» розглядається як таке, 

що змістовно охоплює поняття державного і муніципального управління. В 

той же час, в конкретному контексті це поняття може означати окремо як 

державне управління, так і муніципальне управління (як складові публічного 

адміністрування), або їх сукупність. Ці види управління відрізняє один від 

одного за суб’єктами та характером джерел їх регулювання. У той же час 

вони стосуються інтересів громадян, спрямовані на реалізацію та захист їх 

прав і свобод, створення належних умов для виконання ними своїх 

обов’язків. Автор виокремлює ознаки, що притаманні обом видам 

управління, серед яких: публічність, юридично-владний, виконавчо-

розпорядчий характер, організаційна спрямованість, безперервність 

здійснення та інші. Враховуючи різні підходи до визначення публічного 

адміністрування, визначають публічне адміністрування як регламентовану 

законами та іншими нормативно-правовими актами діяльність суб’єктів 

публічного адміністрування, спрямовану на здійснення законів та інших 

нормативно-правових актів шляхом прийняття адміністративних рішень, 

надання встановлених законами адміністративних послуг [21, с. 8-9]. Цілком 

можна погодитись із виокремленням зазначених ознак, що притаманні 

публічному управлінню.  

О.М. Ястремська підкреслює, що «управління – визначний елемент у 

публічному адмініструванні. Управління у загальному вигляді в публічному 

адмініструванні представляє собою організацію діяльності відповідно до 

вимог об’єктивних законів, організацію і реалізацію цілеспрямованих 
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впливів. Публічне адміністрування розглядає управління з функціональної 

точки зору як цілеспрямований вплив на суспільство з метою організації та 

координації їх діяльності в процесі життєдіяльності. Процесуальний підхід 

до управління в публічному адміністрування передбачає процес діяльності, 

прийняття і реалізації управлінських рішень. Суб’єктно-об’єктний підхід – 

цілеспрямована взаємодія між суб’єктом і об’єктом в системі управління, 

виступає елементом організації процесу досягнення мети, вирішення 

завдань»  [6, с. 41]. Варто враховувати такі досить різнобічні підходи до 

з’ясування сутності управління в публічному адмініструванні. 

Аналізуючи співвідношення публічного адміністрування з іншими 

управлінськими категоріями К.Л. Бугайчук підсумовує, що «публічне 

адміністрування розмежовують із державним управлінням за ознаками 

публічності, досягнення конкретної мети, суб’єктами діяльності та ін. 

Водночас уважне дослідження вказаних точок зору дає змогу зробити 

висновок, що цей процес майже ототожнюють із публічним управлінням, а 

інколи з державним управлінням. Розмежування робиться лише в аспекті 

залучення громадян та інститутів громадського суспільства до прийняття 

управлінських рішень, а також виконання державою так званої «сервісної 

функції», що знаходить своє відображення у процесі надання 

адміністративних послуг фізичним та юридичним особам» [22, с. 161]. Слід 

підтримати позицію щодо недопущення ототожнення понять «державного 

управління» та «публічного адміністрування». 

Досліджуючи співвідношення «державного управління» та 

«публічного адміністрування» у процесі суспільної трансформації К.О. 

Колєснікова доходить висновку, що «державне управління та публічне 

адміністрування є підвидами (складовими) соціального управління. Публічне 

адміністрування є зв’язком між державним управлінням і публічним 

управлінням і забезпечує організацію та втілення його рішень. Ключовими 

елементами для державного управління є держава і державна влада, а для 

публічного адміністрування – суспільство та публічна влада. У державному 
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управлінні об’єктом виступає держава, а в публічному адмініструванні 

об’єктом є суспільство. Для державного управління характерний 

авторитаризм, а для публічного адміністрування – демократія» [23, с. 45]. 

При цьому публічне адміністрування вважає «складовою публічного 

управління (врядування), метою якого постає розвиток держави на засадах 

демократії з використанням ефективних новітніх методів і технологій 

управління та направлених на забезпечення громадян на рівні світових 

стандартів» [24]. Ведучи мову про світові стандарти, необхідно враховувати і 

сучасні тенденції. 

Так, протягом останнього часу настає поширеним явищем практичне 

використання різних інновацій. Зокрема, К.І. Блащук зазначає, що 

інноваційна діяльність в органах публічного управління безпосередньо 

пов’язана з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, 

прикладом цього наводить введення електронного врядування (e-

government), який включає в себе аналіз низки показників: таких як 

розвиненість он-лайн послуг, телекомунікаційної інфраструктури та 

людського капіталу [25, с. 4, 7].  Автор резюмує, що інновації в публічному 

управлінні необхідно розглядати як нові форми і методи роботи органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, нові управлінські 

технології, підходи та інструменти, які використовуються для розв’язання 

завдань, з одного боку, для удосконалення самої системи публічного 

управління, а з іншого, – для забезпечення суспільного розвитку [25, с. 4, 7]. 

С.Х. Барегамян наголошує, що в сучасних умовах побудови інформаційного 

суспільства, традиційні способи організації державного управління стають 

недостатньо ефективними, все більшого значення набуває використання 

новаційних підходів із застосуванням новітніх інформаційних технологій. 

Однією з таких новацій є електронне урядування (е-урядування), 

впровадження якого розширює можливості органів публічного управління 

загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів швидко доводити 

власні рішення до населення, що сприяє створенню соціально-відповідальної 
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держави, а громадяни мають можливість отримувати якісні адміністративні 

послуги з боку держави [26]. У свою чергу, О.В. Корнієцький, А.М. Орел 

наголошують, що сьогодні, коли в Україні відбувається становлення 

публічного адміністрування, особливо важливо використовувати інноваційні 

інструменти. На їх думку публічне адміністрування як процес включає в себе 

діяльність у системі інститутів публічної влади, яка спрямована на 

збалансоване задоволення потреб суспільства і держави, виконання 

нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади і 

місцевого самоврядування, забезпечення верховенства права, дотримання 

Конституції і законодавства. У цьому розумінні публічне адміністрування 

вважають частиною політичного процесу в сучасному світі. До напрямків 

реалізації державної політики в сучасному публічному адмініструванні 

відносять: 1) по-перше, впровадження нових інформаційно-комунікаційних і 

комунікативних технологій в системах і процесах адміністрування, побудова 

інфраструктури загальнодоступних інтерактивних інформаційних систем і 

мереж. Оптимізація і підвищення якості процесів управлінської діяльності, 

здійснюваної органами публічної влади, зі встановленням постійного 

зворотного зв’язку у відносинах. Ведення ефективної внутрішньої і 

зовнішньої інформаційної політики, розвиток системи всебічного 

інформаційного забезпечення управлінських процесів. 2) По-друге, пріоритет 

підходів у публічному адмініструванні, заснованих на принципах соціальної 

спрямованості публічного адміністрування, верховенство національних 

інтересів, підвищення інформаційної грамотності населення, впровадженні 

нових методів консультування, навчання із залученням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій. 3) По-третє, визначення 

відповідності діючих нормативно-правових актів стратегіям розвитку 

суспільства, кодифікація та систематизація законодавства, нормативно-

правових актів. 4) По-четверте, досягнення стану ефективної участі всіх 

регіонів України в процесах становлення громадянського суспільства, 

підтримка регіональних, місцевих ініціатив та проєктів. 5) По-п’яте, 
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оптимізація структури, розмежування повноважень і зон відповідальності 

суб’єктів публічної влади, припинення дублювання функцій, забезпечення 

представленості органів влади в інформаційному просторі. 6) По-шосте, 

забезпечення інформаційної безпеки людини і громадянина як складової 

національної безпеки. 7) По-сьоме, впровадження механізмів стабілізації 

оновленої системи публічного адміністрування в умовах впливу 

дестабілізуючих факторів. Процес побудови соціально-орієнтованого 

демократичного суспільства в Україні тісно пов’язаний з формуванням і 

встановленням відповідної системи публічної влади, фундаментом якої 

сьогодні виступають такі фактори, як ефективне використання інноваційних 

інструментів простору управління, засобів інноваційних комунікацій, 

практик комунікативного менеджменту, контентаналізу матеріалів, 

здійснення результативної взаємодії й інтерактивного зв’язку в суб’єкт-

об’єктних відносинах. Висока ефективність процесів комунікації в 

публічному адмініструванні сприяє розвитку громадянського суспільства, є 

необхідною основою для розвитку економіки, сприяє формуванню 

об’єктивного іміджу України в світі [27, с. 48]. В.С. Куйбіда пропонує 

використовувати термін «цифрове врядування» – це сервісно-орієнтована 

організація функціонування системи публічного врядування (управління) на 

основі цифрових технологій [28, с. 9]. М.С. Міхровська зазначає, що 

«цифрове урядування» є способом організації публічного управління за 

допомогою цифрових технологій, основною метою якого є задоволення прав, 

свобод та інтересів людини й громадянина на всіх рівнях взаємодії з 

державою [29, с. 275]. Цифровізація публічного врядування є процесом 

реалізації цифрових трансформацій у публічній сфері (у контексті 

докорінного перетворення діяльності органів публічної влади), що приведе 

до стрибкоподібного переходу до цифрового врядування (цифрового 

управління) шляхом застосування цифрових технологій (інструментів 

цифрового робочого місця, штучного цифрового інтелекту прийняття 

типових управлінських рішень, blockchain-, smart-, portal-, cloud-, 
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networkсервісів тощо). Щодо органів публічної влади, то цей інструмент 

замінить електронне врядування [28]. В Україні основи та принципи 

впровадження цифрового врядування визначено Концепцією розвитку 

цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки, а також 

планом заходів щодо її реалізації, які були схвалені Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. № 67-р [30]. Ця Концепція є 

короткостроковим і початковим інструментом розвитку та стимулювання 

внутрішніх ринків споживання, упровадження й виробництва цифрових 

технологій, містить бачення трансформації економіки від традиційної 

(аналогової) до ефективної цифрової, визначає першочергові кроки щодо 

імплементації відповідних стимулів та створення умов для цифровізації в 

реальному секторі економіки, суспільстві, освіті, медицині, екології тощо, 

виклики та інструменти розвитку цифрових інфраструктур, набуття 

громадянами цифрових компетенцій, а також визначає критичні сфери й 

проєкти цифровізації держави.  

Автори навчального посібника «Технології публічного 

адміністрування та контроль в публічному управлінні» наголошують на тому 

що, одним з основних напрямів публічного управління та адміністрування є 

соціоінженерія, спрямована на розбудову та розвиток суспільної системи 

країни, а інструментом – відповідні технології. У сучасному трактуванні під 

технологією публічного управління та адміністрування мається на увазі 

детальний опис дій, що мають бути послідовно, у належний спосіб та із 

застосуванням конкретних засобів та прийомів здійснені суб’єктом 

публічного управління та адміністрування (організацією чи конкретною 

посадовою особою) для досягнення певної мети [31, с. 7]. Н.В. Грицяк і С.Г. 

Соловйов вважають, що однією із визначальних умов ефективного 

реформування державних інституцій, публічної влади, розвитку процесів 

демократизації в умовах інформаційного суспільства є електронне 

урядування. Центральним питанням е-урядування постає така демократична 

інновація як електронна демократія. Суть е-демократії полягає в застосуванні 
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сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для широкого залучення 

громадян у громадсько-політичне життя. Отже, для е-демократії (так само, як 

і для демократії як такої) визначальним є воля і голос народу, а для 

забезпечення доставки цього голосу посадовцям і слугує феномен е-

демократії. Таким чином, результатом дії е-демократії зокрема, і е-

урядування в цілому можна очікувати не лише продуктивніші відносини в 

площині «суспільство-влада», а й, як наслідок цього – виховання нового 

покоління активних, свідомих, патріотичних громадян, з одного боку, і 

держслужбовців – з другого [32, с. 5]. Враховуючи зазначене, під час 

вивчення питань, пов’язаних із публічним управлінням у сфері 

функціонування політичних партій, слід звертати увагу і на процеси 

цифрової трансформації у державі. 

У загальному значенні, поняття «публічне управління» відображає 

інтегральний системний механізм, підсистемами і елементами якого 

виступають політичні програмні орієнтири і пріоритети, нормативне 

регулювання, процедури, фінансовані державою або органами місцевого 

самоврядування централізовані, і децентралізовані організаційно-

управлінські структури та їх персонал, що відповідають за адміністрування 

діяльності у певній галузі суспільних відносин на національному, 

субнаціональному та місцевому рівнях. Дж. М. Пріфінер та Р. Пристюс 

вважають, що публічне управління – це управління організацією та 

напрямком людських і матеріальних ресурсів для досягнення бажаних цілей. 

Публічне управління – це вплив суб’єкта, що володіє публічною владою, на 

об’єкт з метою будь-яких суспільних інтересів. На публічне управління 

істотний вплив завжди надавали, надають і будуть надавати питання і 

проблеми як світової, так і внутрішньої політики, суспільного життя. 

Публічне управління завжди здійснюється в контексті відбуваються в 

суспільстві подій і в реальних соціально-економічних, політичних і 

культурних умовах, оскільки публічне управління не може бути ізольованим 

від суспільства, будучи реалізованим частиною цього суспільства 
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(персоналом публічної адміністрації – політичними посадовими особами, 

державними і муніципальними службовцями) і реалізованим в тісному 

сполученні з суспільством. Публічне управління – це щось більше, ніж 

просто набір загальних інструментів управління, публічне управління вивчає 

взаємодію між політичною системою, державним сектором, співвідношення 

муніципальних, державних та народних інтересів із залучення суспільства до 

механізму контролю всіх органів влади [10, с. 129]. Саме синтез таких 

особливих і своєрідних взаємозв’язків із іншими елементами правової 

системи і формує специфічний змістовний ресурс публічного 

адміністрування. 

В.І. Козак відзначає, що «на противагу державному управлінню 

публічне управління забезпечує існування взаємодії державної влади та 

суспільства, які нерозривно існують у взаємозв’язку і взаємозалежності та 

врахування потреб одне одного. Якщо державне управління на думку автора 

враховує тільки реалізацію владних повноважень на основі закону, то 

публічне управління додатково фокусується на ефективності такого 

управління із забезпеченням максимального задоволення суспільних потреб 

на основі мінімальних витрат» [33, с. 67]. Р.С. Мельник, аналізуючи у новій 

інтерпретації категорію «публічне управління» робить висновок, що це – 

«зовнішньоорієнтована діяльність уповноважених суб’єктів, пов’язана з 

реалізацією політичних рішень та впровадженням у життя положень 

Конституції та законів України. Така діяльність може здійснюватися як у 

примусовому, так і позапримусовому (публічно-сервісному) порядку, а її 

правовою основою є норми адміністративного права» [34, с. 13]. Варто 

відзначити цікаву позицію щодо існування різної направленості публічного 

адміністрування (як примусового характеру, так і сервісного), що дозволяє 

застосовувати різні елементи задля досягнення наперед визначеної мети у 

публічних правовідносинах. 

Окремі фахівці виділяють у процесі публічного адміністрування стадії 

вироблення та реалізації політики, зокрема йдеться про прийняття 
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політичних рішень, тому що у виробленні політики номінально беруть участь 

усі громадяни країни. В цьому сенсі адміністрування виступає, в першу 

чергу, як «процес політичної діяльності, яку здійснюють на стадії вироблення 

та прийняття рішень державні діячі й політики, а на стадії їх реалізації – 

державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, 

представники бізнесу та громадськості» [35, с. 85]. С.К. Чернов зауважує, що 

публічне управління стосується «ефективного функціонування всієї системи 

політичних інституцій» [35, с. 20]. Тут слід звернути увагу, що окрему ланку 

серед таких інституцій займають і політичні партії. Як слушно зазначає О.Ю. 

Оболенський, публічне управління – це «управління, що здійснюється на 

основі волевиявлення громади (колективу людей) та реалізується суб’єктами, 

визначеними громадою, для задоволення потреб і досягнення цілей громади 

як об’єкту управління» [36, с. 4]. Серед суб’єктів реалізації публічного 

управління (т.з. органи публічної адміністрації) виокремлюють, насамперед, 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування [37, с. 117; 38, 

с. 49; 39, с. 92]. В.К. Колпаков зазначає, що публічна адміністрація – це 

«система організаційно-структурних утворень, які на законних підставах 

набули владних повноважень для їх реалізації в публічних інтересах» [40, c. 

212]. На думку Т.О. Мацелик публічна адміністрація «визначається однією із 

основних категорій сучасного адміністративного права та розглядається у 

двох аспектах : структурному та процедурному. Відповідно до структурного 

підходу публічна адміністрація окреслюється як сукупність різних 

організацій, що виконують публічні функції. До цих організацій відносять: 

органи виконавчої влади та виконавчі органи місцевого самоврядування» [41, 

с. 195]. Що стосується процедурного підходу, то його сутність «визначається 

як сукупність організаційних дій, діяльності та заходів, які виконуються 

різними суб’єктами та інституціями на основі закону та у межах, визначених 

законом для досягнення публічного інтересу» [42, c. 10]. За твердженням 

Т.О. Коломоєць діяльність публічної адміністрації (публічне 

адміністрування) – це «сукупність організаційних дій, діяльності та заходів, 
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які виконуються різними суб’єктами та інституціями на основі закону та у 

межах, визначених законами, для досягнення публічного інтересу» [15, с. 54]. 

Отже, можна сказати, що публічне адміністрування безпосередньо 

пов’язується з діяльністю публічної адміністрації, – органів виконавчої влади 

та місцевого самоврядування. Тобто публічна адміністрація – це категорія, 

що ідентифікує адміністративну організацію публічної влади, у свою чергу, 

публічне адміністрування – це категорія, що характеризує функціонування 

публічної адміністрації, види, способи, методи її діяльності і виражає 

адміністративну форму публічного управління.  

Водночас, Н.І. Обушна вважає, що публічне управління має свої 

особливості, які випливають з того факту, що «суб’єкт публічного 

управління володіє повноваженнями, похідними від публічної влади (різні 

способи, засоби і методи застосування якої формують його сутність)» [43, с. 

60]. Відповідно до позиції О.В. Митяй і О.М. Світового, «публічне 

адміністрування і є державним управлінням, автори наполягають на 

фактичній заміні поняття державне управління на публічне адміністрування» 

[44, с. 128]. Але, така фундаментальна трансформація поняття «державне 

управління» на «публічне адміністрування» потребує закріплення його в 

нормативно-правових документах, а також чіткого визначення кола 

учасників, їх повноважень тощо. Є.І. Таран підкреслює, що термін «державне 

управління» не є точним відповідником терміна «публічне управління» і за 

своїм значенням наближений до терміна «публічне адміністрування». 

Основним на думку автора залишається те, що «ключовим аспектом 

державного управління є держава, а ключовим аспектом публічного 

управління є народ» [45, с. 36]. Так, в Конституції України (ст. 5) чітко 

зазначено, що «народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування» [46]. В.М. Нагаєв так само 

зазначає, що «народ є джерелом влади. Іншими словами народ обирає владу, 

делегуючи їй певні свої функції. Влада виконує такі специфічні функції, як: 

управління, оборонна, соціальна та економічна. Ці функції влада, в особі 
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органів державної влади, реалізовує у вигляді політики. Відповідно, всі ці 

специфічні державні функції мають особливість публічності. Тобто вони 

надаються для народу (суспільству). Коли ми говоримо про публічне 

управління, то, відповідно, маємо на увазі управління, участь у якому бере 

народ» [47, с. 13]. З огляду на ознаку публічності державного управління та 

впливу суспільства на його дії, автор зазначає, що «публічне управління − це 

«взаємодія органів державної влади з суспільством у вигляді реалізації 

специфічних державних функцій з метою забезпечення соціальнополітичного 

ефекту» [47, с. 13]. Розкриваючи зміст публічного адміністрування В.М. 

Нагаєв стверджує, що – це «метод управління, який з одного боку забезпечує 

надання суспільству послуг щодо законодавства, з іншого боку – реалізацію 

обраного типу політики, яку втілюють державні службовці, яким було 

делеговано повноваження під час волевиявлення народу на виборах, як в 

межах країни так і закордоном, у всіх напрямах її прояву» [47, с. 13]. При 

цьому науковець пов’язує публічне адміністрування з публічною політикою, 

які вважає «двома сторонами однієї медалі, які не можуть бути відділені 

через неможливість окремого існування. Одна приймає рішення, інша – його 

виконує. Розробка публічної політики є безперервним процесом, що не може 

завершитись її реалізацією, оскільки завжди існує необхідність покращення. 

Публічне адміністрування пов’язане зі здійсненням публічних інтересів, що 

використовуються політичними діячами у передвиборчих програмах» [47, с. 

8]. Це свідчить про безпосередній зв’язок та взаємовплив публічного 

адміністрування з функціонуванням політичних партій в Україні, які є 

об’єктами такого адміністрування.  

Переходячи до розкриття особливостей застосування терміну 

«публічного адміністрування у сфері функціонування політичних партій», 

слід наголосити, що найбільшу поширеність він отримав як характеристика 

адміністративно-правового регулювання правового статусу політичних 

партій як суб’єктів адміністративного права, які є учасниками 

адміністративних правовідносин. Розглядаючи політичні партії саме в аспекті 
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адміністративно-правового регулювання, слід враховувати, що: 

адміністративне право є галуззю публічного права, головне завдання якої – 

забезпечення публічних потреб та інтересів у процесі владно-управлінської 

діяльності, владна сторона адміністративно-правових відносин у першу чергу 

має керувати не поведінкою інших суб’єктів (у горизонтальних відносинах 

вона фактично не може цього робити), а процесами, які пов’язані з 

реалізацією конкретних публічних потреб у визначеній частині управлінської 

сфери (адміністрування). Таким чином, політичні партії як суб’єкти 

адміністративного права, у процесі здійснення своєї діяльності, у першу 

чергу, стикаються з публічними потребами та інтересами, які представляє 

суб’єкт публічної адміністрації. 

К.Б. Драмаренко, досліджуючи адміністративно-правове регулювання 

діяльності політичних партій в Україні, розглядає публічне адміністрування 

політичних партій в декількох аспектах: по-перше в контексті створення 

(легалізації), реорганізації та ліквідації політичних партій в Україні автор 

зазначає, що публічне адміністрування політичних партій – це діяльність 

держави в особі її органів та посадових осіб зі створення узгодженої системи 

умов, засобів і способів, які гарантують та надають політичним партіям 

реальну можливість здійснення їх прав, свобод і законних інтересів, а також 

виконання покладених на них обов’язків [48, с. 112]; по-друге пропонує 

визначення публічне адміністрування внутрішньої організаційної діяльності 

політичних партій – це складова адміністративної діяльності публічної 

адміністрації через непрямий адміністративний вплив, що об’єднує питання 

легалізації політичних партій, створення їм належних умов для політичної 

діяльності у межах чітко прописаних законодавством контрольних заходів з 

метою недопущення створення і функціонування в Україні ідеологічно 

заборонених політичних партій, таких, що посягають на конституційний 

устрій та територіальну цілісність України, та недопущення ними порушення 

прав і свобод громадян, що здійснюються на основі реалізації певних засад і 

в певних формах, методах та адміністративних процедурах діяльності 
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публічної адміністрації [48, с. 185]; по-третє, аналізує публічне 

адміністрування фінансів політичних партій, вважає його одним із найбільш 

жорстких чинників прозорого контролю публічної адміністрації та 

суспільства за діяльністю політичних партій [48, с. 185]. Водночас, науковець 

наголошує, що публічне адміністрування політичних партій складається з 

засадничих, публічних інструментарних та адміністративно-процедурних дій 

[48, с. 90], при цьому не розкриває специфіку названих елементів. 

Отже, на основі аналізу сутності та змісту досліджуваних понять, 

можна резюмувати, що публічне управління має більш широкий обсяг 

керуючого впливу ніж державне управління, оскільки має відношення до 

суспільства і держави в цілому, до діяльності, орієнтованої на досягнення 

загальносоціальних цілей. Тобто, державне управління виконує завдання і 

цілі, поставлені державою, а публічне управління спрямоване на досягнення 

суспільно значимого результату. У державному управлінні об’єктом є 

держава, у публічному, – це суспільство. Відтак, публічне управління вміщує 

державне управління, у свою чергу, публічне адміністрування є сполучною 

ланкою між цими категоріями.  

Узагальнення наукових підходів також доводить, що термін «публічне 

адміністрування» набагато ширше терміну «державне управління», тому що 

«охоплює своїм змістом не тільки виконавчорозпорядчу діяльність органів 

виконавчої влади, спрямовану на реалізацію державно-владних приписів, але 

і правотворчу діяльність законодавчої влади, спрямовану на вироблення 

приписів, а також правозастосовчу діяльність судової влади, спрямовану на 

захист і відновлення порушених прав і свобод людини і громадянина та 

притягнення до відповідальності осіб, які вчинили протиправні діяння» [49, 

с. 145], і з цим слід погодитись.  

Таким чином, викладене дозволяє зробити висновок, що публічне 

адміністрування – врегульована нормами права діяльність органів публічної 

адміністрації, спрямована на реалізацію законних прав і свобод людини і 

громадянина, задоволення публічних інтересів, потреб суспільства і держави, 
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виконання нормативно-правових актів, що видаються органами державної 

влади та місцевого самоврядування, забезпечення верховенства права, 

додержання Конституції та законодавства України.  

Підсумовуючи вищевикладене, можна сформулювати наступне 

визначення поняття «публічне адміністрування у сфері функціонування 

політичних партій» – це врегульована нормами адміністративного права 

процедурна діяльність органів публічної адміністрації, що спрямована на 

реалізацію прав, свобод і законних інтересів політичних партій, як учасників 

адміністративних правовідносин, для задоволення публічних інтересів, 

потреб суспільства і держави, виконання нормативно-правових актів, що 

видаються органами державної влади та місцевого самоврядування, 

забезпечення верховенства права, додержання Конституції та 

законодавства України [50, с. 73]. 

Виходячи з цього, публічне адміністрування у сфері функціонування 

політичних партій передбачає наступні важливі для вираження його 

сутності ознаки:  

- нормативно-правовий характер (регулюється на підставі норм 

адміністративного права, тобто нормативно-правових актів, які визначають 

статус органів публічної адміністрації та їх компетенцію, а також які містять 

особливості функціонування політичних партій);  

 - адміністративно-процедурна спрямованість діяльності публічної 

адміністрації (має ознаки адміністративних процедур, окрім того вони 

відображають зовнішню спрямованість такого адміністрування);  

- направленість на реалізацію прав і законних інтересів політичних 

партій, прав, свобод і законних інтересів осіб, які є членами політичних 

партій, потреб суспільства і держави;  

- юридично-владний, виконавчо-розпорядчий характер (виконання 

вимог нормативно-правових актів, що видаються органами публічної 

адміністрації); 
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- наявність спеціального об’єкта адміністрування – функціонування 

політичних партій (тобто добровільних об’єднань громадян - прихильників 

певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю 

метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере 

участь у виборах та інших політичних заходах). 

 

 

 

1.2. Політичні партії, функціонування яких є об’єктом публічного 

адміністрування: сутність і значення  

 

 

Дослідження засад публічного адміністрування у сфері 

функціонування політичних партій в Україні є неможливим без розгляду 

поняття «політичні партії». Зазвичай, головні риси та функції суспільних 

інституцій знаходять стисле відображення у дефініціях, що визначають їх як 

поняття. Поняття «політична партія» є предметом багатьох наукових 

досліджень та прикладних наук, оскільки виконує суспільно важливі та 

державотворчі функції у будь-якому демократичному суспільстві. В окремих 

випадках вчені та законотворці користуються поняттями «партія», 

«політична сила», однак, найбільш повним є поняття «політична партія», 

адже використовуючи його, можна розмежувати за значенням інші 

об’єднання громадян, що хоч і уособлюють інтереси своїх членів чи певної 

соціальної групи, але не містять у своєму змісті політичної складової, а, 

відтак, і можливостей здійснення реальної державної влади [51, с. 99]. 

Етимологічно поняття «політична партія» (в сучасній інтерпретації від грець. 

Πολιτική – державні та суспільні справи; від лат. раrtis означає ділю, 

розділяю) – «добровільне об’єднання людей, котрі прагнуть домогтися 

здійснення ідей, які вони поділяють, задоволення спільних інтересів. Це 

організована певним чином частина якоїсь соціальної верстви, класу, 
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покликана висловлювати і захищати інтереси цієї спільноти, домагатися їх 

дотримання і виконання, бути її політичним «голосом», «уособленням» 

окремих групових інтересів» [52, с. 68]. Визначаючи поняття «політична 

партія», фахівці у галузі політичної теорії вказують на чотири її ознаки: «1) 

партія як суб’єкт певної ідеології або особливої світоглядної орієнтації; 2) як 

організація, тобто достатньо тривке об’єднання людей на різних рівнях – від 

місцевого до міжнародного; 3) мета партії – завоювання та здійснення влади 

(хоча бувають партії, які вбачають свій обов’язок у пробудженні суспільної 

думки навколо болючих суспільних проблем); 4) кожна партія прагне 

забезпечити собі підтримку народу – від голосування за неї до активного 

членства» [52, с. 68]. М.І. Обушний звертає увагу, що сучасні дослідники 

політичних партій пропонують великий набір найрізноманітніших підходів 

до визначення сутності політичної партії. В основу того чи іншого підходу 

кожен із дослідників, як правило, кладе якийсь певний критерій, що, 

зрештою, вирішальним чином позначається на визначенні сутності 

політичної партії. Автор виокремлює декілька з них, а саме: «1) ідеологічний 

підхід, при якому політичні партії визначають як групи людей, об’єднаних 

спільною ідеологією і діють на основі спільної програми; 2) організаційно-

структурний підхід, згідно з яким партія – об’єднання людей, що має свою 

особливу структуру та організацію; 3) інституціональний підхід (при 

визначенні сутності політичної партії виходять із того, що партія – це 

політичний інститут суспільства в системі держави); 4) функціональний (в 

основу визначення сутності політичної партії кладуть функції, що покликана 

виконувати партія); 5) за критерієм мети політичну партію визначають як 

громадську організацію, що ставить собі за мету завоювати владу та 

забезпечити активним її членам певні вигоди (духовні і матеріальні) чи 

особисті привілеї, або ж інше водночас; 6) за класовим критерієм політична 

партія визначається як класова організація, оскільки вона відображає 

уявлення певного класу, який не тільки репрезентує і захищає його інтереси, 

а і є його частиною. На підставі розглянутих підходів вчений-партолог 
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характеризує політичні партії як спільність людей, об’єднаних ідеологічно та 

організаційно з метою завоювання (в результаті виборів або іншими 

шляхами), утримання і використання державної влади для реалізації інтересів 

тих чи інших соціальних груп, верств, етнічних та інших соціальних 

спільностей» [53, с. 66-68]. Саме через політичні партії виражається воля 

різноманітних верств громадян в органах влади, формується відповідальність 

перед народом урядових структур. Партії є «тим містком, який з’єднує різні 

елементи суспільства та окремого громадянина з владними структурами» [54, 

с. 323]. 

Слід зазначити, в науковій літературі немає однозначного розуміння 

поняття «політична партія». Так, К.А. Ісаєв визначає, що політична партія – 

це «громадське об’єднання, створене з метою участі громадян у політичному 

житті суспільства засобами формування і виразу їх політичної волі, участі у 

громадських і політичних акціях, виборах і референдумах, а також з метою 

представництва інтересів громадян в органах державної влади та органах 

місцевого самоврядування» [55]. Л.І. Кормич і Д.С. Шелест вважають, що 

політичні партії – це «громадські утворення, що переслідують мету вибороти 

владу в державі, утримати її, ефективно використовувати, реалізуючи 

політичну волю громадян» [56, с. 11-12]. Ю.Р. Шведа пропонує під поняттям 

«політична партія» розуміти «сукупність осіб, ідеологічно та організаційно 

об’єднаних метою завоювання, утримання та використання державної влади, 

а також для реалізації інтересів тих чи інших суспільних груп. Автор надає 

узагальнене визначення політичній партії – це специфічна громадська 

політична організація яка має особливий правовий статус у державі, її 

національноавтономному чи міждержавному утворенні, є угрупованням 

людей, добровільно об’єднаних між собою спільністю політичних поглядів, 

як звичайно, формально зафіксованих у програмних документах, а також, 

спираючись на певну ідеологію та організацію і представляючи певні 

ідеологічно оформлені соціальні інтереси, бажає активно брати участь у 

суспільно-політичному і державному житті, має на меті завоювання і 
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здійснення влади в державі» [57, c. 53-55]. Ю.А. Юдін визначає політичну 

партію таким чином – це «громадське об’єдання, яке створене для участі у 

політичному процесі з метою завоювання та здійснення державної влади 

конституційними засобами, діє на постійній основі і має політичну 

програму» [58, c. 50]. Важливим критерієм політичних партій на думку Л.В. 

Гонюкової є «тяжіння до влади, тобто намагання здобути, захопити, прийти 

до влади, брати участь (самостійно, або в коаліції) у здійсненні політичної 

влади, яка може розглядатися як виконавча або законодавча влада, влада на 

центральному, регіональному чи місцевому рівнях» [59, c. 12]. М.Ф. Юрій 

визначає політичну парію як «організовану групу громадян, що виражає 

інтереси тих чи інших соціальних верств і прагне до реалізації своєї мети 

шляхом боротьби за державну владу і її використання» [60, с. 167].  І.В. 

Решевець наголошує на тому, що «політичні партії є тим інститутом, що 

здійснює державну політику та політико-адміністративне управління» [61, с. 

143]. Отже, за більшістю наведених підходів щодо визначення поняття 

«політична партія», присутня характеристика, що вказує на прагнення 

політичних партій мати безпосереднє відношення до публічної влади в 

державі, до процесу її формування, реалізації, утримання, впливу, здійснення 

законотворчої діяльності тощо. Тобто у визначених критеріях політичні 

партії – це  політичні організації, які беруть участь у політичному процесі і є 

суб’єктами державно-владної діяльності.  

Проте, з точки зору правових критеріїв, політична партія визначається 

як «вільно створена автономна організація, що об’єднує громадян на основі 

загальних переконань і мети, діє на демократичних принципах та на основі 

гласності, публічності, відкритості, сприяє формуванню і вираженню 

політичної волі народу, використовуючи мирні і конституційні засоби, 

зокрема участь у виборах, і в разі перемоги та отримання статусу правлячої 

розробляє і впроваджує свій політичний курс, здійснює контроль за 

діяльністю уряду» [62, с. 27], що вказує на державно-владну суб’єктність. У 

словниково-довідниковій літературі зазначено, що партія політична – це 
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«добровільне об’єднання людей, що прагнуть домогтися здійснення ідей 

щодо шляхів розбудови держави, задоволення спільних інтересів шляхом 

здобуття і здійснення влади. У демократичних суспільствах політичні партії 

відіграють важливу роль у формуванні та діяльності системи державної 

влади. Надзвичайно важливою є роль політичних партій у виборах» [10, с. 

115]. І.В. Гладуняк стверджує, що політичні партії займають унікальне 

становище, оскільки одночасно виступають інститутом громадянського 

суспільства і державної влади [63, с. 6]. В.В. Залізнюк вважає, що політична 

партія – це «група людей, що бореться за владу шляхом участі у виборчому 

процесі. При цьому, працюючи над юридичною дефініцією політичної партії 

саме як учасника виборчого процесу, автор звертає увагу на те, що слід 

передусім змістити акцент на прагненні політичної партії отримати владу. По 

суті, це відрізняє політичну партію від інших об’єднань «за інтересами» [64, 

с. 101]. І.О. Поліщук розглядає політичну партію як «добровільну 

організацію, що виражає прагнення її членів до здобуття та утримання 

державної влади шляхом безпосередньої участі у виборах кандидатів, які 

обіймають посади в законодавчих інститутах або в інститутах виконавчої 

влади [65, с. 107]. На думку Г.Г. Петришиної-Дюг політична партія – 

«добровільне структуроване об’єднання громадян, яке діє на постійній основі 

та об’єднує громадян на основі спільності їхніх політичних поглядів, ідей, 

переконань, бере участь у виробленні державної політики, формуванні 

органів державної влади та здійсненні публічної влади з метою реалізації 

політичної волі виборців» [66, с. 61]. Натомість, на думку О.А. Зарічного 

«політичні партії за своєю правовою природою не можуть виступати 

інститутами державної влади, бо діють не від імені держави і не наділені 

державно-владними повноваженнями. На переконання автора політичні 

партії можуть виступати інститутами політичної, проте не державної влади»  

[67, с. 130]. Відтак, в процесі дослідження політичних партій науковий 

інтерес часто зосереджено на їх ролі у політичній системі суспільства. Звідси 

й особливості правових визначень цього поняття.  
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Для усвідомлення сутності і значення дефініції «політична партія», 

необхідно звернутися до аналізу її ознак. Так, О.В. Гейда виокремлює 

основні ознаки політичних партій, а саме:  

«1) це громадські об’єднання, мета яких полягає у здійсненні 

державної влади; 2) це об’єднання індивідів на основі спільності політичних 

поглядів, які відображаються у програмах партій; 3) це об’єднання, яке діє на 

постійній основі, має формалізовану організаційну структуру. При цьому, 

наголошує автор, за відсутності хоча б однієї з цих ознак, – громадське 

об’єднання втрачає юридичний статус партії» [68, с. 5]. 

Сутність політичних партій визначається низкою обов’язкових ознак, 

що характеризують їх як суб’єктів державно-владної діяльності. Кожна з них 

вказує на окремий і суттєвий аспект державно-владної суб’єктності, а у 

сукупності вони характеризують політичну партію як суб’єкта державно-

владних відносин. Найголовнішими серед цих ознак визначають такі:  

- особливість, складність даного інституту, діяльність якого 

сконцентрована на вищому інституціональному рівні державної влади і 

охоплює три взаємопов’язані сфери: соціальну, політичну, адміністративно-

управлінську;  

- захист інтересів певної частини суспільства і наявність ідеології, що 

обґрунтовує її претензії на державну владу;  

- довготривалість партійного об’єднання, що функціонує на різних 

рівнях політики і державної влади; намагання просувати своїх представників 

до органів законодавчої і виконавчої влади, прагнення до накопичення 

«політичного капіталу» – депутатських мандатів та урядових портфелів;  

- діяльність в органах законодавчої і виконавчої влади, організація 

ефективного управління як у самій партії, так і в державі як необхідна умова 

для збільшення «політичного капіталу»;  

- участь у виборах як єдиний легітимний шлях до отримання посад в 

органах законодавчої і виконавчої влади;  
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- безпосередня участь у прийнятті політичних та управлінських 

рішень з допомогою завоювання і здійснення влади одноосібно чи в коаліції;  

- прагнення здійснювати вплив на формування уряду та контроль за 

політикою і діяльністю уряду;  

- організація діяльності уряду, що визначається рішеннями партійних 

лідерів;  

- забезпечення зв’язку між соціальними групами та інтересами і 

урядовими інститутами;  

- підготовка політичного персоналу; 

- дотримання партіями «правил гри», що визначаються особливостями 

їх рольового статусу в органах державної влади [62, с. 31]. Тобто, виключною 

місією політичних партій є участь у формуванні вищих органів законодавчої 

і виконавчої влади. Зростає прагнення партій не лише до завоювання 

політичної влади у вищих представницьких інституціях, а й діяльність у 

виконавчих структурах, що є їх суттєвою ознакою [62, с. 21]. Н.А. Липовська, 

І.В. Письменний зауважують, що «політичні партії перемагаючи в боротьбі 

за державну владу, набувають характерних ознак суб’єктів державного 

управління. Передусім, це можливість і здатність впливати на соціальні 

процеси в межах всієї держави, зокрема шляхом нормотворчої діяльності» 

[69, с. 22]. І.В. Артеменко вважає, що «специфіка політичних партій як 

суб’єктів державної влади визначається й тим, що вони забезпечують 

інтегрування різноманітних інтересів, а на основі цього об’єднання за участю 

партій виробляються нормативні рішення, які стають регулятивними 

правилами для функціонування соціального середовища. Водночас, політичні 

партії реалізують власні партійні програми та рішення, які через механізми 

державної влади мають можливість перетворюватися на конкретні дії» [70]. 

Отже, державно-владну суб’єктність політичних партій визначають як 

діяльність політичних партій в органах державної влади (в парламенті й 

уряді) та органах місцевого самоврядування (у межах делегованих 

виконавчим органом місцевого самоврядування державно-владних 
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повноважень), завдяки якій вони є розробниками політичної стратегії 

суспільного розвитку, що отримує схвалення в процесі відповідних виборів 

безпосередніми учасниками реалізації державної влади, здійснюють 

вирішальний вплив на неї шляхом формування уряду, контролюють його 

діяльність та забезпечують інституційну відповідальність двох гілок влади 

перед суспільством [71]. Таким чином, політичні партії сполучають між 

собою органи публічної влади (виконавчу і законодавчу гілки влади) і 

громадян. Саме завдяки діяльності політичних партій забезпечується 

функціонування законодавчих органів і органів виконавчої влади. 

Політичні партії, як громадські об’єднання, слід відрізняти від інших 

схожих правових явищ. Громадські об’єднання – поняття, яке включає 

громадські організації, громадсько-політичні рухи, політичні партії тощо. 

Політичний плюралізм (від лат. рluralis – множинний) – система влади,  

заснована на взаємодії і протилежності дій політичних партій і суспільно-

політичних організацій, тобто базується на багатоманітності політичних сил 

[72, с. 491]. З філософської точки зору під політичним плюралізмом 

розуміються рівні, гарантовані конституцією і законами країни можливості 

боротьби за державну владу, а також впливу на неї різних соціальних груп 

через політичні партії та інші інститути громадянського суспільства, 

конституційно-правовий статус яких врегульовано законом [73; 74]. 

Політичні партії, громадські організації, політичні рухи, відображаючи ті чи 

інші соціальні інтереси та сповідуючи певну ідеологію, відповідно до неї 

розробляють свої програми, стратегію і тактику політичних дій. Жодна 

організація не повинна представляти все суспільство, нав’язувати йому свою 

волю. Ніхто не може володіти монополією на істину, на єдино правильний 

шлях розв’язання суспільних проблем [75, c. 39]. О.Г. Мучник зазначає, що 

політичний плюралізм – це право створення і вільної діяльності будь-яких 

суспільних об’єднань, політичних партій і рухів для вираження 

багатоманітних інтересів різних соціальних прошарків суспільства [76, c. 

175]. Принцип політичного плюралізму дозволяє відобразити все розмаїття 
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політичних уподобань населення і є загальновизнаним у міжнародному праві. 

Він втілений у багатьох міжнародних документах універсального характеру. 

Нині принципи політичного плюралізму, або багатопартійності, закріплено в 

конституціях майже усіх країн світу. Отже, зараз у більшості держав 

політичні партії є необхідним елементом механізму здійснення народовладдя 

[77, c. 34]. Конституція України [46] не стала винятком, закріпивши у ст. 15 

не лише положення про те, що суспільне життя в Україні ґрунтується на 

засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності, а й 

гарантувала свободу такої діяльності з боку держави.  

Варто зауважити, що специфічною формою політичної активності 

громадян є суспільно-політичні організації та рухи, які відрізняються метою, 

способами її реалізації, ідейними та доктринальними засадами. Суспільні 

організації виникають тоді, коли кілька осіб об’єднуються і між ними 

встановлюються певні зв’язки. Слід зазначити, що такі організації і 

об’єднання громадян формуються передусім, як інструмент реалізації потреб 

та інтересів цих громадян. Тому, природна потреба людей в об’єднаннях є 

наслідком спільності їхніх соціальних статусів (станів) і т. ін. Отже, 

громадське об’єднання це – «добровільне формування, що виникло як 

результат вільного волевиявлення громадян, об’єднаних на основі спільності 

інтересів, у тому числі нерідко і політичних» [53, с. 6]. І таке поняття 

відрізняється більш загальним характером по відношенню до політичних 

партій. 

Найпоширеніше розуміння поняття «політична організація» – це вид 

суспільної організації, створеної на основі спільної діяльності індивідів для 

досягнення певної мети та політичних інтересів. Характерними ознаками 

політичних організацій визначають: усталене членство, структурованість, 

дисциплінованість та відповідальність, односпрямованість дій з реалізації 

проголошених програм і мети. Зазвичай політична організація складається із 

лідера, його найближчого оточення, заступників, близьких прибічників, ін. 

активних та пасивних членів. За видами політичні організації розподіляються 
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на державні (парламент, уряд, органи державного управління і місцеве 

самоврядування) і недержавні (партії політичні, громадські організації та 

рухи, культурні, спортивні та інші об’єднання). За соціальною ознакою вони 

можуть бути класовими, національними та ін. За політичним виміром їхньої 

діяльності виділяються власне політичні організації (політичні партії), 

суспільно-політичні, в яких певна ступінь політичності межує з 

неполітичним змістом (профспілки) і неполітичні організації (громадські 

об’єднання за різноплановими інтересами). Політичні організації можуть 

бути регіональними, загальнодержавними, міждержавними і міжнародними. 

За змістом своєї ідеології, програмних і статутних вимог – демократичні, 

соціал-демократичні, ліберальні, консервативні тощо [78, c. 589]. Отже, 

політична організація – це добровільне об’єднання громадян, створене на 

засадах спільної діяльності з метою реалізації політичних цілей. Основна 

функція таких організацій − захист політичних інтересів певних соціальних 

груп чи суспільства в цілому. Політичні організації, як правило, мають 

фіксоване членство, певну структуру. Їх діяльність регулюється 

відповідними нормативними актами. Для досягнення мети використовуються 

різноманітні засоби політичної діяльності (агітаційно-пропагандистські, 

інформаційно-комунікаційні, ідеологічні, організаційні, психологічні тощо). 

Існують форми громадських об’єднань, у яких поєднуються ознаки 

громадських організацій і політичних партій, – це «політичні рухи» або т.зв. 

«фронти». На думку Ю.Р. Шведа фронт є масовою, централізованою та 

дисциплінованою організацією. Його цілі звичайно значно ширші ніж просто 

політичні [79, c. 367]. В.В. Зубар, досліджуючи роль сучасних суспільно-

політичних рухів у розвитку української державності, зауважує, що 

«суспільно-політичні рухи вливають на політичне життя країни, на політичну 

владу, часто діючи як групи тиску. Політичний рух виступає як політична 

сила всередині держави, як складова політичної системи або істотний фактор 

її заміни чи вдосконалення. Суспільно-політичні рухи не ставлять перед 

собою мету завойовувати державну владу, що є характерним для політичних 
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партій, проте вони можуть зіграти істотну роль зі зміною правлячих сил і 

навіть характеру влади. На відміну від політичних партій, рухи не входять у 

державні інститути, хоча є частиною політичної системи суспільства, їх 

вплив на уряд здійснюється опосередковано. Характерною рисою, що 

відрізняє політичний рух від усіх інших суспільних течій і об’єднань є те, що 

політичний рух використовує для досягнення політичної мети політичні 

засоби, методи і способи, тобто завойовує політичну владу шляхом масових 

політичних заходів і виступів або впливає на засоби та методи здійснення 

політичної влади, добиваючись реалізації економічних і соціальних проблем. 

До суспільно-політичних рухів належать об’єднання громадян, що 

виникають для реалізації певної мети, вони є масовими і споріднені з 

громадськими організаціями. Суспільно-політичний рух може бути 

структурно неоформленим, але його сила відчутна в суспільстві. Найчастіше 

діяльність суспільно-політичних рухів зумовлюють: поглиблення кризи в 

різних сферах суспільного життя; зростання екологічної небезпеки; 

відстоювання прав і свобод людини тощо. Практика показує, що після 

вирішення поставлених завдань такі рухи або розпадаються, або 

консолідуються в нові політичні партії чи громадсько-політичні організації. 

У своїй діяльності суспільно-політичні рухи можуть керуватися 

загальнонаціональними або загальнолюдськими завданнями чи інтересами, а 

життєздатність суспільно-політичного руху визначає як його організація, так 

і внутрішня та зовнішня діяльність [80, с. 67]. Суспільно-політичні рухи на 

думку вченого є «однією з форм реалізації самоврядування та суспільних 

зв’язків; індикатором демократичності політичної системи й режиму; 

відображенням рівня політичної свідомості й культури; формою реалізації 

суспільних інтересів. Сучасні суспільно-політичні рухи в демократичних 

державах є невід’ємним компонентом їхнього політичного буття, вони є 

виявом плюралізму, посилюють ефективність багатопартійності» [80, с. 69]. 

І.А. Гомза розуміє під суспільно-політичним рухом «організаційну форму 

діяльності колективних акторів, яка спрямована на характер соціальної 
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структури суспільства, політичні інститути, які її регулюють, чи культурні 

шаблони соціальної взаємодії. З цього визначення автор робить висновок, що 

основоположною характеристикою соціально-політичних рухів є їхня 

спроможність артикулювати соціальні проблеми і якщо не вирішувати їх, то 

принаймні вказувати на них тим інституціям, які можуть це зробити, перш за 

все – державному апарату» [81, с. 12]. В.М. Бебик наголошує, що «суспільно-

політичні рухи відрізняються від суспільних організацій, як правило, 

відсутністю фіксованого членства, хоча це й не є провідною 

характерологічною ознакою. Суспільно-політичні рухи, які об’єднують на 

основі однієї-двох ідей політичні сили, що стоять на різних політичних та 

ідеологічних платформах, не можуть існувати впродовж тривалого часу. 

Здебільшого вони перетворюються на партії, оскільки нові завдання 

потребують чіткішої організації діяльності.  Суспільно-політичні рухи, 

виконують функції індикаторів невдоволення громадян, е компонентом 

системи груп тиску на центри прийняття політичних рішень, 

інституціоналізованим каналом залучення громадян до політики, а отже, 

засобом сприяння прийняттю оптимальніших рішень щодо соціального 

управління державою й суспільством» [82]. Діяльність громадсько-

політичних організацій і рухів характеризується тим, що вони не мають 

ніяких владних повноважень і не мають на меті оволодіти державною 

владою, хоч їхня діяльність за певних умов може набирати політичного 

характеру. Виходячи з цього, громадсько-політичні організації і рухи 

класифікують за такими показниками: рід діяльності (конструктивно 

зорієнтовані, пізнавальні, опозиційні, аматорські, національні та ін.); 

поставлені цілі (соціально-ціннісні й асоціальні – інтереси (економічні, 

професійні, релігійні, суспільно-політичні та ін.); правовий статус (легальні й 

нелегальні); cоціально-класові ознаки (робітничий, фермерський рух); 

спонукальні мотиви виникнення; масштаби діяльності; ставлення до 

існуючого ладу; ступінь і форма організації [53, с. 11-12]. Різні об’єднання є 

стрижнем структурованого громадянського суспільства, однак особливо 
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важлива роль у реалізації свободи політичної діяльності громадян держави, 

здійсненні їх права на участь в управлінні державними справами, а також у 

забезпеченні політичної та ідеологічної багатоманітності (плюралізму) 

належить політичним партіям як специфічному виду об’єднань громадян [83, 

с. 122]. Політичні партії є найважливішим інструментом, що дозволяє 

забезпечити і участь громадян у політичному житті, і вираження волі народу, 

яка повинна бути перманентним вказівником для публічної влади в 

демократичній державі [84, с. 124]. Участь у політичних партіях забезпечує 

для громадян подвійну можливість: по-перше, формувати представників для 

владної діяльності, по-друге, контролювати публічну владу [85, с. 11]. Так 

само особи можуть реалізовувати свої наміри і під час участі у інших 

громадських об’єднаннях та політичних рухах. 

З огляду на це варто систематизувати базові ознаки (критерії), що 

позиціонують політичну партію серед інших громадських об’єднань. Це, 

зокрема: 1) участь у політичному процесі; 2) діяльність, спрямована на 

завоювання та здійснення державної влади; 3) наявність політичної 

програми, в якій відображені погляди партії на устрій суспільства та 

держави, засоби, за допомогою яких партія хоче реалізувати свою програму; 

4) постійна формалізована організаційна основа [86, с. 38-39]. Від інших 

політичних інститутів політичні партії відрізняються специфічними 

функціями та характерними способами їх здійснення, визначеною 

внутрішньою організацією і структурою, наявністю політичних програм, 

ідеологічною системою орієнтацій, а також іншими ознаками. Будучи 

організаційно упорядкованою групою, що поєднує найбільш активних 

прихильників тих або інших цілей (ідеологій, лідерів), основною своєю 

метою партія ставить боротьбу за завоювання і використання політичної 

влади [87, с. 275]. Для розуміння специфіки функціонування політичних 

партій важливим є визначення їхніх функцій. Саме функції політичних 

партій є визначальною правовою категорією за допомогою якої 

розкривається їх суспільно-корисна роль та ті специфічні задачі, які партії 
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вирішують в процесі своєї діяльності з реалізації своїх програмних цілей. 

Функції політичних партій відображають її динамічну характеристику, тобто 

вони показують, що повинні робити політичні партії (напрямки їх діяльності) 

для досягнення й здійснення тих цілей і завдань, які стоять перед ними.  

Функція – одне з основних загально-наукових понять, воно виражає 

взаємозв’язок між різними об’єктами і дуже часто використовується як у 

працях вчених-правознавців, так і в текстах законів, підзаконних 

нормативно-правових актів, цілісне сприйняття змісту вказаної дефініції досі 

є дискусійним. Тому важливим є правильне тлумачення поняття функцій, що 

сприяє чіткому розумінню способів вирішення необхідних завдань. Окрім 

того, термінологія, яка лежить в основі дослідження суттєво впливає на 

остаточні висновки наукової праці. Приділяючи увагу етимології загального 

терміна «функція», можна помітити, що слово «функція» в аспекті семантики 

походить від латинського «functio», що в перекладі означає «виконання», 

«здійснення» [88, с. 498]. За словниковим визначенням досліджуване поняття 

використовується в таких значеннях: «це явище, яке залежить від іншого 

явища, є формою його виявлення та змінюється відповідно до його змін; 

робота кого-, чого-небудь, обов’язок, коло діяльності когось, чогось; 

призначення, роль чого-небудь» [89, с. 1552]; «специфічна діяльність 

організму людини, тварин, рослин, їхніх органів, тканин і клітин; величина, 

яка змінюється зі зміною незалежної змінної величини (аргументу); 

позначення дій над кількістю» [90, с. 824]. За соціологічним поглядом 

поняття «функція» розглядається в таких значеннях: 1) роль, яку визначає 

соціальний інститут (або приватний соціальний процес), виконує щодо 

потреб громадської чи більш високого рівня організації чи інтересів класів, 

що її складають, соціальних груп та індивідів. При цьому розрізняють явні 

функції, тобто такі, що збігаються з відкрито проголошеними цілями та 

завданнями інституту, та латентні (приховані) функції, які виявляють себе 

лише з плином часу й більшою чи меншою мірою відрізняються від 

проголошуваних намірів учасників цієї діяльності; 2) залежність, яка 
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спостерігається між різними соціальними процесами в рамках цієї суспільної 

системи. Вищенаведена залежність може бути простою та складною, 

багаторазово опосередкованою різними соціальними інститутами [91, с. 719]. 

З огляду на досліджувану тематику найбільшу зацікавленість виявляє 

сприйняття поняття «функція» в аспекті правової науки. Так, у теорії права 

О.Ф. Скакун, розкриваючи юридичну природу функцій держави, під ними 

розуміє головні напрями діяльності держави, що зумовлені цілями та 

завданнями та конкретизують її сутність. Водночас науковець акцентує увагу 

на тому, що функції держави відображають динамічну сторону державного 

буття [92, с. 74]. З точки зору адміністративно-правової науки В.Б. Авер’янов 

зазначає, що під функціями органів виконавчої влади слід розуміти відносно 

самостійні та якісно однорідні складники діяльності цих органів, які 

характеризуються цільовою спрямованістю [93, с. 257]. О.С. Проневич 

зазначає, що функція є окремим видом виконавчо-розпорядчої діяльності. 

Функції відображають зміст діяльності суб’єкта, значною мірою визначаючи 

його сутність і соціальне призначення. Дослідження функцій має прикладне 

значення, що зумовлено їх визначальним впливом на структуру та 

повноваження кожного конкретного органу виконавчої влади. Функції 

охоплюють сукупність способів, методів, прийомів і дій, за допомогою яких 

виконуються завдання і досягаються цілі [94, с. 141-142]. Водночас, на думку 

Л.В. Коваля, природним посередником між завданнями й очікуваним 

результатом (метою) управління виступає управлінська функція як практична 

діяльність на шляху реалізації цих завдань [95, с. 22]. Зі свого боку І.О. 

Сквірський звертає увагу на те, що функції та компетенція стосуються різних 

аспектів правового статусу державного органу: якщо функція передбачає 

певний напрям діяльності, орієнтований на відповідний результат, то 

компетенція означає юридичні можливості реалізації цієї діяльності [2, с. 

169-170]. Отже, переважно у науково-правових колах «функції» розглядають 

як напрями діяльності, що визначені завданнями та цілями відповідного 
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суб’єкта правовідносин, в яких відображено його сутність і призначення в 

державі та суспільстві загалом.  

В теорії політичних партій під функцією політичної партії 

розуміються завдання, які виконує політична партія в політичній системі 

певної держави. Йдеться, насамперед, про ті завдання, які виконують лише 

(або переважно) політичні партії [79, c. 286]. У найбільш широкому сенсі 

функція політичної партії означає «основні напрями діяльності, що 

випливають із цілей і завдань партій, визначають сутність і соціальне 

призначення цього політичного інституту та реалізуються в передбачених 

чинним законодавством формах і методах. Сучасні політичні партії є 

поліфункціональними організаціями, що зумовлено багатовимірністю 

інституту партії, яка одночасно виступає як в ролі виразника інтересів 

частині громадянського суспільства, так і в ролі організації, включеної на 

відміну від інших громадських об’єднань в систему владних відносин» [96, c. 

45]. Тому в аспекті адміністративно-правового дослідження вищенаведене 

дає можливість надати авторське визначення поняттю «функції політичних 

партій» – це визначені на нормативному рівні напрями діяльності 

політичних партій, що зумовлені метою та завданнями в процесі здійснення 

своєї діяльності щодо виконання загальнонаціональної програми. 

Для кращого розуміння місця і ролі політичних партій М.І. Обушний 

пропонує шляхом визначення та аналізу їх функцій, тобто тих завдань, які 

вони виконують. До сьогодні в партологічній науці поки що відсутній якийсь 

один підхід визначення функцій. Одні дослідники політичних партій 

виділяють групи функцій відповідно основних напрямків партійної 

діяльності – політичної, ідеологічної та організаційної. За таким підходом до 

політичних функцій включаються: виявлення, формування і задоволення 

інтересів великих суспільних груп, народу в цілому; боротьба за політичну 

владу, її використання або контроль над нею; формування органів державної 

влади, місцевого та регіонального самоврядування; вироблення та здійснення 

політичного курсу. До ідеологічних функцій партії відносять: розробку 
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партійної ідеології; ведення пропаганди, формування громадської думки; 

політичне виховання членів партії, широкого народного загалу. Організаційні 

функції партії передбачають: підготовку кадрів для партії, державного 

апарату та громадських організацій; проведення виборчих кампаній та інших 

політичних акцій; організація діяльності партійних фракцій в 

представницьких органах влади тощо. Інші дослідники-партологи виходять із 

того, що партії як складова політичної системи покликані розв’язувати два 

взаємопов’язані завдання – внутрішнього і зовнішнього спрямування. 

Відповідно, вони пропонують виділяти дві групи функцій – зовнішні та 

внутрішні. До останніх, зазвичай, відносять: організаційну будову партії та 

налагодження необхідних стосунків між первинними організаціями, а також 

між ними і вищестоящими партійними інстанціями; функцію політичного 

рекрутування, тобто поповнення рядів партії за рахунок нових членів; 

ведення фінансових справ (контроль за положенням партійної каси); 

підготовку з числа членів партії політичних лідерів, у тому числі і для 

висування кандидатів у представницькі органи влади тощо. Зовнішні функції 

мають більш складну структуру. До них, зазвичай, включаються: 1) соціальні 

функції – одні з найважливіших, тому що партії є ведучою частиною системи 

соціального представництва; 2) ідеологічні функції – зв’язані з розробкою 

партійної ідеології, програмних документів, а також зі здійсненням партійної 

пропаганди; 3) політичні функції – у першу чергу пов’язані з: боротьбою 

партії за політичну владу в суспільстві; 4) управлінські функції – 

здійснюються після перемоги на виборах, коли партії беруть участь у 

формуванні уряду чи беруть на себе відповідальність по керуванню 

державою, що виражається у відповідальності за діяльність осіб, висунутих 

нею [53, с. 70]. Такий широкий спектр функцій уособлює і різнозадачність та 

різноплановість політичних партій. 

У політологічній літературі поширеним є підхід авторів, котрі 

виділяють п’ять головних функцій політичних партій:  
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«1. Представництво інтересів. Політичні партії є важливими 

виразниками інтересів соціальних класів, прошарків і груп, трансформуючи 

велику кількість цих різноманітних і специфічних потреб і вимог у більш 

системні, зручні для оперування пакети пропозицій.  

2. Комунікативна функція. Партія виконує роль каналу вираження та 

формування ідей, цілей, завдань, тощо, який спрямований як вгору до 

вершини владної піраміди у державі, так і вниз – до найнижчих соціальних 

верств, та є визначальним для політичного управління в суспільстві.  

3. Формування політичних еліт та соціалізація. Партії слугують 

головним механізмом у комплектуванні та поповненні еліт, через який 

кандидати на політичні посади готуються і відбираються на всіх рівнях 

партійної піраміди та через який, зокрема обирається національне (державне) 

політичне керівництво. Відбір кандидатів усередині партій часто є більш 

вирішальним етапом, ніж подальші всенародні чи регіональні вибори (першу 

чергу в системах пропорційного представництва).  

4. Розробка політики та здійснення політичного курсу. У правлячій 

партії її лідер, що здійснюють політичне керівництво країною вирішують 

подвійне завдання щодо встановлення, впорядкування та забезпечення 

виконання спільних для всього суспільства цілей, національних інтересів 

даної держави.  

5. Функція соціальної інтеграції. Політичні партії, концентруючи у 

собі певну систему ідейних цінностей щодо здійснення політичної влади у 

суспільстві виступають об’єктами емоційної прихильності або протидії» [53, 

с. 71]. Такий своєрідний підхід заслуговує на увагу задля демонстрації 

реального потенціалу політичних партій. 

Основні функції політичних партій в умовах представницької 

демократії на думку А.В. Кройтор полягають «у агрегації, артикуляції та 

репрезентації інтересів різноманітних суспільних груп, боротьба за державну 

владу, формування громадської думки та порядку денного, формування та 

реалізація політичного курсу країни, політична соціалізація та ін. Політичні 
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партії відзначаються ідеологічною доктриною, структурою управління, 

специфічним правовим статусом у державі» [97, с. 110]. Ю.Р. Шведа вважає, 

що основні функції політичних партій здійснюють на трьох рівнях, а саме: 

«1) на рівні суспільства загалом роль політичних партій полягає у 

врегулюванні конфліктних ситуацій, що виникають. Вони є також основними 

засобами, за допомогою яких правляча еліта поширює свій вплив і 

намагається «змусити» народ прийняти її політику і, навпаки, засобом, за 

допомогою якого суспільство (чи його найактивніша частина) намагається 

впливати на процес державного управління. Партії – це інституції, які 

репрезентують народ і мобілізують його; 2) на рівні політичної системи 

партії є інституціями, які впливають на формування уряду, є ініціаторами 

виборчої системи (мажоритарної, пропорційної чи змішаної); 3) на рівні 

буденного життя політичні партії відіграють основну роль у залученні мас до 

політики та доборі політичних кадрів, їх підготовці та висуненні на вищі 

державні посади. Партії – важливий чинник, стабільності політичного 

режиму [79, c. 34].  

Значущість партій для політичного життя розкривається у функціях, 

які вони виконують стосовно суспільства і держави. В їх числі виділяють 

такі: 

- активізація і інтеграція великих суспільних верств; 

- артикуляція, тобто перетворення розмитих думок людей у конкретні 

пакети вимог і їх озвучення та агрегація інтересів, тобто погодження вимог 

певних верств населення, їх оформлення у політичні програми; 

- політична соціалізація і формування суспільної думки; 

- розробка політичної ідеології і програм розвитку суспільства; 

- рекрутування у політичну еліту і висування лідерів (у багатьох 

державах уряди і представницькі органи формуються з членів великих 

політичних партій, а президенти і прем’єр міністри, як правило, очолюють 

правлячі партії); 

- мобілізація виборців на виборах; 
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- участь у боротьбі за державну владу через вибори; 

- здійснення державного управління з приходом до влади або 

контроль за діяльністю влади; 

- рекрутування нових членів партії [98, с. 171].   

Я.Б. Ярош, аналізуючи основні функції, які виконують політичні 

партії у європейському співтоваристві узагальнює їх наступним чином: 

«- по-перше, це функція розвитку демократії. Усе більше політичні 

партії виступають у ролі складових громадянського суспільства та 

пропонують свою підтримку демократичній системі суспільства. Оскільки 

членство країн в Європейському Союзі передбачає, що держава досягла 

стабільності в контексті демократичних перетворень, захисту прав людини. 

Таким чином, партнерські відносини політичних партій та органів державної 

влади є дуже важливими для формування громадянського суспільства; 

- по-друге, політичні партії виконують важливу інформаційну 

функцію, яка полягає в оприлюдненні поглядів окремих груп суспільства 

(наприклад, відстоювання інтересів національних меншин) або груп, які 

дотримуються визначених поглядів (наприклад, захист навколишнього 

середовища). У цьому випадку політичні партії мають змогу донести до 

таких груп суспільства конкретну інформацію, минаючи недоступні для 

пересічного громадянина інформаційні канали; 

 - по-третє, функція сприяння впровадженню реформ. Політичні партії 

через свої осередки та канали на локальному, регіональному та 

національному рівнях мають змогу сприяти кращому розумінню та реалізації 

державної політики; 

- по-четверте, функція сприяння при реалізації проєктів. Встановлено, 

що політичні партії надають суттєву допомогу при управлінні, для 

моніторингу проєктів, які фінансуються Європейським Союзом, й успішно 

виконують цю функцію; 

- по-п’яте, функція сприяння європейській інтеграції. Політичні партії 

через свої структури та громадські організації популяризують створення 
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європейської громадської думки, тобто сприяють втіленню у життя ідеї 

європейської інтеграції в практичному плані на рівні широких верств 

населення. Таким чином, можливість співпраці Європейського Союзу та 

позавладних суб’єктів політики є вигідною для обох сторін» [99, с. 56] 

К.А. Ісаєв до основними функціями політичної партії в сучасному 

суспільстві вважає: 

1) участь у політичному управлінні. Головна мета будь-якої партії –  

політична влада. Через своїх представників у законодавчій та виконавчій 

владі партії впливають на процес прийняття політичних рішень, беруть 

участь у виконанні управлінських функцій у державі. Таким чином, політичні 

партії мають можливість втілювати на практиці свої передвиборчі обіцянки 

та програмні завдання; 

2) представництво інтересів соціальних груп. Політичні партії 

виявляють, обґрунтовують і формулюють інтереси різних соціальних груп у 

вигляді політичних ідеологій, програм, передвиборчих платформ. Партії 

транслюють окремі інтереси із сфери громадянського суспільства у сферу 

політичних рішень, де вони стають фактом політичних вимог. Найчастіше 

узагальнення й обґрунтування соціальних інтересів відбувається в 

ідеологічній формі: партії декларують стратегічні цілі та шляхи їх реалізації 

для всього суспільства, а також формулюють розбіжності з іншими 

політичними силами. Слід відзначити, що репрезентація суспільних інтересів 

відбувається не лише в ідеологічній формі, а й через вплив на прийняття 

рішень в органах державної влади на користь певних соціальних груп; 

3) залучення громадян до участі в політиці. Завдяки різноманітній 

діяльності політичних партій (передвиборча агітація, залучення громадян до 

виборів, пропагандистські кампанії в мас-медіа, масові акції) здійснюється 

політична соціалізація і політична мобілізація громадян, формування у них 

якостей і навичок участі у владних відносинах. Партії надають громадянам 

можливості для політичної участі, створюють політичну інфраструктуру 
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взаємодії між громадянським суспільством і державними органами, між 

політичними лідерами і пересічними громадянами; 

4) формування громадської думки щодо суспільно важливих питань. 

Не всі виборці розуміють складність рішень, які доводиться приймати 

сучасним урядам. Якщо громадянам потрібно зробити розумний вибір щодо 

напрямку політики, який, мабуть, буде найефективнішим чином 

представляти їхні особисті інтереси, то необхідно, щоб хтось пояснив їм 

проблеми та можливі варіанти політичних рішень. І тому однією з 

найважливіших функцій, які можуть виконувати партії в умовах демократії, є 

виховання громадської думки. Партії виконують цю функцію, розкриваючи 

сутність проблем, які потрібно вирішити, та визначаючи можливий курс для 

їх розв’язання [100, с. 121-123]. Отже, можна зробити висновок, що в 

сучасному суспільстві політичні партії виконують ряд специфічних 

внутрішніх і зовнішніх функцій. Внутрішні функції стосуються набору нових 

членів, забезпечення фінансування партії, налагодження ефективної взаємодії 

між керівництвом та місцевими відділеннями тощо. Зовнішні функції є 

визначальними для партійної діяльності, серед яких можна визначити: 

представництво й захист групових інтересів; суспільна активізація, інтеграція 

всередині соціальних груп на основі спільних цілей, мобілізація мас для 

вирішення важливих соціальних завдань; розробка ідеології, формування 

громадської думки, поширення політичної культури; створення можливостей 

для політичної соціалізації особистості; підбір і підготовка кадрів для 

політичних інститутів, участь у формуванні політичної еліти; організація 

виборчих кампаній та участь у них; боротьба за державну владу та участь у 

політичному управлінні. 

Політичні партії включені до процесу публічно-владних відносин і, 

водночас, будучи добровільними об’єднаннями в межах громадянського 

суспільства, виступають в якості необхідного інституту представницької 

демократії, що забезпечує участь громадян у політичному житті суспільства, 

а також тісну взаємодію з державою та органами державної влади і місцевого 
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самоврядування. Ця обставина дозволяє вітчизняному законодавцю 

встановлювати (враховуючи конституційні положення про право громадян на 

свободу об’єднань) додаткові вимоги щодо створення та функціонування 

політичних партій в Україні. Так, ст. 36 Конституції України визначає і 

гарантує право громадян на свободу об’єднання у політичні партії та 

громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та 

задоволення політичних та інших інтересів [46]. Тобто, провідна роль 

політичних партій у державотворчих процесах має конституційне підґрунтя. 

Політичні партії визнаються тією демократичною інституцією, яка сприяє 

формуванню і вираженню політичної волі громадян шляхом участі у 

виробленні та реалізації державної політики.  

В адміністративно-правовій теорії політичною партією визнається 

«об’єднання громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми 

суспільного розвитку, які мають головною метою участь у виробленні 

державної політики, формуванні органів влади, місцевого та регіонального 

самоврядування і представництво в їх складі» [101, с. 117]. В основному, 

вчені-адміністративісти зосереджують свою увагу на політичних партіях як 

учасниках адміністративно-правових відносин [5, с. 119-120]. Проте 

важливим аспектом є також публічне адміністрування функціонування 

політичних партій, що не варто залишати поза увагою. 

Правова основа і регламентація діяльності політичних партій 

базується на спеціальному Законі України від 05.04.2001 р. «Про політичні 

партії в Україні» [102], що узгоджується зі ст. 92 Конституції України, згідно 

з якою засади утворення і діяльності політичних партій, інших об’єднань 

громадян, засобів масової інформації визначаються виключно законами 

України [46]. Нормативно-правова дефініція «політична партія» 

розкривається у ст. 2 Закону України від 05.04.2001 р. «Про політичні партії 

в Україні», відповідно до якої політична партія – зареєстроване згідно із 

законом добровільне об’єднання громадян – прихильників певної 

загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має на меті 
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сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у 

виборах та інших політичних заходах [102]. Таке офіційне визначення 

свідчить про те, що діяльність політичних партій регламентується не лише 

нормами адміністративного права, а й виборчим законодавством. Окрім того, 

слід констатувати, що у спеціальному законодавстві у сфері функціонування 

політичних партій акцент при визначенні поняття «політична партія» 

зроблено не на сутнісних ознаках політичних партій, а на напрямах їх 

діяльності, зокрема на участі у виборах. А отже, політичні партії є 

особливим різновидом об’єднань громадян, що мають складну подвійну 

природу: 1) як суб’єкти політичних правовідносин (важливий і необхідний 

елемент здобуття та реалізації політичної влади); 2) як суб’єкти публічних 

правовідносин щодо формування політики в публічному управлінні. 

Політичні партії не є суб’єктами публічного адміністрування і тим 

більше не наділені юридико-владними повноваженнями, однак їх слід 

вважати суб’єктами адміністративних (в тому числі адміністративно-

процедурних) правових відносин. Варто зауважити, що в теорії 

адміністративного права суб’єктом визнається носій (власник) прав і 

обов’язків у сфері публічного управління, які передбачені адміністративно-

правовими нормами, здатного надані права реалізовувати, а покладені 

обов’язки виконувати [103, с. 74]. Так, С.С. Алєксєєв свого часу пропонував 

розділяти суб’єктів адміністративного права на три основні групи: 

індивідуальні суб’єкти (громадяни), колективні суб’єкти (громадські 

організації, в тому числі політичні партії) та суспільні утворення (народ, 

нація, народність) [104, с. 147-148]. У сучасній доктрині з адміністративного 

права, наприклад, С.В. Ківалов класифікує суб’єктів адміністративного права 

на індивідуальних та колективних, відносячи до останніх серед низки інших, 

об’єднання громадян. Вчений-адміністративіст зазначає, що об’єднання 

громадян, незалежно від назви, може бути громадською організацією або 

політичною партією. Політичною партією вважає зареєстроване згідно із 

законом добровільне об’єднання громадян – прихильників певної 
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загальнонаціональної програми суспільного розвитку, яка ставить перед 

собою мету – сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, 

бере участь у виборах та інших політичних заходах [105, с. 121-122]. В.В. 

Галунько, розглядаючи поняття і особливості суб’єктів адміністративного 

права, зазначає, що з погляду структури публічного управління до суб’єктів 

адміністративного права відносяться як суб’єкти публічної адміністрації, так 

і об’єкти публічного управління. Суб’єктів адміністративного права поділяє 

на індивідуальні суб’єкти (фізичні особи) і колективні суб’єкти (юридичні 

особи), серед яких називає громадські об’єднання [101, с. 86]. На думку 

вченого, об’єднання громадян характеризуються подвійним статусом: по-

перше, вони є об’єктами публічного управління та мають виконувати законні 

вимоги органів легалізації; по-друге, деякі з них самі володіють публічними 

делегованими законами повноваженнями [101, с. 121]. В.К. Колпаков у 

підручнику «Адміністративне право України», спираючись на конституційне 

положення щодо закріплення існування двох видів об’єднань громадян, серед 

суб’єктів адміністративного права виокремлює об’єднання громадян і 

наводить певні критерії, за якими здійснюється їх розмежування: 1) залежно 

від цілей створення і діяльності об’єднання громадян визнається: політичною 

партією; громадською організацією; 2) за територіальним масштабом 

діяльності класифікує лише громадські організації, які поділяє на 

всеукраїнські, місцеві і міжнародні. При цьому, вчений-адміністративіст 

наголошує, що політичні партії утворюються і діють лише з всеукраїнським 

статусом; 3) за шляхами легалізації (офіційного визнання) об’єднання 

громадян виділяє ті, що легалізовані шляхом реєстрації або повідомленням 

про заснування. Легалізація є функцією виконавчої влади і здійснюється 

чітко зафіксованими у законодавстві легалізуючими органами. Відзначає, що 

політичні партії легалізуються тільки шляхом реєстрації в Міністерстві 

юстиції [107, c. 170]. Т.О. Коломоєць зазначає, що питання легалізації 

громадських формувань, контролю за їх діяльністю, відповідальності та 

припинення діяльності об’єднань громадян регулюються нормами 
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адміністративного права [107, c. 75]. Тобто особливості легалізації 

конкретних видів об’єднань громадян, в тому числі й політичних партій, 

містяться у спеціальних нормативно-правових актах, які регулюють їх 

адміністративно-правовий статус. При цьому слід зазначити, що з моменту 

державної реєстрації (легалізації) політичної партії у визначеному законом 

порядку, вона набуває статусу юридичної особи. П.С. Лютіков приділяє 

увагу детальному дослідженню класифікації юридичних осіб як суб’єктів 

адміністративного права та пропонує критерії їх класифікації: за порядком 

створення, залежно від мети діяльності, за організаційно-правовою формою, 

за правовим режимом закріпленого за ними майна, за видом (предметом) 

діяльності, за формою власності, за територією функціонування, за терміном 

(часом) дії, за наявністю контрольних повноважень [108, с. 140-141]. Ю.П. 

Битяк до суб’єктів адміністративного права відносить об’єднання громадян. 

Автор вивчає поняття, види, їх адміністративно-правовий статус. При 

розгляді класифікаційної структури системи громадських об’єднань, 

науковець виділяє політичні партії та громадські організації. Останні, у свою 

чергу, поділяє на: масові об’єднання громадян, органи громадської 

самодіяльності та органи громадського самоврядування. Політичні партії 

відносить до масових громадських об’єднань, що діють тільки в державному 

масштабі 109, с. 120-121. С.Г. Стеценко у контексті розгляду недержавних 

організацій як колективних суб’єктів адміністративного права виокремлює 

політичні партії як різновид громадських об’єднань, які формуються залежно 

від цілей створення 38, с. 127. А.А. Манжула вважає, що серед об’єднань 

громадян, як колективних суб’єктів адміністративного права необхідно 

виділити політичні партії та громадські організації. На його думку значно 

більший вплив на державне управління мають політичні партії, які 

переслідують політичну мету у своїй діяльності. Це проявляється в тому, що 

отримавши більшість голосів партія може організовувати здійснення 

державного управління, керуючись власною програмою розвитку держави 
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[110, с. 68]. Так політичні партії за всіма ознаками належать до колективних 

недержавних суб’єктів адміністративного права. 

Одним із найпоширеніших критеріїв щодо колективних суб’єктів 

адміністративного права, що досліджували вчені-правники, є поділ залежно 

від наявності державно-владних повноважень: державні організації та їх 

представники, недержавні організації та їх представники, або ж суб’єкти, 

наділені владними повноваженнями, та суб’єкти, які такими повноваженнями 

не наділені [107, c. 65]. В.В. Галунько серед суб’єктів адміністративного 

права приватних осіб, які є учасниками адміністративних правовідносин і 

правовий статус яких характеризується відсутністю владних повноважень у 

сфері публічного управління, виділяє зокрема політичні партії [5, с. 110]. 

П.В. Діхтієвський зауважує щодо визначення приватної особи в системі 

суб’єктів адміністративного права – це фізична або юридична особа, що діє 

від себе особисто, неофіційно та не має будь-яких владних повноважень [5, с. 

132]. Л.С. Василь’єв зазначає, що громадські об’єднання, в тому числі і 

політичні партії є суб’єктами адміністративного права, характеризуються 

низкою специфічних особливостей, що дозволяють виділити їх в особливу 

групу учасників адміністративно-правових відносин, які діють від власного 

імені, а надані їм права і обов’язки покладаються не на конкретних осіб, а в 

цілому на об’єднання [111, с. 112]. Є.Є. Додіна суб’єктами адміністративного 

права визнає учасників суспільних відносин, яких норми адміністративного 

права наділили правами і обов’язками, здатність вступати в адміністративно-

правові відносини [112, с. 104]. Підтримуючи точку зору М.Ю. Віхляєва, слід 

зазначити, що суб’єктами адміністративного права є суб’єкти 

адміністративних правовідносин (які отримують статус учасників 

адміністративних правовідносин з моменту вступу в них), що формують 

предмет адміністративного права [113, с. 56]. В.М. Бевзенко і Р.С. Мельник, 

розглядаючи суб’єктів адміністративно-правових відносин, якими вважають 

конкретних учасників (сторони) цих відносин, наділених законодавчо 

(нормативно) закріпленими правами й обов’язками, що їх вони здійснюють у 
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сфері публічного управління, розрізняють таких суб’єктів адміністративно-

правових відносин: 1) юридичні особи та колективні суб’єкти, що не наділені 

статусом юридичної особи; 2) суб’єкти публічних (невладних) повноважень, 

на яких у випадках, передбачених законом, покладається виконання деяких 

суспільно-державних обов’язків. На їх думку політичні партії (блоки) є саме 

таким суб’єктом публічних (невладних) повноважень [16, с. 133-134]. В.В. 

Середа, З.Р. Кісіль, Р.-В.В. Кісіль, керуючись аналізом нормативних актів, які 

регламентують діяльність громадських формувань в Україні, визначають, що 

політичні партії виступають виключно від власного імені і не мають 

державно-владних повноважень, але держава інтенсивно і цілеспрямовано 

регулює їх діяльність у взаємовідносинах із органами публічної 

адміністрації. Свій регулюючий вплив держава поширює тільки на ті 

повноваження політичних партій, які реалізуються безпосередньо у 

взаємовідносинах з державними органами. Сутність такого регулювання 

зводиться до того, що, по-перше, норми адміністративного права 

закріплюють повноваження громадських об’єднань у сфері публічного 

управління, по-друге, створюють реальні гарантії їх реалізації  [114, с. 167]. 

Т.О. Мацелик пропонує колективних суб’єктів адміністративного права 

залежно від сфери, пов’язаної із забезпеченням публічного або приватного 

інтересу, та сфери впливу, розмежувати на суб’єктів, покликаних виконувати 

публічні функції та суб’єктів, покликаних реалізувати приватний інтерес. 

Превалюючими суб’єктами адміністративного права на її думку є суб’єкти, 

які виконують публічні функції (адміністративні, політичні тощо), до яких 

вважає за необхідне віднести органи публічної адміністрації, а також 

громадські організації. У свою чергу, суб’єктів, які виконують публічні 

функції, поділяє на суб’єктів владних повноважень та суб’єктів невладних 

повноважень [41, с. 187-188]. Виходячи з цього, політичні партії є 

специфічним різновидом колективних суб’єктів адміністративного права, які 

не мають владних повноважень і виступають від власного імені.  
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Окрім того політичні партії як своєрідні суб’єкти адміністративного 

права, мають спеціальний адміністративно-правовий статус, встановлений 

діючим вітчизняним адміністративним законодавством. Характер і зміст 

адміністративної правосуб’єктності політичних партій виявляється шляхом 

аналізу системи законодавчих та інших нормативно-правових актів, що 

регламентують їх правове становище. Адміністративна правосуб’єктність 

політичних партій включає комплекс належних їм прав і обов’язків, що 

реалізуються у взаєминах із суб’єктами виконавчої влади та громадянами. 

Зміст поняття адміністративно-правового статусу громадського об’єднання, 

розкривається у більшості фундаментальних наукових робіт вчених-

адміністративістів. Так, наприклад, В.Б. Авер’янов під адміністративно-

правовим статусом об’єднань громадян, в тому числі й політичних партій, 

розуміє сукупність прав та обов’язків, які реалізуються в адміністративних 

правовідносинах, що виникають між об’єднаннями громадян і державними 

органами, органами місцевого самоврядування [115, с. 249]. У такому 

визначенні його підтримують В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко [103, с. 168], 

Т.О. Коломоєць [15, с. 53], В.В. Баштанник, І.Д. Шумляєва [116, с. 56].  

Ю.П. Битяк визначає адміністративно-правовий статус об’єднань 

громадян (а відтак й політичних партій) як сукупність прав і обов’язків, які 

реалізуються в правовідносинах, що виникають між об’єднаннями громадян і 

суб’єктами виконавчої влади 109, с. 122-123. С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-

Тіунова, Т.І. Білоус-Осінь вважають, що норми адміністративного права 

визначають адміністративно-правовий статус об’єднань громадян, а саме: це 

сукупність прав і обов’язків, які реалізуються в правовідносинах, що 

виникають між об’єднаннями громадян та суб’єктами публічної адміністрації 

[117, с. 25]. З наведеного можна зробити висновок, що адміністративно-

правовий статус політичних партій фіксує їх правове положення у 

правовідносинах у сфері публічного адміністрування та закріплюється 

нормами адміністративного права.  
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С.Г. Стеценко суб’єктом адміністративно-правових відносин визнає 

«учасника адміністративно-правових відносин, який має конкретні права та 

обов’язки. Суб’єктами адміністративно-правових відносин можуть бути 

органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадяни 

України, іноземні громадяни та особи без громадянства, об’єднання громадян 

тощо. Науковець наголошує на тому, що слід розрізняти поняття «суб’єкт 

адміністративного права» та «суб’єкт адміністративних правовідносин», які 

не тотожні. Суб’єкт адміністративного права – загальна категорія, яка 

характеризує осіб, що відповідають вимогам гіпотези норми 

адміністративного права, тоді як суб’єкт адміністративних правовідносин – 

це суб’єкт адміністративного права, який вступив у конкретні 

правовідносини, врегульовані нормами адміністративного права» [38, с. 82]. 

За уявленням І.П. Яковлєва публічне адміністрування «має сприйматися в 

обсязі всіх регульованих адміністративним правом суспільних відносин, не 

обмежуючись управлінням, адже теоретичне опрацювання саме не 

управлінських сфер (першочергово, сприяючого урядування) стало приводом 

до утвердження поняття «публічне адміністрування». При цьому, науковець 

пропонує його доповнити позитивними властивостями, виведеними у межах 

інших позицій: якісної специфіки, констатованої у межах бачень про 

ототожнення об’ємної сторони адміністрування та управління; 

процедурності; професійності та правореалізаційної направленості, на яких 

наголошується в інструментальних трактуваннях адміністрування» [118, с. 

122]. Отже, при визначенні поняття публічного адміністрування у сфері 

функціонування політичних партій слід акцентувати увагу на 

адміністративно-правовій характеристиці процедурних аспектів порядку 

створення та припинення діяльності політичних партій в Україні із 

особливостями понятійно-категоріального апарату адміністративного 

процедурного права.  

Політичні партії є активними учасниками багатьох адміністративних 

процедур. У зв’язку із цим, держава в особі відповідних органів шляхом 
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реалізації функції публічного адміністрування здійснює різні адміністративні 

процедури, серед яких можна виділити: процедуру утворення та державної 

реєстрації (легалізації) політичних партій (т.з. адміністративна процедура з 

надання адміністративних послуг); процедуру припинення діяльності 

політичних партій – ліквідація (саморозпуск), реорганізація, анулювання 

реєстрації; процедуру заборони політичних партій; державне фінансування 

політичних партій; державний контроль за діяльністю політичних партій. 

З урахуванням проведеного аналізу, можна вести мову про те, що 

політичні партії є суб’єктами адміністративного права, суб’єктами 

адміністративно-правових відносин (в тому числі адміністративно-

процедурних), проте їх функціонування (реєстрація створення, окремі 

напрями діяльності, державне фінансування, державний контроль за їх 

діяльністю, реєстрація припинення, заборона діяльності тощо) є об’єктом 

публічного адміністрування [119, с. 109], що підлягає детальному науковому 

дослідженню. 

 

 

 

1.3. Ґенеза дослідження публічного адміністрування політичних 

партій в адміністративно-правовій доктрині та закріплення його засад у 

законодавстві 

 

 

У сучасних умовах демократичних політичних і правових перетворень 

в Україні відбувається реформування багатьох інститутів українського 

адміністративного права та сфер публічно-правових відносин, зокрема у тому 

числі і публічного адміністрування функціонування політичних партій. 

Основою перетворень має стати системне та ефективне нормативно-правове 

забезпечення, що визначає напрями та шляхи його удосконалення, а також 

деталізує заходи для досягнення бажаного результату згідно з взятими 
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зобов’язаннями щодо набуття повноправного членства України в 

Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору у 

відповідності до європейських та міжнародних стандартів.  

Підтримка стабільності в правовому демократичному суспільстві 

залежить від якості функціонування політичних інститутів, якими є політичні 

партії. Політичні партії як особливий тип вільної асоціації людей відіграють 

центральну роль для забезпечення належного функціонування демократії. 

Вони важливі для консолідації суспільства, а їх значущість у формуванні волі 

народу є фундаментальною. Традиційно вагома роль належить політичним 

партіям як основним каналам політичної взаємодії державної влади і 

громадянського суспільства. Проте повноцінна система політичних партій 

важлива не тільки для забезпечення гармонійної взаємодії вертикалі влади і 

суспільства. В якості додаткової вигоди розвинена партійна система протидіє 

корупції і стимулює економічне зростання, а також створює належний рівень 

політичної конкуренції, який серйозно покращує якісні параметри вищих 

щаблів управлінців та сприяє підвищенню ефективності державно-

управлінської діяльності. Розгляд публічного адміністрування політичних 

партій становить невід’ємну частину процесу удосконалення правового 

регулювання з боку органів державної влади щодо функціонування 

політичних партій в Україні. Таким чином актуальність дослідження 

детермінована чинниками як теоретичного, так і прикладного характеру.  

Важливим аспектом дослідження є вивчення ґенези публічного 

адміністрування політичних партій у правовій доктрині та закріплення його 

засад у законодавстві. Здебільшого, політичні партії не були предметом уваги 

вчених-адміністративістів, що є цілком логічним, враховуючи предмет і 

цільову спрямованість адміністративного права. Тематика політичних партій 

(у різних її проявах) цікавила представників інших галузей наук та сфер 

знань у різні часові періоди:  

- у політології і партології – роботи В.А. Базіва «Партії в політичній 

системі перехідного періоду: українська практика і світовий досвід» [120], 
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М.І. Обушного «Партологія» [53], О.В. Новакової «Політичні партії: теорія та 

функціональні практики» [121], О.С. Стаценко «Партії і партійні системи у 

сучасному демократичному процесі» [122], С.О. Топалової «Політичні партії 

як суб’єкти державної влади: компаративістський аналіз» [123], І.Г. Ломко 

«Політичні партії як фактор формування і реалізації зовнішньої політики 

України» [124], О.О. Нікогосян «Особливості розвитку політичних партій і 

партійних систем у посткомуністичних країнах» [125], Б.М. Гагалюк 

«Політичні партії в умовах парламентаризму» [126];  

- у науці з державного управління (наразі – наука публічного 

адміністрування) вивчали – Б.М. Максимець «Політичні партії як чинники 

формування та реалізації стратегії державної політики» [127], Л.В. Гонюкова 

«Політичні партії як інститут державної політики та управління: теоретико-

методологічний аналіз» [128], В.М. Лебедюк «Організаційний розвиток 

політичних партій в Україні: оптимізація механізму державного впливу» 

[129];  

- у галузі історичної науки досліджували – О.П. Реєнт «Історико-

політологічні та правові засади соборності й державотворення в Україні» 

[130], В.В. Стецкевич «Україна: нариси історії державотворення» [131], О.В. 

Кульчицька «Виникнення політичних партій: історичний аспект» [132], С.П. 

Донченко «Ліберальні партії України 1900-1920 рр.» [133], О.П. Сарнацький 

«Російський самодержавний апарат та українські політичні партії (1900-1917 

рр.)» [134], Н.О. Бондар «Діяльність українських політичних партій на 

Харківщині в роки революції та громадянської війни (1917-1921 рр.)» [135], 

Ю.С. Степанчук «Діяльність громадських і політичних об’єднань УСРР у 

контексті соціальної політики більшовицького режиму в 1920-х – на початку 

30-х рр. ХХ ст.» [136], О.Г. Яремко «Політичні партії Буковини (кінець XIX 

ст. - 1940 р.)» [137], Л.П. Могильний «Українські ліберально-демократичні 

партії в Російській імперії на початку XX століття» [138], О.П. Кривобок 

«Діяльність політичних партій та організацій на півночі Лівобережної 

України в кінці XIX - на початку XX ст.» [139], А.В. Виноградов «Діяльність 
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державних та недержавних інституцій України в площині українсько-

російських гуманітарних відносин доби незалежності» [140], А.І. Семененко 

«Діяльність політичних партій та громадських організацій України по 

утвердженню її державного суверенітету (1985-1991 рр.)» [141], В.В. Мороко 

«Партійне будівництво і партійно-політична боротьба в сучасній Україні 

(1996-2009 рр.)» [142];  

- у сфері теорії та історії держави і права – Д.В. Лук’янов «Держава 

і політичні партії (проблеми співвідношення та взаємодії)» [143];  

- у конституційному праві – Н.В. Богашева «Відносини держави і 

політичних партій в Україні: конституційно-правові аспекти» [144], В.І. 

Кафарський «Конституційно-правове регулювання організації та діяльності 

політичних партій в Україні» [145] та «Політичні партії України: 

конституційно-правове регулювання організації та діяльності» [146], Ю.М. 

Ситник «Конституційне право громадян України на свободу об’єднання в 

політичні партії та його забезпечення в Україні» [147], І.В. Бондарчук 

«Конституційно-правові основи легалізації громадських організацій і 

політичних партій в Україні» [148], Л.І. Адашис «Політичні партії як 

суб’єкти виборчого процесу на виборах народних депутатів України» [149], 

В.І. Полевий «Конституційна відповідальність політичних партій в Україні» 

[150], Г.Г. Петришина-Дюг «Проблеми правової інституціоналізації 

політичних партій в Україні» [151], В.В. Джуган «Конституційно-правові 

засади фінансування політичних партій в Україні та країнах ЄС: 

порівняльний аналіз» [152], К.О. Турчинов «Політичні партії у виборчому 

процесі: актуальні питання законодавчого забезпечення» [153];  

- у цивільному праві розглядали – Л.М. Мандрика «Право власності 

політичних партій в Україні» [154], І.М. Капталан «Політичні партії як 

суб’єкти цивільного права» [155] тощо. 

Всі ці роботи є досить важливими для формування загального 

уявлення про політичні партії та партійні системи (в залежності від предмету 

дослідження), проте вони не дають можливості отримати завершеного 
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розуміння саме щодо публічного адміністрування у сфері функціонування 

політичних партій в Україні. У названих наукових роботах (історичної, 

політологічної, філософської спрямованості) головним чином зосереджено 

увагу на ґрунтовному вивченні загального феномену політичних партій, 

висвітлено багатовікову історію їх виникнення та еволюцію у науковому 

плані. Так, Л.В. Гонюкова зазначає, що партії як тимчасові об’єднання 

людей, що борються за владу, існували ще за часів античності, які захищали 

інтереси окремих груп суспільства чи тимчасово створювалися для 

підтримки окремих осіб. Наукові дослідження феномена політичних партій 

розвивались з огляду на розвиток ідеї про представницьку владу, яка в різних 

державах у різний час мала свою специфіку. У період ХVI-XVII ст. англо-

саксонські мислителі намагаються знайти аргументи на користь партій, що 

справляло вагомий вплив на наступний розвиток теорії. Французька 

буржуазна революція сприяла кристалізації політичних ідей і більш чіткому 

розмежуванню партійно-політичних сил. Американська теорія зазнає на собі 

впливу європейської традиції упередженого ставлення до політичних партій. 

Самі ж американські партії головним чином були націлені на розв’язання 

практичних, переважно локальних, проблем. У центрі уваги німецької 

політичної теорії перебувала більше ідеологічна сторона діяльності 

партійних угруповань, ніж політико-практична. Зміни в соціально-

економічній і політичній сферах життя суспільства, що пов’язані із 

переходом від феодалізму до капіталізму, вплинули на розвиток як політико-

правової думки загалом, так і теорії політичних партій зокрема. Партії 

поступово зміцнили свій правовий і політичний статус і стали сприйматись 

як необхідний та невід’ємний елемент політичного життя суспільства. У 

період після Другої світової війни політичні партії змінюють свою структуру, 

стають менш ідеологізованими, зводять роль окремих членів партії до 

завоювання якомога більшої кількості виборців. З 50-х по 90-ті рр. ХХ ст. 

зростає диференціювання партійних досліджень за різними напрямами, 

спеціалізаціями, зокрема розглядається роль партій в державному управлінні. 
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Усі науковці одностайні щодо кардинальних змін у ХХІ ст. самої структури 

та функцій політичних партій. Основний акцент робиться на порівнянні 

партій, партійних систем та електоральних процесів у різних країнах. 

Українська партологія виникає на початку 90-х рр. XX ст. [59, с. 65-66]. 

М.І. Обушний, досліджуючи погляди політологів щодо періодизації процесу 

виникнення та розбудови політичних партій в Україні,  зводить їх у дві 

основні групи. До першої відносить спроби періодизації, запропоновані 

прихильниками т.зв. «лінійного» підходу. Як правило всі вони обов’язково 

визначають етапи допартійний, початкової багатопартійності та 

посткомуністичний. Другий варіант підходу полягає в тому, що історія 

сучасного українського партбудівництва поділяється на два основних етапи, 

вододілом між якими служить акт визнання національно-державного 

суверенітету України. Науковець виділяє наступні етапи формування 

політичних партій в Україні: I етап (1990-1991) – період жорсткого 

протистояння легальних демократичних організацій України з КПУ, 

формування перших національних рухів і політичних партій; II етап (1992-

1994) – період формування сучасної партійної системи, основних політичних 

партій різної політичної спрямованості; III етап (1994-1998) – період 

подальшого розвитку багатопартійності, ідейного та організаційного 

самовизначення політичних партій; IV етап (після парламентських виборів 

1998 р.) – період консолідації політичних партій і формування блоків 

політичних партій [53, с. 292]. Ю.В. Якименко виділяє в процесі еволюції 

партійної системи України п’ять етапів: 1990-1995 рр. (етап становлення 

багатопартійності) позначився масовим формуванням політичних партій, які 

претендували на представництво основних політичних ідеологій; 1996-1999 

рр. (етап формування системи поляризованого плюралізму) характеризується 

наявністю великої кількості політичних партій (багатопартійність системи), 

високою активністю внутрішньопартійних процесів, значним рівнем 

фрагментації, посиленням ваги центристських партій, утворенням 

двосторонньої, ліво-правої опозицій до політичного центру, а також 
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наявність антисистемних партій; 2000-2004 рр. (етап переходу до системи 

поміркованого плюралізму) характеризується гостро конфліктними 

відносинами між владою та опозицією, тиском влади на опозиційні сили, їх 

лідерів і бізнес, що їх підтримував, з використанням силових структур, 

інформаційною блокадою та кампанією з їх дискредитації; 2005 - лютий 2010 

р. (етап стабілізації системи поміркованого плюралізму) характеризувався 

високим рівнем конфліктності між провідними політичними силами та 

вищими владними інститутами з періодичними загостреннями та 

політичними кризами; з березня 2010 р. (етап посилення поляризації 

партійної системи. Упродовж етапу відбувалась еволюція політичного 

режиму в напрямі посилення авторитарних тенденцій в напрямі системи з 

«партією-гегемоном» [156]. З січня 2014 р. - до сьогодення виокремлює 

шостий етап (трансформація партійної системи), який характеризується 

надзвичайно інтенсивними змінами в партійному середовищі, зумовленими 

перемогою Революції Гідності, оновленням влади, російською агресією на 

сході України, окупацією Криму, соціально-економічною кризою [157, с. 40]. 

Переважно представники науки адміністративного права 

концентрували свою увагу на поглибленому вивченні політичних партій як 

суб’єкта права та учасника державно-політичних відносин або виборчого 

процесу. Проблематика дослідження політичних партій в Україні нерозривно 

пов’язана із забезпеченням гарантованого конституційного права на свободу 

об’єднання в політичні партії, які сприяють формуванню і  вираженню 

політичної волі громадян. Як справедливо зазначено у підручнику 

«Адміністративне право України», укладеному колективом авторів за 

редакцією В.В. Галунька «громадяни України мають право на свободу 

об’єднання в політичні партії та громадські організації для здійснення й 

захисту своїх прав і свобод і задоволення політичних та інших інтересів, за 

винятком обмежень, установлених законом в інтересах національної безпеки 

та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і 

свобод інших людей. Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке 
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об’єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність 

до політичних партій або громадських організацій. Усі об’єднання громадян 

рівні перед законом. Право на об’єднання – це одне з політичних прав, мета 

якого – забезпечити можливість кожного брати участь у громадському й 

політичному житті, об’єднуватися за інтересами й цілями. Конституційні 

обмеження права на свободу об’єднання є цілком логічними та необхідними 

в правовій державі, адже держава мусить забезпечити рівновагу між правом 

на свободу об’єднання та правом на захист життя і здоров’я інших людей від 

будь-яких злочинних посягань [158, с. 141-14]. В той же час, правомірне, 

легальне існування політичних партій вимагає посиленої уваги з боку 

науковців-фахівців у сфері взаємовідносин з державою, наприклад, щодо їх 

порядку створення, легалізації, контролю за функціонуванням та їх 

припиненням. Такі відносини здійснюються за участю суб’єктів публічної 

адміністрації. Саме ця сфера відносин є предметом регулювання 

адміністративного права і дослідження адміністративно-правової доктрини. 

Узагальнений аналіз наявних наукових джерел свідчить про дещо 

фрагментарну увагу вчених-адміністративістів до відповідної проблематики.  

Головним чином, в адміністративно-правовій навчальній та науковій 

літературі у різні роки увага політичним партіям приділялась часткова і лише 

в аспекті суб’єктів адміністративного права. Наприклад, Т.О. Коломоєць у 

Академічному курсі з адміністративного права подає у систематизованому 

вигляді адміністративно-правовий статус громадських об’єднань та визначає 

їх ознаки. Спільним для всіх різновидів громадських об’єднань вважає: 

добровільність вступу та виходу, відсутність державно-владних 

повноважень, за винятком, делегованих державою та законодавчо 

закріплених; некомерційний характер діяльності, а також самоврядування та 

саморегуляція. До специфічних, притаманних окремим різновидам 

громадських об’єднань, відносить: інститут членства та відносини членства; 

обов’язкову участь членів у роботі та створенні матеріально-технічної бази 

шляхом внесення членських внесків; наявність статуту [107, с. 73]. Вчений-
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адміністративіст вважає, що політичні партії користуються досить широким 

переліком прав: представляти і захищати свої законні інтереси та законні 

інтересі своїх членів у державних і громадських органах, брати участь у 

політичній діяльності, проводити масові заходи, створювати установи та 

організації, одержувати від органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань, 

вносити пропозиції до органів державної влади тощо. До обов’язків 

політичних партій відносить: дотримання законодавства, сплату податків 

тощо [15, с. 54]. С.М. Алфьоров наголошує на тому що, основне значення в 

статусі політичних партій як суб’єктів адміністративно-правових відносин, 

мають їхні взаємовідносини з державою, її органами та посадовими особами. 

Найважливішими ознаками політичних партій вважає вплив на формування 

політичної волі громадян, їхню участь у виборах в органи державної влади і 

муніципальні органи: ці повноваження політичних об’єднань повинні бути 

неодмінно відображені в їх статутах. Для здійснення цілей та завдань, 

визначених у статутних документах, зареєстровані об’єднання громадян 

мають такі права: представляти і захищати свої законні інтереси та законні 

інтереси своїх членів у державних та громадських органах; брати участь у 

політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації 

тощо); ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання 

громадян, надавати допомогу в їх створенні; створювати установи та 

організації; одержувати від органів державної влади і управління та органів 

місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей 

та завдань; вносити пропозиції до органів державної влади і управління; 

поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі; засновувати засоби 

масової інформації. Крім цього, об’єднання громадян мають право 

засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей, 

здійснювати господарську та іншу комерційну діяльність у порядку, 

передбаченому законодавством. Зазначені права є загальними для всіх 

об’єднань громадян, за деякими винятками. Так, політичні партії, створювані 
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ними установи і організації не мають права засновувати підприємства, крім 

засобів масової інформації, та займатися господарською та іншою 

комерційною діяльністю, за винятком продажу суспільно-політичної 

літератури, інших пропагандистсько-агітаційних матеріалів, виробів із 

власною символікою, проведення фестивалів, свят, виставок, лекцій, інших 

суспільно-політичних заходів. Натомість, політичні партії наділено 

законодавством додатковими правами, що пов’язане із специфікою їхніх 

цілей та завдань. До таких прав належать: право вільно провадити свою 

діяльність у межах, передбачених законодавством; право брати участь у 

виробленні державної політики; право брати участь у формуванні органів 

влади, представництва у їхньому складі; право доступу під час виборчої 

кампанії до державних засобів масової інформації; право підтримувати 

міжнародні зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями 

інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати 

міжнародні спілки (але лише такі, статутами яких передбачено створення 

лише консультативних чи координаційних центральних органів); ідейно, 

організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші 

об’єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні. Політичним партіям 

гарантується свобода опозиційної діяльності, у тому числі: можливість 

викладати публічно і обстоювати свою позицію з питань державного і 

суспільного життя; брати участь в обговоренні та оприлюднювати і 

обґрунтовувати критичну оцінку дій і рішень органів влади, використовуючи 

для цього державні і недержавні засоби масової інформації в порядку, 

встановленому законом; вносити до органів державної влади України та 

органів місцевого самоврядування пропозиції, які обов’язкові для розгляду 

відповідними органами у встановленому порядку. Усі ці права політичні 

партії мають право здійснювати у порядку, передбаченому законодавством 

[159, с. 49-50]. Усе це дає підстави стверджувати про наявність специфічного 

напрямку у сфері адміністративно-правових досліджень, який полягає у тому, 
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що політичним партіям присвячується окрема увага саме як суб’єктам 

адміністративного права, адміністративних правовідносин. 

Говорячи про інші напрями адміністративно-правового дослідження 

політичних партій, слід звернути увагу на роботу Г.М. Глибіної 

«Адміністративно-правовий статус політичних партій та механізми 

забезпечення його реалізації» (2011 р.) [160; 161], в якій за предмет 

дослідження обрано  адміністративно-правовий статус політичних партій, 

зокрема, з’ясовано місце та особливості політичних партій у системі 

суб’єктів адміністративного права; визначено сутність та структуру 

адміністративно-правового статусу політичних партій; виокремлено види 

адміністративно-правових відносин за участю політичних партій; розглянуто 

механізми забезпечення реалізації адміністративно-правового статусу 

політичних партій (їх призначення та зміст); проаналізовано адміністративну 

нормотворчість як спосіб забезпечення реалізації адміністративно-правового 

статусу політичних партій; визначено адміністративно-процедурне 

забезпечення реалізації адміністративно-правового статусу політичних 

партій; окремо звернуто увагу на адміністративне судочинство у системі 

механізмів забезпечення реалізації адміністративно-правового статусу 

політичних партій. Так, за позицією авторки (Г.М. Глибіної) 

адміністративно-правовий статус політичної партії – це «категорія 

комплексна, яка містить певні складові елементи. Основу правового статусу 

політичної партії на її думку складають суб’єктивні права, свободи, 

юридичні обов’язки та правосуб’єктність, що реалізуються шляхом 

адміністративно-правових відносин і формуються у сфері виконавчо-

розпорядчої діяльності органів виконавчої гілки влади» [162, с. 40-41]. Проте 

уваги питанням публічного адміністрування у сфері функціонування 

політичних партій не присвячено.  

Натомість К.Б. Драмаренко в своєму дослідженні «Адміністративно-

правове регулювання діяльності політичних партій в Україні» (2019 р.) [48] 

увагу акцентує саме на регулюючому впливі, задля чого формує поняття 
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адміністративно-правового регулювання діяльності політичних партій в 

Україні; розкриває місце і роль політичних партій у правовій системі 

України; виявляє й описує принципи адміністративно-правового 

регулювання діяльності політичних партій в Україні; з’ясовує питання 

публічного адміністрування створення (легалізації), реорганізації та 

ліквідації політичних партій в Україні; розкриває публічне адміністрування 

внутрішньо-організаційної діяльності політичних партій України; з’ясовує 

особливості публічного адміністрування партійних коштів політичних партій 

в Україні; розкриває адміністративну відповідальність політичних партій в 

Україні; узагальнює зарубіжний досвід адміністративно-правового 

регулювання діяльності політичних партій; удосконалити законодавство у 

сфері адміністративно-правового регулювання діяльності політичних партій 

в Україні. До того ж, К.Б. Драмаренко стверджує, що адміністративно-

правовий статус політичних партій полягає в підставах і порядку їх офіційної 

легалізації, визначених адміністративних правах та обов’язках, 

адміністративних обмежень щодо напрямків діяльності та прийому до своїх 

членів певної категорії осіб, адміністративних процедурах фінансової 

підтримки, контролю та порядком накладення санкцій за грубі порушення 

Конституції та законів України [48, с. 58]. Однак, у той же час автор не 

проводить розмежування між адміністративно-правовим регулюванням 

діяльності політичних партій (про що мова йде в темі та предметі 

дослідження) та публічним адмініструванням функціонування політичних 

партій (про що згадується у змісті роботи). Окрім того, у вказаних 

спеціалізованих наукових працях не охарактеризовано та не розкрито 

детальний зміст адміністративних (публічних) процедур у сфері публічного 

адміністрування політичних партій.   

Таким чином, із зазначеного можна зробити висновок, що публічне 

адміністрування політичних партій у науці адміністративного права 

безпосередньо не досліджувалось, в наявності лише фрагментарні 

доктринальні напрацювання з окремих аспектів такого впливу. Зважаючи на 
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це, досить складно виокремити будь-які етапи доктринального дослідження 

публічного адміністрування політичних партій в Україні, адже проблемні 

питання у цій сфері відносин торкались у цілому процедур створення 

суб’єктів адміністративного права, в т.ч. й політичних партій. Головним 

чином вчені-адміністративісти у своїх у наукових працях досліджували 

проблематику регулювання адміністративних процедур створення і 

діяльності суб’єктів, яких відносять до недержавних (серед яких громадські 

об’єднання, професійні спілки, професійні правничі організації, благодійні 

організацій, політичні партії тощо) і які не є класичними суб’єктами 

адміністративного права: порядок реєстрації, державного контролю, 

припинення діяльності. У контексті кардинальних змін складових предмету 

адміністративного права, такий підхід виглядає повністю логічним і 

обґрунтованим. Акцентування уваги вчених-юристів на проблематиці 

адміністративних процедур зумовлено новими тенденціями у формуванні 

системи адміністративного права, модифікації адміністративного процесу, 

зростання ролі процедурних відносин у діяльності суб’єктів публічного 

адміністрування, розроблення проєкту нормативно-правового акту з питань 

адміністративних процедур, що, у свою чергу, потребує міцного, надійного 

наукового базису. 

Проте, слід наголосити, що політичні партії є суб’єктами публічно-

правових відносин і безпосередньо взаємодіють з органами державної влади і 

публічного управління. Основи адміністративної правосуб’єктності 

політичних партій в адміністративно-правовій галузі визначаються 

вимогами, що містяться в законодавчих і нормативних актах, що відносяться 

до процедури створення, реєстрації (легалізації), функціонування та 

припинення цих організацій, включаючи встановлення кола правовідносин, 

регулювання яких у статутах громадських об’єднань є обов’язковим.  Окрім 

того, в адміністративно-правовій сфері політичні партії є суб’єктами як 

зовнішніх, так і внутрішніх адміністративних правовідносин. До числа 

перших відноситься взаємодія з державними органами (органами публічної 
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адміністрації) і громадянами, які не є членами громадських організацій, до 

других – з громадянами, що входять до складу зазначених об’єднань. Тому 

аналіз саме публічного адміністрування політичних партій в Україні матиме 

лише позитивний вплив на розвиток адміністративно-правової науки як 

взагалі, так і окремих її складових, а отже і на нормотворчий процес, 

відіграючи роль його фундаменту. Увагу до функціонування політичних 

партій з боку представників науки адміністративного права слід 

підвищувати, враховуючи наступні чинники:  

1) розширення сфери участі приватних осіб (до яких належать і 

політичні партії);  

2) зростання ролі дослідження адміністративних процедур, які мають 

бути проаналізовані для формування нового наукового базису для 

нормотворчості. 

З урахуванням проведеного аналізу наукових робіт, а також 

навчальних джерел, які стосуються різних аспектів діяльності політичних 

партій, можна вважати, що дослідження публічного адміністрування 

функціонування політичних партій слід розглядати у двох напрямках: 

- по-перше, загально-правового (щодо характеристики теоретичних 

положень щодо з’ясування поняття, змісту, видів, форм, сутності, 

нормативного закріплення функціонування політичних партій тощо) та  

- по-друге, спеціалізованого (із виокремленням специфіки, 

характерної саме для публічного адміністрування функціонування 

політичних партій, його форм, методів, нормативної основи). І таку 

тенденцію щодо спеціалізації фахових досліджень варто підтримати і надалі, 

та використовувати у подальших наукових дослідженнях. Це сприятиме 

дотриманню принципу науковості та матиме позитивні наслідки як для 

теоретико-правових надбань, так і для практичного застосування. 

Варто додати, що стан дослідження публічного адміністрування 

функціонування політичних партій у науковій фаховій літературі 

безпосередньо пов’язане із нормативним закріпленням відповідних 
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положень, тому що саме вони також підлягають науковому аналізу та 

коментуванню. Саме тому слід вважати, що закріплення положень щодо 

публічного адміністрування функціонування політичних партій у 

законодавстві також має власну специфіку і охоплює певні етапи. 

Необхідною умовою на сучасному етапі дослідження публічного 

адміністрування політичних партій в Україні є дослідження його засад у 

законодавстві. Підстави виникнення та припинення адміністративно-

правових відносин, суб’єктами яких є політичні партії, регулюють 

нормативно-правові акти, які визначають процедури створення, державної 

реєстрації (легалізації), контролю за функціонуванням та припиненням, 

принципи діяльності політичних партій. До складових елементів відповідної 

системи належить: 

- Конституція України [46],  

- Закон України від 05.04.2001 р. «Про політичні партії в Україні» 

[102],  

- Закон України від 22.03.2012 р. «Про громадські об’єднання» [163],  

- Закон України від 15.05.2003 р. «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» 

[164],  

- Закон України від 14.10.2014 р. «Про запобігання корупції» [165], 

- Закон України від 08.10.2015 р. «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» 

[166],  

- Закон України від 19.12.2019 р. «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» [167],  

- Положення «Про Єдиний реєстр громадських формувань, 

затверджене наказом Міністерства юстиції України» від 19.12.2008 р. № 

2226/5 [168],  

- Порядок ведення Реєстру громадських об’єднань, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 р. № 1212 [169],  
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- Положення «Про Міністерство юстиції України, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 р. № 228 [170],  

- Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 р. № 1133 

«Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань у скорочені строки» [171],  

- Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної 

особи, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 р. 

№ 359/5 [172],  

- Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 

затверджений наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2016 р. № 

1657/5 [173],  

- Порядок внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про 

документи дозвільного характеру, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 30.01.2019 р. № 47 [174],  

- Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 р. № 3268/5 «Про 

затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» [175],  

- Наказ Міністерства юстиції України від 19.05.2020 р. 1716/5  «Про 

оновлення форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань» [176] та ін.  

Отже, слід наголосити, що основний правовий масив регулювання 

публічного адміністрування політичних партій в Україні, сформований ще на 

початку ХХI століття, постійно змінюється та оновлюється, адже розвиток 

функціонування політичних партій є важливим чинником становлення в 

Україні правового демократичного суспільства і сприятиме виконанню 

важливої соціально-політичної функції щодо представництва і реалізації 

інтересів різних соціальних верств населення через залучення своїх членів до 
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участі в органах державної влади, сприяння формуванню і вираженню 

політичної волі громадян, значного впливу на громадську думку. Однак, 

потреба дослідження публічного адміністрування політичних партій в 

Україні і досі залишається актуальною і дискусійною, зумовлює необхідність 

подальших наукових розробок, виявлення недоліків правового регулювання 

публічного адміністрування у сфері функціонування політичних партій в 

Україні, оскільки зазначена проблематика є важливим аспектом відносин між 

державою та громадянським суспільством.  

Нормативно-правова основа публічного адміністрування у сфері 

функціонування політичних партій в Україні пов’язана з використанням 

політико-правових норм, які містяться в Конституції України, законах, що 

регулюють політичні відносини, політичних документах держави і партій, 

міжнародних документах. Поділ норм на правові та політичні є умовним, 

оскільки правові документи більшою чи меншою мірою закріплюють як 

політику, так і правила політичної діяльності. Неможливість такого поділу 

зумовлює також єдність суспільно-державної моралі, імперативи щодо 

законності та легальності існування державної влади. Політико-правові 

норми використовують передусім суб’єкти політики в боротьбі за владу. 

Вони підтримуються силою і авторитетом держави, її інститутів і мають 

загальнообов’язковий характер [177, с. 118].  

Розвиток законодавства, який стосується публічного адміністрування 

у сфері функціонування політичних партій в Україні, пройшов декілька 

важливих етапів, які по суті збігаються з етапами еволюції політичних партій 

в Україні. Перший із них (початковий, 1990-1995 рр.) характеризується 

активним формуванням нормативно-правових засад створення та діяльності 

політичних партій. Правову основу діяльності політичних партій того часу 

становили чинна Конституція УРСР і прийнятий 16.06.1992 р. Закон України 

«Про об’єднання громадян» [178, с. 68]. Конституція УРСР закріплювала 

право громадян України  об’єднуватись  у політичні партії, інші  громадські  

організації,  брати  участь  у рухах, що сприяють задоволенню їх законних 
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інтересів. Здійснення цього права не підлягає  жодним обмеженням, крім тих, 

які передбачаються законом і  є  необхідними  для  інтересів державної чи 

суспільної безпеки, громадського порядку або  захисту прав та свобод 

громадян. Політичним партіям гарантуються умови для виконання своїх 

статутних завдань (ст. 49) [179]. Закон України від 16.06.1992 р. «Про 

об’єднання громадян» (втратив чинність) закріплював норми, що стали 

основою для діяльності політичних партій в Україні. Зокрема у ст. 2 Закону 

було визначено поняття «політична партія» як «об’єднання громадян-

прихильників певної загальнонаціональної програми розвитку суспільства, 

що мають за головну мету участь у розробці державної політики, формуванні 

державних органів влади, органів місцевого самоврядування та 

представництво в їхньому складі» [180]. Такий етап пов’язаний із 

становленням нормативно-правового базису щодо публічного 

адміністрування у сфері функціонування політичних партій.  

Другий етап законодавчого закріплення публічного адміністрування 

політичних партій (правове установлення (інституціоналізація) політичних 

партій, 1996-2004 рр.) характеризується прийняттям у 1996 р. Конституції 

України [46], якою закладено правовий фундамент для функціонування 

політичних партій. До найважливіших конституційних положень, що 

закріплюють основи правового статусу політичних партій, слід віднести 

визнання політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності, заборону 

на встановлення будь-якої ідеології як обов’язкової (ст. 15). Водночас 

Конституцією України визначаються й механізми залучення та участі 

громадян у процесах здійснення державної влади. Зокрема, відповідно до ст. 

36 громадяни України мають право на свободу об’єднання у політичні партії 

та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та 

задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших 

інтересів. Таким чином, у Конституції України зафіксована провідна роль 

політичних партій у державотворчих процесах – політичні партії є тією 

демократичною інституцією, яка сприяє формуванню і вираженню 



91 

 

політичної волі громадян шляхом участі у виробленні та реалізації державної 

політики. Окрім того політичні партії отримали конституційне закріплення 

обмежень щодо їх створення і діяльності (ст. 37). Наприклад, забороняється 

діяльність політичних партій, програмні цілі або дії яких спрямовані на 

ліквідацію незалежності України, та ті які порушують суверенітет та 

територіальну цілісність України, зміну конституційного ладу 

насильницьким шляхом, підрив національної безпеки, насильства, 

пропаганду війни, незаконне захоплення державної влади тощо. Також 

політичні партії не мають право мати власні воєнізовані формування. 

Створення та діяльність організаційних структур політичних партій в органах 

виконавчої і судової влади та виконавчих органах місцевої влади заборонені. 

Місце партій у системі влади обмежувалося правом брати участь у виборах. 

Відповідно до конституційних положень, політичні партії сприяють 

формуванню та вираженню політичної волі громадян України, що 

реалізується шляхом участі у виборах. Проте конституційно закріплений 

статус політичних партій в Україні залишив роль і місце політичних партій у 

системі державної влади фактично без змін, особливо у порівнянні з 

попереднім періодом.  

Набуття чинності у 2001 р. Закону України «Про політичні партії в 

Україні» [102] внесло важливі зміни у правову базу у сферу функціонування 

політичних партій в Україні. Цим Законом деталізуються положення 

Конституції України. Він закріплює офіційне визначення поняття політичної 

партії, встановлює порядок створення та припинення діяльності політичних 

партій, запроваджує основні принципи їх організаційної побудови, механізм 

реєстрації та забезпечення прав політичних партій, джерела фінансування та 

способи державного контролю діяльності політичних партій тощо. Цей Закон 

спрямований на стимулювання розвитку політичних партій як 

загальнонаціональних, регламентацію їх відносин з державними органами 

влади. Згідно із Законом України «Про політичні партії в Україні» відносини 

між державою та політичними партіями будуються на засадах партнерства та 
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законності. Запроваджуються обмеження на членство громадян у політичних 

партіях щодо суддів, працівників прокуратури, співробітників Служби 

безпеки України, органів внутрішніх справ, військовослужбовців. Окрім того 

Законом розроблено перелік відомостей, які обов’язковим чином повинні 

бути в партійному статуті, а також висунуто вимоги щодо необхідності 

затвердження підписами не менше як десяти тисяч громадян України рішень 

про створення політичних партій. Упродовж цього періоду було ухвалено 

низку важливих законодавчих актів (виборче законодавство), зокрема Закони 

України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів» (1998 р.), «Про вибори народних депутатів України» (2004 р.), 

«Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (2004 р.) тощо, які 

значно підвищували роль політичних партій у суспільно-політичному житті 

країни.  

Третій етап розвитку нормативно-правового регулювання публічного 

адміністрування функціонування політичних партій (зростання партійних і 

державних інститутів, 2004-2013 рр.) слід охарактеризувати внесенням змін 

до Конституції України, що відбулося у грудні 2004 року. Вони створили 

правове підґрунтя для визначення правового статусу поняття «коаліція 

депутатських фракцій», порядок її створення та участь у формуванні Уряду. 

Цим документом встановлювалося, що за результатами виборів і на основі 

узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, 

до складу якої входить більшість народних депутатів України від 

конституційного складу Верховної Ради України. А також, відповідно до цих 

змін, коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України мала вносити 

пропозиції Президенту України щодо кандидатури Прем’єр-міністра України 

та кандидатур до складу Кабінету Міністрів України. Але рішенням 

Конституційного Суду України від 30.09.2010 р. було скасовано попередні 

зміни до Конституції України, що призвело до звуження можливостей партій 

впливати на діяльність Верховної Ради України [178, с. 70]. Таким чином, в 
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Україні було запроваджено модель організації влади, яка значно підвищувала 

роль партій у процесі формування та реалізації державної політики. 

Політичні партії стали головними суб’єктами впливу не лише на формування 

законодавчої та виконавчої влади, а опосередковано (через парламентську 

більшість) і на судову гілку влади. Поряд зі змінами до Конституції України 

було прийнято у новій редакції Закон України від 17.11.2011 р. «Про вибори 

народних депутатів» [181] та Закон України від 10.07.2010 р. «Про вибори 

депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів» [182]. Також внесено зміни до Закону 

України «Про політичні партії в Україні», спрямовані на забезпечення 

доступу жінок і можливості «призупинення» членства в партії її членом. 

Опосередковано вплинули на діяльність партій зміни до законодавства про 

об’єднання громадян. Внаслідок втрати чинності Закону України «Про 

об’єднання громадян», деякі норми якого стосувалися політичних партій, у 

законодавчому регулюванні останніх виникли певні прогалини.  

Четвертий, новітній етап законодавчого регулювання публічного 

адміністрування функціонування політичних партій (наближення 

(апроксимація) до європейських стандартів, 2014 р. – до  сьогодні) 

розпочався після Революції гідності. В цей період відбулось повернення до 

Конституції 2004 р. і відновлення впливу політичних партій на формування 

вищих інститутів влади в Україні [183, с. 140]. Протягом 2014-2016 рр. було 

внесено низку змін до Закону України «Про політичні партії в Україні» з 

метою: 1) заборони втручання органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування або їхніх посадових осіб у створення і внутрішню діяльність 

політичних партій та їхніх структурних утворень; 2) заборону діяльності 

партій комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) 

спрямування; 3) запровадження прямого державного фінансування діяльності 

політичних партій як бюджетного фінансування статутної діяльності партій 

на основі результатів виборів, зокрема за підтримки політичних партій, які не 

мають парламентського представництва, та відшкодування витрат на виборчу 
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кампанію політичним партіям, які подолали виборчий бар’єр, у 

встановленому законом розмірі; 4) забезпечення прозорості поточного 

фінансування партій, зокрема шляхом регулярного подання звітів, 

оприлюднення звітів політичних партій тощо  [178, с. 70]. Новітній період 

відзначається оновленням виборчого законодавства, наприклад прийнято 

Закон України від 14.07.2015 р «Про місцеві вибори»  (втратив чинність) 

[184]. Головною подією  стало прийняття Виборчого кодексу України [185] 

як основу забезпечення демократичних та прозорих виборів в державі. Новий 

законодавчий акт передбачає створення єдиної уніфікованої правової основи 

для підготовки і проведення виборів в Україні відповідно до Конституції та 

рекомендацій міжнародних організацій. Проведений аналіз дозволяє 

стверджувати, що останніми роками в Україні зроблено цілу низку важливих 

кроків, спрямованих на наближення (апроксимацію) до європейських норм і 

стандартів. Таким чином, слід відзначити, що на сьогодні в Україні 

сформовано законодавчу базу, яка регламентує різні сторони публічного 

адміністрування функціонування політичних партій в Україні [186, с. 91], і 

яка певним чином адаптована до законодавства Європейського Союзу.  

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

1. Визначено, що публічне адміністрування у сфері функціонування 

політичних партій – це врегульована нормами адміністративного права 

процедурна діяльність органів публічної адміністрації, що спрямована на 

реалізацію прав, свобод і законних інтересів політичних партій, як учасників 

адміністративних правовідносин, для задоволення публічних інтересів, 

потреб суспільства і держави, виконання нормативно-правових актів, що 

видаються органами державної влади та місцевого самоврядування, 



95 

 

забезпечення верховенства права, додержання Конституції та законодавства  

України. 

Публічне адміністрування у сфері функціонування політичних партій 

передбачає наступні важливі для вираження його сутності ознаки:  

- нормативно-правовий характер (регулюється на підставі норм 

адміністративного права);  

 - адміністративно-процедурна спрямованість діяльності публічної 

адміністрації (має ознаки адміністративних процедур);  

- направленість на реалізацію прав, свобод і законних інтересів 

політичних партій, потреб суспільства і держави;  

- юридично-владний, виконавчо-розпорядчий характер (виконання 

нормативно-правових актів, що видаються органами публічної адміністрації); 

- наявність спеціального об’єкта адміністрування – політичних партій. 

2. З’ясовано, що політичні партії є особливим різновидом громадських 

об’єднань, що мають складну правову природу: 1) як суб’єкти політичних 

правовідносин (важливий і необхідний елемент здобуття та реалізації 

політичної влади); 2) як суб’єкти публічних правовідносин щодо формування 

політики в публічному управлінні. Проте функціонування політичних партій 

(реєстрація створення, окремі напрями діяльності, державне  фінансування, 

державний контроль за діяльністю, реєстрація припинення, заборона 

діяльності тощо) є об’єктом публічного адміністрування. Визначено, що в 

сучасному суспільстві політичні партії виконують ряд специфічних 

внутрішніх і зовнішніх функцій. Внутрішні функції стосуються набору нових 

членів, забезпечення фінансування партії, налагодження ефективної взаємодії 

між керівництвом та місцевими відділеннями тощо. Зовнішні функції є 

визначальними для партійної діяльності, серед яких можна визначити: 

представництво й захист групових інтересів; суспільна активізація, інтеграція 

всередині соціальних груп на основі спільних цілей, мобілізація мас для 

вирішення важливих соціальних завдань; розробка ідеології, формування 

громадської думки, поширення політичної культури; створення можливостей 
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для політичної соціалізації особистості; підбір і підготовка кадрів для 

політичних інститутів, участь у формуванні політичної еліти; організація 

виборчих кампаній та участь у них; боротьба за державну владу та участь у 

політичному управлінні. 

3. З урахуванням проведеного аналізу наукових робіт, а також 

навчальних джерел, які стосуються різних аспектів діяльності політичних 

партій, можна вважати, що дослідження публічного адміністрування 

функціонування політичних партій слід розглядати у двох напрямках: по-

перше, загально-правового (щодо характеристики теоретичних положень 

щодо з’ясування поняття, змісту, видів, форм, сутності, нормативного 

закріплення функціонування політичних партій тощо) та по-друге, 

спеціалізованого (із виокремленням специфіки, характерної саме для 

публічного адміністрування функціонування політичних партій, його форм, 

методів, нормативної основи). І таку тенденцію щодо спеціалізації фахових 

досліджень варто підтримати і надалі, та використовувати у подальших 

наукових дослідженнях. Це сприятиме дотриманню принципу науковості та 

матиме позитивні наслідки як для теоретико-правових надбань, так і для 

практичного застосування. 

Розвиток законодавства, який стосується публічного адміністрування 

у сфері функціонування політичних партій в Україні, пройшов декілька 

важливих етапів, які по суті збігаються з етапами еволюції політичних партій 

в Україні, а саме: 1 етап (початковий, 1990-1995 рр.) характеризується 

активним формуванням нормативно-правових засад створення та діяльності 

політичних партій, пов'язаний із становленням нормативно-правового базису 

щодо публічного адміністрування у сфері політичних партій; 2 етап (правове 

установлення (інституціоналізація), 1996-2004 рр.) характеризується 

прийняттям Конституції України, якою закладено правовий фундамент для 

функціонування політичних партій, набуттям чинності у 2001 р. Закону 

України «Про політичні партії в Україні»; 3 етап (зростання ролі партійних і 

державних інституцій, 2004-2013 рр.) пов’язаний із внесенням змін до 
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Конституції України, втратою чинності Закону України «Про об’єднання 

громадян»; 4 етап (наближення (апроксимація) до європейських стандартів, 

2014 р. – до сьогодні) – було внесено низку змін до Закону України «Про 

політичні партії в Україні», виборчого законодавства, наближення 

нормативно-правового регулювання до рекомендацій міжнародних 

організацій.  
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РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ 

 

 

2.1. Суб’єкти публічного адміністрування функціонування 

політичних партій в Україні 

 

  

Досить часто у наукових фахових джерелах з адміністративного права 

публічне адміністрування пов’язують саме з діяльністю суб’єктів публічної 

адміністрації, адже саме вони реалізують безпосередньо свої повноваження, 

там самим впливаючи на відповідні сфери суспільних відносин. Такими 

суб’єктами слід визнати суб’єктів владних повноважень, які створюються у 

визначений законодавством спосіб, мають відповідну компетенцію і 

здійснюють публічне адміністрування у визначеній сфері. 

В узагальненому вигляді, суб’єктом публічного адміністрування 

(СПА) є орган, установа, посадова особа, юридична особа, що уповноважені 

здійснювати публічне адміністрування. З цього приводу В.В. Терещук 

зауважує, що «суб’єкти публічного адміністрування – це суб’єкти 

адміністративного права, які здійснюють публічне адміністрування та мають 

статус СПА. У цьому контексті поняття публічне адміністрування повинно 

розумітись як виконання публічних функцій в інтересах держави та 

суспільства: 1) суб’єктами публічної адміністрації, структуру системи яких 

доцільно розуміти в широкому контексті (органи виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування, атипові суб’єкти, що мають повноцінний статус 

СПА); 2) суб’єктами, які виконують окремі функції СПА» [187, с. 91]. У 

підручнику «Адміністративне право України. Повний курс» передбачено, що 

суб’єкт публічної адміністрації – це «суб’єкт владних повноважень, 

наділений законом повноваженнями здійснювати публічне адміністрування – 

надавати адміністративні послуги чи здійснювати виконавчо-розпорядчу 



99 

 

діяльність» [188, с. 63]. В.Б. Авер’янов під публічною адміністрацією розуміє 

сукупність органів виконавчої влади та виконавчі органи місцевого 

самоврядування, підпорядкованих політичній владі, які забезпечують 

виконання закону та здійснюють інші публічно-управлінські функції [189, с. 

117]. Ю.П. Битяк і Н.П. Матюхіна вважають, що поняття «публічна 

адміністрація» доцільно розглядати у вузькому та широкому сенсі. Так, у 

широкому значенні до публічної адміністрації, крім органів публічної влади, 

відносять також органи, які не входять до неї організаційно, але виконують 

делеговані нею функції. У вузькому значенні під публічною адміністрацією 

розуміють органи державної виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування як складника системи органів публічної влади. Відтак, за 

твердженням вчених, публічна адміністрація є сукупністю суб’єктів 

публічної влади, ключовими структурними елементами якої є органи 

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, а також інших 

суб’єктів, які мають повноваження забезпечувати виконання закону та 

здійснювати інші публічно-управлінські функції в публічних інтересах [190, 

с. 30]. В.К. Колпаков стверджує, що публічна адміністрація це – «система 

організаційно-структурних утворень, які на законних підставах отримали 

владні повноваження для реалізації їх у публічних інтересах» [191, с. 138]. 

Т.М. Кравцова і А.В. Солонар публічна адміністрація – це певним чином 

побудована система органів державної виконавчої влади та виконавчих 

органів місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та 

інші суб’єкти, наділені адміністративно-управлінськими функціями, які 

діють з метою забезпечення як інтересів держави, так і інтересів суспільства 

в цілому [192, с. 525]. Щодо розуміння суб’єктів публічної адміністрації Т.О. 

Коломоєць зазначає, з урахуванням цільової спрямованості та змістовного 

наповнення публічної адміністрації як процесуальної категорії цілком 

логічним є те, що органи публічної адміністрації в організаційно-

структурному розумінні можуть бути не лише органи виконавчої влади, а й 

інші органи, наділені владними повноваженнями [107, с. 80]. Т.О. Карабін 
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категорію «публічна адміністрація» розкриває також у т. зв. організаційно-

структурному аспекті як «сукупність органів та посадових осіб, що 

реалізують публічну владу шляхом виконавчо-розпорядчої діяльності, у 

зв’язку із чим її зміст формують суб’єкти, якими є: 1) органи виконавчої 

влади, 2) органи місцевого самоврядування. Однак, сьогоднішні реалії є 

такими, що, функціонально повноваження публічної адміністрації (тобто 

публічне адміністрування) реалізуються не тільки цими органами, але й 

органами, які не належать до перелічених» [193, с. 22]. І це не викликає 

сумнівів. 

Дещо іншу позицію подано в Енциклопедії державного управління, 

публічну адміністрацію визначають як «сукупність державних і недержавних 

структур та повноважних осіб, які здійснюють публічне врядування і 

публічне адміністрування. До основних структурних елементів публічної 

адміністрації відносять: а) органи виконавчої влади; б) адміністративний 

апарат; б) виконавчі органи місцевого самоврядування» [12, с. 490]. Деякі 

вчені визначають публічну адміністрацію як «єдину сукупність органів 

виконавчої влади, що здійснюють виконавчо-розпорядчу діяльність, органів 

місцевого самоврядування, а також інших органів, що наділені 

повноваженнями у сфері публічної влади, діяльність яких спрямована на 

виконання покладених на них публічних завдань та функцій, а також надання 

адміністративних послуг» [194, с. 60]. На думку Є.Ю. Соболь суб’єкти 

публічної адміністрації (публічної влади) – це «сукупність загально 

державних, регіональних і місцевих органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, а також інших 

адміністративних і громадянських інституцій, уповноважених на виконання 

публічних функцій  [195, с. 90]. О.В. Джафарова використовує поняття 

органи публічної адміністрації – «система органів державної, насамперед 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів, які з 

метою реалізації публічного інтересу відповідно до закону чи 

адміністративного договору наділяються делегованими повноваженнями у 
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всіх сферах функціонування суспільства, діяльність яких спрямована на 

реалізацію прав, свобод та законних інтересів певної групи або окремих осіб, 

що закріплені у Конституції України, забезпечення життя, здоров’я людини, 

безпеки навколишнього природного середовища та національних інтересів» 

[196, с. 52]. Наведене теоретичне положення дозволяє віднести до публічної 

адміністрації суб’єктів, наділених владними та/або делегованими владними 

повноваженнями. І.В. Панова зазначає, що суб’єкт публічної адміністрації – 

це «суб’єкт владних повноважень, який здійснює публічне адміністрування: 

надає адміністративні послуги чи виконавчо-розпорядчу адміністративну 

діяльність» [197, с. 10-11]. Враховуючи застосування у такому визначенні 

поняття «суб’єкт владних повноважень», варто звернутись до його легальної 

дефініції. У Кодексі адміністративного судочинства України (ст. 4 КАС 

України) передбачено, що «суб’єкт владних повноважень – орган державної 

влади (у тому числі без статусу юридичної особи), орган місцевого 

самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший суб’єкт при 

здійсненні ними публічно-владних управлінських функцій на підставі 

законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, або 

наданні адміністративних послуг» [198]. Тому, з урахуванням зазначеного, 

СПА функціонування політичних партій в Україні слід визнати суб’єктів 

владних повноважень, які наділені публічно-владними управлінськими 

функціями на підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих 

повноважень, або наданні адміністративних послуг та реалізації державної 

політики у сфері діяльності політичних партій  [199, с. 69]. 

Виокремлення ознак, характерних СПА функціонування політичних 

партій дозволить відобразити їх дійсний ресурс та особливості. Так, 

наприклад, В.В. Терещук узагальнює ознаки усіх СПА:  

«1) СПА є суб’єктами адміністративного права і діють у межах 

адміністративно-правових відносин (також в окремих випадках – у межах 

адміністративних процесуальних відносин);  
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2) СПА створюються відповідно до норм чинного законодавства як 

відповідні суб’єкти (органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування) або як суб’єкти, які за певних обставин, передбачених 

законодавством (за наявності відповідних умов і підстав), можуть стати 

такими суб’єктами, тобто набудуть відповідного правового статусу й 

автоматично увійдуть до системи цих суб’єктів (здебільшого інституції, на 

яких належним чином покладаються публічно-владні повноваження);  

3) СПА є частиною відповідної системи, тобто зазначені суб’єкти у 

своїй сукупності складають цілісну організовану систему СПА;  

4) СПА за наявності необхідного обсягу правосуб’єктності в межах 

свого предмета відання та повноважень виконують функції, властиві 

суб’єктам публічної адміністрації: управлінську функцію; втручальну 

функцію; функцію сприяння; забезпечувальну функцію;  

5) СПА повинні здійснювати повноваження, виконувати покладені на 

них функції за конституційним правилом, встановленим у ч. 2 ст. 19 

Основного закону України, а саме: діючи лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 

6) СПА у своїй діяльності спрямовані на забезпечення, обстоювання 

інтересів суспільства та держави» [187, с. 91-92].  

На думку І.В. Панової до найбільш суттєвих ознак суб’єктів публічної 

адміністрації слід віднести такі:   

«- кожен із суб’єктів є відокремленою частиною єдиної 

функціональної системи суб’єктів публічного адміністрування;  

 - вони мають свій відповідний правовий статус, який визначається 

законами або підзаконними нормативними актами;  

- усі суб’єкти публічного адміністрування реалізують не приватний, а 

публічний інтерес, незважаючи на те, що окремі з них можуть бути навіть 

суб’єктами приватного права;  

- для здійснення публічного адміністрування суб’єкти наділені 

повноваженнями з прийняття публічних владних рішень;  
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- вони орієнтовані на діяльність на основі та для публічного 

виконання закону» [197, с. 10].  

Автори підручника «Адміністративне право. Повний курс» 

зазначають, що до загальних ознак суб’єктів публічної адміністрації 

належать такі:  

«1) за своєю юридичною природою суб’єкт публічної адміністрації є 

зобов’язальним перед приватними особами і має якнайповніше задовольняти 

права, свободи та законні інтереси приватних осіб, публічний інтерес 

суспільства загалом;  

2) їх адміністративна діяльність є обмеженою принципом «зв’язаності 

правом» – вони можуть діяти виключно у спосіб і порядок, передбачений 

Конституцією та законами України1, що відповідає другому принципу 

правового регулювання: суб’єкту публічної адміністрації заборонено все крім 

того, що прямо дозволено законом;  

3) первинною компетенцією є адміністративні обов’язки, а похідною – 

адміністративні права, що надаються суб’єктові в мінімальних межах для 

ефективного виконання обов’язків;  

4) суб’єктам притаманна адміністративна правоздатність – потенційна 

здатність мати адміністративні обов’язки і права у сфері публічного 

адміністрування, а також адміністративна дієздатність – здатність 

виконувати адміністративні обов’язки та реалізувати з їх виконання свої 

адміністративні права у сфері публічного адміністрування, що загалом 

формує основу адміністративного правового статусу суб’єкта публічної 

адміністрації» [188, с. 63-64].  

Отже, з урахуванням зазначених положень, можна запропонувати 

виокремлювати такі ознаки, характерні СПА функціонування політичних 

партій: 

- є складовою частиною загальної системи СПА, діють у межах 

адміністративно-правових відносин, в той же час утворюють власну, 

спеціальну систему; 
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- поширюють свій регулюючий вплив на певну сферу суспільних 

відносин – сферу функціонування політичних партій; 

- створюються відповідно до норм чинного законодавства як СПА, 

мають власний, особливий адміністративно-правовий статус; 

- виконують функції, покладені на них чинним законодавством: 

управлінську, регулюючу, втручальну, сприяння, забезпечення; 

- реалізують не приватний, а публічний інтерес, незважаючи на те, що 

можуть мати вплив на суб’єктів приватного права. 

Суб’єкти публічного адміністрування, реалізуючи свої функції, 

керуються нормами права та основними засадничими ідеями (принципами). 

Слід погодитись із М.О. Демидовою, що «значення принципів, які 

забезпечують реалізацію правового статусу СПА, полягає у тому, що, по-

перше, вони виступають у нормотворенні як орієнтири, що дають змогу 

вдосконалювати та розвивати законодавство, яке визначає порядок реалізації 

правового статусу СПА. По-друге, їх властивість підвищувати рівень 

правової культури суб’єктів публічного адміністрування та громадян сприяє 

забезпеченню вірного розуміння та доцільного застосування чинного 

законодавства щодо реалізації правового статусу СПА» [200, с. 36].  

І.Б. Коліушко та В.П. Тимощук виділяють наступні принципи 

діяльності публічної адміністрації:  

«1) верховенства права як пріоритету прав та свобод людини і 

громадянина, гуманізму та справедливості в діяльності публічної 

адміністрації; 

2) законності як діяльності публічної адміністрації відповідно до 

повноважень і в порядку, визначених законом; 

3) відкритості як оприлюднення та доступності для громадян 

інформації про діяльність та рішення публічної адміністрації, а також 

надання публічної інформації на вимогу громадян; 

4) пропорційності як вимоги щодо обмеження рішень публічної 

адміністрації метою, якої необхідно досягти, умовами її досягнення, а також 
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обов’язку публічної адміністрації зважати на наслідки своїх рішень, дій та 

бездіяльності; 

5) ефективності як обов’язку публічної адміністрації забезпечувати 

досягнення необхідних результатів у вирішенні покладених на неї завдань 

при оптимальному використанні публічних ресурсів; 

6) підконтрольності як обов’язкового внутрішнього та зовнішнього 

контролю за діяльністю публічної адміністрації, в тому числі судового; 

7) відповідальності як обов’язку публічної адміністрації нести 

юридичну відповідальність за прийняті рішення, дії та бездіяльність [201, с. 

26-27].  

Т.М. Кравцова і А.В. Солонар до цієї низки принципів діяльності 

публічної адміністрації додають такі, які також відіграють вагому роль в 

діяльності останньої, а саме:  

«1) ієрархічність – підлеглість по вертикалі;  

2) демократизм методів і стилю роботи – відтворює народовладдя в 

державному управлінні й передбачає встановлення глибоких і постійних 

взаємозалежностей між суспільством і державою як передумови формування 

демократичної системи управління, яка б базувалась на демократичних 

засадах її здійснення в інтересах усіх або переважної більшості громадян;  

3) професійна компетентність – функції та завдання публічної 

адміністрації мають виконувати належним чином професійно підготовлені 

фахівці;  

4) поєднання виборності і призначуваності;  

5) плановість – визначення певних конкретних спільних завдань, 

планів діяльності, виконання яких покладено саме на ці державні органи; 

6) науковість, що полягає в необхідності привести систему та 

механізми взаємодії складових елементів публічної адміністрації у 

відповідність до рівня розвитку суспільних відносин; 

7) взаємодія з органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, об’єднаннями громадян, населенням; 
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8) організаційно-правова зв’язаність діяльності державних органів і 

посадових осіб [192, с. 524]. 

Погоджуючись із вищенаведеними принципами діяльності публічної 

адміністрації, можна виокремити низку принципів, або основних засад, 

якими керуються у своїй діяльності в т.ч. і СПА функціонування політичних 

партій: 

- верховенство права (з урахуванням конституційної норми, 

відповідно до якої «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за 

свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 

головним обов’язком держави» [46]); 

- законність (діяльність повинна здійснюватися тільки відповідно до 

чинного законодавства); 

- об’єктивність (наявність неупередженості та нейтральності при 

прийнятті та виконанні рішень); 

- пропорційність (співмірність між масштабом прийнятого 

адміністративного рішення і засобами його здійснення, а також відповідність 

таких рішень цілям адміністрування); 

- ефективність (економне використання ресурсів при прийнятті 

рішень щодо адміністрування, тобто з мінімальними витратами); 

- субсидіарність (рішення СПА повинні здійснюватися на тих рівнях, 

де їх виконання є найбільш ефективним); 

- принцип «єдиного вікна» (вирішення організаційних питань 

передбачається на одному робочому місці, задля уникнення незручностей). 

Варто враховувати, що ст. 4 Закону України від 05.04.2001 р. «Про 

політичні партії в Україні» визначено гарантії діяльності політичних партій, 

де зокрема зазначено, що «органам державної влади, органам місцевого 

самоврядування, їх посадовим особам заборонено виокремлювати у своєму 
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ставленні певні політичні партії чи надавати їм привілеї, а також сприяти 

політичним партіям, якщо інше не передбачено законом, у провадженні їх 

діяльності. Втручання з боку органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування або їх посадових осіб у створення і внутрішню діяльність 

політичних партій та їх структурних утворень забороняється, за винятком 

випадків, передбачених Законом» [102]. Таким чином, діяльність СПА 

функціонування політичних партій є саме тим випадком, який передбачений 

Законом. 

Ведучи мову про систему СПА, слід зауважити, що В.М. Бевзенко 

пропонує досить розгалужену систему та види суб’єктів публічної 

адміністрації, звертаючи увагу, що «значна кількість суб’єктів публічної 

адміністрації обумовлена поширеністю та все проникаючим характером 

адміністративно-правових відносин, без яких не здійснюється публічна влада 

у державі, не реалізуються суб’єктивні публічні права приватних осіб. 

Публічне управління, на відміну від законодавчої діяльності та судочинства, 

може здійснюватися не лише органами виконавчої влади, а також іншими 

суб’єктами, які наділені різними за змістом і обсягом адміністративними 

повноваженнями: Верховна Рада України, її органи; Рахункова палата 

України; Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; Президент 

України, Адміністрація Президента України; Рада національної безпеки і 

оборони, її органи та посадові особи; органи прокуратури; державні органи, 

які не входять до системи органів виконавчої влади; суб’єкти публічних 

повноважень з особливим статусом; органи місцевого самоврядування; 

юридичні особи публічного права, які не мають статусу органа публічної 

влади (підприємства, установи, організації, фонди публічного права); 

юридичні особи приватного права; фізичні особи; юридичні особи та 

колективні суб’єкти, які не наділені статусом юридичної особи; суб’єкти 

публічних (невладних) повноважень; органи виконавчої влади; інші суб’єкти 

публічних повноважень» [202, с. 120-133]. Т.О. Коломоєць до суб’єктів 

публічної адміністрації відносить органи виконавчої влади, органи місцевого 
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самоврядування, Президента України та Адміністрацію Президента України 

[15, с. 55-76]. 

І.В. Ковбас і Т.І. Друцул вважають, що «система органів публічної 

адміністрації являє собою сукупність органів публічної влади, що залежно 

від виконання покладених на них завдань та функцій, а також надання 

адміністративних послуг поділяються на служби, агентства чи інспекції та 

становлять собою цілісну систему, об’єднану єдиною метою. Кожен орган 

публічної влади створений для реалізації заданих цілей і програм, які 

забезпечують захист прав, свобод і законних інтересів громадян, безпеку 

держави і суспільства, вирішення питань соціальноекономічного та 

культурного значення» [203, с. 107-108]. Органи публічної адміністрації 

діють на трьох окремих рівнях: державному, регіональному та місцевому і 

складають систему органів публічної влад, що утворюють єдине ціле та 

взаємодіють між собою і зовнішнім середовищем у процесі досягнення 

поставлених цілей [204, с. 304]. Слід погодитись із тим, що «численні та 

різноманітні органи публічної адміністрації утворюють відповідну систему, 

ефективність діяльності якої залежить від ступеня впорядкованості, 

організованості, злагодженості в усіх ланках. Кожний орган публічної 

адміністрації – від центрального до місцевого – наділяється статусом 

юридичної особи та водночас вирішує різні питання оперативного 

управління й охорони цієї власності» [205, с. 18]. Аналіз вищезазначеного 

свідчить про те, що до системи суб’єктів публічного адміністрування 

відносять досить широке коло уповноважених суб’єктів (фізичних та 

юридичних осіб приватного й публічного права, колективних та 

індивідуальних осіб тощо). Тому можна виокремлювати таку систему СПА 

функціонування політичних партій в Україні в залежності від обсягу їх 

компетенції у зазначеній сфері та з урахуванням їх регулюючого впливу: 

1) СПА функціонування політичних партій загальної компетенції. З 

урахуванням положень Закону України від 17.03.2011 р. «Про центральні 
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органи виконавчої влади» [206] та Закону України від 09.04.1999 р. «Про 

місцеві державні адміністрації» [207], до таких СПА належать:  

- Кабінет Міністрів України (вищий орган у системі органів 

виконавчої влади [208], забезпечує права і свободи людини та громадянина; 

сприятливі умови для вільного й усебічного розвитку особистості; державний 

суверенітет та економічну самостійність; провадження зовнішньоекономічної 

діяльності та митної справи; розвиток і державну підтримку науково-

технічного та інноваційного потенціалу держави; рівні умови для розвитку 

всіх форм власності; проведення бюджетної, фінансової, цінової, 

інвестиційної, податкової, структурно-галузевої політики; політики у сферах 

праці та зайнятості населення, соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, 

науки й культури, охорони природи, екологічної безпеки і 

природокористування); 

- міністерства (забезпечують формування та реалізують державну 

політику в одній чи декількох сферах, інші центральні органи виконавчої 

влади виконують окремі функції з реалізації державної політики);  

- інші центральні органи виконавчої влади (які утворюються для 

виконання окремих функцій з реалізації державної політики - служби, 

агентства, інспекції, комісії);  

- місцеві державні адміністрації (є місцевим органом виконавчої влади 

і входить до системи органів виконавчої влади, здійснюють виконавчу владу 

в областях і районах, містах Києві та Севастополі) 

2) СПА функціонування політичних партій спеціальної компетенції. 

Такі СПА визначені у Законі України від 05.04.2001 р. «Про політичні партії 

в Україні» [102], зокрема: 

- Міністерство юстиції України [170] – у разі державної реєстрації 

політичних партій; 

- центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших 

громадських формувань, – здійснює державний контроль за додержанням 



110 

 

політичною партією вимог Конституції та законів України, а також статуту 

політичної партії, крім випадків, коли здійснення такого контролю законом 

віднесено до повноважень інших органів державної влади; 

- Центральна виборча комісія [209], окружні виборчі комісії, 

територіальні виборчі комісії на відповідних місцевих виборах – здійснює 

державний контроль за додержанням політичними партіями встановленого 

порядку участі у виборчому процесі, а також, у межах визначених законом 

повноважень, за своєчасністю подання до відповідних виборчих комісій 

проміжних та остаточних фінансових звітів про надходження і використання 

коштів виборчих фондів на виборах, відповідністю їх оформлення 

встановленим вимогам, достовірністю включених до них відомостей; 

- Рахункова палата [210] – здійснює державний контроль за цільовим 

використанням політичними партіями коштів, виділених з державного 

бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності; 

- Національне агентство з питань запобігання корупції [211] – 

здійснює державний контроль за додержанням встановлених законом 

обмежень щодо фінансування політичних партій, передвиборної агітації, 

агітації з всеукраїнського та місцевого референдуму, законним та цільовим 

використанням політичними партіями коштів, виділених з державного 

бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності, своєчасністю подання 

звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру, звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів на 

загальнодержавних та місцевих виборах, повнотою таких звітів, 

відповідністю їх оформлення встановленим вимогам, достовірністю 

включених до них відомостей; 

- територіальні органи Міністерства юстиції України в Автономній 

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі – у разі державної 

реєстрації структурних утворень політичних партій. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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2.2. Форми публічного адміністрування функціонування 

політичних партій в Україні 

 

 

Реалізація різних напрямків публічного адміністрування 

функціонування політичних партій втілюється у  конкретних формах. 

Публічне адміністрування відображає безпосередній вплив на певну групу 

суспільних відносин (наприклад, на функціонування політичних партій), а 

його форми дають змогу визначити яким саме чином це відбувається. Форми 

публічного адміністрування впливають на реалізацію завдань та функцій 

суб’єктів владних повноважень. Форми мають власні особливості, їх 

застосування направлене на ефективне, доцільне, оперативне виконання 

функцій публічного управління з дотриманням принципу економії ресурсів 

(сил, засобів, часу).  

Діяльність публічної адміністрації (у різних сферах) має досить 

масштабний характер та направлена на досягнення різноманітних завдань і 

функцій, це, у свою чергу, обумовлює використання різних форм, які 

передбачені у законах, підзаконних та інших актах, що регламентують 

діяльність суб’єктів владних повноважень. При цьому «для виконання своїх 

зобов’язань органи та посадові особи повинні використовувати лише ті 

форми, які встановлені нормами права. Недотримання обов’язкової форми 

тягне недійсність або можливість оскарження дій та рішень суб’єктів 

владних повноважень» [212]. О.Б. Зеленцов і О.О. Ястребов зауважують, 

«сутність адміністративної функції, що реалізується публічною 

адміністрацією, полягає в застосуванні закону до конкретних управлінських 

ситуацій шляхом їх створення, зміни або припинення в рамках, передбачених 

законом, в тому числі у порядку, встановленому адміністративними 

процедурами» [18, с. 643]. Враховуючи те, що публічне адміністрування має 

ґрунтуватись виключно на встановлених нормах, це має поширюватись і на 

реалізацію владних повноважень відповідними суб’єктами, на існування 
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чіткого механізму відповідного практичного втілення у певних формах. 

Ведучи мову про форми публічного адміністрування, слід брати до уваги, що 

вони проявляються у наступних інтерпретаціях: 

- це дії держави, направлені на досягнення певного соціального 

ефекту; 

- такі дії виходять від конкретних суб’єктів владних повноважень (які 

діють від імені держави); 

- вони направлені на забезпечення публічного інтересу; 

- впливають на реалізацію своїх прав приватними суб’єктами 

(фізичними та юридичними особами) в певних сферах. 

Прикладами окремих дій публічної адміністрації, в яких виражається 

зміст її діяльності, можуть бути, наприклад: видання акта публічного 

управління, надання адміністративної послуги, прийняття рішення у скарзі, 

проведення наради, призначення перевірок, здійснення контрольно-

наглядової діяльності, реєстрація діяльності, видача дозволів тощо.  

В узагальненому розумінні слово «форма» означає «зовнішній прояв, 

зовнішнє оформлення, вираження будь-якого предмета, процесу або явища» 

[213, с. 141], «характеризується подвійною сутністю: внутрішньою – як 

організація змісту [214, c. 434] та зовнішньою (лат. forma – зовнішній вид) як 

спосіб зовнішнього прояву змісту, спосіб зв’язку елементів змісту [215, с. 

483], а також як співвідношення між способом організації речі і власне 

матеріалом, із якого ця річ складається [216, с. 949]. Так, В.К. Колпаков 

вважає, що під формами розуміється «зовнішнє вираження (зовнішнє 

оформлення) діяльності суб’єкта публічної адміністрації щодо реалізації 

своїх функцій у межах встановленої компетенції» [217, с. 43]. В.П. Тимощук 

під формами публічного управління розуміє відмінні за характером та 

наслідками способи зовнішнього вираження діяльності органів публічної 

адміністрації [218, с. 10]. Автори підручника «Курс адміністративного права 

України» зазначають, що під формою публічного адміністрування слід 

розуміти «той чи інший варіант зовнішнього вираження змісту, а отже, у 



113 

 

найзагальнішому вигляді, – той чи інший спосіб зовнішнього вираження 

(оформлення) змісту цієї діяльності» [212]. І.В. Патерило в якості форм 

публічного адміністрування використовує термін «інструменти діяльності 

публічної адміністрації», до яких пропонує відносите лише ті з них, що 

призводять до правових наслідків – виникнення, зміни й припинення 

адміністративно-правових відносин та можуть бути предметом 

адміністративного позову [219, с. 9; 220, с. 98]. Аналогічний підхід 

відображено у навчальних виданнях з адміністративного права останніх років 

[16, с. 253-259; 5, с. 164], відповідно до якого це – «зовнішній вираз 

однорідних за своїм характером і правовою природою груп адміністративних 

дій суб’єктів публічної адміністрації, реалізований у межах відповідності 

визначеної законом компетенції з метою досягнення бажаного публічного 

результату» [188, с. 164]. І.П. Яковлєв правовими формами публічного 

адміністрування називає «такі способи його зовнішнього вираження, яким 

властива імперативна зв’язаність та наступність із правовим наслідком; 

правовий наслідок при цьому може виникати в результаті усвідомлених 

вольових або інколи неусвідомлених діянь та має вираження у: виникненні, 

зміні, припиненні правовідносин; виникненні, зміні, припиненні, 

призупиненні, поновленні об’єктивного та суб’єктивного права/обов’язку 

матеріального або процедурно змісту (у т.ч. відповідні модифікації правових 

статусів); неможливості виникнення суб’єктивних прав і/або правовідносин 

(правоперешкоджання) [221, с. 153]. На думку В.Р. Білої «форми публічного 

адміністрування завжди є правовими, в тому сенсі, що встановлюються, 

змінюються та припиняють на основі норм адміністративного права, 

спричиняють настання юридичних наслідків прямо або опосередковано. 

Саме тому слушним є пропозиції тих авторів, що розглядають у межах науки 

адміністративного права лише ті види діяльності публічної адміністрації, що 

призводять до настання юридичних наслідків» [222, с. 114]. Однак думки з 

цього приводу часто розходяться і аналізу підлягають також неправові форми 
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публічного адміністрування, тобто ті, що не спричиняють правових 

наслідків. 

У сфері публічного адміністрування функціонування політичних 

партій задіяна велика кількість суб’єктів владних повноважень, які наділені 

власною компетенцією, що дозволяє їм обирати той чи інший варіант 

поведінки, алгоритм певних дій, з урахуванням конкретної ситуації. Такі дії 

можуть мати охоронну, регулятивну, сервісну або управлінську 

спрямованість, окрім того, вони мають бути ефективними і відповідати 

публічним інтересам. Суб’єкти публічної адміністрації з урахуванням вимог 

законодавства мають обирати ті форми, які є найбільш доцільними та 

ефективними у конкретних ситуаціях за встановлених умов. Обрання в якості 

належної форми публічної адміністрації залежить від суб’єкта владних 

повноважень, його компетенції, сфери суспільних відносин, об’єкта впливу, 

мети, яку варто досягнути тощо. Таким чином, формою публічного 

адміністрування функціонування політичних партій є зовнішньо виражена 

дія суб’єктів владних повноважень, що здійснюється в межах їх компетенції 

для виконання поставлених перед ними завдань щодо законного та 

ефективного створення, діяльності, контролю, припинення політичних 

парті  [223, с. 90]. 

Враховуючи положення наукових джерел з адміністративного права, 

можна зробити узагальнення, що до форм публічного адміністрування 

пред’являються певні вимоги: 

- їх існування і застосування має ґрунтуватися виключно на нормах 

закону; 

- вони мають відповідати компетенції суб’єкта публічної 

адміністрації, не мають виходити за її межі (однак із врахуванням 

можливості застосування дискреційних повноважень); 

- повинні бути направлені на задоволення публічного інтересу; 

- мають враховувати особливості сфери відносин, на яку відбувається 

вплив. 



115 

 

У цьому контексті, можна зробити узагальнення, що формам 

публічного адміністрування у сфері функціонування політичних партій 

притаманні такі ознаки: 

1) є способом зовнішнього вираження діяльності публічної 

адміністрації та її посадових осіб; 

2) направлені на досягнення завдань у визначеній сфері, зокрема щодо 

належного функціонування політичних партій; 

3) залежать від обсягу компетенції конкретного суб’єкта публічної 

адміністрації; 

4) мають власну нормативно-правову основу та підстави обрання;  

5) спричиняють правові наслідки у сфері функціонування політичних 

партій.  

З’ясовуючи сутність форм публічного адміністрування, слід 

приділити увагу і їх класифікації, тобто розподілу на види із застосуванням 

певного критерію. Розмаїття форм публічного адміністрування, відмінності в 

їх застосуванні, юридичній силі та меті актуалізують питання класифікації. 

Аналізуючи різні форми форм публічного адміністрування, можна помітити, 

що вони мають ознаки системної категорії, елементи якої тісно 

взаємопов’язані між собою та перебувають у взаємодії один з одним. Для них 

характерною є відносна самостійність та універсальність щодо конкретних 

галузей і сфер владного впливу. Саме тому «одні й ті самі форми успішно 

застосовуються в різних сферах суспільного життя (економічна, соціально-

культурна, адміністративно-політична)» [212]. Однак, вивчення особливостей 

використання форм діяльності публічної адміністрації у різних сферах за 

різних умов свідчить про те, що вони не є однаковими. 

Досить часто для проведення класифікації форм публічного 

адміністрування застосовують різноманітні критерії, наприклад:  

- ступінь юридичного вираження (основні та похідні);  

- досягнуті результати (позитивне регулювання, реакція на негативні 

явища в публічному адмініструванні);  
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- спрямованість (зовнішні та внутрішні);  

- коло осіб, на яких поширюються (загальнообов’язкові та адресовані 

конкретним суб’єктам);  

- характер і методи вирішення питань компетенції (процедурні і 

процесуальні);  

- суб’єктний склад (односторонні; дво- або багатосторонні);  

- суб’єкт ініціативи (ті, що здійснюються публічною адміністрацією за 

власною ініціативою в силу вимог закріпленої за ними компетенції; 

- ті, що застосовуються публічною адміністрацією за ініціативи інших 

суб’єктів;  

- умови застосування (за звичайних умов; за умов надзвичайного 

стану);  

- юридичний зміст (зобов’язуючі, забороняючі, дозволяючі); 

-  значення наслідків, які виникають у результаті використання форм 

(правові та неправові форми);  

- ступінь правової регламентації (встановлення норм права, 

застосування норм права, укладання адміністративних договорів, здійснення 

реєстраційних та інших юридично значущих дій, проведення організаційних 

дій, виконання матеріально-технічних операцій) тощо. 

Враховуючи зазначені критерії, можна класифікувати форми 

публічного адміністрування у сфері функціонування політичних партій за 

різними підставами: 

1) за ступенем юридичного вираження: 

- основні, тобто видання правових актів. Така форма вважається 

основною, тому, що пов’язана зі створенням правових норм, розробкою, 

обговоренням і прийняттям правових актів. В межах такої форми 

відбувається реалізація функції адміністративної правотворчості. Цій формі 

притаманна достатня складність, стадійність, тривалість процедури (розробка 

проєкту адміністративного акту, обговорення, прийняття, опублікування та 

державна реєстрація). В якості прикладу можна навести: Рішення 
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Національного агентства з питань запобігання корупції від 16.11.2018 р. № 

2596 «Про затвердження Методології визначення розміру (суми) внеску на 

підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг» [224], в якому 

встановлено процедуру визначення розміру (суми) внеску у формі робіт, 

товарів або послуг, наданого або отриманого на підтримку політичної партії, 

її зареєстрованої в установленому порядку місцевої організації, пов’язаної 

особи політичної партії чи її місцевої організації (крім кандидатів на виборах, 

висунутих політичною партією або її місцевою організацією); Рішення 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 09.06.2016 р. № 3 

«Про затвердження форми Звіту політичної партії про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру» [225] тощо; 

- похідні – базуються на основних, включають дії, що тягнуть 

визначені юридичні наслідки та мають визначену юридичну спрямованість 

(реєстраційні, дозвільні, наглядові, попереджувальні, забезпечувальні дії 

тощо). Такі форми пов’язані з виконанням законодавчих та інших 

нормативно-правових актів з метою застосування норми права до конкретних 

життєвих обставин, тобто в рамках цієї форми відбувається розгляд і 

вирішення індивідуальних справ. Тут можна вести мову про реєстрацію 

політичної партії.  Так, у ст. 11 Закону України від 05.04.2001 р. «Про 

політичні партії в Україні» [102] зазначено, що реєстрація політичних партій, 

їхніх обласних, міських і районних організацій, первинних осередків або 

інших структурних утворень, передбачених статутом партії, здійснюється в 

порядку, визначеному Законом України від 15.05.2003 р. «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань» [164], після перевірки поданих матеріалів. З моменту реєстрації 

політичної партії у визначеному законом порядку вона набуває статусу 

юридичної особи. Про утворення обласних, міських, районних організацій 

або інших структурних утворень політичної партії, передбачених статутом 

партії, повідомляється суб’єкт державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у 10-денний строк з 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
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дня їх утворення. Реєстрація обласних, міських, районних організацій або 

інших структурних утворень політичної партії, передбачених статутом 

політичної партії, здійснюється з набуттям статусу юридичної особи, якщо 

наявність такого статусу передбачена статутом партії, або без статусу 

юридичної особи. Реєстрація первинного осередку політичної партії 

здійснюється без надання статусу юридичної особи шляхом повідомлення 

про утворення первинного осередку. Реєстрація обласних, міських і районних 

організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, а 

також легалізація первинних осередків політичної партії здійснюються лише 

після реєстрації політичної партії. Політична партія протягом шести місяців з 

дня реєстрації забезпечує утворення та реєстрацію своїх обласних 

організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі та в 

Автономній Республіці Крим. Політична партія щорічно інформує 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських 

формувань, про обласні, міські, районні організації партії або інші структурні 

утворення, передбачені статутом партії; 

2) за колом осіб, на яких вони поширюються: 

- загальнообов’язкові – ті що поширюються на всі політичні партії, 

наприклад реєстрація політичної партії (ст. 11 Закону України від 05.04.2001 

р. «Про політичні партії в Україні»), звітність політичної партії (ст. 17 Закону 

України від 05.04.2001 р. «Про політичні партії в Україні»). Такі норми є 

загальнообов’язковими і поширюються на всі політичні партії ; 

- адресовані конкретним суб’єктам – поширюються на окремі 

політичні партії, наприклад положення щодо державного фінансування 

(розділ IV-1 Закону України від 05.04.2001 р. «Про політичні партії в 

Україні»). Так, за рахунок коштів державного бюджету: 1) фінансується 

статутна діяльність політичних партій, не пов’язана з їхньою участю у 

виборах народних депутатів України, виборах Президента України і місцевих 

виборах, у тому числі оплата праці працівників статутних органів політичної 
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партії, її місцевих організацій в порядку, передбаченому законодавством; 2) 

відшкодовуються витрати політичних партій, пов’язані з фінансуванням 

їхньої передвиборної агітації під час чергових та позачергових виборів 

народних депутатів України. Такі норми не є обов’язковими для всіх 

політичних партій; 

3) за суб’єктом ініціативи: 

- ті, що здійснюються публічною адміністрацією за власною 

ініціативою в силу вимог закріпленої за ними компетенції. Застосовуючи 

положення щодо адміністративно-процедурних відносин, такі форми можуть 

мати характер «втручальних» адміністративних процедур. Прикладом може 

стати державний контроль за цільовим використанням політичною партією 

коштів, виділених з державного бюджету на фінансування її статутної 

діяльності, або припинення державного фінансування статутної діяльності 

політичної партії (за винятком подання політичною партією до 

Національного агентства з питань запобігання корупції заяви про відмову від 

державного фінансування); 

- ті, що застосовуються публічною адміністрацією за ініціативи 

політичних партій (наприклад, оскарження Рішення Національного агентства 

з питань запобігання корупції про відмову у наданні політичній партії 

державного фінансування, оскарження Рішення Центральної виборчої комісії 

про відмову у відшкодуванні політичній партії витрат, пов’язаних з 

фінансуванням її передвиборної агітації, оскарження рішення контролюючих 

органів тощо). В адміністративно-процедурному аспекті такі форми мають 

характер «ініціативних» адміністративних процедур; 

4) за досягнутими результатами: 

- позитивне регулювання (затвердження програм, порядків, наприклад 

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 14.01.2021 

р. № 6/21 «Про деякі питання проведення перевірки звітності політичних 

партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру» 

[226], яким визначено процедуру проведення Національним агентством з 
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питань запобігання корупції перевірки звітів політичних партій про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, у тому числі 

дотримання встановлених законом обмежень щодо фінансування політичних 

партій, вимог щодо законного та цільового використання політичними 

партіями коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їх 

статутної діяльності); 

- реакція на негативні явища в публічному адмініструванні 

(наприклад,  Постанова Центральної виборчої комісії від 24.12. 2020 р. № 579 

«Про скаргу Київської обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«КОМАНДА ІГОРЯ САПОЖКА – «ЄДНІСТЬ», зареєстровану в Центральній 

виборчій комісії 24 грудня 2020 року за № 21-34-31975» [227], Постанова 

Центральної виборчої комісії від 08.12.2020 р. № 551 «Про скаргу Запорізької 

обласної організації політичної партії «Всеукраїнське об’єднання 

«Батьківщина», зареєстровану в Центральній виборчій комісії 5 грудня 2020 

року за № 21-34-29669» [228] тощо; 

5) за спрямованістю: 

- що впливають на суспільні відносини у сфері публічного 

адміністрування (зовнішні) – наприклад, щодо реєстрації політичних партій, 

здійснення державного контролю, заборона політичної партії, анулювання 

реєстрації політичної партії тощо; 

-  що впливають на внутрішньо управлінську діяльність структурних 

підрозділів публічної адміністрації (внутрішні) – наради, обговорення, прес-

конференції з питань, які визначають напрями публічного адміністрування у 

сфері функціонування політичних партій; 

6) за умовами застосування: 

- за звичайних умов; 

- за надзвичайних умов (воєнний стан, надзвичайний стан, 

запровадження карантину тощо). Наприклад, Закон України від 05.04.2001 р. 

«Про політичні партії в Україні» було доповнено у 2020 р. нормою, 

відповідно до якої «звіт про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
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фінансового характеру політичних партій, подається не пізніше ніж на 

сороковий день після закінчення здійснення заходів щодо запобігання 

виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), 

передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України» 

[102]; 

7) за характером і методам вирішення питань компетенції: 

- процедурні (наприклад підготовка і ухвалення управлінського щодо 

реєстрації політичної партії, анулювання реєстрації, призначення державного 

фінансування). Такі форми мають прояв у адміністративних процедурах. За 

дослідженням Р.О. Куйбіди та В.І. Шишкіна, адміністративна процедура – це 

«встановлений законодавством порядок вирішення адміністративними 

органами індивідуальних адміністративних справ. Оскільки ця діяльність 

здійснюється публічною адміністрацією з використанням владних 

повноважень та з урахуванням публічних інтересів, їх ознакою є публічність, 

а також індивідуальний характер, оскільки рішення в справі стосується 

конкретних фізичних або юридичних осіб» [229, с. 174]. А.М. Школик 

адміністративною процедурою називає «закріплений нормами 

адміністративного права порядок вчинення дій органами публічної 

адміністрації» [42, с. 123]. В.П. Тимощук вважає, що «діяльність органів 

публічного управління, пов’язана із застосуванням матеріальних норм 

адміністративного права, а у деяких випадках і матеріальних норм інших 

галузей права необхідно називати не адміністративно-процесуальною, а 

адміністративно-процедурною, тобто такою, яка здійснюється у формі 

адміністративної процедури» [230, с. 18-19]. Т.О. Коломоєць і Д.С. Астахов 

зауважують, що у переважній більшості сучасних наукових, публіцистичних 

джерел адміністративна процедура розглядається як «встановлена 

законодавством (у даному випадку адміністративним) порядок вирішення 

суб’єктами публічної адміністрації індивідуальних адміністративних справ. 

Вона здійснюється не всіма суб’єктами публічної адміністрації і не щодо 

всього предмету адміністративно-правового регулювання» [231, с. 68-69]. 
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Загальними ознаками, притаманними адміністративним процедурам, є: 

«правовий характер, наявність норм, що регламентують як діяльність 

суб’єкта публічного адміністрування, так і поведінку приватних осіб; 

спрямованість на прийняття адміністративного акта суб’єктом владних 

управлінських повноважень; застосування для вирішення конкретної 

адміністративної справи; основне призначення – забезпечення ефективної 

реалізації прав приватних осіб і унеможливлення їх порушення; тягне за 

собою настання зовнішніх наслідків, тобто застосування процедурних правил 

породжує права й обов’язки осіб, які знаходяться поза системою публічного 

адміністрування; як правило, безспірний характер, тобто завдяки 

адміністративній процедурі вирішуються позитивні управлінські справи 

(виняток становить процедура розгляду скарг, оскільки при оскарженні 

рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічного адміністрування)» [232, с. 

7-8]. Саме за такими ознаками і можна виокремлювати адміністративні 

процедури в якості форм публічного адміністрування у сфері 

функціонування політичних партій; 

- процесуальні (наприклад у межах адміністративно-деліктного 

провадження, застосування до політичної партії попередження про 

недопущення незаконної діяльності, заборони політичної партії). Визначення 

поняття «адміністративний процес» є досить складним, адже немає єдності 

позицій вчених-адміністративістів щодо його змісту. Тут можна звернути 

увагу на декілька аспектів розуміння сутності і змісту адміністративного 

процесу. Тривалий час у вітчизняній правовій науці спостерігалося два 

основних вектори розуміння адміністративного процесу: вузький і широкий. 

«Вузьке» розуміння адміністративного процесу зводилось до його 

визначення як «суто юрисдикційної діяльності органів публічної 

адміністрації (в окремих випадках – і судових органів)» [233, с. 62], тому ця 

концепція визначення адміністративного процесу отримала назву 

«юрисдикційної». В основу цієї концепції покладено ознаку наявності спору 

(конфлікту) між учасниками адміністративних правовідносин, що є 
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передумовою виникнення адміністративно-процесуальних відносин. 

«Широке» розуміння адміністративного процесу його прихильники 

розкривали через компонент всієї процесуально-процедурної діяльності 

уповноважених на те суб’єктів щодо реалізації матеріальних норм 

адміністративного та інших галузей права. Ця концепція розуміння 

адміністративного процесу здобула назву «управлінської». Так, на думку 

В.Д. Сорокіна, адміністративний процес – це «частина управлінської 

діяльності, під час здійснення якої відбувається застосування норм 

матеріального права (перш за все, адміністративного), тобто вирішення 

індивідуально-конкретних справ у сфері державного управління» [234, с. 66]. 

Таким чином, «широке» розуміння адміністративного процесу охоплює будь-

яку діяльність виконавчо-розпорядчих органів з реалізації матеріальних норм 

адміністративного права. Із прийняттям у 2005 році КАС України, вченими-

адміністративістами обґрунтовується нова, третя концепція розуміння 

сутності адміністративного процесу (так звана «судова» або «судочинська»), 

яка за змістом співпадає із адміністративним судочинством;  

8) за юридичним змістом: 

- зобов’язуючі – це може стосуватись реєстрації політичної партії. 

Реєстрація не має ознаки суто технічного обліку, і не виконує виключно 

інформаційну функцію. Її значення головним чином полягає в тому, щоб 

підтвердити юридичні факти. Очевидно, що акт реєстрації є рішенням 

публічної адміністрації, що вказує на юридичний стан суб'єкта, адже 

реєстраційні дії мають юридичні наслідки;  

- забороняючі – наприклад, заборона політичної партії. Політична 

партія може бути за адміністративним позовом центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної 

реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань 

заборонена в судовому порядку у випадку порушення вимог щодо створення 

і діяльності політичних партій; 
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- дозволяючі – отримання політичною партією права на державне 

фінансування її статутної діяльності. Політична партія має право на 

отримання державного фінансування її статутної діяльності, якщо на 

останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів України її 

виборчий список кандидатів у народні депутати України у 

загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі отримав не менше 

5 відсотків голосів виборців від загальної кількості голосів виборців, поданих 

за всі виборчі списки кандидатів у народні депутати України у 

загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі; 

9) за значенням наслідків, які виникають у результаті використання 

форм:  

-  правові форми публічного адміністрування, використання яких 

спричиняє виникнення юридичних наслідків. Зокрема видання правових 

актів, застосування примусових заходів тощо; 

- неправові форми публічного адміністрування. До неправових 

належать форми, які безпосередньо юридичного значення не мають і не 

спричиняють виникнення адміністративно-правових відносин. Такі форми 

або передують правовим (проведення ревізії за результатами якої видається 

правового акт), або використовуються за ними (нарада з приводу реалізації 

правового акта); 

10) за ступенем правової регламентації процесу використання 

виділяють форми публічного управління: 

- встановлення норм права (видання нормативних актів публічного 

адміністрування); 

- застосування норм права (видання ненормативних актів публічного 

адміністрування, актів застосування норм права); 

- здійснення реєстраційних та інших юридично значущих дій; 

- провадження організаційних дій. Здійснюються систематично, 

постійно і спрямовані на забезпечення чіткої та ефективної роботи публічної 

адміністрації. Вони не пов’язані з виданням правових актів та здійсненням 
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юридично значущих дій. За змістом організаційні форми мають 

внутрішньоуправлінське, внутрішньоапаратне значення, проте в кінцевому 

рахунку вони спрямовані на задоволення публічного інтересу (роз’яснення 

змісту і мети законодавчих та інших правових актів або тих чи інших заходів,  

інспектування роботи та інструктування нижчих органів (посадових осіб),  

розроблення програм, підготовка та проведення нарад, конференцій, робочі 

зустрічі, наради, семінари, конференції, круглі столи, інтерв’ю, прямі 

телефонні зв’язки з населенням посадових осіб публічної адміністрації, 

прийом громадян, візити делегацій тощо); 

- виконання матеріально-технічних операцій. Велика за обсягом 

частина діяльності апарату публічної адміністрації носить допоміжний 

неправовий характер. Їх основне призначення – обслуговування самого 

процесу публічного адміністрування, створення умови для використання 

інших форм роботи суб’єктів владних повноважень. В узагальненому вигляді 

матеріально-технічні операції – це підготовка матеріалів для видання 

юридичних актів, проведення організаційних заходів, провадження 

діловодства, складання довідок, звітів тощо.  

 

 

 

2.3. Методи публічного адміністрування функціонування 

політичних партій в Україні 

 

 

Використання різних форм публічного адміністрування, досягнення 

його завдань і функцій можлива із застосуванням відповідних методів. 

Методи публічного адміністрування дозволяють визначити яким саме чином, 

через застосування яких прийомів і способів можливим є досягнення завдань 

і мети публічного адміністрування загалом та у певній сфері суспільних 

відносин зокрема. Публічне адміністрування функціонування політичних 



126 

 

партій в Україні також оперує власними методами, яким притаманні 

специфічні ознаки і характеристики. 

У словниковій літературі «метод» (від лат. methodus – прийом, спосіб, 

метод) визначається як: «1) спосіб пізнання, дослідження явищ природи та 

суспільного життя; 2) прийом, спосіб або образ дії» [235, с. 307]. Теоретико-

правовий підхід до визначення поняття «методу» сфокусований на його 

розумінні як способу правового регулювання суспільних відносин [236, с. 

326; 237, с. 215]. На думку В.В. Галунька, методи публічної адміністрації – це 

«способи, прийоми цілеспрямованого впливу норм адміністративного права 

на поведінку учасників адміністративно-правових відносин із метою 

публічного забезпечення прав і свобод людини та громадянина, нормального 

функціонування громадянського суспільства та держави» [238, c. 151]. В.В. 

Коваленко вважає, що методами публічного адміністрування є «певні 

способи практичного виконання суб’єктами публічної адміністрації своїх 

адміністративних зобов’язань, що відповідають характеру й обсягу наданої 

їм компетенції» [239]. Метод публічного адміністрування, будучи способом 

безпосереднього владного впливу з боку публічної адміністрації на певний 

об’єкт, несе у своєму змісті юридично владні повноваження, сукупність яких 

безпосередньо обумовлена змістом адміністративно-правового регулювання 

[240, с. 175]. За дослідженням Є.Є. Чернецького, методами публічного 

адміністрування є «різні способи, прийоми та засоби цілеспрямованого, 

організуючого впливу суб’єктів управління на об’єкти, які належать до їх 

ведення, тоді як регулювання не є способом або прийомом впливу – це 

відповідне призначення, яке має специфічне навантаження та зміст» [241, c. 

14]. Також є позиція визначати метод публічного адміністрування як «спосіб 

практичної реалізації управлінських функцій шляхом діалогічно-

організаційного та організаційно-розпорядчого впливу суб’єкта управління 

на поведінку і суспільну діяльність керованого об’єкта з метою реалізації їх 

взаємоузгоджених інтересів» [242, c. 21].  Окремо слід враховувати, що 

«зміст кожного методу, як основної якісно-стилістичної сторони 
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адміністрування, визначається за допомогою таких ознак: а) характер 

взаємозв’язку між учасниками публічної взаємодії; б) прийоми та засоби, які 

використовуються (можуть бути використані) у процесі впорядковуючого 

впливу; в) мотивація, якою  забезпечується необхідна/бажана поведінка 

приватної особи або уповноваженого суб’єкта, що виступають підвладною 

стороною субординаційної або однією із сторін координаційної взаємодії» 

[221, с. 161-162]. Серед особливостей, притаманних методам публічного 

адміністрування називають такі: «у методах знаходить своє вираження 

публічний інтерес; вони реалізуються в процесі публічного адміністрування; 

вони виражають упорядковуючий вплив публічної адміністрації на поведінку 

суб’єктів суспільства та становлять зміст цього впливу; в методах публічного 

адміністрування завжди міститься керівна воля держави, яка проявляється у 

юридично владних приписах публічної адміністрації; вони використовуються 

суб’єктами публічної адміністрації як засіб реалізації закріпленої за ними 

компетенції. Це означає, що юридична сила методів завжди знаходиться в 

межах повноважень того органу, який їх використовує; методи, як і будь-

який зміст, мають свою форму, своє зовнішнє вираження» [243, с. 45]. Для 

методів публічного адміністрування засобом зовнішнього вираження є 

форми публічного адміністрування (правові і неправові); а вибір конкретних 

методів публічного адміністрування знаходиться у прямій залежності не 

тільки від особливостей організаційно-правового статусу суб’єктів публічної 

адміністрації, а насамперед, – від особливостей об’єкта впливу 

(індивідуальний чи колективний, форма власності, адміністративно-правовий 

статус тощо) [197, с. 37]. Таким чином, методи публічного адміністрування 

функціонування політичних партій в Україні – це особливі інструменти 

публічного адміністрування, зміст яких полягає у способах та прийомах 

владного-мотивуючого впливу суб’єктів публічного адміністрування 

діяльності політичних партій з метою реалізації владно-управлінських 

функцій, захисту прав, законних інтересів осіб і суспільства  [244, с. 62]. 
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Варто також враховувати і безпосередній взаємозв’язок, що існує між 

формою і методом, адже «форма є первинною щодо методу. Вона показує, 

що конкретні дії публічної адміністрації здійснюються шляхом оформлення 

їх, наприклад, у правовий акт, що тягне за собою юридичні наслідки. Метод, 

у свою чергу, дає можливість побачити характер взаємовідносин між 

суб’єктом і об’єктом впливу. Він обов’язково знаходить своє вираження у 

формі публічного адміністрування. Інакше кажучи, якби не було форми 

публічного адміністрування, методи публічного адміністрування втратили 

будь-який сенс» [239], саме тому завжди доцільним є розгляд їх у взаємодії. 

Розподіл методів публічного адміністрування можливий за різними 

критеріями, наприклад:  

1) за формою вираження (правові, неправові);  

2) за ступенем владного впливу (імперативні, рекомендаційні, 

заохочувальні, уповноважуючи);  

3) за суб’єктним складом (одноосібні, колегіальні);  

4) залежно від правових властивостей (нормативні, індивідуальні);  

5) залежно від ступеня врахування у владному впливові інтересів і 

правових можливостей його об’єктів (адміністративні, економічні) [19, с. 6]. 

Проте основними методами публічного адміністрування, які 

найчастіше аналізуються в адміністративно-правовій літературі є заохочення, 

переконання і примус. Такий поділ можна вважати універсальним, тому 

варто простежити їх особливості саме щодо сфери функціонування 

політичних партій в Україні. 

Метод заохочення має найбільш «позитивну» спрямованість на 

регулювання суспільних відносин, сприяє забезпеченню законності і 

дисципліни як у діяльності публічної адміністрації, так і у її відносинах з 

приватними особами, в тому числі політичними партіями. Таке забезпечення 

відбувається через вплив на свідомість та інтерес із використанням 

моральних і матеріальних заходів, тим самим стимулююючи їх до 

правомірної поведінки. Особливостями методу заохочення, які відрізняють 
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його від інших є: «а) встановлює необов’язкове правило поведінки, 

визначаючи при цьому бажаність вибору об’єктом управління саме 

зазначеного варіанту поведінки; б) не має у своєму складі правових санкцій 

за ухилення від його виконання» [245, c. 7].  

До ознак адміністративно-правового заохочення належать:  

«а) фактичною підставою для його виникнення є заслуга як 

своєрідний якісний показник, відповідно до якого здійснюється оцінка 

результатів правомірної поведінки суб’єкта. При цьому такий показник може 

фіксувати як звичайну правомірну поведінку, що може заохочуватися, так і 

екстраординарну правомірну поведінку;  

б) добровільність, яка припускає, що закріплений спосіб заохочення 

породжує у суб’єкта добровільне бажання поводитися відповідним чином, 

враховуючи власне волевиявлення;  

в) легальність (юридична оформленість) схвалення, властива 

адміністративно-правовим заохоченням, яка означає виникнення позитивних 

юридичних наслідків у зв’язку з виконанням вимог, зазначених у 

заохочувальній правовій нормі;  

г) наявність позитивного стимулюючого характеру діяльності 

заохочувального характеру;  

ґ) взаємовигідність для суспільства, держави і суб’єкта, щодо якого 

застосовується заохочувальний метод» [245, c. 14-15].  

Заохочення можуть мати різну форму, зокрема:  

- моральні (оголошення подяки, нагородження грамотою, занесення в 

книгу пошани, на дошку пошани тощо);  

- матеріальні (видача грошової премії, нагородження цінним 

подарунком).  

Найчастіше в якості застосування методу заохочення в публічному 

адмініструванні наводять приклади (однак це не єдиний, їх велика кількість) 

використання норм Закону України від 16.03.2000 р. «Про державні 

нагороди» [246] в частині відзначення громадян за видатні заслуги у 
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розвитку економіки, науки, культури, соціальної сфери, захисті Вітчизни, 

охороні конституційних прав і свобод людини, державному будівництві та 

громадській діяльності, за інші заслуги перед Україною. Видами державних 

нагород є: звання Герой України; орден; медаль; відзнака «Іменна 

вогнепальна зброя»; почесне звання України; Державна премія України; 

президентська відзнака. Слід наголосити на значній ролі методу заохочення у 

публічному адмініструванні, адже стимулювання та спонукання осіб (в 

тому числі членів політичних партій) є запорукою усвідомленого виконання 

своїх обов’язків, реалізації своїх прав.   

Переконання направлене на стимулювання належної поведінки 

учасників адміністративно-правових відносин. Для застосування такого 

методу публічного адміністрування характерним є використанні різних 

роз’яснювальних, виховних, організаційних заходів із метою формування 

волі суб’єктів адміністративного права або її корекції. Таким чином особи 

добровільно підпорядковуються юридичним приписам і свідомо беруть 

участь у їх виконанні. Ознаками методу переконання є те, що воно 

«використовується постійно і стосовно всіх осіб, що перебувають у зоні 

впливу суб’єктів публічної адміністрації, забезпечують добровільне 

виконання правових норм, законних вказівок, приписів публічної 

адміністрації, зрештою виховує правові переконання об’єктів публічного 

управління та «звичку» свідомо дотримуватись правових норм. Переконання 

– це процес послідовно здійснюваних дій, який включає такі елементи: 

оволодіння увагою; навіювання; вплив на свідомість; управління емоціями; 

формування інтересу. До первинних його засобів належать навчання, 

пропаганда, агітація, роз’яснення, обмін досвідом» [247, с. 107]. До 

поширених форм переконання як методу публічного адміністрування 

відносять: «навчання; пропаганду, рекламу, агітацію з метою підвищення 

рівня правової свідомості та правової культури (пояснення сутності законів, 

правової політики держави); роз’яснення завдань і функцій публічної 

адміністрації; виховання; інструктажі; обмін передовим досвідом» [239], або 
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ж: «1) здійснення систематичної роз’яснювальної роботи щодо норм 

адміністративно-правових актів (агітаційно-пропагандистська робота); 2) 

критика антигромадських вчинків; 3) інформування населення про стан 

забезпечення правопорядку; 4) заохочення громадян, які беруть участь в 

охороні правопорядку [238, c. 141-148]. З урахуванням зазначеного, можна 

стверджувати, що переконання як метод публічного адміністрування  у сфері 

функціонування політичних партій здійснюється через інформаційно-

аналітичні, роз’яснювальні, правовиховні організаційні заходи, які 

проводяться суб’єктами публічної адміністрування з метою переконання 

учасників правовідносин до добровільного виконання правових норм та 

приписів у сфері вираження політичної волі громадян. 

Щодо адміністративного примусу, слід зазначити, що це своєрідний і 

особливий метод публічного адміністрування, який застосовується у тих 

випадках, коли інші методи не спричинили бажаного результату щодо 

поведінки суб’єктів адміністративних правовідносин. За положеннями 

фахових досліджень, адміністративний примус – це «застосування 

суб’єктами публічної адміністрації, а у випадках, прямо визначених у законі, 

– також іншими особами, до осіб, які не перебувають у їх підпорядкуванні, 

незалежно від волі і бажання останніх передбачених адміністративно-

правовими нормами заходів впливу морального, майнового, особистісного 

(фізичного) та іншого характеру з метою запобігання правопорушенням та їх 

припинення, притягнення винних до відповідальності» [188, с. 206]. В.В. Зуй 

заходи адміністративного примусу пропонує розуміти як «систему державно-

владних прийомів та способів здійснення адміністративно-правового впливу. 

Під час застосування заходів адміністративного примусу важливе значення 

має забезпечення прав людини, що виявляється у двох аспектах: 

використання заходів адміністративного примусу для боротьби з 

правопорушеннями (оскільки є засобом захисту від посягань на них), а також 

дотримання прав осіб, до яких застосовуються ці заходи» [248, с. 29]. 

Серед ознак адміністративного примусу виокремлюють:  
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«1) застосовується, як правило, суб’єктами публічної адміністрації без 

звертання до суду;  

2) застосовується лише спеціально уповноваженими на те суб’єктами 

публічної адміністрації;  

3) може застосовуватися не тільки у зв’язку з учиненням 

правопорушень, але і за їх відсутності;  

4) за змістом значно ширший від адміністративної відповідальності, 

на відміну від інших видів державного примусу, які за своєю сутністю, як 

правило, рівнозначні відповідному виду юридичної відповідальності;  

5) застосовується як до фізичних, так і до юридичних осіб;  

6) застосовується до суб’єктів, які не підпорядковані органам і 

посадовим особам, які застосовують заходи впливу;  

7) регулюється нормами адміністративного права – як законодавчими, 

так і підзаконними;  

8) його заходи мають різноманітний характер – моральні, майнові, 

особистісні та ін., допускається застосування безпосереднього впливу – 

фізичної сили і вогнепальної зброї;  

9) його заходи реалізуються саме примусово, тобто незалежно від волі 

та бажання відповідних осіб;  

10) застосовується з метою запобігання правопорушенням та їх 

припинення, покарання винних у їх вчиненні» [188, с. 205-206]. 

«Класичним» поділом заходів адміністративного примусу є такий:  

- заходи адміністративного попередження (запобігання); 

- заходи адміністративного припинення (переривання); 

- заходи відповідальності за порушення нормативно-правових 

установлень (адміністративні стягнення). 

Заходи адміністративного попередження (запобігання) мають 

превентивну, профілактичну спрямованість, про що свідчить і їх назва. Вони 

використовуються для запобігання правопорушенням, їх виявлення, а також 

для підтримання правопорядку. Ці заходи можуть бути застосовані у 
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випадку, коли факт вчинення правопорушення відсутній, але є реальні 

підстави вважати, що воно може бути вчинене і потрібно його не допустити, 

коли потрібно попередити настання шкідливих наслідків при надзвичайних 

ситуаціях. Основною метою застосування адміністративно-запобіжних 

заходів є: а) недопущення, відвернення правопорушень;  б) забезпечення 

громадського порядку і громадської безпеки в різних надзвичайних 

ситуаціях; в) запобігання настанню шкідливих наслідків у зазначених 

ситуаціях.  

Заходи адміністративного припинення (переривання) направлені не на 

запобігання вчиненню протиправних діянь, а на їх безпосереднє припинення. 

Застосовуються у тих випадках, коли правопорушення вже розпочалося (або 

закінчилось) і необхідно з’ясувати обставини справи, встановити особу 

порушника, створити умови для подальшого застосування до нього заходів 

адміністративної відповідальності. На відміну від попереджувальних заходів, 

вони мають більш детальну правову регламентацію. Так, метою застосування 

заходів адміністративного припинення (переривання) є: а) припинення 

протиправної поведінки; б) усунення шкідливих наслідків адміністративних 

правопорушень; в) створення умов для можливого подальшого притягнення 

винних до відповідальності. 

Заходи відповідальності (адміністративні стягнення) відрізняються 

найбільшим ступенем правової регламентації, тому що містяться у санкціях 

статей, які визначають відповідальність за ті чи інші адміністративні 

правопорушення. Завдяки застосуванню адміністративних стягнень суб’єкти 

публічної адміністрації досягають потрійної мети: «1) покарання особи (це 

«міра відповідальності»), яка вчинила адміністративне правопорушення, 2) 

виховання її в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, 

а також 3) запобігання вчиненню нових правопорушень як самим 

правопорушником (приватна превенція), так і іншими особами (загальна 

превенція)» [188, с. 215]. 
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Звертаючись до положень спеціального законодавства, яке 

регламентує діяльність політичних партій, слід навести приклади заходів, які 

можуть застосовуватися до політичних партій. Так, відповідно до ст. 19 

Закону України від 05.04.2001 р. «Про політичні партії в Україні» [102], у 

разі порушення політичними партіями Конституції України, законів України 

до них можуть бути вжиті такі заходи: 

1) попередження про недопущення незаконної діяльності; 

2) заборона політичної партії. 

Зупинення або припинення державного фінансування статутної 

діяльності політичної партії у порядку, встановленому законодавством, не 

може бути підставою для застосування таких заходів. 

Щодо попередження про недопущення незаконної діяльності, слід 

визначити, що у разі публічного оголошення керівними органами політичної 

партії наміру вчинення політичною партією дій, за які законами України 

передбачена юридична відповідальність, відповідні органи, до відання яких 

належить контроль за діяльністю політичних партій, видають приписи про 

недопущення протиправних вчинків. Якщо вчинені політичною партією дії 

(чи бездіяльність) не тягнуть за собою іншого виду відповідальності, 

відповідними контролюючими органами видається припис про усунення 

допущених правопорушень. Керівництво політичної партії зобов’язане 

невідкладно усунути порушення законодавства України, що стали підставою 

для винесення попередження, і в п’ятиденний строк повідомити про вжиті 

заходи органу, який виніс попередження. 

З приводу заборони політичної партії, варто зауважити, що політична 

партія може бути за адміністративним позовом центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної 

реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань 

заборонена в судовому порядку у випадку порушення вимог щодо створення 

і діяльності політичних партій, встановлених Конституцією України, 

законами України. Заборона діяльності політичної партії тягне за собою 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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припинення діяльності політичної партії, розпуск її керівних органів, 

обласних, міських, районних організацій і первинних осередків та інших 

структурних утворень, передбачених статутом партії, припинення членства в 

політичній партії, а також прийняття центральним органом виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) 

об’єднань громадян, інших громадських формувань, та його територіальними 

органами рішень про припинення політичної партії та її структурних 

утворень відповідно. У разі якщо в рішенні суду про заборону діяльності 

політичної партії не призначена комісія з припинення (ліквідаційна комісія) 

політичної партії, її структурних утворень, які мають статус юридичної 

особи, в рішенні про припинення політичної партії, її структурних утворень 

визначається як голова комісії з припинення (ліквідаційної комісії) 

політичної партії, її структурних утворень керівник органу управління або 

особа, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, має 

право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, якщо 

інше не встановлено рішенням суду. Також слід зазначити, що спеціальним 

законодавством, яке регламентує діяльність політичних партій, визначено 

підстави відповідальності посадових осіб і громадян за порушення 

законодавства про політичні партії (дисциплінарної, адміністративної, 

цивільної або кримінальної), зокрема: 

1) створення, організації діяльності та участі в діяльності 

незареєстрованих політичних партій; 

2) обмеження в правах чи переслідування громадян у зв’язку з 

належністю чи неналежністю до політичних партій; 

3) необґрунтованої відмови в реєстрації політичної партії; 

4) надання політичній партії будь-яких переваг чи обмеження 

передбачених законом прав політичної партії та її членів; 

5) порушення закону при використанні символіки політичної партії; 

6) заподіяння матеріальної чи моральної шкоди політичній партії; 
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7) утворення воєнізованих формувань; 

8) участь у діяльності забороненої політичної партії або інших 

передбачених чинним законодавством порушень.  

В той же час, Кодекс України про адміністративні правопорушення 

[249]  містить низку спеціальних статей, які стосуються адміністративної 

відповідальності у сфері діяльності політичних партій, а саме:  

- Стаття 212-9 «Порушення порядку ведення передвиборної агітації, 

агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням 

засобів масової інформації та порядку участі в інформаційному забезпеченні 

виборів»; 

- Стаття 212-10 «Порушення обмежень щодо ведення передвиборної 

агітації, агітації референдуму»; 

- Стаття 212-12 «Порушення права на користування приміщеннями 

під час виборчої кампанії»; 

- Стаття 212-15 «Порушення порядку надання або отримання внеску 

на підтримку політичної партії, порушення порядку надання або отримання 

державного фінансування статутної діяльності політичної партії, порушення 

порядку надання або отримання фінансової (матеріальної) підтримки для 

здійснення передвиборної агітації або агітації референдуму»; 

- Стаття 212-21 «Порушення порядку подання фінансового звіту про 

надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту партії про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру». 

В якості санкції у таких статтях визначено штраф (різного розміру). 

Окремо варто звернути увагу на такий своєрідний захід 

адміністративного примусу як анулювання реєстрації політичної партії. Так, 

відповідно до ст. 24  Закону України від 05.04.2001 р. «Про політичні партії в 

Україні» [102], у разі невиконання політичною партією вимоги закону щодо 

утворення та реєстрації своїх обласних організацій у більшості областей 

України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим, 

виявлення протягом трьох років з дня реєстрації політичної партії 
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недостовірних відомостей у поданих на реєстрацію документах, невисування 

політичною партією своїх кандидатів по виборах Президента України та 

виборах народних депутатів України протягом десяти років орган, який 

зареєстрував політичну партію, має звернутися до суду з поданням про 

анулювання реєстраційного свідоцтва. Інші підстави для анулювання 

реєстраційного свідоцтва не допускаються. Рішення суду про анулювання 

реєстрації політичної партії тягне за собою припинення діяльності політичної 

партії, розпуск її керівних органів, обласних, міських, районних організацій і 

первинних осередків та інших статутних утворень, передбачених статутом 

партії, припинення членства в політичній партії, а також прийняття 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших 

громадських формувань, та його територіальними органами рішень про 

припинення політичної партії та її структурних утворень відповідно. У разі 

якщо в рішенні суду про анулювання реєстрації політичної партії не 

призначена комісія з припинення (ліквідаційна комісія) політичної партії, її 

структурних утворень, які мають статус юридичної особи, в рішенні про 

припинення політичної партії, її структурних утворень визначається як 

голова комісії з припинення (ліквідаційної комісії) політичної партії, її 

структурних утворень керівник органу управління або особа, яка згідно з 

відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, має право вчиняти 

юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, якщо інше не 

встановлено рішенням суду. 

Таким чином, належне, доцільне і обґрунтоване застосування методів 

переконання, заохочення й примусу в процесі здійснення публічного 

адміністрування у сфері функціонування політичних партій забезпечує 

найбільшу ефективність цієї діяльності, її максимальну ефективність, 

раціональне функціонування відповідних правових інститутів у державі.  

 



138 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

1. Встановлено, що суб’єктами публічного адміністрування 

функціонування політичних партій в Україні є суб’єкти владних 

повноважень, які наділені публічно-владними управлінськими функціями на 

підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, 

або наданні адміністративних послуг та реалізації державної політики у сфері 

діяльності політичних партій. До ознак, характерних  суб’єктам публічного 

адміністрування функціонування політичних партій в Україні 

функціонування політичних партій належать такі: є складовою частиною 

загальної системи суб’єкти публічного адміністрування, діють у межах 

адміністративно-правових відносин, в той же час утворюють власну, 

спеціальну систему; поширюють свій регулюючий вплив на певну сферу 

суспільних відносин – сферу функціонування політичних партій; 

створюються відповідно до норм чинного законодавства як суб’єкти 

публічного адміністрування, мають власний, особливий адміністративно-

правовий статус; виконують функції, покладені на них чинним 

законодавством: управлінську, регулюючу, втручальну, сприяння, 

забезпечення; реалізують не приватний, а публічний інтерес, незважаючи на 

те, що можуть мати вплив на суб’єктів приватного права. Принципами, 

якими керуються у своїй діяльності суб’єкти публічного адміністрування 

функціонування політичних партій є: верховенство права , законність, 

об’єктивність, пропорційність, ефективність, субсидіарність, принцип 

«єдиного вікна». Систему суб’єктів публічного адміністрування 

функціонування політичних партій в Україні в залежності від обсягу їх 

компетенції формують: 1) суб’єкти публічного адміністрування 

функціонування політичних партій загальної компетенції (Кабінет Міністрів 

України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві 

органи виконавчої влади); 2) суб’єкти публічного адміністрування 
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функціонування політичних партій спеціальної компетенції (Міністерство 

юстиції України; Центральна виборча комісія, окружні виборчі комісії, 

територіальні виборчі комісії на відповідних місцевих виборах; Рахункова 

палата; Національне агентство з питань запобігання корупції; територіальні 

органи Міністерства юстиції України). 

2. Визначено, що форма публічного адміністрування функціонування 

політичних партій – це зовнішньо виражена дія суб’єктів владних 

повноважень, що здійснюється в межах їх компетенції для виконання 

поставлених перед ними завдань щодо законного та ефективного створення, 

діяльності, контролю, припинення політичних партій. Формам публічного 

адміністрування у сфері функціонування політичних партій притаманні такі 

ознаки: є способом зовнішнього вираження діяльності публічної 

адміністрації та її посадових осіб; направлені на досягнення завдань у 

визначеній сфері, зокрема щодо належного функціонування політичних 

партій; залежать від обсягу компетенції конкретного суб’єкта публічної 

адміністрації; мають власну нормативно-правову основу та підстави обрання; 

спричиняють правові наслідки у сфері функціонування політичних партій.  

3. Обґрунтовано, що методи публічного адміністрування 

функціонування політичних партій в Україні – це особливі інструменти 

публічного адміністрування, зміст яких полягає у способах та прийомах 

владного-мотивуючого впливу суб’єктів публічного адміністрування 

діяльності політичних партій з метою реалізації владно-управлінських 

функцій, захисту прав, законних інтересів осіб і суспільства. Основними 

методами публічного адміністрування сфери функціонування політичних 

партій є заохочення, переконання і примус. Наголошено на значній ролі 

переконання і  заохочення у публічному адмініструванні, адже стимулювання 

та спонукання осіб (в тому числі членів політичних партій) є запорукою 

усвідомленого виконання своїх обов’язків, реалізації своїх прав. 

Адміністративний примус полягає у застосуванні особливих заходів до 
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політичних партій (попередження про недопущення незаконної діяльності;  

заборона політичної партії, анулювання реєстрації політичної партії тощо).   
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РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПУБЛІЧНОГО 

АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ФУНКЦІОНУВАННЯ  

ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ 

 

 

Багатолітній досвід реалізації в Україні адміністративної реформи,  

трансформації державного управління в публічне управління та 

адміністрування свідчить про необхідність критичного переосмислення його 

призначення, в тому числі пошуку шляхів реформування публічного 

адміністрування функціонування політичних партій, активізації їх ролі в 

нинішніх публічно-правових відносинах. Модернізація публічного 

управління і адміністрування може здійснюватися за умови «беззастережного 

дотримання конституційних прав і свобод людини і громадянина, які повинні 

стати основним змістом діяльності всіх структур виконавчої влади та 

судочинства» [250, с. 18]. Такі модернізаційні процеси не залишаються 

осторонь і публічного адміністрування функціонування політичних партій. 

У більшості сучасних держав політичні партії є невід’ємним 

атрибутом демократичного способу здійснення публічного управління, 

оскільки вони «відіграють особливу роль двигуна, що приводить у дію 

державний механізм і забезпечує його нормальне функціонування» [251, c. 

13]. Це знаходить своє відображення в положеннях Закону України від 

05.04.2001 р. «Про політичні партії» [102], які закріплюють їх поняття і 

основні цілі. На відміну від інших суб’єктів, політичні партії мають реальну 

можливість брати участь у формуванні державних органів, впливати на 

внутрішню і зовнішню політику країни, а через те їх роль у взаємовідносинах 

держави і громадянського суспільства особливо велика. Водночас слід 

констатувати, що взаємодія політичних партій з органами публічної 

адміністрації потребує належного правового регулювання та чіткого 

закріплення демократичних засад публічного адміністрування в 
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адміністративно-правових відносинах органів публічної адміністрації і 

політичних партій для захисту їх прав, свобод і законних інтересів.  

На необхідності законодавчого врегулювання відносин органів 

публічної адміністрації з приватними (фізичними та юридичними) особами 

наголошується в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС (стаття 471 – 

Доступ до судів та адміністративних органів) [252]. В українському 

суспільстві прийняття законодавства на виконання Угоди сприймається як 

центральний компонент державної політики європейської інтеграції, а 

кількість і якість прийнятих «євроінтеграційних» законів як ключовий 

критерій оцінки якості державної політики у цій сфері [253, с. 6]. І це 

закономірно, оскільки створює умови для гармонізації та уніфікації 

стандартів України та Європейського Союзу у ключових галузях, в тому 

числі у сфері публічного адміністрування функціонування політичних партій. 

Актуальність цієї проблематики посилює сукупність внутрішніх і зовнішніх 

факторів: загострення військово-політичної ситуації всередині держави, 

збільшення кризових явищ і перетворень в національній економіці, зростання 

впливу світової фінансової кризи, глобалізацій цих процесів та міжнародної 

конкуренції. Тому звернення до проблем публічного адміністрування 

функціонування політичних партій та визначення шляхів їх вдосконалення є 

актуальним і необхідним для побудови правової держави і демократичного 

суспільства в Україні. 

Визначення основних напрямків перспективного реформування 

публічного адміністрування функціонування політичних партій в Україні 

тісно пов’язане з питаннями формування найбільш оптимальної правової 

моделі, яка б забезпечувала максимальну ефективність, стабільність і 

результативність такого адміністрування. В сучасних умовах все це значною 

мірою залежить від досконалості національного законодавства, яке 

регламентує процедурні питання створення та функціонування політичних 

партій, що передбачає їх взаємодію з органами публічної адміністрації. 

Відтак, перспективи розвитку законодавства у сфері публічного 



143 

 

адміністрування функціонування політичних партій в Україні, варто 

визначати у контексті аналізу проєктів законодавчих актів, які покликані 

були б врегулювати відповідні відносини. 

У демократичних країнах визначальною ознакою розвитку 

національного законодавства, зокрема адміністративного, є його 

спрямованість на забезпечення прав і законних інтересів осіб у відносинах із 

публічною адміністрацією. Однією з найважливіших гарантій цього є чітка 

регламентація процедурного аспекту відносин особи і публічної влади за 

суворо встановленим порядком. За таких умов суб’єкт публічної 

адміністрації  повинен діяти не свавільно, а керуючись чітко встановленим 

порядком. Це, по-перше, забезпечує рівність осіб перед законом, адже 

практично до всіх справ застосовується однакова процедура, а, по-друге, 

існування законодавчо встановленої процедури є відправною точкою для 

здійснення контролю, за законністю діяльності органів публічної влади. Ці 

питання є особливо актуальними для України, оскільки досі більшість 

процедурних елементів відносин публічної адміністрації (органів виконавчої 

влади і органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів, які законом 

уповноважені здійснювати владні управлінські функції), з приватними 

особами або не регулюються законодавством взагалі або ж регулюються 

підзаконними нормативно-правовими актами [254]. Отже, необхідність 

законодавчого регулювання порядку діяльності органів публічної 

адміністрації, які законом уповноважені здійснювати владні управлінські 

функції, і особливо їх відносин із приватними особами сьогодні не викликає 

сумнівів.  

Доцільно розглядати перспективне законодавство, що спрямоване на 

визначення адміністративно-правових засад публічного адміністрування 

функціонування політичних партій, у двох основних напрямках: насамперед,  

1) загальний нормативний акт, який стосується взаємовідносин 

приватних осіб (в тому числі і політичних партій) з публічною 
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адміністрацією, тобто окремий нормативно-правовий акт, норми якого 

закріплюють загальні засади адміністративної процедури в Україні, та  

2) спеціальне законодавство, яке безпосередньо спрямоване на 

реформування існуючого публічного адміністрування функціонування 

політичних партій в Україні. 

Звертаючи увагу на перший напрямок дослідження перспективного 

законодавства щодо визначення адміністративно-правових засад публічного 

адміністрування функціонування політичних партій, слід зауважити, що 

основи адміністративно-процедурних відносин повинні бути об’єднані в 

окремому нормативно-правовому акті з питань адміністративної процедури 

(кодексі або законі). З огляду на те, що такі норми є дуже різноманітними та 

багатоаспектними, є пропозиції впорядковувати їх у формі кодексу, що є 

найвищою формою систематизації. Якщо ж нормативний акт регулюватиме 

тільки загальну адміністративну процедуру, тоді більш коректним було б, 

щоб цей документ мав форму закону. Він має закріпити загальні засади та 

основу процедурних норм і відносин, які будуть застосовуватися і для 

політичних партій. Саме в цьому загальному нормативно-правовому акті з 

питань адміністративної процедури має бути закріплена уніфікована модель 

для проведення адміністративних процедур, в тому числі у сфері 

функціонування політичних партій, наприклад, процедури щодо їх утворення 

(нормативні вимоги до засновників, документів для легалізації, їх перелік, 

строки тощо), державної реєстрації (легалізації) (зміст, принципи, стадії 

реєстраційних процедур, особливості здійснення окремих видів 

реєстраційних процедур тощо), припинення діяльності (підстави та порядок 

здійснення), контрольні процедури (їх різновиди та правова регламентація) 

тощо. Зважаючи на те, що політичні партії фактично не рівноправні у 

відносинах із органами публічної адміністрації, то лише чітке законодавче 

закріплення порядку здійснення адміністративної процедури, врегулювання 

поведінки державних службовців шляхом визначення їх повноважень і 
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компетенції, допоможе убезпечити від порушення їхніх (політичних партій) 

прав з боку органів публічної адміністрації.  

Так, наприклад, А.М. Школик слушно зазначає про необхідність змін 

в адміністративно-процедурній сфері: «передусім кардинального оновлення 

законодавства із вмістом адміністративно-процедурних норм, яке на цьому 

етапі лише частково відповідає аналогам у багатьох країнах, а також 

документам м’якого права європейських інституцій. Такий стан 

національного законодавства і, відповідно, практики його застосування 

негативно впливає на наближення України до ідеалу rule of law, 

задекларованого у Конституції України ще в 1996 році під назвою 

верховенство права, а тому повинен бути змінений» [255, с. 22]. Вчений-

адміністративіст наголошує на тому, «щоб досягнути бажаного результату, 

який можна сформулювати як покращення функціонування публічної 

адміністрації та рівня задоволеності її діяльністю з боку приватних осіб, 

необхідно комплексно реалізувати задекларовані складові елементи ідеї 

адміністративно-процедурного права і, зокрема у чинному законодавстві – 

через ухвалення загального закону (кодексу) про адміністративну процедуру, 

а також приведення у відповідність до сучасних стандартів адміністративно-

процедурного права спеціальних нормативно-правових актів України, що 

залишаться чинними» [256, с. 33]. У свою чергу Я.Б. Михайлюк стверджує, 

що «кодифікація законодавства у сфері адміністративних процедур має 

важливе значення для врегулювання надання адміністративних послуг, адже 

саме адміністративно-процедурне законодавство визначає засади відносин 

між адміністративними органами та громадянами, в тому числі щодо надання 

адміністративних послуг» [257, с. 129]. В.Й. Развадовський, І.П. 

Голосніченко, Д.І. Голосніченко вважають, що відповідний нормативно-

правовий акт «має бути базовим правовим актом із регулювання надання 

адміністративних послуг органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування» [258]. С.В. Пєтков і М.К. Золотарьова акцентують увагу на 

тому, що вимогою сьогодення є «прийняття закону, який стане основою для 
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реформування адміністративного права та адміністративного законодавства, 

спрямованим на вирішення проблем правового регулювання здійснення 

адміністративних процедур. Є необхідність у прийнятті базового закону у 

даній сфері, який повинен виконувати роль рамочного нормативно-правового 

акту по відношенню до законодавства, яке регламентує окремі види 

адміністративних процедур. Мова йде про те, що даний закон буде фактично 

основою для внесення змін до нормативних актів, які регламентують 

діяльність органів публічної влади» [259, с. 176]. В.П. Тимощук наполягає на 

необхідності «сприяти якнайшвидшому ухваленню загального закону про 

адміністративну процедуру з метою створення належних механізмів 

реалізації та захисту прав і законних інтересів приватних осіб у відносинах з 

адміністративними органами шляхом гарантування справедливого вирішення 

адміністративних справ, а також для забезпечення ефективної діяльності 

публічної адміністрації» [218, с. 205]. До того ж варто відзначити про 

одностайність переконань фахівців у галузі адміністративного права на 

офіційному сайті «Адміністративна процедура» щодо підтримки прийняття 

Законопроєкту України «Про адміністративну процедуру» [260]. Отже, 

необхідність прийняття загального нормативно-правового акта, який 

регулював би здійснення адміністративної процедури не викликає сумніву і є 

нагальною та об’єктивною необхідністю.  

Поряд із прийняттям загального нормативно-правового акта з питань 

адміністративної процедури, необхідно вдосконалювати і положення 

спеціального законодавства, орієнтованого на особливості публічного 

адміністрування функціонування політичних партій. Із запропонованого у 

першому розділі дослідженні поняття «публічного адміністрування у сфері 

функціонування політичних партій» стає зрозумілим, що це врегульована 

нормами адміністративного права процедурна діяльність органів публічної 

адміністрації, спрямована на реалізацію прав, свобод і законних інтересів 

політичних партій як учасників адміністративно-правових відносин. Тобто, 

ця діяльність спрямована на нормативне врегулювання відносин політичних 
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партій із органами публічної адміністрації та полягає у здійсненні основних 

адміністративних процедур: 1) процедури створення політичних партій; 2) 

процедури державної реєстрації (легалізація) політичних партій; 3) 

процедури добровільного або примусового припинення політичних партій 

(заборона діяльності політичної партії; анулювання реєстраційного свідоцтва 

політичної партії); 4) процедури державного контролю за діяльністю 

політичних партій. Так, Р. Шай, аналізуючи проблеми функціонування 

політичних партій в Україні, визначає загальні напрями подолання 

проблемних проявів для удосконалення їхньої діяльності, а саме: 

увідповіднення правового регулювання реєстрації, припинення діяльності та 

фінансування партій до європейських стандартів; запровадження 

ефективного і неупередженого контролю за діяльністю партій; створення 

умов для зменшення кількості партій стимулюванням їх об’єднання; 

встановлення ефективних, превентивних та дієвих санкцій за порушення 

партіями вимог законодавства [261, c. 286].  

Процедурні питання у сфері функціонування політичних партій в 

Україні регулюються адміністративно-процедурними нормами, які містяться 

у великій кількості нормативно-правових актів різної юридичної сили. Серед 

таких актів можна назвати: Кодекс адміністративного судочинства України 

[198], Цивільний кодекс України [262], Закон України від 05.04.2001 р. «Про 

політичні партії в Україні» [102], Закон України від 15.05.2003 р. «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань» [164], Положення «Про Єдиний реєстр громадських 

формувань, затверджене наказом Міністерства юстиції України» від 

19.12.2008 р. [168], Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 р. 

«Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань у скорочені строки» [171], 

Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, 

затверджений наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 р. [172], 
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Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затверджений наказом 

Міністерства юстиції України від 10.06.2016 р. [173], Порядок внесення до 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань відомостей про документи дозвільного характеру, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. [174], 

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 р. «Про затвердження 

форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань» [175], Наказ Міністерства юстиції 

України від 19.05.2020 р. «Про оновлення форм заяв у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань» [176] та ін. Проте таке хаотичне нагромадження правових 

джерел щодо забезпечення адміністративної процедури не є зручним у 

користуванні та правозастосуванні та не сприяє побудові ефективного 

правового механізму забезпечення реалізації та захисту прав і свобод 

політичних партій у відносинах з органами публічної адміністрації. У зв’язку 

із цим чинником слід навести справедливі твердження А.А. Пухтецької, 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 обов’язків, визначення ефективних 

механізмів їх розгляду, перегляду в порядку адміністративного оскарження» 

[263, c. 102] і А.М. Школика щодо системності формування національного 

законодавства про адміністративну процедуру: «по-перше, правове 

регулювання порядку діяльності суб’єктів публічного адміністрування 

(адміністративної процедури) не мало б в ідеалі здійснюватися на рівні 

підзаконних нормативно-правових актів; по-друге, законодавцю необхідно 
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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 законодавчий акт і, 

відповідно, збільшиться можливість для зловживань у діяльності суб’єктів 

публічного адміністрування [264, с. 171]. 

Слід акцентувати увагу на тому, що правові норми, які відображають 

специфіку функціонування політичних партій містить Закон України від 

05.04.2001 р. «Про політичні партії в Україні», проте спеціальні правові 

норми, які врегульовують безпосередньо публічне адміністрування 

функціонування політичних партій у цьому нормативно-правовому акті 

відсутні. Отже, якщо спеціальні нормативно-правові акти не міститимуть 

окремих положень щодо регулювання певних відносин, можна буде 

звертатись до загального акта з питань адміністративної процедури для 

розв’язання невизначеностей. При цьому ухвалення загального закону з 

питань адміністративної процедури «повинно враховувати існуючий стан 

правової системи, щоб поступово її удосконалити, тобто ключовим питанням 

у цьому контексті є закріплення чіткого співвідношення між нормами 

майбутнього загального та спеціальних законодавчих актів» [255, с. 19]. 

Інакше кажучи, всі чинні нормативно-правові акти із вмістом 

адміністративно-процедурних норм у сфері публічного адміністрування 

функціонування політичних партій в Україні, повинні бути приведені у 

відповідність із положеннями загального нормативно-правового акта з 

питань адміністративної процедури для покращення реалізації та захисту 

прав, свобод і законних інтересів політичних партій у їх відносинах з 

публічною адміністрацією. 
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Перш ніж розглядати національне перспективне законодавство з 

питань адміністративної процедури, слід зазначити, що для формування 

досконалого та ефективного законодавства у сфері публічного 

адміністрування функціонування політичних партій в Україні, необхідно 

використовувати кращі здобутки сучасної адміністративної науки та 

зарубіжний досвід. Варто звернути увагу на запозичення досвіду тих країн, у 

законодавстві яких обрано напрямок систематизації законодавства, тобто 

створення єдиного законодавчого акта, що містить загальні процедурні 

норми, які регулюють порядок вирішення усіх видів адміністративних справ.  

Практично у всіх цивілізованих країнах світу такий законодавчий акт 

існує досить тривалий час, зокрема, у більшості європейських країн, 

починаючи з 20-х рр. ХХ ст., законодавство з питань адміністративної 

процедури систематизовано та подано у вигляді кодексу або закону (Австрія, 

Польща, Угорщина, Іспанія, Німеччина, Данія, Італія, Австрія, Нідерланди, 

Естонія, Латвія та ін.), на підставі чого відбувається ефективне здійснення 

адміністративних процедур. У різних країнах такий нормативний акт має 

різні назви (у більшості європейських країн це все-таки закон, а не кодекс), 

однак сутність і призначення їх залишається незмінним – врегулювання 

відносин публічної адміністрації з приватними особами. Так, В.П. Тимощук 

виокремлює три етапи («хвилі») щодо систематизації та впровадження 

законодавства про адміністративну процедуру в зарубіжних країнах, а саме: 

«перші кодифіковані законодавчі акти стосовно адміністративної процедури 

було прийнято в Австрії (1925 р.), Польщі та Чехословаччині (1928 р.), 

Югославії (1930 р.). Другий етап прийняття загальних законів про 

адміністративну процедуру бере початок із середини XX ст. Так, у США 

Закон про адміністративну процедуру було прийнято у 1946 р., в Угорщині – 

у 1957 р., в Іспанії – у 1958 р. Після Другої світової війни у зв’язку зі зміною 

влади нові редакції законодавчих актів у цій сфері були ухвалені в Югославії 

(1956 р.) та Польщі (1960 р.). Третій етап кодифікаційних робіт відзначається 

прийняттям законів у Німеччині (1976 р.), і Болгарії (1979 р.), Польщі (нова 
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редакція, 1980 рік), Данії (1985 р.), Італії (1990 р.), Австрії (нова редакція) та 

Португалії (1991 р.), Нідерландах (1992 р.), Японії (1994 р.), Греції (1999 р.). 

Відповідні законодавчі акти, що регулюють адміністративно-процедурну 

діяльність були прийняті у країнах Балтії: у Литві – Закон Литовської 

Республіки про публічне адміністрування від 17.06.1999 р., Естонії – Закон 

Естонської Республіки про адміністративну процедуру від 06.06.2001 р., 

Латвії – Адміністративно-процесуальний закон Латвії від 25.10.2001 р. На 

теренах пострадянського простору кілька країн також прийняли загальні 

закони про адміністративну процедуру, Грузія – Загальний адміністративний 

кодекс Грузії (1999 р.) та Казахстан – Закон про адміністративні процедури 

(2000 р.)» [230, с. 13]. До позиції вченого-адміністративіста варто додати, що 

у ХХІ ст. продовжується активна кодифікаційна робота щодо прийняття 

нормативно-правових актів з питань адміністративної процедури у: Вірменії 

– Закон Республіки Вірменія від 18.02.2004 р. «Про основи адміністрування 

та адміністративне провадження» [265], Киргизстані – Закон Киргизької 

Республіки від 01.03.2004 р. «Про адміністративні процедури» [266] (згодом 

– Закон Киргизької Республіки від 31.07.2015 р. «Про основи 

адміністративної діяльності та адміністративні процедури» [267]), 

Азербайджані – Закон Азербайджанської Республіки від 21.10.2005 р. «Про 

адміністративне провадження» [268], Таджикистані – Кодекс Республіки 

Таджикистан від 05.03.2007 р. «Про адміністративні процедури» [269], 

Білорусі – Закон Республіки Білорусь від 28.10.2008 р. «Про основи 

адміністративних процедур» [270], Узбекистані – Закон Республіки 

Узбекистан від 14.12.2017 р. «Про адміністративні процедури» [271], 

Туркменістані – Закон Туркменістану від 13.06.2017 р. «Про адміністративні 

процедури» [272], Молдові – Адміністративний кодекс Республіки Молдова 

від 19.07.2018 р. [273], Казахстані – Адміністративний процедурно-

процесуальний кодекс Республіки Казахстан від 29.06.2020 р. [274] та ін. 

Отже, нормативне закріплення чітких принципів і єдиних правил загальної 

адміністративної процедури у Європі – це стандарт, без якого не може 
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повноцінно функціонувати правова держава. При цьому варто зауважити, що 

«парламенти багатьох держав ухвалювали загальні закони (кодекси) про 

адміністративну процедуру (у більшості країн 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 у 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» [256, с. 33]. Окрім того слід звернути увагу на те, 

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 [264, с. 272]. Таким чином, спроби систематизації 

адміністративно-процедурного законодавства та цифрова трансформація 

публічно-правових процесів розвиваються спільно і поступово.   

Можна також відзначити, що спроби розробки загального 

нормативно-правового акта з питань адміністративної процедури в Україні 

тривають вже протягом значного часу. Так, проєкти кодифікованого акта з 

питань адміністративної процедури (проєкт Адміністративно-процедурного 

кодексу України від 29.12.2001 р. № 8413 [275], проєкт Адміністративно-

процедурного кодексу України від 29.04.2004 р. № 5462 [276], проєкт 

Адміністративно-процедурного кодексу України від 18.07.2008 р. № 2789 

[277], проєкт Адміністративно-процедурного кодексу України від 03.12.2012 

р. № 11472 [278]) декілька разів подавали на розгляд до Верховної Ради 

України, однак ці спроби не стали успішними, і адміністративно-процедурні 

відносини за участю публічної адміністрації і приватних осіб врегульовані 
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неповно. Окрім того, нормотворчій практиці відомі проєкти законодавчого 

акта з питань адміністративної процедури: проєкт Закону України від 

28.12.2018 р. № 9456 «Про адміністративну процедуру» [279], проєкт Закону 

України від 14.05.2020 р. № 3475 «Про адміністративну процедуру» [280], 

який дотепер не ухвалено. Серед характеристик перспективного 

законодавства варто враховувати його особистісну направленість на 

забезпечення реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів осіб, в 

тому числі і у відносинах із публічною адміністрацією. Серед гарантій такого 

забезпечення є необхідність чіткої, зрозумілої, доступної і ефективної 

регламентації процедурного аспекту відносин приватних (фізичних і 

юридичних) осіб і публічної влади.  В цьому контексті першочергового 

значення набуває необхідність прийняття окремого нормативно-правового 

акта з питань адміністративної процедури – Закону України «Про 

адміністративну процедуру», який би уніфікував проведення всіх 

адміністративних процедур. Це сприятиме підвищенню ефективності 

управлінської діяльності, забезпеченню чіткого виконання функцій і 

повноважень органів публічної адміністрації, а також перешкоджатиме 

можливим проявам свавілля публічних службовців. Ухвалення відповідного 

фундаментального нормативно-правового акта з питань адміністративної 

процедури допоможе вивести адміністративне законодавство України на 

якісно новий рівень, тим самим наблизивши його до європейських і світових 

стандартів. 

Слід звернути увагу на видання колективом авторів Науково-

практичного коментаря до проєкту Закону України «Про адміністративну 

процедуру» (від 28.12.2018 р. № 9456) [281]. Автори зауважують, що його 

актуальність зумовлена зростанням уваги до проблематики загальної 

адміністративної процедури, у тому числі у контексті реалізації за підтримки 

Європейського Союзу Стратегії реформування державного управління в 

Україні до 2021 року. При цьому сама тематика адміністративної процедури 

залишається достатньо новою для вітчизняної науки адміністративного 
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права. Окрема увага в зазначеному виданні присвячена особливостям 

здійснення адміністративних процедур. Це на думку А.А. Шарої «новаційна» 

подія у вітчизняній науковій та нормативно-правовій практиці, коли науково-

практичний коментар створено не щодо діючого нормативно-правового акту, 

а до проєкту (результату законопроєктної роботи), що свідчить про 

«перевантаження» відповідної проблематики «науковим» напрацюванням, 

яке, на жаль, не може «знайти» свого застосування як базису для 

нормотворчості. Саме така унікальна практика наявності науково-

практичного коментаря до проєкту законодавчого акту вже не просто 

підтверджує актуальність активних законотворчих тематичних дій, а й певну 

«перезрілість» підготовчих процедур для останніх» [282, с. 369]. Відтак, 

нормопроєктна робота в Україні велась вже досить тривалий час, і 

продовжується і наразі. 

Слід констатувати, що новий проєкт Закону України від 14.05.2020 р. 

№ 3475 «Про адміністративну процедуру» (далі – Законопроєкт) [280], являє 

собою нормативно-правовий акт, що регламентує відносини в 

адміністративно-процедурній сфері і виконує роль системоутворюючого 

(базового) акта в системі законодавства в галузі публічного адміністрування. 

Законодавство про адміністративні процедури в цілому регулює різні аспекти 

взаємовідносин між фізичними та юридичними особами (індивідуальними та 

колективними суб’єктами права) з одного боку, та суб’єктами публічної 

адміністрації з іншого боку. Законопроєкт з питань адміністративної 

процедури покликаний забезпечувати ефективне адміністрування, а також 

сприяти дотриманню прав приватних осіб щодо органів публічної 

адміністрації. Одна з найважливіших гарантій забезпечення прав і законних 

інтересів осіб у відносинах із державою та її органами – чітка регламентація 

процедурного аспекту відносин особи і влади. Законопроєкт регламентує 

процедури зовнішньо-управлінської діяльності, він спрямований на 

врегулювання відносин, що виникають під час здійснення функцій органами 

публічної адміністрації щодо забезпечення реалізації та захисту прав, свобод 
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і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо розгляду і вирішення 

адміністративних справ в порядку адміністративного оскарження. Функції 

управління – «особливі види діяльності, що виражають напрямки або стадії 

здійснення цілеспрямованого впливу на зв’язки й відносини людей у процесі 

життєдіяльності соціуму й управління ним» [283, с. 15]. Згідно із 

Законопроєктом, функції публічної адміністрації – надання адміністративних 

послуг, здійснення інспекційної (контрольної, наглядової) діяльності, 

вирішення інших справ за заявою особи або за власною ініціативою 

адміністративного органу. Адміністративні послуги «безпосередньо пов’язані 

з публічними функціями держави, їхнє надання органами публічної 

адміністрації засноване на цих функціях та випливає з них» [284, c. 45]. 

Адміністративна послуга – це «публічно-владна діяльність органів публічної 

адміністрації, спрямована на забезпечення умов для реалізації суб’єктивних 

прав фізичних або юридичних осіб і здійснювана за заявою» [285, с. 54]. До 

адміністративних послуг відповідно ч. 3 ст. 3 Закону України від 06.09.2012 

р. «Про адміністративні послуги» також прирівнюється надання органом 

виконавчої влади, іншим державним органом, органом влади Автономної 

Республіки Крим, органом місцевого самоврядування, їх посадовими 

особами, державним реєстратором, суб’єктом державної реєстрації витягів та 

виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені 

законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що 

перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або 

підтверджується певний юридичний статус та/або факт [286], тобто порядок 

розгляду та вирішення справ з надання адміністративних послуг 

безпосередньо є здійсненням конкретних процедурних дій, що належить до 

процедурної діяльності органів публічної адміністрації. Зважаючи на це, 

серед найбільш актуальних законопроєктів, які у найближчий період повинна 

розглядати Верховна Рада України повинен бути  Законопроєкт «Про 

адміністративну процедуру» (важливий для загального впорядкування 

відносин між органами публічної адміністрації та приватними особами, в т.ч. 
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у контексті вирішення так званих «заявних справ», тобто власне справ з 

надання адміністративних послуг. 

В пояснювальній записці до Законопроєкту розробниками зазначено, 

що в адміністративному законодавстві України, яке потребує радикального 

оновлення, саме процедурна частина є найменш розвиненою, тому прийняття 

Закону України «Про адміністративну процедуру» дозволить вперше на 

законодавчому рівні врегулювати сукупність багатоманітних відносин між 

органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, їх 

посадовими особами та іншими суб’єктами, які законом уповноважені 

здійснювати владні управлінські функції, і фізичними та юридичними 

особами [254], що дозволить зробити діяльність органів публічної влади 

впорядкованою, а становище приватних осіб захищеним.  

Проте цей Законопроєкт в березні 2021 року вдруге було направлено 

на доопрацювання. Тобто, очікуваного прийняття загального нормативно-

правового акта з питань адміністративної процедури, який би запровадив 

якісно новий рівень законодавчої регламентації адміністративних процедур 

органів публічної адміністрації та врегулював би особливості їх здійснення, 

не відбулося. Однак, слід зазначити, що прийняття Закону України «Про 

адміністративну процедуру» може стати прогресивним кроком з оновлення 

адміністративно-процедурного законодавства України, цілеспрямованим на 

впровадження нової ідеології функціонування органів публічного 

адміністрування як діяльності щодо забезпечення реалізації прав, свобод та 

законних інтересів приватних осіб, зокрема політичних партій. Виходячи з 

цього, необхідно в найближчій перспективі прийняти проєкт Закону України 

«Про адміністративну процедуру», який відповідатиме всім необхідним 

міжнародним стандартам і вимогам із урахуванням багаторічного 

позитивного досвіду країн з розвиненим адміністративно-процедурним 

законодавством.  
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Прийняття Законопроєкту з питань адміністративної процедури в 

цілому сприятиме вдосконаленню публічного адміністрування, що 

дозволить:  

- забезпечити формування прогресивної моделі управлінських 

відносин, відповідної цілям і завданням суспільного розвитку;  

 - усунути існуючі протиріччя у національному законодавстві;  

- внести необхідні зміни до галузевого законодавства, що регламентує 

адміністративні процедури;  

- знизити надмірну бюрократизацію публічно-управлінської 

діяльності; 

- встановити чіткі межи адміністративно-процедурної діяльності; 

- підвищити ступінь законності та справедливості щодо задоволення 

життєвих потреб приватних осіб, законних інтересів підприємств, установ і 

організацій тощо. 

Про перспективи розвитку спеціального законодавства, орієнтованого 

на особливості публічного адміністрування функціонування політичних 

партій слід вести мову в контексті аналізу положень Закону України від 

05.04.2001 р. «Про політичні партії» [102]. У розвинутому правовому 

суспільстві політичні партії є ключовим інструментом цивілізованого 

процесу формування органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. Тому наявність якісного законодавчого забезпечення, яке 

створює умови для ефективного функціонування політичних партій 

нерозривно пов’язано з однією з базових свобод демократичного устрою. 

Однак, слід зазначити, що сучасне спеціальне законодавство про політичні 

партії зберігає низку серйозних проблем, серед яких слід виокремити такі, як 

ускладнена процедура державної реєстрації політичних партій та здійснення 

її за територіальним принципом, здійснення державного контролю за 

статутною діяльністю політичних партій тощо. До того ж, практика 

застосування чинного законодавства України, яким врегульовано різні 

аспекти діяльності місцевих організацій політичних партій, засвідчує 



158 

 

наявність комплексу проблем у цій сфері, зокрема щодо встановлення чітких 

вимог до документів, необхідних для державної реєстрації структурних 

утворень політичної партії, внесення змін до відомостей про них та 

однозначного розуміння відповідних законодавчих приписів.  

Зарубіжні дослідники зауважують, 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, спеціальна адміністративна процедура 

може бути встановлена законом за таких умов: 1) якщо це необхідно в 

особливій сфері адміністрування; 2) тільки певні процедурні питання можуть 

регулюватись окремо; 3) правила спеціальної процедури відповідають 

основоположним принципам загальної адміністративної процедури» [287, 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 [264, с. 348]. 

Законом України від 05.04.2001 р. «Про політичні партії в Україні» 

встановлюється, що рішення про створення політичної партії приймається на 

її установчому з’їзді (конференції, зборах). Воно має бути підтримано 

підписами не менше десяти тисяч громадян України, які, відповідно до 

Конституції України, мають право голосу на виборах, зібраними не менш як 

у двох третинах районів, не менш як двох третин областей України, міст 

Києва і Севастополя та не менш як у двох третинах районів Автономної 

Республіки Крим (ст. 10) [102].  Відповідно до ст. 11 Закону України від 

05.04.2001 р. «Про політичні партії в Україні»  визначено, що реєстрація 

політичних партій, їхніх обласних, міських і районних організацій, 

первинних осередків або інших структурних утворень, передбачених 

статутом партії, здійснюється в порядку, визначеному Законом України від 

15.05.2003 р. «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2365-14/conv/print1465452128317281
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2365-14/conv/print1465452128317281
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15
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підприємців та громадських формувань», після перевірки поданих матеріалів 

[102]. Згідно з положеннями ст.ст. 1 та 5 Закону України від 15.05.2003 р. 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань» суб’єктом державної реєстрації політичних партій 

та їхньої символіки є Міністерство юстиції України. За змістом ст. 17 Закону 

України від 15.05.2003 р. «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для державної 

реєстрації політичної партії суб’єкту державної реєстрації необхідно подати 

наступні документи: 

1) заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи – 

політичної партії; 

2) заяву про включення до Реєстру неприбуткових установ та 

організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства (за 

бажанням заявника); 

3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення 

засновників, а у випадках, передбачених законом, – рішення відповідного 

державного органу, про створення юридичної особи; 

4) документ, що підтверджує створення громадського формування – 

протокол установчих зборів (конференції) політичної партії; 

5) відомості про керівні органи політичної партії; 

6) установчий документ юридичної особи – статут політичної партії; 

7) реєстр громадян, які брали участь в установчих зборах 

(конференції); 

8) програму політичної партії; 

9) список підписів громадян України за формою, встановленою 

Міністерством юстиції України; 

10) документ про сплату адміністративного збору – у випадках, 

передбачених ст. 36 цього Закону. 

Відповідно до ст. 26 Закону України від 15.05.2003 р. «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15
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формувань» [164], розгляд документів, поданих для державної реєстрації та 

проведення інших реєстраційних дій, здійснюється у такі строки: 

- щодо політичної партії – не пізніше 30 робочих днів з дати подання 

документів для державної реєстрації; 

- щодо структурного утворення політичної партії – не пізніше 10 

робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації; 

- щодо первинного осередку політичної партії – протягом одного 

робочого дня з дати подання документів для державної реєстрації. 

З моменту реєстрації політичної партії у визначеному законом 

порядку вона набуває статусу юридичної особи. Такий порядок 

характеризується двома рисами: політичні партії створюються вільно, без 

попереднього дозволу, але набувають легального статусу тільки після їх 

державної реєстрації.  

Важливим також є положення Закону України від 05.04.2001 р. «Про 

політичні партії в Україні» про те, що політичні партії створюються і діють 

тільки із всеукраїнським статусом, який забезпечується шляхом утворення 

обласних, міських, районних організацій, первинних осередків політичної 

партії та інших структурних утворень, передбачених статутом партії, у 

більшості регіонів України. Створення структури партійних організацій 

політичних партій належить до основоположних засад їх діяльності. 

Розгалужена система місцевих організацій (осередків) політичних партій дає 

змогу забезпечити виконання ними своїх завдань, зокрема, щодо участі у 

виборах. При цьому, законодавством передбачено можливість створення 

структурних утворень політичних партій як зі статусом юридичної особи, так 

і без нього. Так, згідно із Законом України від 05.04.2001 р. «Про політичні 

партії в Україні» після реєстрації політичної партії необхідно утворити та 

зареєструвати структурні утворення (обласні, міські і районні організації або 

інші структурні утворення), передбачених статутом партії. Так, відповідно до 

ст. 11 Закону України від 05.04.2001 р. «Про політичні партії в Україні» 

політична партія протягом шести місяців з дня реєстрації має забезпечити 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15
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утворення та реєстрацію в порядку, встановленому законом, своїх обласних 

організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі та в 

Автономній Республіці Крим [102]. При цьому, варто враховувати, що 

Рішенням Конституційного Суду України від 12.06.2007 р. № 2-рп/2007 у 

справі № 1-2/2007 було вирішено визнати такими, що є неконституційними, 

положення Закону України від 05.04.2001 р. «Про політичні партії в Україні» 

ч. 6 ст. 11 щодо забезпечення утворення та реєстрації політичною партією 

своїх обласних, міських, районних організацій, крім «у більшості областей», і 

обов’язкового утворення та реєстрації цих організацій в Автономній 

Республіці Крим [288]. У свою чергу, рішенням Конституційного Суду 

України від 16.10.2007 р. № 9-рп/2007 у справі № 1-3/2007 за конституційним 

поданням Міністерства юстиції України про офіційне тлумачення положень 

ч. 6 ст. 11 Закону України «Про політичні партії в Україні» (справа про 

утворення та реєстрацію партійних організацій) було визначено, що 

положення ч. 6 ст.11 Закону України від 05.04.2001 р. «Про політичні партії в 

Україні», якими передбачається, що політична партія протягом шести місяців 

з дня реєстрації забезпечує утворення та реєстрацію своїх обласних, міських 

організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі та в 

Автономній Республіці Крим, треба розуміти як обов’язок кожної політичної 

партії забезпечити утворення та реєстрацію своїх обласних і прирівняних до 

них партійних організацій не менш як у чотирнадцяти адміністративно-

територіальних одиницях України з перелічених у ч. 2 ст. 133 Конституції 

України [289].Отже, відповідно до змісту ст. 24 Закону України від 

05.04.2001 р. «Про політичні партії в Україні» у разі невиконання 

політичною партією вказаної вимоги, орган, який зареєстрував політичну 

партію, має звернутися до суду з поданням про анулювання реєстраційного 

свідоцтва. 

Згідно зі ст. 11 Закону України від 05.04.2001 р. «Про політичні партії 

в Україні» про утворення обласних, міських, районних організацій або інших 

структурних утворень політичної партії, передбачених статутом партії, 
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повідомляється суб’єкт державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань у 10-денний строк з дня їх 

утворення. Реєстрація обласних, міських, районних організацій або інших 

структурних утворень політичної партії, передбачених статутом політичної 

партії, здійснюється з набуттям статусу юридичної особи, якщо наявність 

такого статусу передбачена статутом партії, або без статусу юридичної 

особи. Реєстрація первинного осередку політичної партії здійснюється без 

надання статусу юридичної особи шляхом повідомлення про утворення 

первинного осередку. Реєстрація обласних, міських і районних організацій 

або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, а також 

легалізація первинних осередків політичної партії здійснюються лише після 

реєстрації політичної партії. 

Відповідно до ст. 21 Закону України від 15.05.2003 р.  «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань» [164], для державної реєстрації структурних утворень політичної 

партії, що не мають статусу юридичної особи заявником мають бути подані 

наступні документи: 

1) заява про державну реєстрацію структурного утворення політичної 

партії, що не має статусу юридичної особи; 

2) копія статуту політичної партії; 

3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу 

установчих зборів (конференції) про утворення структурного утворення 

політичної партії, невід’ємною частиною якого є реєстр осіб, які брали участь 

в установчих зборах (конференції); 

4) документ, що підтверджує створення структурного утворення 

політичної партії, відповідно до статуту політичної партії, на підставі якого 

воно діє. 

Державна реєстрація первинного осередку політичної партії 

здійснюється без надання статусу юридичної особи шляхом повідомлення 

про утворення первинного осередку. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15
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Відповідно ч. 4. ст. 21 Закону України від 15.05.2003 р.  «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань» [164], для державної реєстрації змін до відомостей 

про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної 

особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються: 

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про структурне 

утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі; 

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення 

уповноваженого органу управління структурного утворення політичної партії 

про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; 

3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу 

засідання керівного органу структурного утворення політичної партії, на 

якому відповідно до статуту політичної партії було скликано засідання 

вищого органу управління структурного утворення політичної партії; 

4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення 

відповідно до статуту політичної партії; 

5) відомості про керівні органи структурного утворення політичної 

партії (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження керівника, членів інших 

керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку) - у 

разі внесення змін до складу керівних органів. 

Для державної реєстрації змін до відомостей про структурне 

утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зупиненням 

(припиненням) членства у структурному утворенні політичної партії, що не 

має статусу юридичної особи, член керівного органу (крім керівника) подає 

копію заяви про зупинення (припинення) ним членства до відповідних 

статутних органів політичної партії з відміткою про її прийняття (ч. 5. ст. 21 
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Закону України від 15.05.2003 р.  «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»). 

Окремо слід відзначити, що для державної реєстрації припинення 

структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної 

особи, подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 

рішення уповноваженого органу управління, передбаченого статутом 

політичної партії, про саморозпуск або рішення відповідного державного 

органу про припинення структурного утворення політичної партії (ч. 6. ст. 21 

Закону України від 15.05.2003 р.  «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»). 

Державній реєстрації згідно ст. 9 Закону України від 05.04.2001 р. 

«Про політичні партії в Україні» підлягає символіка політичної партії, в 

порядку, визначеному Законом України від 15.05.2003 р. «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань», яку здійснює Міністерство юстиції України. 

За положеннями ст. 23 Закону України від 15.05.2003 р. «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань» для державної реєстрації символіки політичної 

партії подаються такі документи: 

1) заява про державну реєстрацію символіки; 

2) копія установчого документа політичної партії; 

3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення 

уповноваженого органу управління політичної партії про затвердження 

символіки, визначення виду символіки, її опис, а також текст гімну та/або 

девізу; 

4) зображення символіки (прапора та/або емблеми, текст гімну та/або 

девізу) у паперовій та електронній формі; 

5) опис символіки в паперовій та електронній формі; 

6) документ про сплату адміністративного збору у випадках, 

передбачених законом. 
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Для державної реєстрації змін до відомостей про символіку, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються такі документи: 

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про символіку, 

що містяться в Єдиному державному реєстрі; 

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення 

уповноваженого органу управління політичної партії про затвердження 

символіки, визначення виду символіки, її опис, а також текст гімну та/або 

девізу; 

3) зображення прапора та/або емблеми, текст гімну та/або девізу в 

паперовій та електронній формі; 

4) опис символіки в паперовій та електронній формі; 

5) документ про сплату адміністративного збору – у випадках, 

передбачених законом. 

Для державної реєстрації втрати чинності символіки подається 

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого 

органу управління юридичної особи про втрату чинності символіки. 

Таким чином, варто наголосити, що державна реєстрація політичних 

партій є саме адміністративною процедурою, адже здійснюється на основі 

адміністративно-правових норм органами публічної адміністрації, а також 

іншими суб’єктами, що наділені владними повноваженнями та реалізуються 

відповідно до їх компетенції (державним реєстратором тощо). Відповідна 

процедура спрямована на досягнення цілі та вирішення завдань, тобто 

забезпечує задоволення потреб приватних осіб (політичних партій) і 

отримання певного результату – власне реєстрацію політичної партії. 

Досліджувана процедура державної реєстрації політичних партій є досить 

складною, занадто обтяжливою, громіздкою і потребує спрощення. 

У зв’язку з цим через необхідність оптимізації та вдосконалення 

існуючого порядку державної реєстрації політичних партії та їх структурних 

утворень та змін відомостей про них в Єдиному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, було розроблено 
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проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо вдосконалення процедури державної реєстрації політичних 

партій та їх структурних утворень)» (далі – проєкт Закону) [290]. 

Наразі прийняття цього проєкту Закону особливо актуалізувалося у 

зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України на рівні 

районів і громад, що відбулися, зокрема, відповідно до Постанови Верховної 

Ради України від 17.07. 2020 р. № 807-ІХ [291]. Внаслідок таких масштабних 

перетворень у суспільно-політичному житті країни значно активізувалися 

процеси структурних трансформацій у партійних структурах усіх політичних 

партій, які мають розгалужену структурну будову і ведуть активне політичне 

життя. Такі виклики, безумовно, потребують якнайшвидших релевантних 

змін у системі місцевих організацій (осередків) політичних партій, які 

дозволять партіям оперативно оновити свою структуру згідно із сучасними 

темпами реформування. У контексті таких реалій є вкрай необхідним вжиття 

єдиним органом законодавчої влади в державі адаптивних заходів, 

спрямованих на органічне врегулювання практичних проблем у сфері 

відповідних реєстраційних процесів. Метою і завданнями прийняття цього 

проєкту Закону є встановлення чітких вимог до документів, необхідних для 

державної реєстрації політичної партії, її структурних утворень, змін до 

відомостей про них, а також уточнення низки законодавчих приписів задля 

однозначного розуміння відповідних норм. Так, проєктом Закону 

пропонується внести зміни до ст. 105 Цивільного кодексу України в частині 

збільшення строків інформування органу, що здійснює державну реєстрацію, 

про прийняття рішення про припинення юридичної особи, а також до 

окремих положень Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (ст.ст. 6, 14, 15, 

17, 21, 26) в частині переліку документів та вимог до них, що подаються для 

державної реєстрації політичними партіями та їх структурними утвореннями, 

а також строків розгляду таких документів. Крім того, Прикінцеві та 

перехідні положення проєкту Закону передбачають особливості процедури 
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припинення структурних утворень політичних партій, які мають статус 

юридичних осіб, необхідність в якій виникла у зв’язку з прийняттям 

Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 року № 807-IX та змінами 

в адміністративно-територіальному устрої України. Прийняття проєкту 

Закону вдосконалить процедуру державної реєстрації політичних партій та їх 

структурних утворень, що в цілому сприятиме розвитку партійної системи. 

З огляду на зазначене, для вирішення сформульованих проблем 

нормативно-правового регулювання публічного адміністрування у сфері 

функціонування політичних партій та удосконалення напрямів його 

реформування, слід внести зміни до Закону України від 05.04.2001 р. «Про 

політичні партії» у частині спрощення, здешевлення процедур реєстрації, 

контролю, припинення політичних партій, а також слід доповнити спеціальне 

законодавство відповідними положеннями щодо закріплення нормативних 

засад публічного адміністрування у сфері функціонування політичних партій. 

Таким чином, слід зробити висновок, що наразі є нагальною потребою 

необхідність належного нормативно-правового вдосконалення сфери 

публічного адміністрування функціонування політичних партій в Україні,  

яке може відбуватися у двох напрямках:  

1) у загальному (реформування процедурного аспекту публічного 

адміністрування функціонування осіб приватного права – шляхом прийняття 

Закону України «Про адміністративну процедуру») і  

2) у спеціальному (визначення особливостей публічного 

адміністрування функціонування політичних партій – шляхом удосконалення 

положень Закону України «Про політичні партії» і узгодження з іншими 

нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у відповідній сфері 

відносин). 
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Висновки до розділу 3 

 

Взаємодія політичних партій з органами публічної адміністрації 

потребує належного правового регулювання та чіткого закріплення 

демократичних засад публічного адміністрування в адміністративно-

правових відносинах органів публічної адміністрації і політичних партій для 

захисту їх прав, свобод і законних інтересів. Важливість цього посилює 

сукупність внутрішніх і зовнішніх факторів: загострення військово-

політичної ситуації всередині держави, збільшення кризових явищ і 

перетворень в національній економіці, зростання впливу світової фінансової 

кризи, глобалізацій цих процесів та міжнародної конкуренції. Нагальною 

потребою необхідність належного нормативно-правового вдосконалення 

сфери публічного адміністрування функціонування політичних партій в 

Україні,  яке може відбуватися у двох напрямках: 1) у загальному 

(реформування процедурного аспекту публічного адміністрування 

функціонування осіб приватного права – шляхом прийняття Закону України 

«Про адміністративну процедуру») і 2) у спеціальному (визначення 

особливостей публічного адміністрування функціонування політичних партій 

– шляхом удосконалення положень Закону України «Про політичні партії» і 

узгодження з іншими нормативно-правовими актами, що регулюють 

діяльність у відповідній сфері відносин). 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації вирішено наукове завдання, яке полягає у визначенні 

поняття, ознак, форм, методів, суб’єктів та інших особливостей публічного 

адміністрування у сфері функціонування політичних партій в Україні, а 

також у формулюванні напрямів його подальшого вдосконалення. З-поміж 

підсумкових положень, узагальнень, висновків і рекомендацій найголовніше 

дослідницьке та практичне значення мають такі: 

1. Визначено, що публічне адміністрування у сфері функціонування 

політичних партій – це врегульована нормами адміністративного права 

процедурна діяльність органів публічної адміністрації, що спрямована на 

реалізацію прав, свобод і законних інтересів політичних партій як учасників 

адміністративних правовідносин для задоволення публічних інтересів, 

потреб суспільства і держави, виконання нормативно-правових актів, що 

видаються органами державної влади та місцевого самоврядування, 

забезпечення верховенства права, додержання Конституції та законодавства  

України. 

З огляду на це, публічне адміністрування у сфері функціонування 

політичних партій передбачає такі важливі для вираження його сутності 

ознаки:  

 нормативно-правовий характер (регулюється на підставі норм 

адміністративного права);  

 адміністративно-процедурна спрямованість діяльності публічної 

адміністрації (має ознаки адміністративних процедур);  

 спрямованість на реалізацію прав, свобод і законних інтересів 

політичних партій, потреб суспільства і держави;  

 юридично-владний, виконавчо-розпорядчий характер (виконання 

нормативно-правових актів, що видаються органами публічної адміністрації); 
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 наявність спеціального об’єкта адміністрування – політичних 

партій. 

2. З’ясовано, що політичні партії є особливим різновидом громадських 

об’єднань, що мають складну правову природу: 1) як суб’єкти політичних 

правовідносин (важливий і необхідний елемент здобуття та реалізації 

політичної влади); 2) як суб’єкти публічних правовідносин щодо формування 

політики в публічному управлінні. Проте функціонування політичних партій 

(реєстрація створення, окремі напрями діяльності, державне фінансування, 

державний контроль за діяльністю, реєстрація припинення, заборона 

діяльності тощо) є об’єктом публічного адміністрування. Функції політичних 

партій – це визначені на нормативному рівні напрями діяльності політичних 

партій, що зумовлені метою та завданнями щодо 

виконання загальнонаціональної програми. За сучасних умов політичні партії 

в Україні виконують низку специфічних функцій (які можна розділити на 

внутрішні і зовнішні). Внутрішні функції стосуються формування членства, 

забезпечення фінансування партії, налагодження ефективної взаємодії між 

керівництвом та місцевими відділеннями тощо. Зовнішні функції є 

визначальними для партійної діяльності, серед них можна виділити: 

представництво й захист суспільних інтересів; громадську активізацію, 

інтеграцію всередині соціальних груп на основі спільних цілей, мобілізацію 

мас для вирішення важливих соціальних завдань; розробку ідеології, 

формування громадської думки, поширення політичної культури; створення 

можливостей для політичної соціалізації особистості; підбір і підготовку 

кадрів для політичних інститутів, участь у формуванні політичної еліти; 

організацію виборчих кампаній та участь у них; боротьбу за державну владу 

та участь у політичному управлінні. 

3. Доведено, що з урахуванням проведеного аналізу наукових робіт, а 

також навчальних джерел, які стосуються різних аспектів діяльності 

політичних партій, можна вважати, що дослідження публічного 

адміністрування функціонування політичних партій слід розглядати у двох 
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напрямах: по-перше, загально-правовому (характеристика теоретичних 

положень щодо з’ясування поняття, змісту, видів, форм, сутності, 

нормативного закріплення функціонування політичних партій тощо) та, по-

друге, спеціалізованому (з виокремленням специфіки, характерної саме для 

публічного адміністрування функціонування політичних партій, його форм, 

методів, нормативної основи). І таку тенденцію щодо спеціалізації фахових 

досліджень варто підтримати і надалі та використовувати у подальших 

наукових дослідженнях. Це сприятиме дотриманню принципу науковості та 

матиме позитивні наслідки як для теоретико-правових надбань, так і для 

практичного застосування. 

Розвиток законодавства, яке стосується публічного адміністрування у 

сфері функціонування політичних партій в Україні, пройшов декілька 

важливих етапів, які, по суті, збігаються з етапами еволюції політичних 

партій в Україні, а саме: І етап (початковий, 1990–1995 рр.) характеризується 

активним формуванням нормативно-правових засад створення та діяльності 

політичних партій, пов’язаний зі становленням нормативно-правового базису 

щодо публічного адміністрування у сфері політичних партій; ІІ етап (правове 

установлення (інституціоналізація), 1996–2004 рр.) характеризується 

прийняттям Конституції України, якою закладено правовий фундамент для 

функціонування політичних партій, набуттям чинності у 2001 р. Законом 

України «Про політичні партії в Україні»; ІІІ етап (зростання ролі партійних і 

державних інституцій, 2004–2013 рр.) пов’язаний із внесенням змін до 

Конституції України, втратою чинності Законом України «Про об’єднання 

громадян»; ІV етап (наближення (апроксимація) до європейських стандартів, 

2014 р. – до сьогодні) – внесення низки змін до Закону України «Про 

політичні партії в Україні», виборчого законодавства, наближення 

нормативно-правового регулювання до рекомендацій міжнародних 

організацій.  

4. Встановлено, що суб’єктами публічного адміністрування 

функціонування політичних партій в Україні є суб’єкти владних 
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повноважень, які на підставі законодавства наділені публічно-владними 

управлінськими функціями, в тому числі на виконання делегованих 

повноважень, щодо надання адміністративних послуг та реалізації державної 

політики у сфері діяльності політичних партій. До основних ознак, 

притаманних суб’єктам публічного адміністрування функціонування 

політичних партій в Україні, належать такі: є складовою частиною загальної 

системи суб’єктів публічного адміністрування, діють у межах 

адміністративно-правових відносин, водночас утворюють власну, спеціальну 

систему; поширюють свій регулюючий вплив на окрему сферу суспільних 

відносин – сферу функціонування політичних партій; створюються 

відповідно до норм чинного законодавства як суб’єкти публічного 

адміністрування, мають власний, особливий адміністративно-правовий 

статус; виконують функції, покладені на них чинним законодавством: 

управлінську, регулюючу, втручальну, сприяння, забезпечення; реалізують 

не приватний, а публічний інтерес, незважаючи на те, що можуть мати вплив 

на суб’єктів приватного права. Принципами, якими керуються у своїй 

діяльності суб’єкти публічного адміністрування функціонування політичних 

партій, є: верховенство права, законність, об’єктивність, пропорційність, 

ефективність, субсидіарність, принцип «єдиного вікна». Систему суб’єктів 

публічного адміністрування у сфері функціонування політичних партій в 

Україні  залежно від обсягу їхньої компетенції формують: 1) суб’єкти 

публічного адміністрування функціонування політичних партій загальної 

компетенції (Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні органи 

виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади); 2) суб’єкти публічного 

адміністрування функціонування політичних партій спеціальної компетенції 

(Міністерство юстиції України; Центральна виборча комісія, окружні виборчі 

комісії, територіальні виборчі комісії на відповідних місцевих виборах; 

Рахункова палата; Національне агентство з питань запобігання корупції; 

територіальні органи Міністерства юстиції України). 
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5. Визначено, що форма публічного адміністрування функціонування 

політичних партій – це зовнішньо виражена дія суб’єктів владних 

повноважень, що здійснюється в межах їхньої компетенції для виконання 

поставлених перед ними завдань щодо законного та ефективного створення, 

діяльності, контролю, припинення політичних партій. Формам публічного 

адміністрування у сфері функціонування політичних партій притаманні такі 

ознаки: є способом зовнішнього вираження діяльності публічної 

адміністрації та її посадових осіб; спрямовані на досягнення завдань у 

визначеній сфері, зокрема щодо належного функціонування політичних 

партій; залежать від обсягу компетенції конкретного суб’єкта публічної 

адміністрації; мають власну нормативно-правову основу та підстави обрання; 

спричиняють правові наслідки у сфері функціонування політичних партій.  

6. Обґрунтовано, що методи публічного адміністрування 

функціонування політичних партій в Україні – це особливі інструменти 

публічного адміністрування, зміст яких полягає у способах та прийомах 

владного мотивуючого впливу суб’єктів публічного адміністрування 

діяльності політичних партій з метою реалізації владно-управлінських 

функцій, захисту прав, законних інтересів осіб і суспільства. Основними 

методами публічного адміністрування сфери функціонування політичних 

партій є заохочення, переконання і примус. Наголошено на значній ролі 

переконання і  заохочення у публічному адмініструванні, адже стимулювання 

та спонукання осіб (в тому числі членів політичних партій) є запорукою 

усвідомленого виконання своїх обов’язків, реалізації своїх прав. 

Адміністративний примус полягає у застосуванні особливих заходів до 

політичних партій (попередження про недопущення незаконної діяльності; 

заборона політичної партії, анулювання реєстрації політичної партії тощо).   

7. Охарактеризовано, що взаємодія політичних партій з органами 

публічної адміністрації потребує належного правового регулювання та 

чіткого закріплення демократичних засад публічного адміністрування в 

адміністративно-правових відносинах органів публічної адміністрації і 
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політичних партій для захисту їхніх прав, свобод і законних інтересів. 

Важливість цього посилює сукупність внутрішніх і зовнішніх факторів: 

загострення військово-політичної ситуації всередині держави, збільшення 

кризових явищ і перетворень у національній економіці, зростання впливу 

світової фінансової кризи, глобалізації цих процесів та міжнародної 

конкуренції. Нагальною потребою є належне нормативно-правове 

вдосконалення сфери публічного адміністрування функціонування 

політичних партій в Україні,  яке може відбуватися у двох напрямах: 1) у 

загальному (реформування процедурного аспекту публічного 

адміністрування функціонування осіб приватного права – шляхом прийняття 

Закону України «Про адміністративну процедуру») і 2) у спеціальному 

(визначення особливостей публічного адміністрування функціонування 

політичних партій – шляхом удосконалення положень Закону України «Про 

політичні партії» й узгодження з іншими нормативно-правовими актами, що 

регулюють діяльність у відповідній сфері відносин). 
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