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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. В умовах системного розвитку 

адміністративного права, кардинальних перетворень його структурних 

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

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

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

винятком і функціонування політичних партій в Україні, що є неодмінною 

ознакою демократичності держави. У сучасних умовах демократизації 

суспільних відносин, орієнтації України на європейські стандарти в системі 

публічного адміністрування та законодавстві обґрунтованою є необхідність 

дослідження окремих сфер адміністративно-правового регулювання, а також 

відносин приватних осіб із публічною адміністрацією.  

Одним із головних інститутів розвинутого громадянського суспільства є 

право громадян на свободу об’єднання у політичні партії для здійснення і 

захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, 

соціальних, культурних та інших інтересів, яке визначається і гарантується 

Конституцією України. Водночас, враховуючи нормативно закріплену гарантію 

щодо заборони втручання з боку органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування або їх посадових осіб у створення і внутрішню діяльність 

політичних партій та їх структурних утворень (за винятком випадків, 

передбачених законом), варто вести мову про наявність певного впливу з боку 

публічної адміністрації на функціонування політичних партій в Україні. У 

сучасних умовах державотворчих та правотворчих процесів зазнає ґрунтовного 

оновлення законодавство щодо адміністративних процедур (у тому числі і за 

участю політичних партій), відбувається вдосконалення нормативних засад 

публічного адміністрування у сфері функціонування політичних партій. 

Водночас  відсутність теоретичної розробки зазначених питань негативно 

впливає на правотворчу і правозастосовчу діяльність, що може призводити до 

зниження ефективності діяльності політичних партій і не дозволяє їм 

виконувати своє основне призначення. Проблема дослідження публічного 

адміністрування у сфері функціонування політичних партій становить собою 

досить актуальну і важливу соціокультурну проблему в контексті нової якості 

сучасного українського суспільства, адже підвищується кількість бажаючих – 

прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку – 

сприяти формуванню і вираженню політичної волі громадян, брати участь у 

виборах та інших політичних заходах. Тому виникає потреба усвідомлення ролі 

публічного адміністрування у сфері функціонування політичних партій для 

суспільства, дослідження його феномена, адже призначення такого 

адміністрування важко переоцінити, оскільки за його допомогою вирішується 

широке коло завдань.  

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

Міністерства юстиції України (відомості щодо зареєстрованих у встановленому 

законом порядку політичних партій станом на 01.01.2021 р.) наразі в Україні 

зареєстровано 365 політичних партій (станом на 01.01.2020 р. – 349 політичних 
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партій). Це свідчить про важливість уваги до створення та функціонування 

таких утворень і реакції на нього.  
Науково-теоретичне підґрунтя для виконання роботи склали наукові праці 

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

В.А. Базіва, Д.М. Бахраха, В.М. Бевзенка, Ю.П. Битяка, В.Р. Білої, 

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

І.В. Гладуняк, Г.М. Глибіної, І.П. Голосніченка, О.О. Губанова, В.В. Джуган, 

П.В. Діхтієвського, Є.В. Додіна, Є.Є. Додіної, К.Б. Драмаренка, К.А. Ісаєва, 

Р.А. Калюжного, Т.О. Карабін, С.В. Ківалова, К.О. Колесникової, 

Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, Т.М. Кравцової, 

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

І.В. Панової, С.Г. Стеценка, В.В. Тильчика, В.П. Тимощука, В.К. Шкарупи, 

А.М. Школика, А.В. Черноіваненко та ін. Однак натепер відсутні комплексні 

монографічні праці, в яких би повно та всебічно розглядалися засади 

публічного адміністрування у сфері функціонування політичних партій, а у 

виконаних наукових дослідженнях зазначена проблема аналізувалася 

фрагментарно або в рамках широкої адміністративно-правової проблематики, 

без відповідного комплексного підходу, що свідчить про необхідність 

узагальнення теоретичного та емпіричного матеріалу, оцінки сучасних 

тенденцій розвитку публічного адміністрування у сфері функціонування 

політичних партій в Україні.    

На рівні дисертаційних робіт питання політичних партій (в адміністративно-

правовому аспекті) досліджувались у роботах Г.М. Глибіної «Адміністративно-

правовий статус політичних партій та механізми забезпечення його реалізації» 

(2011 р.) та К.Б. Драмаренка «Адміністративно-правове регулювання діяльності 

політичних партій в Україні» (2019 р.). Проте комплексних наукових 

досліджень, безпосередньо присвячених публічному адмініструванню у сфері 

функціонування політичних партій, із аналізом його особливостей, 

використання його ресурсу немає, що й актуалізує відповідне дослідження, 

зумовлює його наукове та практичне значення. 

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

виконано в межах планів наукових досліджень Запорізького національного 

університету на 2015–2019 рр., комплексних наукових проєктів «Основні 

напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних 

процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та «Дослідження проблем 

теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер 

державної реєстрації 0115U00711). Крім того, тема дисертації пов’язана з 

підготовкою змін до адміністративного законодавства та безпосередньо 

стосується Концепції адміністративної реформи в Україні, затвердженої Указом 

Президента України від 22.07.1998 р. № 810/98; Стратегії сталого розвитку 

«Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 р. 

№ 5/2015; Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2016–2020 рр., затвердженої Указом Президента 

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

управління України на період до 2021 р., схваленої розпорядженням Кабінету 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2016#n25
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2016#n25
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Міністрів України від 24.06.2016 р. № 474-р (в редакції розпорядження 

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

реформування системи державного нагляду (контролю), схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 р. № 1020-р.; 

Основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних 

досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014–

2018 рр., затверджених постановою Президії Національної академії наук 

України від 20 грудня 2013 р. № 179 (п. 3.4.2.5), Перспективних напрямів 

кандидатських і докторських дисертацій за юридичними спеціальностями, 

затверджених рішенням Президії Національної академії правових наук України 

від 18.10.2013 р. № 86/11. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому, 

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

законодавства, у тому числі перспективного законодавства, вітчизняних та 

зарубіжних наукових, навчальних, публіцистичних, довідникових та інших 

джерел з’ясувати особливості публічного адміністрування у сфері 

функціонування політичних партій в Україні. 

Досягненню поставленої мети в дисертації слугує вирішення таких 

основних задач: 

 визначити поняття та проаналізувати ознаки публічного адміністрування 

у сфері функціонування політичних партій; 

 з’ясувати сутність і значення політичних партій, функціонування яких є 

об’єктом публічного адміністрування;  

 проаналізувати ґенезу дослідження публічного адміністрування у сфері 

функціонування політичних партій в адміністративно-правовій доктрині та 

закріплення його засад у законодавстві; 

 охарактеризувати суб’єктів публічного адміністрування у сфері 

функціонування політичних партій, їхню сутність, повноваження та систему; 

 розкрити специфіку форм публічного адміністрування у сфері 

функціонування політичних партій; 

 визначити особливості методів публічного адміністрування у сфері 

функціонування політичних партій; 

 проаналізувати основні перспективи розвитку нормативного-правового 

забезпечення публічного адміністрування функціонування політичних партій в 

Україні та запропонувати можливі шляхи його вдосконалення. 

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

адмініструванням функціонування політичних партій в Україні. 

Предметом дослідження є публічне адміністрування функціонування 

політичних партій в Україні. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить 

сукупність методів і прийомів наукового пізнання, як загальнонаукових 

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

спеціальних (документального аналізу, порівняльно-правового тощо), 

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

забезпечити повноту та всебічність осмислення предмета дослідження, а також 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1102-2018-%D1%80#n14
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наукову достовірність і переконливість здобутих результатів. Як 

загальнонауковий метод використовувався діалектичний метод наукового 

пізнання, який дав можливість розглянути публічне адміністрування 

функціонування політичних партій у розвитку та взаємозв’язку, виявити 

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

Застосування історико-правового методу дало змогу з’ясувати генезу 

доктринального дослідження публічного адміністрування функціонування 

політичних партій та його адміністративно-правового регулювання, виявити 

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

використано для формулювання відповідних дефініційних конструкцій 

(підрозділи 1.2, 2.1, 2.2, 2.3). Для з’ясування сутності, виокремлення основних 

властивостей та характеристик публічного адміністрування функціонування 

політичних партій, встановлення співвідношення із суміжними правовими 

поняттями, а також виділення специфічних ознак застосовано структурно-

функціональний, системний методи, прийоми логічного методу (підрозділи 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 2.3). Методи моделювання, аналізу та синтезу використано під час 

розроблення пропозицій щодо вдосконалення положень законодавства 

(розділ 3). Специфіка досліджуваного об’єкта, його певною мірою 

розгалужений характер зумовили застосування низки наукових підходів: 

фундаментального, органічної єдності теорії й практики, поєднання критичного 

та раціонального, порівняльно-ретроспективного, єдності логічного та 

системного підходу. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

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

Верховною Радою України, зарубіжне законодавство, результати 

нормопроєктної роботи. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації, політико-правова публіцистика, 

енциклопедичні, довідникові видання, статистичні матеріали. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці цілісним 

комплексним дослідженням, присвяченим публічному адмініструванню 

функціонування політичних партій в Україні. У результаті проведеного 

дослідження здобувачем сформульовано та запропоновано нові наукові 

положення і висновки, зокрема: 

уперше: 

 запропоновано визначати поняття «публічне адміністрування у сфері 

функціонування політичних партій» з урахуванням ознак урегульованості  

нормами адміністративного права; процедурного характеру діяльності органів 

публічної адміністрації; спрямованості на реалізацію прав, свобод і законних 

інтересів політичних партій як учасників адміністративних правовідносин; 

спрямованості на задоволення публічних інтересів, потреб суспільства і 

держави; 
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 обґрунтовано доцільність визначення функціонування політичних партій як 

об’єкта публічного адміністрування (через вплив публічної адміністрації на 

окремі процедури – реєстрацію створення, державний контроль, заборону 

політичної партії тощо); 

 визначено напрями доктринального дослідження публічного 

адміністрування функціонування політичних партій (загально-правовий та 

спеціалізований), а також виокремлено етапи нормативно-правового закріплення 

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

установлення, інституціоналізація, 1996–2004 рр.; ІІІ етап – зростання ролі 

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

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

удосконалено: 

 доктринальні положення щодо розуміння сутності, системи, принципів 

діяльності суб’єктів публічного адміністрування функціонування політичних 

партій, які можна розглядати в контексті реалізації загальної та спеціальної 

компетенції; 

 теоретичні положення стосовно розуміння форм публічного 

адміністрування функціонування політичних партій та їхньої специфіки і 

різновидів; 

 наукові підходи щодо застосування методів публічного адміністрування 

функціонування політичних партій (заохочення, переконання, примус);    

дістали подальшого розвитку: 

 доктринальні положення щодо основних перспектив розвитку 

нормативного-правового забезпечення публічного адміністрування 

функціонування політичних партій в Україні; 

 теоретичні положення щодо пропозицій у сфері можливих шляхів 

удосконалення нормативного-правового забезпечення публічного 

адміністрування функціонування політичних партій в Україні. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані в таких напрямах:  

 науково-дослідницькій діяльності – у подальших наукових дослідженнях 

сутності і специфіки публічного адміністрування функціонування політичних 

партій;  

 правотворчості – у підготовці наукових висновків щодо проєктів законів 

України та підзаконних актів, а також для вдосконалення тезаурусу актів 

законодавства України;  

 правозастосовній діяльності – для подальшого вдосконалення 

функціонування системи органів державної влади, які забезпечують публічне 

адміністрування функціонування політичних партій;  

 навчальному процесі – під час підготовки підручників, посібників, інших 

навчально-методичних матеріалів із дисциплін «Адміністративне право 

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

адмініструванню функціонування політичних партій, а також у викладанні цих 

дисциплін і спецкурсів.  
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Апробація матеріалів дисертації. Результати дослідження обговорювалися 

на кафедрі адміністративного та господарського права Запорізького 

національного університету, а також були оприлюднені на таких міжнародних 

науково-практичних конференціях: «Теоретичні та практичні проблеми 

правового регулювання суспільних відносин» (м. Харків, 2020 р.); «Право як 

ефективний суспільний регулятор» (м. Львів, 2020 р.); «Правова система 

України: сучасні тенденції та фактори розвитку» (м. Запоріжжя, 2020 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження було 

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

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

1 стаття – у науковому періодичному виданні іншої держави) та 3 тези 

доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційне дослідження складається зі 

вступу, трьох розділів, що містять 6 підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертаційного дослідження  

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

використаних джерел містить 291 найменування та розміщується на 

31 сторінці. 

 

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 «Теоретико-методологічні засади публічного адміністрування 

функціонування політичних партій в Україні» складається з трьох 

підрозділів.  

У підрозділі 1.1 «Публічне адміністрування функціонування політичних 

партій: поняття і ознаки» дисертантом зазначено, що політичні партії є 

особливим політико-правовим інститутом, тому публічне адміністрування у цій 

сфері потребує підвищеної уваги. З урахуванням положень словникових, 

довідникових, енциклопедичних джерел, а також позицій вчених-

адміністративістів (роботи В.Б. Авер’янова, Л.Г. Бугайчука, В.В. Галунька, 

В.К. Колпакова, Т.О. Коломоєць, О.І. Миколенка та ін.) проаналізовано 

сутність поняття «публічне адміністрування» як правового феномена 

XXI століття. Відзначено існування різної спрямованості публічного 

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

застосовувати його різні елементи задля досягнення наперед визначеної мети у 

публічних правовідносинах. Звернуто увагу на наявність у фаховій 

адміністративно-правовій літературі досліджень, присвячених співвідношенню 

публічного адміністрування та державного управління. Зауважено, що публічне 
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адміністрування функціонування політичних партій спрямоване на 

забезпечення публічних потреб та інтересів у процесі владно-управлінської 

діяльності, де владна сторона насамперед має керувати не поведінкою інших 

суб’єктів, а процесами, які пов’язані з реалізацією конкретних публічних 

потреб у визначеній частині управлінської сфери (адміністрування). 

Аналіз наявних тематичних наукових джерел дозволив запропонувати 

авторське визначення поняття «публічне адміністрування у сфері 

функціонування політичних партій» та навести перелік ознак, йому 

притаманних, з поясненням їхнього змісту і сутності. 

У підрозділі 1.2 «Політичні партії, функціонування яких є об’єктом 

публічного адміністрування: сутність і значення» відзначається, що 

здебільшого вчені-юристи концентрують свою увагу на сутності політичних 

партій у межах дослідження більш комплексної проблематики, а не в аспекті 

публічного адміністрування в означеній сфері. Дисертантом враховано різні 

наукові підходи щодо розуміння змісту поняття «політична партія» 

(етимологічний, ідеологічний, організаційно-структурний, інституціональний, 

функціональний тощо). 

На підставі аналізу нормативного визначення та позицій, викладених у 

навчальній і науковій літературі, з’ясовано, що політичним партіям властиве 

прагнення мати безпосереднє відношення до публічної влади в державі, до 

процесу її формування, реалізації, утримання, впливу, здійснення законотворчої 

діяльності тощо. Тобто це політичні організації, які беруть участь у 

політичному процесі і є суб’єктами державно-владної діяльності. Виокремлено 

низку ознак, притаманних політичним партіям, які характеризують їх як 

суб’єкта державно-владних відносин (охоплюють різні сфери: соціальну, 

політичну, адміністративно-управлінську; захищають інтереси певної частини 

суспільства; мають ідеологію, що обґрунтовує зміст їхньої діяльності; 

функціонують довгий період; поширюють діяльність на сферу законодавчої і 

виконавчої влади; беруть участь у виборах та прийнятті політичних і 

управлінських рішень; забезпечують зв’язок між соціальними групами і 

урядовими інституціями тощо). 

З’ясовано, що у вітчизняній правовій, в тому числі й адміністративно-

правовій, науці відсутня єдність поглядів щодо розуміння сутності політичних 

партій, наслідком чого є помилкове їх ототожнення із суміжними правовими 

явищами. Відзначається важливість обґрунтованого підходу до вивчення 

функціонування політичних партій саме як об’єкта публічного адміністрування. 

У підрозділі 1.3 «Ґенеза дослідження публічного адміністрування 

політичних партій в адміністративно-правовій доктрині та закріплення його 

засад у законодавстві» дисертантом зазначено, що комплексних тематичних 

фахових досліджень, безпосередньо присвячених усій унікальності публічного 

адміністрування функціонування політичних партій, у вітчизняній правовій 

науці немає. Проте зауважено, що тематика політичних партій (у різних її 

проявах) цікавила представників інших галузей наук та сфер знань у різні 

часові періоди (політології і партології, науки з державного управління, а нині – 

науки публічного адміністрування, історичної науки, теорії та історії держави і 
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права, сфери конституційного права, цивільного права тощо). Відзначено 

важливість результатів таких робіт для набуття цілісного бачення ресурсу 

політичних партій, хоча й без акценту на публічному адмініструванні їх 

функціонування. З’ясовано, що в адміністративно-правовій науці увага 

здебільшого присвячена аналізу політичних партій як суб’єктів 

адміністративного права (роботи С.М. Алфьорова, Т.О. Коломоєць, 

В.К. Колпакова та ін.) поряд з іншими організаціями (громадські об’єднання, 

політичні об’єднання, недержавні організації тощо), а також в окремих 

роботах – адміністративно-правовому статусу політичних партій (робота 

Г.М. Глибіної) та адміністративно-правовому регулюванню діяльності 

політичних партій (робота К.Б. Драмаренка). На підставі аналізу наявних 

тематичних джерел дисертантом умовно виділено основні напрями 

дослідження публічного адміністрування функціонування політичних партій 

вченими-юристами у різні історичні періоди – загальноправовий та 

спеціалізований. Автором доводиться, що загальноправовий напрям пов’язаний 

із дослідженням насамперед сутності і змісту політичних партій, їхньої ролі і 

значення; а спеціалізований – із акцентом  на публічно-правову природу 

функціонування політичних партій (із розглядом їх як суб’єктів 

адміністративного права, їхньої участі в адміністративних процедурах, 

застосування до них адміністративного примусу тощо). Обґрунтовується 

доцільність збереження посиленої спеціалізації фахових адміністративно-

правових досліджень. 

Дисертантом відзначається багатовекторність, хоча й розрізненість, 

тематичних досліджень й обґрунтовується доцільність об’єднання доробків у 

межах окремого піднапряму фахових наукових досліджень проблематики 

публічного адміністрування функціонування політичних партій для 

формування новаційного наукового базису для галузевих правових засад її 

існування. Проведено аналіз закріплення нормативних засад публічного 

адміністрування функціонування політичних партій у законодавстві, 

запропоновано авторський варіант його періодизації із виокремленням часових 

меж та характеристикою етапів.  

Розділ 2 «Характеристика публічного адміністрування функціонування 

політичних партій в Україні» складається з трьох підрозділів.  

У підрозділі 2.1 «Суб’єкти публічного адміністрування функціонування 

політичних партій» відзначається, що більшість вчених-юристів концентрують 

свою увагу на тому, що публічне адміністрування має безпосередній зв’язок 

саме з діяльністю суб’єктів публічної адміністрації. Відзначається існування 

великої кількості різноманітних суб’єктів відповідних правовідносин, що 

зумовлено специфікою самої сфери функціонування політичних партій, їх 

видовим розмаїттям. Дисертантом пропонується алгоритм дослідження 

суб’єктів публічного адміністрування функціонування політичних партій з 

урахуванням з’ясування відповідної дефініції та ознак, які притаманні таким 

суб’єктам. Пропонується авторський варіант, сформований на підставі істотної 

модифікації «базових» положень сучасної вітчизняної правової, зокрема 

адміністративно-правової, науки. На основі акумулювання позицій вчених-
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адміністративістів (роботи М.О. Демидової, І.Б. Коліушка, В.П. Тимощука, 

Т.М. Кравцової, А.В. Солонар та ін.) проаналізовані принципи діяльності 

суб’єктів публічного адміністрування функціонування політичних партій. 

Розкриваючи зміст системи суб’єктів публічного адміністрування 

функціонування політичних партій, автор пропонує умовно виокремлювати два 

складника такої системи, які взаємодіють і доповнюють один одного, – 

суб’єктів загальної компетенції (які здебільшого наділені нормотворчими 

повноваженнями) та суб’єктів спеціальної компетенції (органи, що мають 

повноваження щодо реєстрації політичної партії, державного контролю за 

діяльністю політичних партій, вирішують питання щодо бюджетного 

фінансування, застосовують заходи адміністративного примусу до політичних 

партій тощо). 

У підрозділі 2.2 «Форми публічного адміністрування функціонування 

політичних партій» дисертант зазначає, що публічне адміністрування 

відображає безпосередній вплив на певну групу суспільних відносин 

(наприклад, на функціонування політичних партій), а його форми дають змогу 

визначити, яким саме чином це відбувається. У роботі пропонується алгоритм 

дослідження феномена форми публічного адміністрування функціонування 

політичних партій крізь призму з’ясування їхніх особливостей (це дії держави, 

спрямовані на досягнення певного соціального ефекту; такі дії виходять від 

конкретних суб’єктів владних повноважень (які діють від імені держави); вони 

спрямовані на забезпечення публічного інтересу; впливають на реалізацію своїх 

прав приватними суб’єктами (фізичними та юридичними особами) в певних 

сферах). 

Дисертант наголошує на існуванні розмаїття форм публічного 

адміністрування функціонування політичних партій, відмінностях у порядку їх 

застосування, юридичній силі та меті, що  актуалізує питання їх класифікації. 

Автором наводиться низка критеріїв для розподілу відповідних форм 

публічного адміністрування на види (за ступенем юридичного вираження; за 

колом осіб, на яких вони поширюються; за суб’єктом ініціативи; за 

досягнутими результатами; за спрямованістю; за умовами застосування; за 

характером і методами вирішення питань компетенції; за юридичним змістом; 

за значенням наслідків, які виникають у результаті використання форм; за 

ступенем правової регламентації процесу використання тощо) та 

роз’яснюються їхні специфічні особливості. 

У підрозділі 2.3 «Методи публічного адміністрування функціонування 

політичних партій» зауважено, що методи публічного адміністрування 

дозволяють визначити, яким саме чином, через застосування яких прийомів і 

способів можливе досягнення мети і завдань публічного адміністрування 

загалом та у сфері функціонування політичних партій зокрема. З урахуванням 

позицій вчених-адміністративістів сформульовано авторське визначення 

поняття «методи публічного адміністрування функціонування політичних 

партій».  Відзначається важливість проведення розподілу методів залежно від 

різних критеріїв, проте як основні методи публічного адміністрування 

функціонування політичних партій вибрано заохочення, переконання і примус. 
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Відзначено найбільш «позитивну» спрямованість методу заохочення на 

регулювання суспільних відносин, сприяння забезпеченню законності і 

дисципліни як у діяльності публічної адміністрації, так і у її відносинах з 

політичними партіями. Виокремлено ознаки і форми застосування методу 

заохочення у відносинах між публічною адміністрацією та політичними 

партіями.  

Узагальнено, що метод переконання спрямований на стимулювання 

належної поведінки політичних партій як учасників адміністративно-правових 

відносин. Проаналізовано поняття та форми застосування переконання як 

методу публічного адміністрування функціонування політичних партій. 

Окрему увагу присвячено адміністративному примусу та його ролі у 

публічному адмініструванні функціонування політичних партій, задля чого 

проаналізовано заходи адміністративного попередження (запобігання); заходи 

адміністративного припинення (переривання); заходи відповідальності за 

порушення адміністративно-правових норм (адміністративні стягнення). Окрім 

того, з’ясовано специфіку застосування особливих заходів примусу 

(попередження про недопущення незаконної діяльності, заборона політичної 

партії, анулювання реєстрації політичної партії). 

Розділ 3 «Проблеми та перспективи публічного адміністрування 

функціонування політичних партій в Україні» присвячений визначенню 

основних напрямів перспективного реформування публічного адміністрування 

функціонування політичних партій в Україні, яке тісно пов’язане з питаннями 

формування найбільш оптимальної правової моделі, яка б забезпечувала 

максимальну ефективність, стабільність і результативність такого 

адміністрування. У сучасних умовах все це значною мірою залежить від 

досконалості національного законодавства, яке регламентує процедурні 

питання створення та функціонування політичних партій, що передбачає їхню 

взаємодію з органами публічної адміністрації. Дисертантом на підставі аналізу 

різноманітних джерел обґрунтовано доцільність системного аналізу 

перспективного законодавства, що спрямоване на визначення правових засад 

публічного адміністрування функціонування політичних партій, у двох 

основних напрямах: насамперед 1) загальний нормативний акт, який стосується 

відносин приватних осіб (у тому числі й політичних партій) з публічною 

адміністрацією, тобто окремий нормативно-правовий акт, положення якого 

закріплюють загальні засади адміністративної процедури в Україні, та 

2) спеціальне законодавство, яке безпосередньо спрямоване на реформування 

існуючого публічного адміністрування функціонування політичних партій в 

Україні. Зауважено, що однією з найважливіших гарантій таких правовідносин 

є чітка регламентація процедурного аспекту відносин особи і публічної влади за 

суворо встановленим порядком. За таких умов суб’єкт публічної адміністрації  

повинен діяти не свавільно, а керуючись чітко встановленим порядком. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено наукове завдання, яке полягає у визначенні поняття, 

ознак, форм, методів, суб’єктів та інших особливостей публічного 

адміністрування у сфері функціонування політичних партій в Україні, а також у 

формулюванні напрямів його подальшого вдосконалення. З-поміж підсумкових 

положень, узагальнень, висновків і рекомендацій найголовніше дослідницьке та 

практичне значення мають такі: 

1. Визначено, що публічне адміністрування у сфері функціонування 

політичних партій – це врегульована нормами адміністративного права 

процедурна діяльність органів публічної адміністрації, що спрямована на 

реалізацію прав, свобод і законних інтересів політичних партій як учасників 

адміністративних правовідносин для задоволення публічних інтересів, потреб 

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

органами державної влади та місцевого самоврядування, забезпечення 

верховенства права, додержання Конституції та законодавства України. 

З огляду на це, публічне адміністрування у сфері функціонування 

політичних партій передбачає такі важливі для вираження його сутності ознаки:  

 нормативно-правовий характер (регулюється на підставі норм 

адміністративного права);  

 адміністративно-процедурна спрямованість діяльності публічної 

адміністрації (має ознаки адміністративних процедур);  

 спрямованість на реалізацію прав, свобод і законних інтересів політичних 

партій, потреб суспільства і держави;  

 юридично-владний, виконавчо-розпорядчий характер (виконання 

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

 наявність спеціального об’єкта адміністрування – політичних партій. 

2. З’ясовано, що політичні партії є особливим різновидом громадських 

об’єднань, що мають складну правову природу: 1) як суб’єкти політичних 

правовідносин (важливий і необхідний елемент здобуття та реалізації 

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

політики в публічному управлінні. Проте функціонування політичних партій 

(реєстрація створення, окремі напрями діяльності, державне фінансування, 

державний контроль за діяльністю, реєстрація припинення, заборона діяльності 

тощо) є об’єктом публічного адміністрування. Функції політичних партій – це 

визначені на нормативному рівні напрями діяльності політичних партій, що 

зумовлені метою та завданнями щодо виконання загальнонаціональної 

програми. За сучасних умов політичні партії в Україні виконують низку 

специфічних функцій (які можна розділити на внутрішні і зовнішні). Внутрішні 

функції стосуються формування членства, забезпечення фінансування партії, 

налагодження ефективної взаємодії між керівництвом та місцевими 

відділеннями тощо. Зовнішні функції є визначальними для партійної діяльності, 

серед них можна виділити: представництво й захист суспільних інтересів; 

громадську активізацію, інтеграцію всередині соціальних груп на основі 

спільних цілей, мобілізацію мас для вирішення важливих соціальних завдань; 
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розробку ідеології, формування громадської думки, поширення політичної 

культури; створення можливостей для політичної соціалізації особистості; 

підбір і підготовку кадрів для політичних інститутів, участь у формуванні 

політичної еліти; організацію виборчих кампаній та участь у них; боротьбу за 

державну владу та участь у політичному управлінні. 

3. Доведено, що з урахуванням проведеного аналізу наукових робіт, а також 

навчальних джерел, які стосуються різних аспектів діяльності політичних 

партій, можна вважати, що дослідження публічного адміністрування 

функціонування політичних партій слід розглядати у двох напрямах: по-перше, 

загально-правовому (характеристика теоретичних положень щодо з’ясування 

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

функціонування політичних партій тощо) та, по-друге, спеціалізованому (з 

виокремленням специфіки, характерної саме для публічного адміністрування 

функціонування політичних партій, його форм, методів, нормативної основи). 

І таку тенденцію щодо спеціалізації фахових досліджень варто підтримати і 

надалі та використовувати у подальших наукових дослідженнях. Це сприятиме 

дотриманню принципу науковості та матиме позитивні наслідки як для 

теоретико-правових надбань, так і для практичного застосування. 

Розвиток законодавства, яке стосується публічного адміністрування у сфері 

функціонування політичних партій в Україні, пройшов декілька важливих 

етапів, які, по суті, збігаються з етапами еволюції політичних партій в Україні, 

а саме: І етап (початковий, 1990–1995 рр.) характеризується активним 

формуванням нормативно-правових засад створення та діяльності політичних 

партій, пов’язаний зі становленням нормативно-правового базису щодо 

публічного адміністрування у сфері політичних партій; ІІ етап (правове 

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

прийняттям Конституції України, якою закладено правовий фундамент для 

функціонування політичних партій, набуттям чинності у 2001 р. Законом 

України «Про політичні партії в Україні»; ІІІ етап (зростання ролі партійних і 

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

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

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

2014 р. – до сьогодні) – внесення низки змін до Закону України «Про політичні 

партії в Україні», виборчого законодавства, наближення нормативно-правового 

регулювання до рекомендацій міжнародних організацій.  

4. Встановлено, що суб’єктами публічного адміністрування функціонування 

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

законодавства наділені публічно-владними управлінськими функціями, в тому 

числі на виконання делегованих повноважень, щодо надання адміністративних 

послуг та реалізації державної політики у сфері діяльності політичних партій. 

До основних ознак, притаманних суб’єктам публічного адміністрування 

функціонування політичних партій в Україні, належать такі: є складовою 

частиною загальної системи суб’єктів публічного адміністрування, діють у 

межах адміністративно-правових відносин, водночас утворюють власну, 

спеціальну систему; поширюють свій регулюючий вплив на окрему сферу 
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суспільних відносин – сферу функціонування політичних партій; створюються 

відповідно до норм чинного законодавства як суб’єкти публічного 

адміністрування, мають власний, особливий адміністративно-правовий статус; 

виконують функції, покладені на них чинним законодавством: управлінську, 

регулюючу, втручальну, сприяння, забезпечення; реалізують не приватний, а 

публічний інтерес, незважаючи на те, що можуть мати вплив на суб’єктів 

приватного права. Принципами, якими керуються у своїй діяльності суб’єкти 

публічного адміністрування функціонування політичних партій, є: 

верховенство права, законність, об’єктивність, пропорційність, ефективність, 

субсидіарність, принцип «єдиного вікна». Систему суб’єктів публічного 

адміністрування у сфері функціонування політичних партій в Україні  залежно 

від обсягу їхньої компетенції формують: 1) суб’єкти публічного 

адміністрування функціонування політичних партій загальної компетенції 

(Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої 

влади, місцеві органи виконавчої влади); 2) суб’єкти публічного 

адміністрування функціонування політичних партій спеціальної компетенції 

(Міністерство юстиції України; Центральна виборча комісія, окружні виборчі 

комісії, територіальні виборчі комісії на відповідних місцевих виборах; 

Рахункова палата; Національне агентство з питань запобігання корупції; 

територіальні органи Міністерства юстиції України). 

5. Визначено, що форма публічного адміністрування функціонування 

політичних партій – це зовнішньо виражена дія суб’єктів владних повноважень, 

що здійснюється в межах їхньої компетенції для виконання поставлених перед 

ними завдань щодо законного та ефективного створення, діяльності, контролю, 

припинення політичних партій. Формам публічного адміністрування у сфері 

функціонування політичних партій притаманні такі ознаки: є способом 

зовнішнього вираження діяльності публічної адміністрації та її посадових осіб; 

спрямовані на досягнення завдань у визначеній сфері, зокрема щодо належного 

функціонування політичних партій; залежать від обсягу компетенції 

конкретного суб’єкта публічної адміністрації; мають власну нормативно-

правову основу та підстави обрання; спричиняють правові наслідки у сфері 

функціонування політичних партій.  

6. Обґрунтовано, що методи публічного адміністрування функціонування 

політичних партій в Україні – це особливі інструменти публічного 

адміністрування, зміст яких полягає у способах та прийомах владного 

мотивуючого впливу суб’єктів публічного адміністрування діяльності 

політичних партій з метою реалізації владно-управлінських функцій, захисту 

прав, законних інтересів осіб і суспільства. Основними методами публічного 

адміністрування сфери функціонування політичних партій є заохочення, 

переконання і примус. Наголошено на значній ролі переконання і  заохочення у 

публічному адмініструванні, адже стимулювання та спонукання осіб (в тому 

числі членів політичних партій) є запорукою усвідомленого виконання своїх 

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

застосуванні особливих заходів до політичних партій (попередження про 
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недопущення незаконної діяльності; заборона політичної партії, анулювання 

реєстрації політичної партії тощо).   

7. Охарактеризовано, що взаємодія політичних партій з органами публічної 

адміністрації потребує належного правового регулювання та чіткого 

закріплення демократичних засад публічного адміністрування в 

адміністративно-правових відносинах органів публічної адміністрації і 

політичних партій для захисту їхніх прав, свобод і законних інтересів. 

Важливість цього посилює сукупність внутрішніх і зовнішніх факторів: 

загострення військово-політичної ситуації всередині держави, збільшення 

кризових явищ і перетворень у національній економіці, зростання впливу 

світової фінансової кризи, глобалізації цих процесів та міжнародної 

конкуренції. Нагальною потребою є належне нормативно-правове 

вдосконалення сфери публічного адміністрування функціонування політичних 

партій в Україні,  яке може відбуватися у двох напрямах: 1) у загальному 

(реформування процедурного аспекту публічного адміністрування 

функціонування осіб приватного права – шляхом прийняття Закону України 

«Про адміністративну процедуру») і 2) у спеціальному (визначення 

особливостей публічного адміністрування функціонування політичних партій – 

шляхом удосконалення положень Закону України «Про політичні партії» й 

узгодження з іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність 

у відповідній сфері відносин). 
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АНОТАЦІЇ 

 

Скрипченко С.М. Публічне адміністрування функціонування 

політичних партій в Україні. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2021. 

Робота є одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

комплексним монографічним дослідженням, що присвячене публічному 

адмініструванню функціонування політичних партій в Україні.  

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 

проблеми – на підставі комплексного аналізу як раніше діючого, так і чинного 

законодавства, у тому числі перспективного законодавства, вітчизняних та 

зарубіжних наукових, навчальних, публіцистичних, довідникових та інших 

джерел з’ясувати особливості публічного адміністрування у сфері 

функціонування політичних партій в Україні. 

Визначено авторське поняття та ознаки публічного адміністрування у сфері 

функціонування політичних партій з урахуванням позицій вчених-

адміністративістів. Проаналізовано співвідношення із суміжними правовими 

поняттями. Доведено, що політичні партії є особливим різновидом громадських 

об’єднань, що мають складну правову природу, а їх функціонування (у тому 

числі реєстрація створення, окремі напрями діяльності, державне  

фінансування, державний контроль за діяльністю, реєстрація припинення, 

заборона діяльності тощо) є об’єктом публічного адміністрування. Поглиблено 

сучасні наукові дослідження щодо основних тенденцій та етапів формування 

наукової думки про публічне адміністрування у сфері функціонування 

політичних партій в Україні. Встановлено, що генезі дослідження відповідної 

проблематики притаманна тенденція до спеціалізації галузевих доктринальних 

досліджень.  

Надано правову характеристику публічного адміністрування у сфері 

функціонування політичних партій в Україні. Зокрема, проаналізовано поняття, 

ознаки, принципи діяльності, систему суб’єктів публічного адміністрування у 

сфері функціонування політичних партій в Україні. Звернуто увагу на форми 

публічного адміністрування у сфері функціонування політичних партій як 

зовнішньо виражені дії суб’єктів владних повноважень. Розкрито окремі 

аспекти методів публічного адміністрування у сфері функціонування 

політичних партій (заохочення, переконання, примус). 
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У роботі досліджено основні перспективи розвитку нормативного-

правового забезпечення публічного адміністрування функціонування 

політичних партій в Україні у двох напрямах (загальному та спеціальному) та 

запропоновано можливі шляхи його вдосконалення. 

Ключові слова: громадські об’єднання, методи публічного адміністрування, 

політичні партії, публічне адміністрування, публічне управління, суб’єкти 

публічного адміністрування, форми публічного адміністрування. 

 

Скрипченко С.Н. Публичное администрирование функционирования 

политических партий в Украине. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2021. 

Работа является одним из первых в отечественной административно-

правовой науке комплексным монографическим исследованием, посвященным 

публичному администрированию функционирования политических партий в 

Украине. 

В диссертации приведено теоретическое обобщение и новое решение 

научной проблемы – на основании комплексного анализа как ранее, так и ныне 

действующего законодательства, в том числе перспективного законодательства, 

отечественных и зарубежных научных, учебных, публицистических, 

справочных и других источников выяснить особенности публичного 

администрирования в сфере функционирования политических партий в 

Украине. 

Определено авторское понятие и признаки публичного администрирования 

в сфере функционирования политических партий с учетом позиций ученых-

административистов. Проанализировано соотношение со смежными правовыми 

понятиями. Доказано, что политические партии являются особым видом 

общественных объединений, имеющих сложную правовую природу, а их 

функционирование (в том числе регистрация создания, отдельные направления 

деятельности, государственное финансирование, государственный контроль за 

деятельностью, регистрация прекращения, запрет деятельности и т. д.) является 

объектом публичного администрирования. Углубленно проанализированы 

современные научные исследования, посвященные основным тенденциям и 

этапам формирования научной мысли о публичном администрировании в сфере 

функционирования политических партий в Украине. Установлено, что генезису 

исследования соответствующей проблематики присуща тенденция к 

специализации отраслевых доктринальных исследований. 

Дана правовая характеристика публичного администрирования в сфере 

функционирования политических партий в Украине. В частности, 

проанализированы понятие, признаки, принципы деятельности, система 

субъектов публичного администрирования в сфере функционирования 

политических партий в Украине. Обращено внимание на формы публичного 

администрирования в сфере функционирования политических партий как 
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внешне выраженных действий субъектов властных полномочий. Раскрываются 

отдельные аспекты методов публичного администрирования в сфере 

функционирования политических партий (поощрение, убеждение, 

принуждение). 

В работе исследованы основные перспективы развития нормативно- 

правового обеспечения публичного администрирования функционирования 

политических партий в Украине в двух направлениях (общее и специальное) и 

предложены возможные пути его совершенствования. 

Ключевые слова: методы публичного администрирования, общественные 

объединения, политические партии, публичное администрирование, публичное 

управление, субъекты публичного администрирования, формы публичного 

администрирования. 

 

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

parties in Ukraine. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law: Specialty 12.00.07 – administrative law 

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

Zaporizhzhia, 2021. 

This paper is one of pioneering complex monographic research in domestic 

administrative-legal science, which is devoted to public administration of the 

functioning of political parties in Ukraine.  

The dissertation provides theoretical generalization and a new solution to the 

scientific problem: based on complex analysis of the prior and current legislation, 

domestic and foreign scientific, academic, journalistic, reference and other sources, it 

has clarified features of public administration of the functioning of political parties in 

Ukraine.  

The author’s definition and features of public administration have been conveyed, 

keeping in mind the standpoints of administrative law scholars. The correlation 

between allied legal concepts has been analyzed. The thesis has proved that political 

parties are a particular kind of non-governmental associations which are 

characterized by complex legal nature, and their functioning (including establishment 

registration, individual activity areas, state funding, state control over activity, 

dissolution registration, prohibition of activity etc.) is an object of public 

administration. Modern scientific studies of primary trends and development stages 

of a scientific thought of public administration have been enhanced. It has established 

that in the genesis of the relevant issue, there is a peculiar tendency towards the 

specialization of branch doctrinal research. 

Legal characteristics of public administration in the area of the functioning of 

political parties of Ukraine have been provided. In particular, the research 

characterizes a concept, features, activity principles, a system of public 

administration entities in the area of the functioning of political parties in Ukraine. 

Attention is paid to the forms of public administration of the functioning of political 

parties as to externally expressed actions of power entities. Individual aspects of the 

methods of public administration in the functioning of political parties (incentive, 

persuasion, coercion) are elucidated. 
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The paper has delved into the main prospects for the development of statutory 

support of public administration of the functioning of public parties of Ukraine in 

terms of two directions (general and special) and proposed possible ways of its 

improvement. 

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

non-governmental associations, political parties, public administration entities, 

public administration, public management. 
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