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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Адміністративне право характеризується 

значною кількістю специфічних ознак, які відображають його сутність, зміст та 

призначення. Однією із таких ознак є багатоманіття суб’єктів публічної 

адміністрації та їх поліструктурна функціональність, що, своєю чергою, 

зумовлює різноманіття процедурних (різних за змістом і формами зовнішнього 

прояву) дій. Це, безперечно, пов’язано з необхідністю урегулювання цих видів 

діяльності з використанням різноманітних нормативно-правових актів, що 

ускладнює і саму адміністративно-процедурну діяльність, і контроль за нею, і 

участь у ній приватних осіб. Як наслідок, уже понад десять років ідея 

систематизації (у формі кодифікації чи консолідації) адміністративно-

процедурних норм не тільки досліджується вченими-адміністративістами, але і 

є підставою для обґрунтування необхідності розробки й прийняття відповідного 

акта (Проект Адміністративно-процедурного кодексу, Проект Закону України 

«Про адміністративну процедуру») з виокремленням як основи вирішення 

цього питання принципів адміністративно-процедурного права як базису для 

врегулювання всього різноманіття адміністративно-процедурних відносин за 

участю різноманітних суб’єктів публічного адміністрування. Дуже важливо не 

тільки уніфікувати адміністративно-процедурну діяльність у всьому її розмаїтті 

активності суб’єктів публічного адміністрування і реалізації прав, свобод, 

законних інтересів приватних осіб, але і сформувати насамперед той 

«фундамент», який і буде сприяти такій уніфікації і, звісно, систематизації 

норм, які регулюють цю діяльність.  

Ефективна реалізація завдань публічного адміністрування має базуватись на 

фундаментальних, основоположних засадах. Такі засади формулюються 

представниками фахової наукової спільноти та закріплюються у нормативно-

правових актах. Вони становлять «каркас», «базис», «основу» відносин, 

формують модель належної поведінки. Це твердження співвідноситься з 

чинною концепцією «людиноцентризму» всього адміністративного права, а 

також окремих його складників. Сучасне оновлення положень доктрини 

адміністративного права формує перед сучасними вченими-

адміністративістами низку концептуальних завдань, які пов’язані зі з’ясуванням 

специфіки правовідносин між органами публічної адміністрації та приватними 

особами, зокрема, в контексті прийняття індивідуальних адміністративних 

рішень. В умовах переорієнтації на «сервісність» держави та «партнерські» 

відносини між органами публічної адміністрації та приватними особами 

неабиякої актуальності набуває дослідження принципів адміністративно-

процедурного права.  

В умовах сучасних докорінних реформаційних державотворчих та 

правотворчих процесів в Україні істотно змінюється сутність і зміст 

адміністративних правовідносин, адже адміністративне право, яке їх регулює, 

досить поліструктурне і мобільне. До того ж суттєво розширюються сфери 

галузевого впливу, адже це галузь права, яка, на відміну від багатьох інших, має 

власний процедурний структурний складник. Задля з’ясування змісту, 
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сутності, призначення адміністративно-процедурного права вагомого значення 

набуває дослідження теорії та практики застосування принципів 

адміністративно-процедурного права як основних засад для врегулювання 

відносин між публічними і приватними особами. Останнім часом увага 

науковців та юристів-практиків акцентується на розгалуженості, 

суперечливості і розпорошеності адміністративно-процедурного законодавства, 

надмірній кількості нормативно-правових актів, що регулюють відповідні 

відносини. Водночас звертається увага на відсутність єдиного спеціального 

«базового» Закону України «Про адміністративну процедуру», нагальна 

необхідність прийняття якого назріла давно і є досить обґрунтованою. 

Додатково це підтверджується виданням Науково-практичного коментарю до 

проекту Закону України «Про адміністративну процедуру», що вже само по 

собі є нетрадиційним, проте абсолютно необхідним для прийняття ефективного 

спеціального нормативно-правового акта. Однак обов’язковою умовою такої 

ефективності є розробка і дослідження повноцінної системи принципів 

адміністративно-процедурного права, які будуть покладені в основу 

врегулювання адміністративно-процедурних відносин, а також закріплені у 

«базовому» закону. Це дозволить вивести процес гармонізації відносин між 

органами публічної адміністрації та приватними особами на якісно новий 

рівень, який буде відповідати міжнародним правовим стандартам. 

Окремо варто зазначити, що в науці адміністративного права поки не 

сформувалося цілісного уявлення про адміністративно-процедурне право як 

окрему підгалузь, його сутність і зміст, а також про роль принципів 

адміністративно-процедурного права в механізмі забезпечення прав, свобод та 

інтересів його учасників, що визначає актуальність та необхідність 

комплексного дослідження. Саме тому зазначені питання потребують 

системного аналізу і розробки положень теоретичного та практичного 

характеру, пов’язаних із дослідженням принципів адміністративно-

процедурного права. Прийняття Закону України «Про адміністративну 

процедуру» з обов’язковим закріпленням у ньому принципів – необхідна умова 

ефективного впровадження Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», яка 

містить основні вектори задля становлення та розвитку України з обов’язковим 

впровадженням європейських стандартів життя та виходу України на провідні 

позиції у світі. 

Питання принципів адміністративно-процедурного права системно не 

досліджувались, адже вони пов’язані зі становленням ідеї самого 

адміністративно-процедурного права як підгалузі адміністративного права та з 

розвитком доктринальних та нормативних положень, які пов’язані з 

адміністративними процедурами. 

Відповідні питання фрагментарно висвітлюються у навчальних фахових 

джерелах, зокрема, з адміністративного права (за редакцією провідних вчених-

адміністративістів, таких як: В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, С.М. Алфьоров, 

В.М. Бевзенко, Ю.П. Битяк, Л.P. Біла-Тіунова, В.В. Богуцький, І.Л. Бородін, 

В.В. Галунько, В.М. Гаращук, С.Т. Гончарук, І.С. Гриценко, П.В. Діхтієвський, 

В.В. Зуй, С.В. Ківалов, З.Р. Кісіль, Р.В. Кісіль, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, 
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А.Т. Комзюк, О.В. Кузьменко, В.І. Курило, Ю.О. Легеза, Д.В. Лученко, 

Т.П. Мінка, Р.С. Мельник, Д.В. Приймаченко, С.Г. Стеценко та ін). Для 

дослідження реального потенціалу принципів адміністративного права 

використані також наукові роботи з теорії права, в яких розкривається зміст і 

сутність принципів права (зокрема, роботи О.А. Банчука, І.П. Бахновської, 

Ю.А. Ведєрнікова, С.В. Головатого, В.В. Городовенка, О.В. Зайчука, 

М.І. Козюбри, А.М. Колодія, В.О. Котюка, Н.М. Онішенко, А.В. Папірної, 

О.В. Петришина, С.П. Погребняка, П.М. Рабіновича, П. Сандевуара, 

О.Ф. Скакун, В.Д. Ткаченка, М.В. Цвіка та ін.). У роботі також досліджувались 

праці, присвячені принципам адміністративного права, публічної служби, 

адміністративного судочинства, адміністративно-деліктного процесу (роботи 

П.О. Баранчика, С.А. Бондарчука, В.О. Галай, Н.В. Галіциної, М.О. Германюк, 

О.В. Глібко, Т.О. Коломоєць, Н.Б. Писаренко, А.А. Пухтецької та ін.). Окрему 

категорію наукових робіт, положення яких досліджувались, становлять ті, що 

присвячені адміністративно-процедурним аспектам як підґрунтю для 

формування принципів адміністративно-процедурного права (роботи 

Д.С. Астахова, Ю.Ю. Басової, І.В. Бойко, Ш.Н. Гаджиєвої, Н.Л. Губерської, 

О.Т. Зими, І.О. Картузової, Д.А. Козачук, І.В. Криворучко, О.С. Лагоди, 

Д.А. Лисенко, О.І. Миколенка, В.Ю. Мащука, А.Ю. Осадчого, Г.М. Писаренко, 

О.М. Соловйової, Д.В. Сущенка, В.П. Тимощука, Ю.М. Фролова, С.В. Чирика, 

К.В. Чокомудяк, А.М. Школика та ін.). У роботі використовувались наукові 

дослідження з філософської, соціологічної, політологічної, економічної 

тематики, менеджменту, публічного управління (роботи О.С. Адамової, 

Р.Л. Акофф, О.Є. Антонової, Г.В. Атаманчука, В.Д. Бакуменка, П.І. Бідюка, 

О.П. Гожия, Р. Давид, Д.І. Дзвінчука, І.М. Дудник, С.А. Жинкіна, К. Жоффре-

Спинози, І.І. Коваленка, Ю.М. Козловського, А.М. Михненка, С.В. Мочерного, 

В.Ф. Оболенцева, А.П. Огурцова, Ю.П. Сурміна та ін.). Окремо проаналізовано 

положення Науково-практичного коментаря до проекту Закону України «Про 

адміністративну процедуру», виданого авторським колективом за загальною 

редакцією В.П. Тимощука (2019 р.). 

На рівні дисертаційних робіт питання принципів адміністративно-

процедурного права фрагментарно досліджувались у роботах, присвячених 

адміністративним процедурам (наприклад, Д.С. Астахов «Кодифікація 

адміністративно-процедурного законодавства України» (2011 р.), Д.А. Козачук 

«Заохочувальні адміністративні процедури» (2010 р.), І.В. Криворучко 

«Принципи здійснення адміністративних процедур органами публічної влади: 

теоретичні основи визначення та застосування» (2018 р.), О.С. Лагода 

«Адміністративна процедура: теорія і практика застосування» (2007 р.), 

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

(2015 р.), Д.В. Сущенко «Адміністративні процедури в Україні та країнах 

Європи: порівняльно-правовий аспект» (2018 р.)) або адміністративно-

процедурному праву (робота О.І. Миколенка «Місце адміністративного 

процедурного права в системі юридичних знань та системі права України» 

(2011 р.)) та ін. Проте, враховуючи розмаїття наукових праць з тематики 

принципів права взагалі або окремих галузей та підгалузей, а також не 



4 

 

применшуючи здобутки наведених учених, варто зазначити, що комплексних 

наукових досліджень, безпосередньо присвячених принципам адміністративно-

процедурного права з акцентом на їх особливостях, використанні їх ресурсу та 

формулюванні відповідної теорії, не було проведено, 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 роки, комплексних наукових проектів «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 сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2016–2020 роки, затвердженої Указом Президента 

України від 26.02.2016 р. № 68/2016;  Стратегії реформування державного 

управління України на період до 2021 року, схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. № 474 (в редакції розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 р. № 1102-р); Стратегії подолання 

бідності, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

16.03.2016 р. № 161-р.; Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на  

2018-2021 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

25.10.2017 р. № 779-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 роки, 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, вітчизняних та зарубіжних наукових, навчальних, 

публіцистичних джерел з’ясувати ресурс принципів адміністративно-

процедурного права в аспекті ґенези їх доктринального дослідження та 

нормативного закріплення, визначення, характеристики властивостей, сутності, 

видового розмаїття, системного аналізу, а також виділити закономірності та 

проблеми практики їх реалізації й сформулювати сучасну концепцію реалізації 

принципів адміністративно-процедурного права. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити такі 

основні задачі: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2016#n25
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2016#n25
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1102-2018-%D1%80#n14
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 охарактеризувати принципи права як комплексну правову інтегративну 

категорію, як основу формулювання принципів адміністративно-процедурного 

права; 

 розглянути адміністративно-процедурне право як сферу об’єктивізації 

принципів; 

 визначити поняття та сформулювати основні ознаки принципів 

адміністративно-процедурного права; 

 окреслити основні етапи формування сучасної наукової думки про 

принципи адміністративно-процедурного права крізь призму становлення 

адміністративно-правової науки; 

 виділити критерії та класифікувати принципи адміністративно-

процедурного права; 

 охарактеризувати принципи адміністративно-процедурного права як 

систему, виокремити основні властивості, які і зумовлюють її особливість; 

 розкрити особливості верховенства права як базового принципу 

адміністративно-процедурного права; 

 охарактеризувати універсальні принципи адміністративно-процедурного 

права; 

 виділити специфіку інституційних принципів адміністративно-

процедурного права; 

 визначити сутність, значення реалізації принципів адміністративно-

процедурного права та виділити проблематику її ефективності; 

 визначити концептуальні пропозиції теоретичного та практичного 

характеру, зорієнтовані на підвищення ефективності реалізації принципів 

адміністративно-процедурного права. 

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

ресурсу принципів адміністративно-процедурного права. 

Предметом дослідження є принципи адміністративно-процедурного права: 

питання теорії та практики. 

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, статистичного 

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

забезпечити повноту та всебічність осмислення предмета дослідження, а також 

наукову достовірність і переконливість отриманих результатів. Як 

загальнонауковий метод використовувався діалектичний метод наукового 

пізнання, який дав можливість розглянути принципи адміністративно-

процедурного права у розвитку та взаємозв’язку, виявити усталені напрями й 

закономірності загалом (підрозділи 1.3, 3.1, 3.2, 3.3). Застосування історико-

правового методу дало змогу з’ясувати історіографію доктринального 

дослідження принципів адміністративно-процедурного права, виявити зв’язок 

минулого та сьогодення (підрозділи 1.4, 2.1, 2.2). Логіко-семантичний метод 

використано для формулювання відповідних дефініційних конструкцій (розділ 



6 

 

1, підрозділи 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1). Для з’ясування сутності, виокремлення 

основних властивостей принципів адміністративно-процедурного права, 

встановлення співвідношення їх із суміжними правовими поняттями, а також 

виділення специфічних властивостей застосовано структурно-функціональний, 

системний методи, прийоми логічного методу (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3). Методи 

моделювання, аналізу та синтезу використано під час розроблення пропозицій 

щодо вдосконалення положень законодавства (підрозділи 4.1, 4.2). За 

допомогою логіко-юридичного методу сформульовано базові для дисертаційної 

роботи дефініції: «принципи адміністративно-процедурного права» 

(підрозділ 1.3), «адміністративно-процедурне право» (підрозділ 1.2), «реалізація 

принципів адміністративно-процедурного права» (підрозділ 4.1) За допомогою 

методології порівняльного правознавства, прийомів логічного методу виявлено 

переваги й недоліки зарубіжного досвіду нормативного закріплення принципів 

адміністративно-процедурного права, окреслено можливі шляхи його 

запозичення для України (підрозділи 2.1, 3.1, 4.2). Специфіка досліджуваного 

об’єкта, його певною мірою розгалужений характер зумовили застосування 

низки наукових підходів: фундаментального, органічної єдності теорії й 

практики (підрозділи 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2), поєднання критичного та 

раціонального (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 2.2), порівняльно-ретроспективного 

(підрозділи 1.4), 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, а також зарубіжне законодавство. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності 

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

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 принципам адміністративно-

процедурного права. У результаті проведеного дослідження сформульовано нові 

наукові положення і висновки, запропоновані здобувачем, зокрема: 

уперше: 

 проведено комплексне дослідження принципів адміністративно-

процедурного права в аспекті нового розуміння сутності, призначення, системи 

адміністративного права, виокремлення в ній адміністративно-процедурного 

права як підгалузі та обґрунтування концептуальних засад оптимізації 

ефективності їх реалізації; 

 розглянуто історіографію дослідження принципів адміністративно-

процедурного права у вітчизняній адміністративно-правовій науці крізь призму 

становлення адміністративного права та виокремлення адміністративно-

процедурного права. Зокрема, доведено, що в адміністративно-правовій науці у 

різні історичні періоди принципи адміністративно-процедурного права вивчали 

лише фрагментарно, що дало змогу умовно виділити й детально 
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охарактеризувати етапи доктринального дослідження відповідних питань, 

з’ясувати специфіку кожного із них із посиленням засад спеціалізації та 

запропонувати основні вектори подальшого наукового тематичного пошуку; 

 здійснено авторську класифікацію принципів адміністративно-

процедурного права з одночасним використанням різноманітних критеріїв для 

з’ясування їх реального ресурсу, а саме: спосіб вираження їх у нормах права; 

джерело фіксації; специфіка регламентації; специфіка адміністративно-

процедурного права та сфера його регулювання; категорія адміністративних 

процедур; суб’єкт, щодо якого вони зорієнтовані; цільова спрямованість; 

характер адміністративних процедур, щодо яких визначаються засади; ступінь 

«новаційності» для вітчизняного законодавства і правової науки тощо; 

 запропоновано розглядати принципи адміністративно-процедурного 

права як системне явище, якому притаманна певна сукупність взаємозалежних 

елементів (підсистем, що об’єднують принципи), що перебувають у внутрішніх 

(горизонтальних та вертикальних) і зовнішніх зв’язках, завдяки спеціальним 

ознакам утворюють єдине ціле та зорієнтовані на формування єдиного 

підґрунтя для регулювання відносин суб’єктів публічної адміністрації із 

приватними та іншими особами під час вирішення індивідуальних 

адміністративних справ у сфері публічного адміністрування; 

 обґрунтовано необхідність розробки Концепції реалізації принципів 

адміністративно-процедурного права, метою якої є визначення напрямів, 

механізмів, способів, потрібних для оптимізації ефективності їх реалізації; 

удосконалено: 

 доктринальні положення щодо визначення сутності та змісту 

адміністративно-процедурного права як сфери об’єктивізації принципів. 

Зокрема, доведено, що адміністративно-процедурне право є структурним 

елементом системи адміністративного права, а саме його підгалуззю, та являє 

собою сукупність правових норм, що регламентують порядок вирішення 

органами публічного адміністрування індивідуальних адміністративних справ з 

метою сприяння реалізації прав, свобод та законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб; 

  теоретичні положення щодо визначення понять «принципи», «принципи 

права», зокрема «принципи адміністративного права», «принципи 

адміністративно-процедурного права», які запропоновано розглядати як 

універсальні основоположні зумовлені соціальними закономірностями, 

закріплені в адміністративно-процедурних нормах фундаментальні ідеї та 

базові засади, які є підґрунтям для відносин суб’єктів публічної адміністрації із 

приватними та іншими особами під час вирішення індивідуальних 

адміністративних справ у сфері публічного адміністрування; 

 наукові підходи щодо виокремлення універсальних та інституційних 

принципів права як «базових» груп, визначено специфіку такого поділу щодо 

принципів адміністративно-процедурного права; 
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 характеристику принципу верховенства права як базового принципу 

права; зокрема, визначено, що верховенство права є фундаментальним 

принципом й адміністративно-процедурного права; 

дістали подальшого розвитку: 

 наукові положення щодо виокремлення переліку ознак принципів 

адміністративно-процедурного права, в результаті чого запропоновано такий їх 

перелік: наявність специфічної сфери регулятивного впливу – адміністративно-

процедурної діяльності, універсальність та загальнозначущість, регулятивність, 

соціальна зумовленість, нормативна урегульованість, системність, 

основоположність, стабільність, прогресивність, непорушність; 

 теоретичні положення щодо розуміння ефективності реалізації принципів 

адміністративно-процедурного права. Доведено нагальну потребу її 

дослідження як пріоритетного напряму у визначенні ресурсу принципів 

адміністративно-процедурного права крізь призму поєднання трьох базових 

компонентів: умов, критеріїв, показників; 

 перелік і характеристика змісту специфічних ознак універсальних 

принципів як різновиду принципів адміністративно-процедурного права, у 

результаті чого запропоновано доповнити перелік універсальних принципів 

адміністративно-процедурного права, запропонований у Проекті Закону 

України «Про адміністративну процедуру»; 

 наукові підходи щодо розуміння інституційних принципів 

адміністративно-процедурного права, зокрема, наголошено на доцільності 

використання їх ресурсу як «спеціального» різновиду принципів 

адміністративно-процедурного права задля оптимізації правового регулювання 

окремих різновидів адміністративних процедур; 

 наукові положення щодо формулювання низки конкретних пропозицій і 

рекомендацій, спрямованих на вдосконалення теоретико-правових та 

нормативних засад використання ресурсу принципів адміністративно-

процедурного права, у тому числі щодо розроблення та прийняття «базового» 

нормативно-правового акта, для врегулювання адміністративно-процедурних 

відносин, із закріпленням в окремому розділі принципів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані в таких напрямах: 

 у науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових 

досліджень теорії застосування принципів адміністративно-процедурного права 

в умовах реформування адміністративно-процедурних відносин (акти 

впровадження Бердянського інституту державного та муніципального 

управління Класичного приватного  університету від 04.11.2019, Запорізького 

національного університету від 30.01.2020); 

 у правотворчій діяльності – для розроблення Закону України «Про 

адміністративну процедуру», що сприятиме вдосконаленню правового 

регулювання сфери адміністративно-процедурних відносин; 
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 у правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності 

правопросвітницької діяльності, для вдосконалення нормотворчої діяльності й 

діловодства; 

 у навчальному процесі – у викладанні студентам вищих навчальних 

закладів дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративна реформа в 

Україні», «Адміністративно-процедурне право», а також для підготовки 

підрозділів підручників і навчальних посібників із відповідного навчального 

курсу (акти впровадження Дніпровського гуманітарного університету від 

01.11.2019, Бердянського інституту державного та муніципального управління 

Класичного приватного  університету від 04.11.2019, Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка» від 11.11.2019, Запорізького 

національного університету від 30.01.2020). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки та рекомендації оприлюднені на 26 всеукраїнських і 

міжнародних науково-практичних конференціях: «Права та свободи людини і 

громадянина: механізм їх реалізації та захисту різними галузями права» 

(м. Братислава, Словацька Республіка, 2014 р.); «Правовые реформы в 

Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов» 

(м. Кишинів, Республіка Молдова, 2014 р.); «Юридична наука та практика у 

третьому тисячолітті» (м. Кошице, Словацька Республіка, 2015 р.); «Право як 

ефективний суспільний регулятор» (м. Львів, 2013 р.); «Актуальные вопросы 

современного права. Пути теоретического и практического решения проблем» 

(м. Київ, 2013 р.); «Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 

2014 р.); «Административное право и процесс: история, современность, 

перспективы развития» (г. Москва-Запоріжжя, 2014 р.); «Юридична освіта та 

юридична наука в Україні : витоки, сучасність, перспективи» (м. Запоріжжя, 

2014 р.); «Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративного права та 

процесу» (м. Одеса, 2014 р.); «Актуальні питання державотворення в Україні» 

(м. Київ, 2015 р.); «Запорізькі правові читання» (м. Запоріжжя, 2015 р.); 

«Актуальні питання реалізації нового Закону України «Про державну службу» 

(м. Запоріжжя, 2016 р.); «Актуальні питання державотворення в Україні» 

(м. Київ, 2016 р.); «Актуальні питання державотворення та правотворення в 

Україні» (м. Запоріжжя, 2016 р.); «Запорізькі правові читання» (м. Запоріжжя, 

2016 р.); «Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і 

процесу» (м. Київ, 2016 р.; м. Львів, 2016 р.); «Запорізькі правові читання» 

(м. Запоріжжя, 2017 р.); «Правова освіта та правова наука в умовах сучасних 

трансформаційних процесів» (м. Запоріжжя, 2017 р.); «Актуальні проблеми 

реалізації положень Закону України «Про запобігання корупції» (м. Запоріжжя, 

2017 р.); «Стан та перспективи розвитку адміністративного права України» 

(м. Одесса, 2017 р.); «Правова освіта та правова наука в умовах сучасних 

трансформаційних процесів» (м. Запоріжжя, 2018 р.); «Актуальні проблеми 

формування громадянського суспільства та становлення правової держави» 

(м. Черкаси, 2019 р.); «Український правовий вимір: пошук відповідей на 

глобальні міжнародні виклики» (м. Дніпро, 2019 р.); «Запорізькі правові 

читання» (м. Запоріжжя, 2019 р.); «Актуальні проблеми адміністративно-



10 

 

правової науки (до 95-річчя з дня народження Р.С. Павловського)» (м. Харків, 

2019 р.); «Правова освіта та правова наука в умовах сучасних 

трансформаційних процесів» (м. Запоріжжя, 2019 р.). 

Публікації. Основні положення й результати дисертації викладено в 

63 наукових працях, у тому числі 1 одноосібній монографії, 1 публікації у 

колективній монографії, що видана міжнародним видавництвом, яке входить до 

рейтингу книговидавців SENSE, 2 публікаціях у виданнях, що включені до 

наукометричної бази «Emerging Sources Citation Index by Web of Science», 

21 науковій статті, з яких 15 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук і включені до категорії «Б», і 6 статей – у зарубіжних наукових 

виданнях, а також у 26 тезах доповідей на науково-практичних конференціях та 

у 6 публікаціях у збірниках наукових праць. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, які містять 11 підрозділів, додатків, висновків та списку використаних 

джерел. Загальний обсяг дисертації становить 460 сторінок, у тому числі 

основного тексту – 370 сторінок. Список використаних джерел налічує 

501 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність вибраної теми дисертації, висвітлено її 

зв’язок із науковими програмами, планами й темами, проаналізовано загальний 

стан наукової розробленості теми, визначено мету та завдання дослідження, 

сформульовано об’єкт і предмет, названі основні методологічні підходи до 

дослідження, розкрито наукову новизну та теоретичне й практичне значення 

роботи, а також наведено відомості про апробацію, особистий внесок здобувача 

та публікацію результатів дослідження, його структуру. 

Розділ 1 «Ґенеза системи уявлень про принципи права як основи 

сучасного розуміння принципів адміністративно-процедурного права як 

інтегративної правової категорії» складається з чотирьох підрозділів, у яких 

досліджено загально-правові питання використання ресурсу принципів 

адміністративно-процедурного права України та здійснено періодизацію їх 

формування й становлення крізь призму становлення у вітчизняній 

адміністративно-правовій науці. 

У підрозділі 1.1 «Принципи права як комплексна правова інтегративна 

категорія» підкреслено, що, вибираючи як об’єкт пізнання принципи 

адміністративно-процедурного права, слід виходити із визначення та 

характеристики загальних понять, які фактично слугують його підґрунтям. 

Таким загальним поняттям по відношенню до принципів адміністративно-

процедурного права є «принципи права». 

Увагу акцентовано на тому, що «принципи» є досить поширеним поняттям, 

яке використовується і досліджується у різних науках (право, філософія, 

політологія, математика, соціологія тощо). З метою з’ясування сутності та 

особливостей категорії «принципи права» як фундаменту для похідного 

поняття «принципи адміністративно-процедурного права» на підставі 

http://www.sense.nl/organisation/documentation
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довідникових, словникових, енциклопедичних джерел досліджено етимологію 

поняття «принцип» і встановлено, що воно є універсальним, визначення його 

сутності передбачене як у загальних тлумачних словниках (як 

загальновживаного слова з поясненням значення, граматичних та стилістичних 

особливостей його вживання), так і в спеціалізованих (фахових) 

енциклопедично-словникових джерелах (юридичні, філософські, економічні, з 

питань публічного управління тощо – більш наближено до відповідної сфери 

застосування).  

Здобувачем досліджено співвідношення поняття «принцип» із 

синонімічними поняттями («засади», «основи», «положення», «правила», 

«ідеї», «теорії» тощо) і доведено, що «принцип» – це поняття, яке відрізняється 

більш широким і комплексним наповненням, ніж інші, є набагато 

змістовнішим, на відміну від інших складників фактичного термінологічного 

синонімічного ряду. Тим самим підтверджено, що «принципи» є комплексною 

категорією, адже фактично може мати декілька значень, розглядатися у різних 

контекстах, є складним поняттям, яке застосовується у різноманітних сферах 

суспільного життя і досліджується у різних науках. 

Автором зосереджується увага на нерозривному зв’язку 

загальнотеоретичних і галузевих правових доктринальних досліджень у 

з’ясуванні реального ресурсу принципів права. Саме тому у роботі критично 

проаналізовано наявні в юридичній літературі положення теоретико-правових 

доктринальних джерел (роботи О.В. Петришина, М.І. Козюбри, 

П.М. Рабіновича, С.П. Погребняка, М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.Ф. Скакун, 

С.С. Алексєєва, В.О. Котюка, С.В. Прийми та ін.), досліджено сутність поняття 

«принципи права», відзначено наявність досліджень з відповідної тематики у  

галузевих правових науках і доведено, що «принципи права» є правовою 

категорією.  

Дисертантом обґрунтовано, що «принципи права» одночасно є 

інтегративною категорією, адже містять низку особливих компонентів, які 

поєднані за допомогою правових зв’язків у єдину цілісну багатовимірну 

систему, що й зумовлює їхню інтегративну сутність, на підставі цього 

запропоновано авторське визначення принципів права. 

 У підрозділі 1.2 «Адміністративно-процедурне право як сфера 

об’єктивізації принципів» увага звертається на те, що базовим поняттям для 

визначення сутності, специфіки, системи принципів адміністративно-

процедурного права є саме категорія «адміністративно-процедурне право». 

Відзначено той факт, що у науці адміністративного права поки що немає 

єдності поглядів щодо поняття, змісту, значення і місця адміністративно-

процедурного права. 

З урахуванням аналізу положень нормативно-правових актів автором 

сформульовано пропозицію щодо виокремлення «процедурного» складника 

адміністративного права (хоча й у досить узагальненому вигляді) на рівні 

концепції вже наприкінці ХХ ст. 

На підставі узагальнення семантики складових частин поняття 

«адміністративно-процедурне право» дисертантом зазначено, що воно 



12 

 

пов’язане з відносинами управлінського характеру суб’єктів владних 

повноважень та відносинами публічних осіб із приватними особами (що є 

складником предмета адміністративного права), передбачає офіційний порядок 

і послідовність реалізації таких відносин. Задля уникнення термінологічної 

плутанини й помилкового ототожнення у роботі досліджено співвідношення 

понять «адміністративно-процесуальне право» та «адміністративно-процедурне 

право» й сформульовано висновок про необхідність їх чіткого відмежування.  

Обґрунтовано безпосередній зв’язок поняття «адміністративно-процедурне 

право» із поняттям «адміністративна процедура», у зв’язку з чим на підставі 

аналізу наукових робіт вчених-адміністративістів (роботи І.В. Бойко, 

Р.О. Куйбіди, В.І. Шишкіна, А.М. Школика, В.П. Тимощука, Т.О. Коломоєць, 

Д.С. Астахова, О.С. Лагоди, Н.Б. Писаренко та ін.) детально досліджено зміст 

останнього. 

Зроблено акцент на доцільності з’ясування сутності поняття 

«адміністративно-процедурне право» (з огляду на положення, висловлені 

А.М. Школиком, Т.О. Коломоєць, Ш.Н. Гаджиєвою, І.О. Картузовою, 

А.Ю. Осадчим, О.В. Кузьменко, О.В. Музою, Р.С. Мельником, 

О.І. Миколенком, К.В. Чокомудяк та ін.) та запропоновано його авторський 

варіант. 

Дисертантом зроблено спробу визначитися із місцем адміністративно-

процедурного права у системі адміністративного права і з’ясовано його 

приналежність до інститутів адміністративного права, підгалузей 

адміністративного права чи взагалі окремої галузі права. Зроблено висновок 

про те, що інститут адміністративної процедури (як елемент системи 

адміністративного права), який формувався у ХХ ст., нині, у зв’язку із суттєвим 

розширенням предмета правового регулювання за рахунок появи нових 

суспільних відносин, які регулюються сукупністю правових норм, 

трансформувався вже у підгалузь адміністративного права, що є виправданим з 

огляду на наявність певних ознак саме підгалузі, пов’язаних із розширенням 

сфери регулюючого впливу й ускладненням предмета такого регулювання. 

Сформульовано авторський варіант особливостей (ознак), притаманних 

адміністративно-процедурному праву. 

У підрозділі 1.3 «Принципи адміністративно-процедурного права: поняття, 

характерні ознаки» наголошено на тому, що принципи адміністративно-

процедурного права є центральною категорією адміністративно-процедурного 

права. Відзначено, що тематичні роботи присвячено здебільшого визначенню 

насамперед предмета, методу, джерел, системи адміністративно-процедурного 

права (наприклад, роботи О.І. Миколенка, Є.О. Легези, О.С. Лагоди, 

О.В. Кузьменко, І.В. Бойко тощо), стосовно ж його принципів спостерігається 

тенденція до «залишкового» дослідження, узагальненого їх перерахування, що, 

безперечно, не є виправданим. 

З урахуванням того, що адміністративно-процедурне право є структурним 

елементом адміністративного права (зокрема, його підгалуззю), зроблено 

висновок, що і «принципи адміністративно-процедурного права» є частиною 

більш широкого і комплексного поняття – «принципи адміністративного 
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права», на визначенні та основних доктринальних підходах щодо розуміння 

сутності яких автором сконцентровано поглиблену увагу (на підставі аналізу 

робіт Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй, В.К. Колпакова, В.Б. Авер’янова, 

В.В. Галунька, Т.О. Коломоєць, В.В. Коваленка, Р.С. Мельника, 

А.А. Пухтецької, П.О. Баранчика, А.С. Кравцова та ін.). 

Дисертантом проаналізовано наявні наукові підходи щодо визначення і 

характеристики змісту принципів адміністративно-процедурного права 

(варіанти запропоновані О.І. Миколенком, О.С. Лагодою, І.В. Криворучко, 

Ю.М. Фроловим, С.В. Чириком, А.М. Школиком, Т.О. Коломоєць, 

Н.Л. Губерською, А.А. Пухтецькою та ін.) і відзначено таку тенденцію – 

здебільшого відсутність використання у науковому правничому середовищі 

поняття «принципи адміністративно-процедурного права», натомість 

превалювання понять «принципи адміністративної процедури», «принципи 

адміністративного процедурного регулювання», «принципи адміністративно-

процедурної діяльності» та інших, які у жодному разі не варто ототожнювати у 

повному обсязі з принципами адміністративно-процедурного права і 

формування яких варто розглядати як своєрідну передумову для формування 

системи принципів адміністративно-процедурного права як системи 

підгалузевих принципів адміністративного права. Автором запропоновано 

визначення принципів адміністративно-процедурного права, їхніх ознак, а 

також   перелік таких принципів. 

У підрозділі 1.4 «Історіографія дослідження принципів адміністративно-

процедурного права у вітчизняній адміністративно-правовій науці» доведено 

потребу поглибленого наукового дослідження відповідної проблематики в 

історичному вимірі, адже розгляд явищ, процесів, понять у їхньому 

історичному аспекті дозволяє виявити не тільки властиві їм риси на сучасному 

етапі, але й закономірності і тенденції їхнього подальшого розвитку. У роботі 

умовно виділено етапи ґенези дослідження принципів адміністративно-

процедурного права у вітчизняній правовій науці. 

Зауважено, що значна кількість джерел з адміністративного права різних 

років видання (здебільшого до 2007 р., а саме: за редакцією В.К. Колпакова, 

О.В. Кузьменко, С.Т. Гончарука, Ю.П. Битяка, С.М. Алфьорова, С.В. Ващенка, 

М.М. Долгополової, А.П. Купіна, З.Р. Кісіль, Р.В. Кісіль, М.М. Бурбики, 

А.В. Солонар, К.Д. Янішевської та ін.) взагалі не містить положень про 

адміністративно-процедурну складову адміністративного права і про її 

принципи або ж принципи адміністративної процедури зокрема, що дозволило 

умовно виокремити перший етап ґенези, який був «базовим», ґрунтувався 

переважно на запозиченні результатів досліджень феномена адміністративно-

правової процедури як «базової» категорії у зарубіжній правовій науці, та 

полягав в обґрунтуванні потреби виокремлення положень, покликаних 

регулювати адміністративно-процедурні відносини, у формуванні єдиних засад 

регулювання таких відносин.  

Наступний (другий) етап дослідження принципів адміністративно-

процедурного права в адміністративно-правовій науці, етап так званої 

«деталізації», характеризується появою вузькоспеціалізованих досліджень з 
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питань адміністративної процедури (в яких виокремлюються і дослідження її 

окремих принципів), а також з’ясуванням змісту принципів адміністративної 

процедури переважно у навчальних джерелах (роботи В.В. Коваленка, 

Т.О. Коломоєць Р.С. Мельника, В.М. Бевзенка, В.П. Тимощука, О.С. Лагоди, 

І.О. Картузової, А.Ю. Осадчого, О.І. Миколенка, Д.С. Астахова, 

Н.Л. Губерської, та ін., видані після 2007 р.). 

Сучасний (третій) етап дослідження принципів адміністративно-

процедурного права в адміністративно-правовій науці характеризується 

максимальною поглибленою спеціалізацією наукових досліджень стосовно 

принципів адміністративно-процедурного права саме як підгалузі 

адміністративного права (з урахуванням робіт А.М. Школика, В.А. Вдовічен, 

Т.С. Подорожної, І.В. Бойко, О.Т. Зими, О.М. Соловйової, Д.В. Сущенка та ін.). 

Вивчення історіографії доктринального дослідження принципів 

адміністративно-процедурного права у вітчизняній адміністративно-правовій 

науці дозволило виділити базову тенденцію щодо поглиблення спеціалізації, 

яку варто зберегти і посилити задля формування надійного новітнього 

сучасного наукового базису для вітчизняної адміністративно-процедурної 

нормотворчості щодо фіксації відповідних принципів. 

Розділ 2 «Теоретико-методологічні основи теорії принципів 

адміністративно-процедурного права» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Класифікація та види принципів адміністративно-

процедурного права» обґрунтовано важливість класифікації для з’ясування 

реального ресурсу принципів адміністративно-процедурного права, оскільки 

класифікаційний аспект не лише є одним із базових засобів теоретичного 

пізнання будь-якого феномена певного явища, а й забезпечує логічність та 

послідовність такого пізнання; наведено аргументи на користь теоретичної та 

практичної значущості проведення класифікації, у тому числі прийнятної і для 

принципів адміністративно-процедурного права. 

У роботі акцентовано увагу на тому, що в адміністративно-правовій науці 

здійснюється класифікація адміністративно-процедурних принципів шляхом  

простого їх перерахування з поясненням змісту і сутності окремих із них 

(наприклад, у роботах В.Б. Авер’янова, В.П. Тимощука та ін.). Проаналізовані 

наявні класифікації (з виокремленням певних критеріїв) принципів 

адміністративно-процедурного права (на підставі аналізу робіт О.С. Лагоди, 

О.І. Миколенка, Н.Л. Губерської, А.А. Пухтецької, І.В. Криворучко, 

В.О. Зюзіна, Є.О. Дегтярьової, А.М. Школика, Ю.М. Фролова, Д.В. Сущенка, 

А.М. Луцик, І.В. Бойко та ін.). При цьому у роботі наголошується на тому, що 

більшість наявних у науковій фаховій літературі підходів щодо класифікації 

принципів зводиться до їх поділу на загальні і спеціальні. Враховуючи 

відповідні положення щодо класифікаційного розподілу принципів 

адміністративних процедур, автором запропоновано умовний поділ принципів 

адміністративно-процедурного права на такі дві «базові» видові групи: 

1) універсальні принципи адміністративно-процедурного права; 2) інституційні 

принципи адміністративно-процедурного права.   
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Автором обґрунтовано доцільність використання кількох критеріїв для 

класифікації принципів адміністративно-процедурного права задля з’ясування 

їх реального ресурсу. У роботі запропоновано конкретний класифікаційний 

поділ принципів адміністративно-процедурного права з використанням 

множинності критеріїв. 

У підрозділі 2.2 «Система принципів адміністративно-процедурного права» 

звернено увагу на відсутність у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

результатів системного підходу щодо розуміння принципів адміністративно-

процедурного права як системної категорії, а також на відсутність дефініції 

поняття «система принципів адміністративно-процедурного права». 

На підставі аналізу різноманітних філософських, правових, наукових, 

навчальних і публіцистичних джерел обґрунтовано потребу в системному 

дослідженні принципів адміністративно-процедурного права крізь призму 

таких пов’язаних із категорією «система» понять, як елементи, зв’язки та мета. 

Обґрунтовано, що кожен із принципів адміністративно-процедурного права 

відіграє самостійну роль і водночас характеризує підгалузь адміністративно-

процедурного права та окремі її інститути, але між ними існує зв’язок і 

взаємодія, які визначаються єдністю мети і завдань адміністративно-

процедурного права, дія одного принципу зумовлює дію інших, що й формує їх 

систему. Запропоновано авторське поняття системи принципів 

адміністративно-процедурного права. 

Дисертантом запропоновано та ґрунтовно проаналізовано ознаки системи 

принципів адміністративно-процедурного права й зауважено, що недоцільно 

виділяти в системі принципів адміністративно-процедурного права, поряд із 

принципом верховенства права, групу принципів як «головних» або 

«домінуючих» порівняно з іншими елементами системи. 

Додатково у роботі приділено увагу дослідженню системи принципів 

адміністративно-процедурного права як одного з елементів «над-системи» 

(принципів адміністративного права) та її співвідношення із системою 

принципів адміністративних процедур. 

Розділ 3 «Характеристика принципів адміністративно-процедурного 

права» складається з трьох підрозділів, присвячених з’ясуванню ресурсу 

принципу верховенства права як базового принципу адміністративно-

процедурного права, а також універсальних та інституційних принципів 

адміністративно-процедурного права. 

У підрозділі 3.1 «Верховенство права як базовий принцип адміністративно-

процедурного права» наголошено на особливому місці і ролі принципу 

верховенства права у системі принципів адміністративно-процедурного права. 

Дисертантом критично проаналізовано значну кількість довідникових, 

навчальних та наукових джерел – енциклопедій, словників, підручників, 

посібників, монографій, статей, в яких відповідна тема є нині «центральною» 

(зокрема, роботи В.Д. Гапотій, Пола Гаудера, Д.О. Вовка, Д.С. Бойчука, 

Р.О. Падалки,  О.Б. Росоляк, Т.О. Цимбалістого, Н.Б. Писаренко, Д.А. Лисенко, 

П.М. Рабіновича, С.П. Головатого, В.В. Городовенка  та ін.). З огляду на 

предмет дисертаційного дослідження, детально охарактеризовано доктринальні 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB
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напрацювання саме вчених-адміністративістів, присвячені принципу 

верховенства права (наприклад, у роботах А.А. Пухтецької, П.О. Баранчика, 

Р.С. Мельника, В.М. Бевзенка, В.К. Колпакова, Т.О. Коломоєць, 

О.І. Миколенка), й звернено увагу на спроби нормативного визначення змісту 

принципу верховенства права. Проведено дослідження співвідношення 

принципів «верховенство права» і «верховенство закону» 

З акцентом на положення сучасного проектного тематичного законодавства 

проаналізовано зміст принципу верховенства права саме як принципу  

адміністративної процедури й особливості його розуміння на підставі 

узагальнень рішень Європейського суду з прав людини саме щодо 

врегулювання адміністративно-процедурних відносин. 

Дисертантом запропоновано власне визначення принципу верховенства 

права як принципу адміністративно-процедурного права та виокремлено 

перелік умов, за дотримання яких можна вважати, що адміністративно-

процедурні відносини врегульовані саме з урахуванням «ідеї верховенства 

права». 

У підрозділі 3.2 «Універсальні принципи адміністративно-процедурного 

права» увага зосереджується на аналізі змісту принципів, які виділені в окрему 

групу. В основу формування такої групи принципів було покладено їх 

загальний характер по відношенню до всіх адміністративних процедур, у 

зв’язку з чим дисертантом наголошено на тому, що формування і застосування 

універсальних принципів адміністративно-процедурного права відбувається під 

впливом системи пріоритетів та цінностей, що склалася у сфері публічних 

правовідносин. 

Автором запропоновано в якості нормативної моделі універсальних 

принципів адміністративно-процедурного права взяти за основу перелік 

принципів, визначених у Проекті Закону України «Про адміністративну 

процедуру» (як принципи адміністративних процедур), з урахуванням того, що 

саме вони можуть бути застосовані до всіх без винятку адміністративних 

процедур, різних видів і в різноманітних сферах, проте з авторським 

уточненням змісту таких принципів, доповненням і розширенням їх переліку. 

Так, дисертантом зауважено, що у переліку принципів адміністративних 

процедур у проектному законодавстві не передбачено принципу державної 

мови, що викликає необхідність доповнення ним переліку універсальних 

принципів адміністративно-процедурного права. Окрім того, у роботі 

проаналізовано сутність принципу транспарентності та зроблено висновок про 

те, що поєднання трьох елементів (відкритість, прозорість та доступність) у 

змісті цього принципу позитивно відобразить динаміку розвитку 

адміністративно-процедурного права. Також висловлено пропозицію з приводу 

доповнення відповідного переліку принципів адміністративно-процедурного 

права принципом системності, як універсальним принципом, який полягає у 

створенні і розвитку державою чіткої та зрозумілої системи адміністративних 

процедур, доступної для сприйняття та використання будь-якими приватними 

особами.  
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Додатково зазначається, що варто враховувати і новітні («новаційні») для 

теорії права принципи, які розроблені в новітній період в адміністративно-

правовій доктрині і пропонуються для впровадження. Наприклад, інноваційний 

«принцип клієнтоорієнтованості у публічному управлінні» (запропонований 

В.О. Галай), за якого фактично йдеться про антропологічність або ж 

людиноцентричність адміністративно-процедурного права, його «сервісне» 

спрямування. Безперечно, це повною мірою узгоджується з пріоритетом 

функціонального призначення адміністративного права, адміністративно-

процедурного права як його підгалузі й знаходить прояв у всьому розмаїтті 

предмета регулюючого впливу з боку останнього.  

Підрозділ 3.3 «Інституційні принципи адміністративно-процедурного 

права» присвячений характеристиці принципів, які властиві окремим 

різновидам адміністративних процедур, в тому числі й з урахуванням положень 

чинного законодавства. Акцентовано увагу на тому, що почергове (як певний 

перелік) зазначення зовсім не передбачає перерахування за критерієм 

«важливості» чи «значущості», адже у роботі взагалі заперечується ідея 

«ієрархічності» принципів адміністративно-процедурного права. 

Так, у роботі детально проаналізовано принципи, що визначають засади 

врегулювання втручальних адміністративних процедур та ініціативних 

адміністративних процедур, зокрема: принципи адміністративно-деліктної 

процедури; принципи здійснення митних процедур;  принципи здійснення 

податкових процедур; принципи прийняття рішень суб’єктами владних 

повноважень, їхніх дій чи бездіяльності; принципи державного нагляду 

(контролю); принципи процедури забезпечення доступу до публічної 

інформації; принципи процедури надання адміністративних послуг; принципи 

діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; 

принципи процедури державної реєстрації (зокрема, щодо реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; реєстрації актів 

цивільного стану); принципи процедури ліцензійного спрямування; принципи 

дозвільних процедур; принципи процедур акредитації; принципи процедур 

виконавчого провадження. 

Відзначено безпосередній зв’язок між інституційними принципами та 

характеристикою сутності, особливостями відповідних адміністративно- 

процедурних відносин, адже саме вони створюють «третій шар» правового 

фундаменту (після принципу верховенства права та універсальних принципів) 

для врегулювання відносин приватних осіб із суб’єктами публічно-владних 

повноважень.  

Розділ 4 «Концептуальні засади реалізації принципів адміністративно-

процедурного права» складається з двох підрозділів, присвячених з’ясуванню 

специфіки реалізації принципів адміністративно-процедурного права та 

питанням її ефективності, а також основним напрямам удосконалення 

ефективності реалізації принципів адміністративно-процедурного права. 

У підрозділі 4.1 «Реалізація принципів адміністративно-процедурного права 

та питання її ефективності» досліджено ресурс поняття «реалізація», яке є 
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комплексним, інтегративним, що вже неодноразово зазначали у своїх працях 

представники різних напрямів науки, в тому числі й правової (наприклад, 

роботи П.М. Рабіновича, Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко, О.В. Петришина, 

С.П. Погребняка, О.І. Харитонової, І.В. Болокан та ін.), і що знайшло своє 

закріплення і в нормативно-правових актах. Запропоновано авторське 

визначення поняття «реалізація принципів адміністративно-процедурного 

права», а також перелік ознак, притаманних 6реалізації принципів 

адміністративно-процедурного права, надано їх характеристику. 

Підкреслено, що показником належного рівня реалізації принципів 

адміністративно-процедурного права варто вважати ефективність такої 

реалізації. З огляду на наявні підходи щодо вивчення феномена ефективності у 

правовій науці (роботи А.В. Крамаренко, В.М. Сирих, О.М. Куракіна, 

Є.М. Блажівського, П.М. Рабіновича, Л.Фуллер, В. Брюггер, С.О. Жинкіна та 

ін.), а також на підставі характеристики робіт вчених-адміністративістів, які у 

різні періоди розглядали зазначену проблематику (праці Т.О. Коломоєць, 

М.Я. Саввіна, Ю.Х. Куразова, І.В. Болокан, Ю.В. Пирожкової, Г.М. Сарибаєвої, 

та ін.), зроблено висновок про доцільність їх урахування для визначення й 

ефективності реалізації принципів адміністративно-процедурного права.  

Доведено, що ефективність реалізації принципів адміністративно-

процедурного права може бути досягнута шляхом дотримання таких критеріїв: 

1) узгодженості та правомірності дій суб’єктів адміністративно-процедурних 

відносин (як публічних, так і приватних); 2) належного виконання повноважень 

суб’єктами публічної адміністрації; 3) застосування адміністративного примусу 

за порушення принципів адміністративно-процедурного права; 4) визнання 

суб’єктів адміністративно-процедурних відносин рівними у користуванні 

своїми правами і виконанні своїх обов’язків; 5) спрямованості на досягнення 

основної мети адміністративно-процедурних відносин – реалізації та захисту 

прав і свобод людини і громадянина у відносинах із суб’єктами владних 

повноважень.  

Висловлено позицію, що проблематика ефективності реалізації принципів 

адміністративно-процедурного права набуває особливої актуальності в умовах 

чергового етапу спроби систематизації адміністративно-процедурних норм, а 

отже, й концентрації зусиль вчених-адміністративістів на пошуку нових 

орієнтирів обґрунтування доцільності такої систематизації і, що є головним, 

забезпечення її ефективності. Проаналізовано проблеми ефективності реалізації 

принципів адміністративно-процедурного права з урахуванням положень, 

викладених у Висновку Головного науково-експертного управління від 

01.03.2019 р. щодо проекту Закону України «Про адміністративну процедуру» 

(реєстр. № 9456 від 28.12.2018 р.), та «новаційного» джерела – Науково-

практичного коментаря до проекту Закону України «Про адміністративну 

процедуру», запропоновано авторський варіант їх вирішення. 

У підрозділі 4.2 «Основні напрями удосконалення ефективності реалізації 

принципів адміністративно-процедурного права» на підставі проведеного 

дослідження доводиться доцільність розробки Концепції реалізації принципів 

адміністративно-процедурного права, яка повинна бути спрямована на 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=65307&pf35401=478119
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=65307&pf35401=478119
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обґрунтування оптимального способу закріплення зазначених принципів та 

норм, які забезпечують їх фіксування та реалізацію, у приписах позитивного 

права – систематизації адміністративно-процедурного законодавства. 

Як основні концептуальні напрями удосконалення ефективності реалізації 

принципів адміністративно-процедурного права виокремлено такі: 

а) доктринальний, сутність якого полягає у системному дослідженні феномена 

адміністративної процедури як «базової» категорії адміністративно-

процедурного права, принципів адміністративно-процедурного права та їх 

реалізації, розробці Концепції реалізації принципів адміністративно-

процедурного права, що у сукупності, з акцентом на пріоритетності теми 

вітчизняних наукових фахових досліджень під егідою НАПрН України та їх 

результатів, слугуватиме фундаментом для тематичної нормотворчості та 

правозастосування; б) освітній, спрямований на використання наукових 

напрацювань у формуванні освітніх стандартів, розробці та акредитації 

освітньо-професійних та освітньо-наукових програм за напрямком 081 

«Право», посилення спеціалізації відповідних програм; в) нормотворчий, 

сутність якого полягає у розробці та прийнятті Закону України «Про 

адміністративну процедуру» як базового законодавчого акта щодо 

врегулювання адміністративно-процедурних положень щодо принципів 

адміністративно-процедурного права та їх реалізації; г) правозастосовчий, 

спрямований на уніфікацію практики застосування відповідного законодавства 

для досягнення позитивних показників ефективності врегулювання 

адміністративно-процедурних відносин. 

Метою Концепції реалізації принципів адміністративно-процедурного права 

повинно стати визначення напрямів, механізмів, способів підвищення 

ефективності реалізації принципів адміністративно-процедурного права як 

підґрунтя взаємовідносин публічних і приватних осіб під час вирішення 

індивідуальних адміністративних справ.  

 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 

проблеми – розкрито сутність, основні риси, зміст і значення принципів 

адміністративно-процедурного права, досліджено питання теорії і практики їх 

застосування та обґрунтовано сучасну концепцію реалізації принципів 

адміністративно-процедурного права. За результатами дисертаційної роботи 

сформульовано такі основні висновки: 

1. З’ясовано, що поняття «принцип» досліджується у різних сферах 

наукових знань, що зумовлює його комплексний характер. У теоретико-

правових та галузевих (конституційно-правові, адміністративно-правові, 

кримінально-правові, кримінально-процесуальні, цивільно-правові, цивільно-

процесуальні та інші) дослідженнях «принципи права» визначаються як 

фундаментальна категорія як для публічного, так і для приватного права, як для 

матеріального, так і для процесуального права, як у теорії права, так і в 
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галузевих правових науках, а отже, є комплексною правовою категорією. Окрім 

того, «принципи права» містять всі ознаки інтегративної категорії, адже є 

єдиною цілісною цільовою багатовимірною системою, яка складається з низки 

особливих компонентів, що поєднані між собою за допомогою правових 

зв’язків. Принципи права – це зумовлені соціальними закономірностями, 

моральними засадами та звичаями фундаментальні ідеї та керівні засади права, 

які покладені в основу регулювання суспільних відносин.  

2. Розглянуто положення доктринальних джерел щодо визначення 

адміністративно-процедурного права, його сутності, місця і ролі, а також 

співвідношення із адміністративно-процесуальним правом і визначено 

адміністративно-процедурне право (як сферу об’єктивізації принципів) як 

підгалузь адміністративного права, сукупність правових норм, що 

регламентують порядок вирішення органами публічного адміністрування 

індивідуальних адміністративних справ з метою сприяння реалізації прав, 

свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб. Акцентовано увагу 

на тому, що не варто помилково ототожнювати «адміністративний процес» і 

«адміністративні процедури», їх слід розрізняти за змістом, суб’єктами, 

структурним наповненням, правовим результатом, нормативним підґрунтям, 

сутністю і підставами. Серед особливостей адміністративно-процедурного 

права виокремлені такі: 1) це структурний елемент системи адміністративного 

права, а саме його підгалузь; 2) є сукупністю правових норм, які регулюють 

суспільні відносини у публічній сфері – сфері діяльності органів публічного 

адміністрування, й зорієнтовані на забезпечення реалізації публічного інтересу; 

3) має власну структуру, яка охоплює сукупність норм, що визначають засади 

різноманітних адміністративних процедур; 4) характерною є наявність 

спеціального суб’єкта у відносинах – органів публічного адміністрування – й 

одночасно відсутність такого суб’єкта, як адміністративний суд або ж інший 

суд; 5) розмаїття та розгалуженість джерельної бази й відсутність єдиного 

систематизованого нормативно-правового акта. 

3. Зазначено, що наразі в адміністративно-правовій науці не сформоване 

поняття принципів адміністративно-процедурного права, що зумовлює 

наявність дискусій стосовно їх переліку, змісту і ролі. Визначено принципи 

адміністративно-процедурного права як універсальні основоположні зумовлені 

соціальними закономірностями, закріплені в адміністративно-процедурних 

нормах фундаментальні ідеї та базові засади, які є підґрунтям для відносин 

суб’єктів публічної адміністрації із приватними та іншими особами під час 

вирішення індивідуальних адміністративних справ у сфері публічного 

адміністрування. Серед ознак, притаманних принципам адміністративно-

процедурного права, слід виокремити: наявність специфічної сфери 

регулятивного впливу – адміністративно-процедурної діяльності, 

універсальність та загальнозначущість, регулятивність, соціальну зумовленість, 

нормативну урегульованість, системність, основоположність, стабільність, 

прогресивність, непорушність. Принципи відображають у собі світоглядні ідеї 

щодо належної моделі взаємовідносин суб’єктів публічної адміністрації з 

приватними особами; вони виражають сутність правил поведінки таких 
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суб’єктів; діють системно як сукупність основних та загальних правил; їхня дія 

поширюється на всі різновиди адміністративних процедур; зумовлюють 

вдосконалення підгалузі, а їх порушення тягне за собою скасування чи перегляд 

рішень у справі або застосування інших засобів відповідальності. 

4. Відзначено неоднозначність позицій вчених-адміністративістів як щодо 

адміністративно-процедурної складової адміністративного права, так і щодо її 

принципів у доктринальних джерелах. З’ясовано, що специфічною особливістю 

історіографії дослідження принципів адміністративно-процедурного права у 

вітчизняній адміністративно-правовій науці є їх абсолютно полярний рівень: 

від відсутності будь-яких положень про принципи адміністративно-

процедурного права (навіть у деяких новітніх виданнях) до більш-менш 

детального їх визначення і характеристики. На підставі аналізу спеціалізованих 

наукових та навчальних видань умовно виокремлено «базові» етапи в 

історіографії дослідження принципів адміністративно-процедурного права у 

вітчизняній адміністративно-правовій науці, а саме: 1) «початковий етап» 

дослідження принципів адміністративно-процедурного права в 

адміністративно-правовій науці (2003-2007 рр.), який характеризується 

спробами обґрунтування виокремлення адміністративно-процедурної складової 

адміністративного права та узагальненим підходом до формулювання переліку 

притаманних їй принципів; 2) «етап деталізації» дослідження проблематики 

принципів адміністративно-процедурного права в адміністративно-правовій 

науці (2007-2017 рр.) характеризується появою спеціалізованих досліджень з 

питань адміністративної процедури (стосовно яких виокремлюються і 

дослідження її принципів), а також узагальненим формулюванням принципів 

адміністративної процедури у навчальних виданнях; 3) «сучасний етап» 

дослідження принципів адміністративно-процедурного права в 

адміністративно-правовій науці (з 2017 р.) характеризується поглибленою 

спеціалізацією наукових досліджень стосовно принципів адміністративно-

процедурного права саме як підгалузі адміністративного права. Такі умовно 

виділені етапи історіографії дослідження принципів адміністративно-

процедурного права у вітчизняній адміністративно-правовій науці дозволяють 

простежити спеціалізацію дослідження характеристики принципів 

адміністративно-процедурного права, яку необхідно зберегти й у майбутньому, 

посилити вузькоспеціалізований підхід до наукового дослідження як принципів 

адміністративно-процедурного права окремо, так і всієї їх системи в цілому для 

формування новітнього наукового базису адміністративно-процедурної 

нормотворчості та правозастосування. 

5. Узагальнено, що класифікація принципів адміністративно-процедурного 

права – це умовний розподіл принципів адміністративно-процедурного права із 

використанням різних критеріїв на певні види для визначення їх ресурсу, 

зв’язків між ними, встановлення наявних закономірностей їх формулювання. 

Різні класифікації принципів адміністративно-процедурного права мають 

умовний характер, адже залежать від виокремлення того чи іншого критерію. А 

застосування значної кількості різних критеріїв для розподілу на різноманітні 

види лише позитивним чином впливає на розуміння сутності, унікальності 
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принципів адміністративно-процедурного права. Наявність розгорнутої 

класифікації відображає взаємозв’язок окремих різновидів принципів і їх 

взаємодоповнюваність задля визначення специфічного характеру і 

внутрішнього змісту принципів адміністративно-процедурного права. Задля 

з’ясування реального ресурсу принципів адміністративно-процедурного права 

вважається доцільною класифікація їх на види. «Базовою» моделлю варто 

вважати умовний поділ принципів адміністративно-процедурного права на такі 

групи: 

1) універсальні принципи адміністративно-процедурного права – 

принципи, які є фундаментом для регулювання всіх адміністративних 

процедур, мають загальний, універсальний характер; 

2) інституційні принципи адміністративно-процедурного права, які є 

характерними для регулювання окремих різновидів адміністративних процедур. 

При цьому доцільною вбачається й класифікація за іншими критеріями, яка 

дозволяє деталізувати унікальність самих принципів адміністративно-

процедурного права.  

6. Обґрунтовано, що система принципів адміністративно-процедурного 

права – це інтегрована, структурно упорядкована, об’єктивно зумовлена 

сукупність взаємозалежних і взаємопов’язаних її елементів (окремих 

принципів, які слід розглядати як підсистеми), що утворюють єдине ціле й 

зорієнтовані на формування фундаментального підґрунтя для регулювання 

відносин суб’єктів публічної адміністрації із приватними та іншими особами 

під час вирішення індивідуальних адміністративних справ у сфері публічного 

адміністрування. Системі принципів адміністративно-процедурного права 

притаманні такі характерні ознаки: 1) множинність та розмаїття її складових 

елементів – принципів, які формують підсистеми всієї системи; 2) ієрархічність 

її побудови, тобто розміщення у системі з належним, чітко визначеним місцем, 

що має своє обґрунтування; 3) елементи, які утворюють систему, перебувають 

у взаємозв’язку і взаємодії між собою (внутрішні, зовнішні, горизонтальні, 

вертикальні); 4) наявність безпосереднього зв’язку елементів системи з 

правовими інститутами підгалузі адміністративно-процедурного права; 

5) єдність та цілісність як системи в цілому, так і її складників; 6) наявність 

спеціальної мети – формування фундаментального підґрунтя для відносин 

суб’єктів публічної адміністрації із приватними та іншими особами під час 

вирішення індивідуальних адміністративних справ у сфері публічного 

адміністрування, а також структурованість, стабільність, історична 

зумовленість, людиноцентричність, відкритість, які й формують принципи 

адміністративно-процедурного права саме як систему.  

7. Встановлено, що у науковій та навчальній фаховій літературі немає 

єдності думок щодо визначення сутності і змісту принципу верховенства права, 

проте наявна велика кількість наукових підходів до з’ясування його дійсного 

ресурсу. Враховуючи відсутність єдиної доктринальної позиції та однозначного 

нормативного закріплення визначення принципу верховенства права, слід у 

його змісті (у контексті адміністративно-процедурного права) основоположним 

вважати превалювання прав та законних інтересів (як найвищої цінності у 
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державі) людини і громадянина (приватної особи) у правовідносинах із 

суб’єктами публічної адміністрації. Варто підтримати позицію більшості 

вчених-адміністративістів щодо визнання принципу верховенства права 

базовим, фундаментальним, засадничим, превалюючим (як у системі принципів 

адміністративного права, так і в системі принципів адміністративно-

процедурного права). Враховуючи, що вітчизняна адміністративно-правова 

наука нині «відчуває на собі істотний вплив» глобалізаційних та регіональних 

інтеграційних процесів, слід визнати необхідність перегляду усталених 

наукових поглядів щодо принципу верховенства права. Запропоновано 

авторське визначення поняття «принцип верховенства права в 

адміністративно-процедурному праві» як основної, базової засади відносин 

суб’єктів публічного адміністрування із приватними особами, що полягає у 

підпорядкуванні діяльності всіх публічно-владних інститутів потребам 

реалізації й захисту прав людини та у пріоритетності цих прав над всіма 

іншими цінностями демократичної, соціальної, правової держави. Це 

визначення варто закріпити на законодавчому рівні – у спеціальному 

нормативно-правовому акті, що регулюватиме адміністративно-процедурні 

відносини, а також використовувати у навчальній та науковій літературі. 

Адміністративно-процедурні відносини ґрунтуватимуться на ідеї верховенства 

права, якщо: 1) адміністративні процедури будуть доступними, а органи 

публічного адміністрування – неупередженими; 2) органи публічного 

адміністрування діятимуть у межах своїх повноважень; 3) усі учасники 

відносин дотримуватимуться законів; 4) адміністративні рішення будуть 

обґрунтованими, розумними та справедливими; 5) закон застосовуватиметься 

однаково до всіх суб’єктів; 6) норми законодавства будуть тлумачитись у 

спосіб, що забезпечує пріоритет прав людини. 

8. Визначено, що універсальними принципами адміністративно-

процедурного права є: законність; рівність учасників адміністративного 

провадження перед законом; використання повноважень з належною метою; 

обґрунтованість та визначеність; безсторонність (неупередженість) 

адміністративного органу; добросовісність і розсудливість; пропорційність; 

відкритість; своєчасність і розумний строк; ефективність; презумпція 

правомірності дій та вимог особи; офіційність; гарантування права особи на 

участь в адміністративному провадженні; гарантування ефективних засобів 

правового захисту. Вони доповнюють один одного й формулюють універсальне 

підґрунтя для всіх адміністративно-процедурних відносин. 

9. Доведено, що інституційними принципами адміністративно-

процедурного права є принципи, які визначають засади регулювання окремих 

видів адміністративних процедур. Аналіз нормативно-правових актів, які 

містять положення щодо визначення принципів окремих різновидів 

адміністративних процедур, дає підстави стверджувати, що такі принципи 

характеризують сутність і особливість кожної адміністративної процедури, 

створюють «правовий фундамент» для їх здійснення, відображають їхнє 

призначення для врегулювання відносин приватних осіб із суб’єктами 

публічно-владних повноважень. Унікальність кожного виду адміністративної 
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процедури проявляється саме у її принципах регулювання. Обґрунтовано, що в 

основі регулювання адміністративно-процедурних відносин лежать 

універсальні принципи, поряд із фундаментальним принципом – верховенства 

права, а специфіка регулювання окремих відносин «розкривається» вже в 

інституційних принципах. Зміст і сутність таких принципів визначають 

«особливість» ресурсу кожної окремо взятої адміністративної процедури. Саме 

вони і закріплені у численних адміністративно-процедурних нормативно-

правових актах, а в майбутньому їх слід закріпити в окремих главах (розділах) 

єдиного нормативно-правового акта з питань адміністративної процедури. 

10. З’ясовано, що реалізацією принципів адміністративно-процедурного 

права є процес практичного втілення (здійснення) їхніх вимог у правомірній 

поведінці суб’єктів адміністративно-процедурних відносин. Її варто визнати 

пріоритетною у дослідженні ресурсу принципів адміністративно-процедурного 

права. До ознак, які характеризують реалізацію принципів адміністративно-

процедурного права, варто віднести: правомірність дій (порушення принципів 

адміністративно-процедурного права не може вважатися їх реалізацією); 

соціальну корисність (досягнення справедливого балансу між приватними і 

публічними інтересами під час реалізації принципів адміністративно-

процедурного права); процедурний і стадійний характер (наявність 

обов’язкових етапів для повноцінної реалізації принципів адміністративно-

процедурного права та досягнення визначеного результату); гарантованість 

державою (адже порушення принципів адміністративно-процедурного права 

може мати наслідком порушення норм адміністративно-процедурного права, 

що тягне за собою підстави для юридичної відповідальності). Ефективність 

реалізації принципів адміністративно-процедурного права відображає 

результативність застосування таких принципів, тобто відображає ступінь 

досягнення ними тих наслідків, які мали би бути досягнуті під час реалізації 

принципів відповідної підгалузі адміністративного права, за умови найменших 

витрат часу і зусиль; це своєрідний відносний показник, зумовлений певними 

соціальними, економічними, правовими, політичними та іншими обставинами. 

Варто розрізняти як базові компоненти ефективності: умови ефективності 

реалізації принципів адміністративно-процедурного права (обставини, що 

передують і сприяють результативності), критерії ефективності реалізації 

принципів адміністративно-процедурного права (кількісне та якісне 

співвідношення мети/результату/затрат) та показники ефективності реалізації 

принципів адміністративно-процедурного права (кількісні параметри доказів 

дієвості положень). При цьому доцільним є їх умовний поділ стосовно: засад 

адміністративних процедур, засад визначення та реалізації статусу суб’єктів 

адміністративно-процедурних відносин. 

11. На підставі узагальнення результатів проведеного дослідження 

обґрунтовано доцільність розробки Концепції реалізації принципів 

адміністративно-процедурного права, метою якої є створення необхідних умов 

для ефективної реалізації принципів відповідної підгалузі адміністративного 

права. Конкретні заходи, запропоновані у Концепції реалізації принципів 

адміністративно-процедурного права, у доктринальному, науковому, 
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нормотворчому та правозастосовчому напрямах дозволяє сформувати надійне 

підґрунтя для ефективного використання ресурсу принципів адміністративно-

процедурного права в умовах сьогодення. Спрямованість Концепції реалізації 

принципів адміністративно-процедурного права визначена як обґрунтування 

оптимального способу закріплення досліджених принципів та норм, які 

забезпечують їх реалізацію, у приписах позитивного права – систематизації 

адміністративно-процедурного законодавства, а також розгляду підходів до 

такої систематизації, її цілей, предмета та деяких законодавчих (нормотворчих) 

особливостей. Реалізація принципів адміністративно-процедурного права має 

відобразити зміну орієнтації адміністративного права з 

«державоцентристської» концепції на «людиноцентристську» та підтвердити 

модель «надання послуг» людині державою. Саме тому Концепція реалізації 

принципів адміністративно-процедурного права повинна визначити стратегію 

розвитку відповідної підгалузі адміністративного права з урахуванням 

концептуального оновлення його доктрини та змісту її складників. Дієве 

втілення заходів, передбачених Концепцією, дозволить усунути відсутність 

єдиного сприйняття адміністративно-процедурного права як підгалузі 

адміністративного права та принципів адміністративно-процедурного права як 

фундаментального підґрунтя відповідної підгалузі, а також стане основою 

взаємовідносин публічних і приватних осіб щодо вирішення адміністративних 

справ. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Шарая А.А. Принципи адміністративно-процедурного права: питання 

теорії та практики. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2020. 

Робота є одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

комплексним дослідженням, що присвячене питанням теорії та практики 

використання ресурсу принципів адміністративно-процедурного права. 

Досліджено принципи права як комплексну правову інтегративну категорію 

і доведено, що вона є фундаментальною як для публічного, так і для приватного 

права, як для матеріального, так і для процесуального права, як у теорії права, 

так і в галузевих правових науках. 

У дисертації проаналізовані положення доктринальних джерел щодо 

визначення адміністративно-процедурного права, його сутності, місця і ролі, а 

також співвідношення з адміністративно-процесуальним правом, і 

запропоновано авторське визначення адміністративно-процедурного права. 

Наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми, 

зокрема, досліджено сутність принципів адміністративно-процедурного права, 

виділено специфічні ознаки, які й визначають їх унікальність, сформовано 

авторське визначення. 

Поглиблено сучасні наукові дослідження щодо основних тенденцій та етапів 

формування наукової думки про принципи адміністративно-процедурного 

права. Встановлено, що в історіографії дослідження принципів 

адміністративно-процедурного права у вітчизняній адміністративно-правовій 

науці умовно можна виділити три етапи, кожний із яких має певну специфіку, 

що, своєю чергою, дало змогу простежити тенденцію до спеціалізації галузевих 

доктринальних досліджень, а також сформулювати пропозиції щодо 

пріоритетних напрямів подальшої розробки ресурсу принципів 

адміністративно-процедурного права. 

Розкрито зміст класифікації принципів адміністративно-процедурного права 

й обґрунтовано, що різні класифікації мають умовний характер, адже залежать 

від виокремлення того чи іншого критерію. Запропоновано власний варіант 

класифікації із застосуванням значної кількості різних критеріїв для розподілу 

на види, що позитивним чином впливає на розуміння сутності, унікальності 

принципів адміністративно-процедурного права. 
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Досліджено принципи адміністративно-процедурного права як системне 

явище, якому притаманні обов’язкові системоутворюючі, взаємопов’язані 

структурні елементи та відповідні зв’язки між ними, орієнтовані на приведення 

їх у певну єдність, запропоновано авторський варіант відповідної дефініції та 

перелік притаманних їй характерних ознак.  

Розкрито специфіку принципу верховенства права як базового принципу 

адміністративно-процедурного права, запропоновано у його змісті (у контексті 

адміністративно-процедурного права) основоположним вважати превалювання 

прав та законних інтересів (як найвищої цінності у державі) людини і 

громадянина (приватної особи) у правовідносинах із суб’єктами публічної 

адміністрації. Сформульовано авторське визначення принципу верховенства 

права в адміністративно-процедурному праві. 

Зосереджено увагу на характеристиці універсальних принципів 

адміністративно-процедурного права, які доповнюють один одного й формують 

універсальне підґрунтя для всіх адміністративно-процедурних відносин. 

Проаналізовано інституційні принципи адміністративно-процедурного 

права, які визначають засади регулювання окремих видів адміністративних 

процедур. Аналіз нормативно-правових актів дає підстави стверджувати, що 

такі принципи характеризують сутність і особливість кожної адміністративної 

процедури, створюють «правовий фундамент» для їх здійснення, відображають 

їх призначення для врегулювання відносин приватних осіб із суб’єктами 

публічно-владних повноважень 

Досліджено питання реалізації принципів адміністративно-процедурного 

права. Виокремлені ознаки, які характеризують реалізацію принципів 

адміністративно-процедурного права. Запропоновано розрізняти як базові 

компоненти ефективності: умови ефективності, критерії ефективності та 

показники ефективності реалізації принципів адміністративно-процедурного 

права. 

У дисертації обґрунтовано доцільність розробки Концепції реалізації 

принципів адміністративно-процедурного права, метою якої є створення 

необхідних умов для ефективної реалізації принципів відповідної підгалузі 

адміністративного права.  

Ключові слова: адміністративні процедури, адміністративно-процедурне 

право, принципи адміністративного права, принципи адміністративно-

процедурного права, принципи права, принципи. 

 

Шарая А.А. Принципы административно-процедурного права: вопросы 

теории и практики. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2020. 

В диссертации приведено теоретическое обобщение и новое решение 

научной проблемы – раскрыта сущность, основные черты, содержание и 

значение принципов административно-процедурного права, исследованы 
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вопросы теории и практики их применения и обоснована современная 

концепция реализации принципов административно-процедурного права. 

Выяснено, что понятие «принцип» исследуется в различных сферах научных 

знаний, что отражает его комплексный характер. Доказано, что «принципы 

права» является фундаментальной категорией для публичного и для частного 

права, для материального и для процессуального права, в теории права и в 

отраслевых правовых науках, а поэтому является комплексной правовой 

категорией. Кроме того, «принципы права» содержат все признаки 

интегративной категории. 

Исследованы положения доктринальных источников об определении 

административно-процедурного права, его сущности, места и роли, а также 

соотношении с административно-процессуальным правом, и определено 

понятие административно-процедурного права как подотрасли 

административного права. Выделены особенности административно-

процедурного права. 

Отмечено, что в административно-правовой науке не сформировано понятие 

принципов административно-процедурного права, что предопределяет наличие 

дискуссий относительно их перечня, содержания и роли. Предложено авторское 

определение принципов административно-процедурного права. Выделены 

признаки, присущие принципам административно-процедурного права. 

Отмечена неоднозначность позиций ученых-административистов как 

относительно административно-процедурной составляющей 

административного права, так и относительно ее принципов в доктринальных 

источниках. Выяснено, что специфической особенностью историографии 

исследования принципов административно-процедурного права в 

отечественной административно-правовой науке является абсолютно полярный 

уровень их исследования: от отсутствия каких-либо положений о принципах 

административно-процедурного права (даже в некоторых новейших изданиях) 

до более или менее детального их определения и характеристики. На основе 

анализа специализированных научных и учебных изданий условно выделены 

«базовые» этапы в историографии исследования принципов административно-

процедурного права в отечественной административно-правовой науке. 

Исследованы вопросы классификации принципов административно-

процедурного права. Обосновано, что различные классификации принципов 

административно-процедурного права имеют условный характер, так как 

зависят от выделения того или иного критерия. А применение значительного 

количества различных критериев для распределения на различные виды 

положительным образом влияет на понимание сущности, уникальности 

принципов административно-процедурного права. В качестве «базовой» 

модели предложено условное разделение принципов административно-

процедурного права на следующие группы: 1) универсальные принципы 

административно-процедурного права; 2) институциональные принципы 

административно-процедурного права. При этом целесообразной видится и 

классификация по другим критериям, которая позволяет детализировать 

уникальность самих принципов административно-процедурного права. 
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Сформулированы научные положения о системе принципов 

административно-процедурного права, предложен авторский вариант 

соответствующей дефиниции и перечень присущих ей характерных признаков. 

Установлено, что в научной и учебной профессиональной литературе нет 

единства мнений относительно определения сущности и содержания принципа 

верховенства права, однако имеется большое количество научных подходов к 

выяснению его действительного ресурса. Предложено в его содержании (в 

контексте административно-процедурного права) основополагающим считать 

превалирование прав и законных интересов (как высшей ценности в 

государстве) человека и гражданина (частного лица) в правоотношениях с 

субъектами публичной администрации. Сформулировано авторское 

определение принципа верховенства права в административно-процедурном 

праве. 

Раскрыто содержание универсальных принципов административно-

процедурного права, которые дополняют друг друга и определяют 

универсальное основание для всех административно-процедурных отношений. 

Доказано, что институциональными принципами административно-

процедурного права являются принципы, которые определяют основы 

регулирования отдельных видов административных процедур. Анализ 

нормативно-правовых актов, которые содержат положения об определении 

принципов отдельных видов административных процедур, дает основания 

утверждать, что такие принципы характеризуют сущность и особенность 

каждой административной процедуры, создают «правовой фундамент» для их 

осуществления, отражают их назначение для урегулирования отношений 

частных лиц с субъектами публично-властных полномочий. Содержание и 

сущность таких принципов определяют «особенность» ресурса каждой 

отдельно взятой административной процедуры. Именно они и закреплены в 

многочисленных административно-процедурных нормативно-правовых актах. 

Выяснено, что реализацией принципов административно-процедурного 

права является процесс практического воплощения (осуществления) их 

требований в правомерном поведении субъектов административно-

процедурных отношений. Выделены признаки, характеризующие реализацию 

принципов административно-процедурного права. Предложено различать в 

качестве базовых компонентов эффективности: условия эффективности, 

критерии эффективности и показатели эффективности реализации принципов 

административно-процедурного права. 

Обоснована целесообразность разработки Концепции реализации 

принципов административно-процедурного права, целью которой является 

создание необходимых условий для эффективной реализации принципов 

соответствующей подотрасли административного права. Конкретные меры, 

предложенные в Концепции реализации принципов административно-

процедурного права, в доктринальном, научном, нормотворческом и 

правоприменительном направлениях позволяет сформировать надежную 

основу для эффективного использования ресурса принципов административно-

процедурного права в сегодняшних условиях.  
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Sharaia A.A. The principles of administrative procedure law: the issues of 

theory and practice.  – Manuscript. 

Thesis for a Doctoral Degree in Law, specialty 12.00.07 – administrative law and 

process; finance law; information law. – Zaporizhzhia National University, 

Zaporizhzhia. 2020. 

The dissertation is one of the first complex researches in the domestic 

administrative-legal science devoted to the issues of theory and practice of the use of 

the resource of the principles of administrative procedure law.  

The principles of law as a complex legal integrated category are studied. It is 

proved that it is fundamental both for public and private law, for substantive and 

procedural law, as well as in the theory of law and branch legal sciences. 

The dissertation analyses the provisions of doctrinal sources regarding the 

definition of administrative procedure law, its essence, position, role and its 

correlation with administrative procedural law. The author’s definition of 

administrative procedure law is proposed. 

The manuscript provides a theoretical generalization and a new solution to the 

scientific problem – it covers the essence of the principles of administrative 

procedure law and highlights the specific features which determine their unique 

nature.  

The recent research of principal trends and stages of the formation of the 

scientific idea of the principles of administrative procedure law is extended. It is 

established that once can conditionally divide the historiography of the study of the 

principles of administrative procedure law into three stages each of which has a 

particular specific nature that, in turn, makes it possible to trace the trend for the 

specialization of branch doctrinal studies as well as to formulate proposals towards 

the priorities of further development of the recourse of the principles of 

administrative procedure law.   

The dissertation reveals the content of the classification of the principles of 

administrative procedure law and justifies that different classifications of the 

principles of administrative procedure law are conditional because they depend on the 

distinguishing of a criterion. The author’s alternative with the use of a significant 

amount of different criteria for the division into types that positively influences the 

understanding of the essence, unique nature of the principles of administrative 

procedure law is proposed.  

The principles of administrative procedure law as a system phenomenon, which 

are characterized by mandatory system-forming interconnected structural elements 

and the corresponding ties between them focused on reaching a certain unity of the 

principles of administrative procedure law are studied, and the author’s interpretation 

of the relevant definition and a list of inherent characteristic features is provided.  

The specific nature of the principle of rule of law as a basic principle of 

administrative procedure law is covered, and the ambiguity of the standpoints in 
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scientific and academic professional literature regarding the clarification of its 

essence and content is stressed. It is proposed to consider the prevalence of rights and 

legitimate interests (as the highest value in the state) of man and citizen (an 

individual) in legal relations with public administration entities as fundamental in its 

content (in the context of administrative procedure law). The author’s definition of 

the principle of the rule of law in administrative procedure law is formulated. 

The research draws attention to the characteristics of the universal principles of 

administrative procedure law which complement each other and form the universal 

ground for all administrative procedure relations. 

The institutional principles of administrative procedure law determining the 

fundamentals of regulation of individual types of administrative procedures are 

examined. The analysis of normative legal acts, which include the provisions on the 

identification of principles of individual types of administrative procedures, gives 

grounds to state that such principles characterize the essence and special aspect of 

every administrative procedure, create “legal foundation” for their implementation, 

and reflect their intended use for the settlement of relations between individuals and 

authorities. 

The issues of implementation of the principles of administrative procedure law 

are studied. The features characterizing the realization of the principles of 

administrative procedure law are specified. The author proposes to distinguish the 

followings as basic components of the effectiveness: conditions of efficiency, criteria 

of efficiency and indicators of efficiency of realization of principles of administrative 

procedure law. 

The dissertation substantiates the expediency to develop the Concept for 

implementation of the principles of administrative procedure law which is aimed at 

creating the necessary conditions for the effective realization of the principles of a 

relevant sub-branch of administrative law. 

Key words: administrative procedure law, administrative procedures, principles 

of administrative law, principles of administrative procedure law, principles of law, 

principles. 
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