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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Повноцінне та систематизоване 

адміністративно-процедурне законодавство є необхідним складником 

формування правової держави в Україні. Без такого законодавства правове 

забезпечення діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування та інших уповноважених суб’єктів публічного адміністрування 

залишатиметься фрагментарним, розрізненим і таким, що не забезпечує на 

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

численних правовідносинах із зазначеними суб’єктами. 

На час завершення цього дослідження основоположний акт 

адміністративно-процедурного законодавства у варіанті проєкту Закону 

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

читанні Верховною Радою України та активно доопрацьовується. Принципову 

доцільність ухвалення цього законодавчого акта неодноразово підкреслювали 

багато фахівців з адміністративного права впродовж останніх 20 років, а 

кількість критиків такого ухвалення із часом меншає. При цьому евентуальне 

прийняття майбутнього загального акта про адміністративну процедуру є 

необхідною, проте не достатньою нормативною передумовою становлення 

адміністративно-процедурного законодавства в нашій державі. Основні ідеї та 

принципи адміністративної процедури необхідно буде імплементувати в інші 

нормативно-правові акти України, що містять адміністративно-процедурні 

норми. Орієнтовно йдеться про узгодження із сучасними правовими 

стандартами адміністративної процедури десятків законодавчих та сотень чи 

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

систематизація адміністративно-процедурного законодавства вимагатиме 

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

загальнодержавному, так і на місцевому рівні. 

В історико-правовому контексті адміністративно-процедурне законодавство 

є відносно новою складовою частиною адміністративного законодавства 

загалом, адже воно формувалося в різних країнах не в античні часи, а 

переважно впродовж ХХ століття. Досить непросте становлення 

адміністративно-процедурного законодавства в Україні зумовлене здебільшого 

незначним рівнем наступності в його розвитку: у радянській правовій системі 

акти адміністративно-процедурного законодавства не мали належного місця 

порівняно, наприклад, з кримінальним чи кримінально-процесуальним 

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

адміністративну процедуру впродовж десятиріччя перед початком Другої 

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

Чехословаччини, донині залишається не надто відомою для вітчизняних 

дослідників. 

У сучасній Україні розроблення ключових ідей адміністративної процедури 

фактично розпочалося лише на межі тисячоліть. Низка представників 

вітчизняної адміністративно-правової науки усвідомили необхідність 
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формування адміністративно-процедурного права як надзвичайно важливої 

підгалузі, без якої складно уявити повноцінне адміністративне право загалом. 

Проблеми адміністративної процедури та її закріплення в актах відповідного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Водночас з огляду на чималий і тривалий досвід успішного застосування 

адміністративно-процедурного законодавства в багатьох державах (насамперед 

країнах Європейського Союзу, хоча ним аналіз не обмежувався) у дослідженні 

активно використовувалися наукові праці зарубіжних дослідників 

адміністративної процедури. 

На рівні дисертаційних робіт в Україні розглядалися переважно загальні 

питання теорії адміністративної процедури (наприклад, у роботах 

«Адміністративна процедура: теорія і практика застосування» 

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

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

процедурного права в системі юридичних знань та системі права України» 

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

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

здійснення адміністративних процедур органами публічної влади: теоретичні 

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

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

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

спеціальних адміністративних процедур (зокрема, у дослідженнях 

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

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

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

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

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

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

містять певні положення про доцільність прийняття чи вдосконалення актів 

адміністративно-процедурного законодавства в Україні, а саме як загального 

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

адміністративно-процедурні норми. 

З-поміж захищених в Україні наукових досліджень варто окремо згадати 

кандидатську дисертацію Д.С. Астахова «Кодифікація адміністративно-

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

нашої роботи. У ній було закладено науково-теоретичну базу для майбутнього 
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системного впорядкування адміністративно-процедурного законодавства в 

нашій державі. Проте комплексних наукових досліджень, присвячених 

безпосередньо адміністративно-процедурному законодавству, які враховували 

би останні національні й зарубіжні розробки адміністративно-правової 

доктрини, сутність основних ідей адміністративно-процедурного законодавства 

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

наше дослідження, зумовлює його наукове та практичне значення. 

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

виконано на підставі пріоритетних напрямів наукових досліджень Львівського 

національного університету імені Івана Франка та Запорізького національного 

університету в межах таких бюджетних тем: «Правове забезпечення 

реформування публічної адміністрації» (номер державної реєстрації 

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

законодавства України до права Європейського Союзу» (номер державної 

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

адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер державної 

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

реалізацією положень Концепції адміністративної реформи в Україні, 

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

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

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

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

Міністрів України «Деякі питання реформування державного управління 

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

Мета та задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідження 

еволюції становлення й майбутньої систематизації адміністративно-

процедурного законодавства в Україні, а також вироблення на цій основі 

рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правового 

забезпечення вказаної сфери суспільних відносин. 

Для досягнення зазначеної мети в дисертації необхідно було виконати такі 

основні задачі: 
 простежити ґенезу адміністративно-процедурного законодавства в 

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

належали українські землі в минулому; 

 охарактеризувати становлення адміністративно-процедурного 

законодавства в сучасній Україні; 

 встановити основні елементи сутності правового регулювання 

адміністративної процедури; 

 визначити основні недоліки існуючого стану розвитку адміністративно-

процедурного законодавства України; 

 виділити основні моделі систематизації адміністративно-процедурного 

законодавства, які застосовано у правових системах різних держав світу; 
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 проаналізувати специфіку розробленого проєкту Закону України «Про 

адміністративну процедуру» як основи для майбутньої систематизації 

адміністративно-процедурного законодавства в Україні; 

 обґрунтувати найбільш доцільну для України модель систематизації 

адміністративно-процедурного законодавства; 

 окреслити критерії, за якими відрізняються певні модифікації обраної 

моделі систематизації адміністративно-процедурного законодавства в 

державах, що ухвалили загальний акт про адміністративну процедуру; 

 запропонувати оптимальну модифікацію обраної моделі систематизації 

адміністративно-процедурного законодавства в Україні; 

 визначити алгоритм майбутньої систематизації адміністративно-

процедурного законодавства для України; 

 з’ясувати основні світові тенденції розвитку адміністративно-

процедурного законодавства на сучасному етапі. 

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

систематизацією адміністративно-процедурного законодавства в Україні. 

Предметом дослідження є адміністративно-процедурне законодавство в 

Україні: становлення та систематизація. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить 

сукупність методів і прийомів наукового пізнання, як загальнонаукових 

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

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

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

забезпечити повноту і всебічність осмислення предмета дослідження, а також 

наукову достовірність та переконливість отриманих результатів. Зокрема, 

історико-правовий метод було використано для з’ясування ретроспективи 

формування адміністративно-процедурного законодавства у країнах, що 

першими почали ухвалювати загальні акти про адміністративну процедуру, у 

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

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

для формулювання пропозицій щодо ключових дефініцій адміністративно-

процедурного законодавства (параграф 5.2.3). Для встановлення сутності 

адміністративної процедури, її співвідношення із суміжними правовими 

поняттями, а також визначення обсягу правового регулювання загальних актів 

про адміністративну процедуру використано структурно-функціональний 

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

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

адміністративно-процедурного законодавства (розділ 2). Методи 

документального аналізу використано для з’ясування існуючого стану 

правового забезпечення адміністративної процедури в чинних законодавчих і 

підзаконних нормативно-правових актах України та для виділення в них 

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

методології порівняльного правознавства, прийомів логічного методу виявлено 

переваги й недоліки зарубіжних прикладів систематизації адміністративно-
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процедурного законодавства, окреслено оптимальні шляхи його використання в 

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

з’ясування перспективних моделей і модифікацій систематизації 

адміністративно-процедурного законодавства, а також для розроблення 

пропозицій щодо формулювання його майбутніх положень (підрозділи 4.2, 5.2, 

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

систематизації адміністративно-процедурного законодавства (підрозділ 6.3). 

Нормативну основу роботи становлять наднаціональні джерела права, 

насамперед акти Ради Європи та Європейського Союзу, Конституція України, 

міжнародні договори, національні законодавчі й підзаконні нормативні акти, 

загальні акти (закони та кодекси) про адміністративну процедуру окремих 

зарубіжних держав, а також результати нормопроєктної роботи. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності 

суб’єктів публічного адміністрування, політико-правова публіцистика, 

енциклопедичні та довідкові видання, матеріали судової практики. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертаційна 

робота є одним із перших у національній адміністративно-правовій доктрині 

досліджень щодо становлення, сутності й розвитку адміністративно-

процедурного законодавства. За наслідками проведеного дослідження 

сформульовано пропозиції щодо юридичного змісту актів адміністративно-

процедурного законодавства в Україні та їх систематизації, зокрема: 

уперше: 
 узагальнено історіографію формування й розвитку правової доктрини 

адміністративної процедури наприкінці ХІХ – упродовж ХХ століття та 

визначено законодавчі акти, що справили найістотніший вплив на становлення 

й розвиток адміністративно-процедурного законодавства в різних правових 

системах; 

 обґрунтовано висновок щодо змістового наповнення ідеї адміністративної 

процедури через забезпечення додержання двох взаємопов’язаних 

основоположних принципів – верховенства права та доброго (належного) 

адміністрування; 

 проведено системний аналіз переваг і недоліків трьох основних моделей 

систематизації адміністративно-процедурного законодавства, які відображають 

співвідношення загального й спеціального законодавства та застосовуються у 

правових системах різних держав світу; 

 окреслено найважливіші критерії, за якими відрізняються модифікації 

обраної певними країнами моделі систематизації адміністративно-

процедурного законодавства в державах, що належать до континентальної та 

англо-американської правових систем та ухвалили свого часу загальний акт 

(закон чи кодекс) про адміністративну процедуру; 

 рекомендовано відійти від наявного вузького підходу до правового 

забезпечення у проєкті Закону України «Про адміністративну процедуру» лише 

рішень суб’єктів публічного адміністрування, названих адміністративними 

актами, та включити до законопроєкту юридичні норми, присвячені іншим 
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формам (інструментам) публічного адміністрування: загальному 

розпорядженню, адміністративному договору та фактичним (реальним) діям; 

 запропоновано авторський алгоритм узгодження спеціальних 

законодавчих актів, що містять адміністративно-процедурні норми, з 

положеннями майбутнього українського загального акта про адміністративну 

процедуру; 

 встановлено основні сучасні тенденції розвитку адміністративно-

процедурного законодавства (кодифікацію, періодичну новелізацію, 

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

тенденція кодифікації аналізованого законодавства залишається превалюючою, 

кількість держав, що ухвалили загальні акти про адміністративну процедуру, 

постійно зростає, а спроби часткової декодифікації в жодній сучасній державі 

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

удосконалено: 
 доктринальні положення щодо додаткового обґрунтування необхідності 

закріплення спільних стандартів порядку прийняття рішень та вчинення інших 

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

чи території діяльності, що поєднується з детальною регламентацією 

процедурних прав та обов’язків громадян та інших суб’єктів у правовідносинах 

із суб’єктами публічного адміністрування; 

 розуміння адміністративної процедури як закріпленого правовими 

нормами порядку вчинення всіх рішень і дій уповноваженими суб’єктами 

публічного адміністрування; при цьому зазначено, що в більшості орієнтованих 

на австрійське та німецьке право загальних актів регламентується лише 

адміністративна процедура зовнішнього спрямування, результатом якої є 

рішення публічної адміністрації індивідуального характеру, водночас у чималій 

кількості держав світу загальні акти про адміністративну процедуру мають 

значно ширший предмет правового регулювання; 

 теоретичні положення стосовно сутності та призначення принципів 

адміністративної процедури як для правового регулювання, так і для 

правозастосування, а також підкреслено особливу роль і значення принципу 

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

адміністрування; 

 аргументацію стосовно досить низького рівня правової регламентації за 

допомогою адміністративно-процедурних норм порядку прийняття рішень та 

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

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

надмірно розпорошеними та мають численні прогалини; 

 наукові положення про те, що обов’язковою частиною систематизації 

адміністративно-процедурного законодавства України є не лише ухвалення 

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

сучасними загальноєвропейськими стандартами інших нормативно-правових 

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

рішень органів місцевого самоврядування; 
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набули подальшого розвитку: 

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

ухвалює загальний акт (закон, кодекс) про адміністративну процедуру, є 

врегулювання його співвідношення з актами спеціального законодавства, що 

зумовлює необхідність максимально чіткого розмежування дії загального та 

спеціальних законів; 

 наукові погляди українських і зарубіжних теоретиків права щодо того, що 

вищим рівнем (або ж найдосконалішим видом чи способом) систематизації 

законодавства є його кодифікація, основним результатом якої варто вважати 

ухвалення органом законодавчої влади кодексу; при цьому проведений 

правовий аналіз положень проєкту Закону України «Про адміністративну 

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

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

огляду на що рекомендовано повернутися до первинної назви законопроєкту – 

Адміністративно-процедурного кодексу України, яка буде підкреслювати 

найвищий рівень тематичної систематизації в майбутньому законодавчому акті. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в їх теоретичному та 

практичному підґрунті, адже представлені в дисертації доктринальні 

напрацювання та зроблені в результаті дослідження висновки можуть бути 

використані в таких напрямах: 

 науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових досліджень 

у сфері правового регулювання адміністративної процедури; 

 правотворчості – у формуванні науково-практичних пропозицій з 

удосконалення положень загального акта (закону чи кодексу) про 

адміністративну процедуру, а також спеціальних законодавчих і підзаконних 

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

 правозастосуванні – для підвищення рівня правової підготовки та 

поглиблення знань державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування про адміністративну процедуру; 

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

«Адміністративна процедура», «Адміністративне процесуальне право». 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення 

й висновки дисертації були оприлюднені на 21 науково-практичній конференції 

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

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

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

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

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

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

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

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

2015 р);  «Адміністративна процедура: особливості формування української 

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

(м. Київ, 2017 р.); «Вороновські читання: єдність адміністративних та 
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фінансових процедур» (м. Львів, 2018 р.); «Реформа місцевого самоврядування 

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

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

«Міжнародні та європейські стандарти місцевого самоврядування: проблеми 

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

Публікації. Основні результати роботи знайшли відображення в 

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

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

виданнях із юридичних дисциплін та наукових періодичних виданнях України 

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

науково-практичних конференціях. 

Структура дисертаційного дослідження. Дисертація складається з 

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

та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 

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

використаних джерел налічує 234 найменування. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертації, висвітлено її 

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

стан наукової розробленості теми, визначено мету й завдання дослідження, 

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

дослідження, розкрито наукову новизну та теоретичне й практичне значення 

роботи, а також наведено відомості про апробацію і публікацію результатів 

дослідження, його структуру. 

Розділ 1 «Теоретико-правові основи адміністративно-процедурного 

законодавства» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Адміністративно-процедурне законодавство та 

доцільність його систематизації de lege ferenda» висвітлено основні 

доктринальні підходи до розуміння ключової категорії «адміністративно-

процедурне законодавство», що є предметом дослідження. Насамперед 

зазначено наявність трьох основних напрямів розуміння терміна 

«законодавство»: вузького (як сукупності лише законодавчих актів держави), 

широкого (як нормативно-правових актів вищих органів державної влади) та 

найширшого (як усіх нормативно-правових актів, прийнятих не лише 

уповноваженими органами державної влади, а й органами місцевого 

самоврядування). Вказано на підтримку автором першого (вузького) підходу, 

однак при цьому звернено увагу на те, що з метою досягнення максимальної 

повноти дослідження доцільно під час аналізу існуючого стану правового 

регулювання адміністративної процедури характеризувати не лише 

законодавчі, а й підзаконні нормативно-правові акти, зокрема й нормативні 

рішення органів місцевого самоврядування. 
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Охарактеризовано існуюче адміністративно-процедурне законодавство 

України як не надто систематизовану сукупність нормативно-правових актів із 

різним вмістом адміністративно-процедурних норм. Стверджується, що такий 

стан зумовлений у нашій державі історичними передумовами становлення 

науки адміністративного права й формування відповідного законодавства. 

Адже в Україні фактично до кінця минулого тисячоліття доктринальні 

напрацювання у сфері адміністративного права базувалися переважно на 

надбаннях радянської правової доктрини, у якій право адміністративної 

процедури (або в широкому розумінні адміністративного процесу) не належало 

до найрозвинутіших порівняно з кримінальним чи цивільним процесом. До того 

ж за ключовими категоріями адміністративної процедури не було досягнуто 

консенсусу серед провідних представників адміністративно-правової науки, що 

також негативно впливало на еволюцію відповідного законодавства. 

Окреслений стан розвитку правової доктрини у сфері адміністративної 

процедури став однією з причин того, що декілька спроб ухвалення Верховною 

Радою України розробленого проєкту Адміністративно-процедурного кодексу 

(згодом Закону України «Про адміністративну процедуру») не стали 

успішними. 

Констатовано, що в багатьох сусідніх для України державах 

адміністративно-процедурне законодавство розвивалося відповідно до 

загальноєвропейських тенденцій. Систематизація адміністративно-

процедурного законодавства, зокрема ухвалення перших кодифікаційних актів, 

розпочалася там ще у 20-х рр. ХХ століття. З того часу в багатьох державах 

Східної Європи (наприклад, у Республіці Польща, Угорщині та Югославії), 

незважаючи на об’єктивні процеси зближення з радянською правовою 

системою, були ухвалені та залишаються чинними загальні закони чи кодекси 

про адміністративну процедуру (або про адміністративне провадження). 

Обґрунтовано, що на початку нового тисячоліття систематизація (зокрема, 

кодифікація) адміністративно-процедурного законодавства стала однією з 

визначальних рис еволюції сучасного публічного права. Тенденцію до 

прийняття кодифікаційних актів у сфері адміністративної процедури зараз 

можна назвати не лише загальноєвропейською, а й загальносвітовою. Для 

України, що фактично втратила декілька десятиліть для належного розвитку 

адміністративно-процедурного законодавства, його систематизація набуває 

особливої ваги. Це потрібно насамперед її громадянам та суб’єктам 

господарювання, які об’єктивно зацікавлені в чітких і зрозумілих «правилах 

гри» у відносинах із публічною адміністрацією, що базуються на сучасних 

стандартах розвинених держав. 

У підрозділі 1.2 «Адміністративна процедура та її співвідношення із 

суміжними поняттями» розмежовуються ключові правові категорії, що 

деталізують зміст відповідного законодавства: «адміністративна процедура», 

«адміністративний процес» та «адміністративне провадження». Констатовано, 

що в сучасному адміністративно-процедурному законодавстві зарубіжних 

держав базовим поняттям є або «адміністративна процедура», або 
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«адміністративне провадження», і лише в окремих випадках (наприклад, у 

Латвійській Республіці) застосовується термін «адміністративний процес». 

Зазначено, що розмежування понять «адміністративна процедура» та 

«адміністративний процес» ґрунтується на похідній від теорії поділу державної 

влади тезі про те, що завдання й функції публічної адміністрації є істотно 

відмінними від завдань і функцій судових органів. Сформульовано характерні 

ознаки, які відрізняють зміст юридичних норм про порядок діяльності 

публічної адміністрації та судів, зокрема: а) у більшості випадків 

правовідносини, у які вступає публічна адміністрація, не є спірними, лише в 

окремих видах проваджень публічна адміністрація вступає у спірні 

правовідносини, що зумовлює необхідність квазісудового типу розгляду й 

вирішення адміністративної справи; б) основним завданням публічної 

адміністрації є реалізація прав, свобод і законних інтересів особи, а суду – 

захист цих прав; в) публічна адміністрація в більшості випадків розглядає та 

вирішує справи, у яких вона є стороною відповідних правовідносин. 

Названі істотні відмінності є передумовою термінологічного розмежування 

адміністративної процедури, під якою у спрощеному вигляді запропоновано 

розуміти порядок розгляду й вирішення справ суб’єктами публічного 

адміністрування, та адміністративного процесу, до якого варто відносити 

порядок розгляду й вирішення справ судами адміністративної юрисдикції. При 

цьому звернено увагу на те, що більшість учених радянського періоду 

відносили адміністративну процедуру до адміністративного процесу в 

широкому розумінні. 

Встановлено, що в існуючому проєкті Закону України «Про 

адміністративну процедуру» ключовим терміном, що вживається в тексті, є не 

«адміністративна процедура», а «адміністративне провадження». Їх 

розмежування базується на відповідних ключових словах «порядок» і 

«діяльність». Вказується на більшу логічність визначення поняття 

«адміністративне провадження» в попередній версії українського 

законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 р. порівняно з останнім офіційним 

варіантом. Водночас в актах зарубіжного законодавства здебільшого 

застосовується єдиний термін (або «адміністративна процедура», або 

«адміністративне провадження»), і це робить більш зрозумілим предмет 

відповідних законодавчих актів для суб’єктів правозастосовної діяльності. 

У підрозділі 1.3 «Види адміністративної процедури» встановлено, що в 

українській і зарубіжній адміністративно-правовій доктрині до 

адміністративної процедури відносять дуже широке коло проваджень, які 

здійснюються уповноваженими законом суб’єктами публічного 

адміністрування. Таке доктринальне розуміння адміністративної процедури 

базується на позиції, що всі види діяльності публічної адміністрації потребують 

регламентації правовими нормами. Відповідно, до цього широкого розуміння 

адміністративної процедури включають регламентований правом порядок, по-

перше, здійснення як внутрішньо (у межах організаційного чи службового 

підпорядкування), так і зовнішньо спрямованих діянь, а по-друге, реалізації 
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публічною адміністрацією своїх повноважень як в основній формі 

індивідуального адміністративного акта, так і в інших формах (нормативних 

актів, адміністративних договорів і фактичних (реальних) дій). 

Констатовано підтвердження логіки наведеного підходу в наукових працях 

як вітчизняних класиків адміністративного права (Ю.Л. Панейка), так і 

сучасних німецьких (Е. Шмідт-Ассман) та українських (Р.С. Мельника) учених. 

Однак зауважено, що названі та інші науковці при цьому бачать особливе 

значення адміністративної процедури у значно вужчому розумінні, нормами 

якої регулюється порядок здійснення тільки зовнішніх відносин публічної 

адміністрації з приватними особами, спрямованих на конкретних осіб та 

конкретні правовідносини. 

Зазначено, що останнє (вужче) розуміння адміністративної процедури було 

використане розробниками проєкту Адміністративно-процедурного кодексу 

України, який перейменували у проєкт Закону України «Про адміністративну 

процедуру», для визначення меж дії майбутнього законодавчого акта. Такий 

підхід розробників вітчизняного законопроєкту відповідає напрацьованому 

досвіду правового регулювання адміністративної процедури в законодавстві 

більшості східноєвропейських і пострадянських держав, здебільшого 

орієнтованих на здобутки німецької адміністративно-правової доктрини. 

При цьому встановлено, що наповнення національних законів (або ж 

кодексів) про адміністративну процедуру в певних державах світу (зокрема, 

європейських) охоплює й значно ширше коло видів адміністративної 

процедури. Інакше кажучи, універсального підходу до розуміння 

адміністративної процедури просто немає. Відповідно, розробники 

національного адміністративно-процедурного законодавства, насамперед 

загальних актів про адміністративну процедуру, керуються при цьому історико-

правовими традиціями, а також популярністю й ефективністю реалізації того чи 

іншого підходу в певній державі. Також, очевидно, враховуються особливості 

відповідної правової системи, зокрема наявні джерела адміністративно-

процедурного права. 

Розділ 2 «Зміст правового регулювання адміністративної процедури» 

складається із чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Ідея адміністративної процедури: базові елементи» 

сформульовано чотири доктринальні положення, покладені в основу правового 

регулювання загальної адміністративної процедури в будь-якій державі. 

Першим елементом цієї ідеї названо власне правову регламентацію порядку 

прийняття рішень та вчинення інших дій суб’єктами публічного 

адміністрування за допомогою спеціально призначених для цього 

адміністративно-процедурних норм. З огляду на історичні та інші обставини 

рівень такої правової регламентації в Україні залишається досить низьким, а 

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

надмірно розпорошеними та мають численні прогалини. 
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Другий елемент полягає в юридичному закріпленні спільних стандартів 

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

адміністрування незалежно від сфери, змісту чи території діяльності. 

Третім обов’язковим елементом є детальна регламентація процедурних прав 

та обов’язків громадян і загалом приватних осіб у правовідносинах із 

суб’єктами публічного адміністрування, без якої навряд чи можна забезпечити 

належну реалізацію, а також наступний захист прав, свобод та законних 

інтересів приватних осіб. 

Четвертим складовим елементом ідеї адміністративної процедури названо 

запобігання виникненню конфліктів, насамперед публічно-правових – між 

приватними особами та суб’єктами публічного адміністрування. Таке 

запобігання потенційним конфліктам через урахування інтересів зацікавлених 

суб’єктів права сприяє уникненню переростання зазначених конфліктів у 

юридичні спори та в підсумку зменшує навантаження на судову владу. 

Визнано, що наведені вище чотири елементи ідеї правового регулювання 

адміністративної процедури в жодному разі не вичерпують увесь арсенал цієї 

ідеї, однак формують цілком достатню основу, на яку варто спиратися в її 

обґрунтуванні. Названі елементи певною мірою перегукуються із цілями 

адміністративної процедури, які виділяють у зарубіжній та українській 

адміністративно-правовій доктрині та які варто використовувати у 

правопросвітницькій, правотворчій і правозастосовній діяльності щодо 

реалізації зазначеної ідеї в нашій країні. 

У підрозділі 2.2 «Концепція доброго адміністрування та її вплив на правове 

регулювання адміністративної процедури» визначено, що змістове наповнення 

ідеї адміністративної процедури починається з формулювання відповідних 

цінностей, або принципів, з-поміж яких виділено дві цінності, названі 

«парасольковими» (тобто на їх базі формулюються інші, більш конкретні 

принципи). Перша цінність (ідеал) верховенства права закріплена в Конституції 

України та є спільною для всіх правових інститутів, зокрема й адміністративної 

процедури. Друга цінність (ідеал) доброго адміністрування (що в Україні 

перекладається також як «належна адміністрація» чи «належне управління») є 

основою сучасного адміністративно-процедурного права, визначає його 

специфіку. Добре адміністрування розглядається як аспект ширшого поняття – 

доброго врядування, яке, крім публічного адміністрування, охоплює 

насамперед політичну діяльність та розглядається як одна з підвалин сучасного 

розвитку держав. Добрим варто вважати публічне адміністрування, що 

базується на юридичних нормах, проте ними не обмежується та максимально 

враховує конкретні фактичні обставини з метою найповнішого і найшвидшого 

задоволення як інтересів приватних осіб, так і публічного інтересу. Таким 

чином, добрим є публічне адміністрування, що здійснюється не лише 

відповідно до формально визначеного закону, а й правильно та справедливо. 

Названо основні документи м’якого права Ради Європи, а також акти 

Європейського Союзу та доктринальні позиції науковців різних країн, що 

розкривають зміст концепції доброго адміністрування. Зазначено, що 
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положення цих документів європейських інституцій можуть і повинні бути 

використані під час доопрацювання майбутнього українського акта про 

загальну адміністративну процедуру, а також актів спеціального законодавства, 

що містять адміністративно-процедурні норми. Водночас вказано на 

доцільність максимальної популяризації знань про концепцію доброго 

адміністрування та її змісту серед публічних службовців і зараз, до оновлення 

відповідних нормативно-правових актів в Україні. 

У підрозділі 2.3 «Принципи та правила адміністративної процедури як 
основа її правового регулювання» викладено позицію щодо визначення за 

допомогою принципів адміністративної процедури змісту не лише правового 

регулювання суспільних відносин, а й правозастосування. Доведено, що роль 

принципів зростає в разі, якщо нормативно-правові акти не досить детально 

регулюють діяльність суб’єктів публічного адміністрування та надають цим 

суб’єктам адміністративний розсуд у прийнятті рішень та вчиненні інших дій. 

Крім того, приватні особи, знаючи відповідні принципи, можуть орієнтуватися 

на них, вступаючи у правовідносини із суб’єктами публічного адміністрування, 

а також очікувати й навіть вимагати відповідної поведінки цих органів. Також 

юридичне закріплення й деталізація змісту принципів в адміністративно-

процедурному законодавстві сприяє підвищенню ефективності судового 

контролю, який матиме додаткову юридичну підставу для перевірки 

дотримання адміністративно-процедурних норм. 

Встановлено, що в документах Ради Європи та Європейського Союзу 

принципи поділяють на загальні принципи, якими повинна керуватися публічна 

адміністрація (інша назва – принципи доброго адміністрування), та правила, що 

регламентують ухвалення рішень публічної адміністрації, їх оскарження й 

відшкодування заподіяної шкоди. Власне принципом є ідея, реалізацію якої не 

можна детально виписати в нормах загального закону (або ж кодексу) про 

адміністративну процедуру, проте варто сформулювати розуміння її змісту 

через відповідну дефініцію в цьому законодавчому акті; натомість правила 

необхідно детально регламентувати в адміністративно-процедурних нормах. 

Рекомендовано переглянути й удосконалити перелік загальних принципів у 

майбутньому загальному акті про адміністративну процедуру з урахуванням 

новітніх доктринальних напрацювань у сфері адміністративно-процедурного 

права, кращих зразків зарубіжного законодавства та документів 

загальноєвропейських інституцій. 

У підрозділі 2.4 «Принцип офіційності (інквізиційний, дослідницький) та 

його особлива роль в адміністративній процедурі» визначено, що одним із 

ключових принципів адміністративної процедури є принцип офіційності (інші 

назви – дослідницький, інквізиційний, офіційного дослідження обставин 

справи). Цей принцип, з одного боку, є спільним та об’єднує адміністративну 

процедуру й адміністративний судовий процес, а з іншого – найбільше 

відрізняє зазначені галузі від цивільного процесу. 

Сформульовано основні правові вимоги принципу офіційності, що 

полягають у покладенні на суб’єктів публічного адміністрування таких 
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обов’язків: а) повно і всебічно дослідити всі фактичні обставини справи, а не 

лише представлені учасниками адміністративної процедури докази; б) з власної 

ініціативи, тобто без клопотань учасників, витребувати додатково необхідні й 

достатні докази для повного та всебічного дослідження; в) на основі 

проведеного дослідження доказів сформувати власне переконання щодо 

правомірного рішення та ухвалити його (при цьому враховувати відповідні 

вимоги учасників, проте не обов’язково їх задовольняти). З іншого боку, 

учасники адміністративної процедури (насамперед приватні особи) також 

володіють не лише процедурними правами (наприклад, бути заслуханим), а й 

обов’язками. Зокрема, вони зобов’язані сприяти суб’єктам публічного 

адміністрування в дослідженні всіх фактичних обставин справи, а невиконання 

цього обов’язку може призводити до ухвалення суб’єктами публічного 

адміністрування рішень, у яких не буде задоволено вимоги учасників 

адміністративної процедури. 

Розділ 3 «Адміністративно-процедурне законодавство та його 

становлення в Україні» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Огляд нормативно-правової бази про адміністративну 
процедуру в Україні. Відсутність системного розвитку адміністративно-

процедурного законодавства» наголошено на досить низькому рівні розвитку 

адміністративно-процедурного законодавства порівняно з іншими галузями 

національного законодавства, що є наслідком низки чинників. 

Тривала відсутність загального закону (чи кодексу) про адміністративну 

процедуру в Радянському Союзі, а потім і в Україні зумовила об’єктивне 

закріплення окремих адміністративно-процедурних норм у спеціальних 

законодавчих актах, присвячених окремим сферам діяльності виконавчої влади, 

а також у рамкових законодавчих актах, які регламентують надзвичайно широкі 

функції публічної адміністрації (наприклад, надання адміністративних послуг 

чи контрольно-наглядову діяльність). Відповідно, громадяни та суб’єкти 

господарювання стикаються з істотно відмінними процедурами в різних 

сферах, що не завжди було виправданим. Крім того, правове регулювання 

адміністративної процедури у спеціальних і рамкових законодавчих актах не 

можна вважати достатнім та таким, що відповідає всім сучасним стандартам, і 

це спричиняє її вимушену детальну регламентацію в підзаконних нормативно-

правових актах. Така ситуація викликає орієнтацію публічних службовців на 

підзаконне правове регулювання, незважаючи на закріплену Конституцією 

України ієрархію нормативно-правових актів. 

На переконання автора, характерне для України (щоправда, не тільки для 

неї) поєднання у спеціальних законодавчих актах норм матеріального та 

процедурного права (за традиційним для радянської загальної теорії права 

підходом їх називають процесуальними) має право на існування, проте 

засвідчує нижчий рівень нормотворчої техніки. Також об’єктивним чинником, 

що негативно впливає на системність розвитку законодавства, названо 

відсутність в Україні, на відміну від більшості сусідніх держав, базового закону 

про нормативно-правові акти. Адже станом на сьогодні низка основоположних 
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для системи законодавства принципів, наприклад пріоритету спеціального 

закону перед загальним, не закріплена в жодному законодавчому акті. І хоча ці 

принципи фактично враховуються в адміністративній, а особливо в судовій 

практиці, проте в певних ситуаціях таке застосування можна оспорювати. Це 

негативно впливає не лише на системність відповідного законодавства, а й на 

правову визначеність як для публічних службовців, так і для приватних осіб, які 

змушені практично в кожному випадку звертатися за захистом до суду. 

На підставі проведеного аналізу існуючого стану джерел правового 

забезпечення адміністративної процедури оцінено рівень його системності як 

недостатній. В одних сферах суспільних відносин роль законодавчих актів, що 

містять адміністративно-процедурні норми, є значною. Однак у більшості 

випадків переважає традиційне для України підзаконне правове регулювання 

порядку прийняття рішень та вчинення інших дій суб’єктами публічного 

адміністрування, при цьому адміністративно-процедурні норми містяться в 

актах різної юридичної сили та території дії: урядових, міністерських чи 

локальних (місцевих). Логіки в такому хаотичному нагромадженні нормативно-

правових актів, що тією чи іншою мірою регулюють адміністративну 

процедуру, мало. Відсутність системного підходу до розвитку адміністративно-

процедурного законодавства в Україні призвела до ситуації, коли кожний 

наступний рівень суб’єктів публічного адміністрування (Кабінет Міністрів 

України, міністерства та органи місцевого самоврядування) змушений 

заповнювати існуючі прогалини та робить це по-різному. 

Рекомендовано зменшити роль підзаконних нормативно-правових актів у 

майбутньому правовому забезпеченні адміністративної процедури та, 

відповідно, постійно збільшувати роль законодавчих актів. Також обґрунтовано 

позицію щодо відходу від усталеної практики регулювання адміністративної 

процедури не лише Кабінетом Міністрів України та центральними органами 

виконавчої влади, а й органами місцевого самоврядування. Адже об’єктивно 

відмінності в різних адміністративно-територіальних одиницях не є настільки 

великими, щоб виправдати відмінні адміністративно-процедурні норми в різних 

регіонах. 

Запропоновано детально врегулювати співвідношення актів спеціального, 

рамкового та загального законодавства, що містить адміністративно-процедурні 

норми, та максимально чітко закріпити, який законодавчий акт діятиме в разі 

виникнення колізій. Адже відсутність такого врегулювання сприятиме 

ситуаціям, коли буде застосовуватися найвигідніший для певного суб’єкта 

правовідносин законодавчий акт, а отже, збільшиться можливість для 

зловживань у діяльності недобросовісних суб’єктів публічного 

адміністрування. 

Наголошено на відсутності в конституційному переліку прав, свобод та 

обов’язків людини і громадянина в Україні права на добре адміністрування, а 

тому запропоновано доповнити розділ ІІ Конституції України відповідною 

нормою. 
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У підрозділі 3.2 «Загальні та рамкові законодавчі акти, що містять окремі 

адміністративно-процедурні норми» з’ясовано наявність адміністративно-

процедурного регулювання в чинних законодавчих актах України загального та 

рамкового характеру, а саме: Законі України «Про звернення громадян», Законі 

України «Про доступ до публічної інформації», Кодексі адміністративного 

судочинства України, Кодексі України про адміністративні правопорушення, 

Законі України «Про адміністративні послуги», Законі України «Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». 

Підкреслено, що в усіх названих законодавчих актах адміністративна 

процедура регламентується фрагментарно, за винятком Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, у якому процедурним і процесуальним 

аспектам присвячено три розділи. 

Визначено норми базового Закону України «Про звернення громадян», що 

регулюють адміністративну процедуру та відіграли позитивну роль у 

належному функціонуванні органів державної влади й місцевого 

самоврядування як у Радянському Союзі, так і в Україні. Водночас доведено, 

що цей законодавчий акт не відповідає сучасним потребам суспільства щодо 

ефективної реалізації та захисту прав громадян у відносинах із суб’єктами 

публічного адміністрування, а також європейським стандартам 

адміністративної процедури, містить не надто логічні конструкції і прогалини. 

Вказано на відсутність багатьох необхідних адміністративно-процедурних норм 

у Законі України «Про звернення громадян» порівняно з положеннями проєкту 

Закону України «Про адміністративну процедуру». 

Загалом позитивно оцінено наявність у Кодексі адміністративного 

судочинства України принципів, що спрямовані на забезпечення належного 

судового контролю за діяльністю суб’єктів владних повноважень, передусім 

публічного адміністрування. Проте вони повинні міститися насамперед не в 

судовому процесуальному кодексі, а в актах адміністративно-процедурного 

законодавства, якими безпосередньо керуються у своїй діяльності суб’єкти 

публічного адміністрування. 

Також загалом позитивно оцінено дочасну дію двох рамкових законодавчих 

актів – Закону України «Про адміністративні послуги» та Закону України «Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності», що регламентують дві з трьох основних функцій публічної 

адміністрації (послуги та інспектування) і містять низку адміністративно-

процедурних норм. Однак у разі евентуального прийняття загального акта про 

адміністративну процедуру відповідні адміністративно-процедурні норми обох 

названих рамкових законів мають бути змінені, а частина навіть вилучена з 

правового обігу задля уникнення можливого виникнення правових колізій. 

У підрозділі 3.3 «Нормативно-правові акти, що врегульовують 
адміністративну процедуру в певній сфері функціонування публічної 
адміністрації» проаналізовано обрані спеціальні нормативно-правові акти 

стосовно наявності в них положень процедурного змісту та з’ясування того, 

наскільки ці положення відповідають сучасним європейським стандартам 
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адміністративної процедури. Для дослідження обрано чотири сфери публічного 

адміністрування, що є досить значущими як для громадян, так і для суб’єктів 

господарювання: соціальну, фінансову, будівельну та медіа. Показано, яким 

чином адміністративна процедура регулюється в чинних законодавчих і 

підзаконних нормативно-правових актах України в зазначених сферах. 

Наголошено на тому, що спеціальні законодавчі акти здебільшого є 

комплексними та містять норми як матеріального, так і адміністративно-

процедурного права, хоча з відчутною перевагою матеріально-правового 

регулювання. Недостатнє регулювання адміністративної процедури у 

спеціальних законодавчих актах певною мірою компенсується у відповідних 

підзаконних нормативно-правових актах, які дещо конкретизують порядок 

діяльності суб’єктів публічного адміністрування в окремих сферах, однак також 

містять матеріально-правові приписи. 

Обґрунтовано наявність у спеціальних нормативно-правових актах, що 

регулюють певну сферу публічного адміністрування або діяльність певних 

органів, багатьох положень, що відповідають сучасним стандартам 

адміністративної процедури. Однак такі адміністративно-процедурні норми 

передбачені неоднаковою мірою та з відмінним ступенем конкретизації, що не 

можна вважати обґрунтованим. 

Розділ 4 «Зарубіжний досвід систематизації адміністративно-

процедурного законодавства та висновки для України» складається із 

чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Історичний аспект формування адміністративно-

процедурного законодавства» наголошено на тому, що законодавство про 

адміністративну процедуру як складник публічного права, на відміну від 

приватного права з його понад тисячолітньою історією, є продуктом новітньої 

історії. Перші спроби законодавчого регулювання окремих елементів 

адміністративної процедури відносять до кінця ХІХ століття (зокрема, у деяких 

німецьких землях та в Королівстві Іспанія). Однак повноцінне становлення 

адміністративно-процедурного законодавства відбулося лише у ХХ столітті. 

Доведено, що найбільше на становлення й розвиток адміністративно-

процедурного законодавства вплинули такі законодавчі акти: 1) Закон про 

загальну адміністративну процедуру Австрійської Республіки 1925 р.; 2) Акт 

про адміністративну процедуру Сполучених Штатів Америки 1946 р.; 3) Закон 

про адміністративну процедуру Федеративної Республіки Німеччина 1976 р. 

Встановлено, що впродовж ХХ століття ухвалення в різних державах світу 

загальних актів (законів, кодексів) про адміністративну процедуру ставало 

щораз поширенішим, із часом це перетворилося на європейську, а згодом і 

світову тенденцію розвитку законодавства в публічно-правовій сфері. Така 

тенденція була поступовою, проте постійною: наприкінці ХХ століття в 

державах, що належать до різних правових систем, і практично на всіх 

континентах було ухвалено загальні акти про адміністративну процедуру (або із 

застосуванням у назві іншого досить вживаного терміна – «адміністративне 

провадження»). 
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Висвітлено переваги ухвалення загального акта (закону чи кодексу) про 

адміністративну процедуру, які є близькими за змістом до переваг 

систематизації будь-якої галузі законодавства. Водночас зазначено, що 

ключовим і часто найскладнішим питанням для кожної держави, яка ухвалює 

загальний акт про адміністративну процедуру, є питання стосовно його 

співвідношення з актами спеціального законодавства. Такі акти в меншій чи 

більшій кількості залишаються чинними практично в усіх юрисдикціях, а тому 

першочерговим завданням законодавця кожної держави є максимально чітке 

розмежування дії загального та спеціальних законодавчих актів. Залежно від 

обраного шляху вирішення питання про співвідношення чинності загального 

акта зі спеціальними насамперед відрізняються обрані певною державою 

моделі систематизації адміністративно-процедурного законодавства. 

У підрозділі 4.2 «Моделі систематизації адміністративно-процедурного 
законодавства, їх переваги та недоліки» на базі проведеного аналізу виділено 

три основні моделі систематизації адміністративно-процедурного 

законодавства, які відображають співвідношення загального й спеціального 

законодавства та застосовуються у правових системах різних держав світу: 

1) ухвалення загального акта про адміністративну процедуру зі збереженням 

пріоритету спеціального законодавства; 2) ухвалення загального акта про 

адміністративну процедуру, що матиме вищу юридичну силу стосовно 

відповідного спеціального законодавства; 3) продовження ухвалення актів 

спеціального адміністративно-процедурного законодавства для певних сфер 

суспільних відносин або для окремих суб’єктів публічного адміністрування, 

однак із запровадженням загальних принципів адміністративної процедури в 

юридичні норми кожного спеціального законодавчого акта. 

Стверджується, що в контексті становлення й розвитку українського 

адміністративно-процедурного законодавства у зв’язку з наявною 

невпорядкованістю та розбалансованістю його систематизація й ухвалення 

загального акта (закону чи кодексу) є нагально необхідним кроком для 

повноцінного забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів 

приватних осіб. Водночас зазначено, що гіпотетично обидві названі вище 

моделі, які передбачають ухвалення загального акта про адміністративну 

процедуру, мають певні переваги й недоліки та можуть бути застосовані в 

Україні. Значно гіршим є триваючий стан нагромадження адміністративно-

процедурного законодавства, у якому окремі законодавчі акти закріплюють 

сучасні стандарти доброго (належного) адміністрування, а інші містять лише їх 

окремі елементи. Таким чином, третю з названих моделей загалом відкинуто як 

бажаний варіант для розвитку адміністративно-процедурного законодавства 

України. 

Доведено, що перша з названих моделей систематизації (ухвалення 

загального акта про адміністративну процедуру зі збереженням пріоритету 

спеціального законодавства) є найреальнішим варіантом для нашої держави, 

хоча для реалізації вимагає досить сильної політичної волі та якісного 

законопроєкту. При цьому впровадити таку модель у відповідні юридичні 
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норми також можна по-різному, беручи за основу той чи інший підхід до 

розуміння адміністративної процедури, від якого залежатиме й обсяг правового 

регулювання загального акта (закону або кодексу). Тобто йдеться про можливі 

модифікації обраної моделі систематизації адміністративно-процедурного 

законодавства. 

У підрозділі 4.3 «Обсяг правового регулювання загальних законів (кодексів) 

про адміністративну процедуру» встановлено, що в загальних актах про 

адміністративну процедуру різних держав було застосовано відмінне (як 

широке, так і вузьке) розуміння базової категорії «адміністративна процедура». 

Відповідно, істотно відмінним є обсяг правового регулювання загальних актів у 

різних юрисдикціях, які належать як до континентальної, так і до загальної 

системи права. Ці відмінності було класифіковано й описано за критеріями, 

зокрема: за сферами публічного адміністрування, на які поширюється (або не 

поширюється) загальний акт; за формами (інструментами) діяльності публічної 

адміністрації; за врегульованими стадіями адміністративної процедури; за 

рівнем включення до загального акта окремих питань правового забезпечення 

внутрішньоадміністративних процедур; за територіальною юрисдикцією 

суб’єктів публічного адміністрування, на які поширюються норми загального 

акта; за деталізованістю правового регулювання. 

Вибір того чи іншого варіанта наповнення майбутнього загального закону 

(чи кодексу) про адміністративну процедуру на базі зазначених критеріїв має 

бути належно обґрунтованим з урахуванням прогнозу його майбутньої дієвості 

у практиці діяльності публічної адміністрації в нашій країні, а не лише з огляду 

на успішний приклад певної розвиненої держави. 

У підрозділі 4.4 «Сучасні тенденції розвитку адміністративно-
процедурного законодавства в зарубіжних державах» встановлено, що в перші 

десятиліття ХХІ століття ухвалення загальних актів про адміністративну 

процедуру, яке переважно називають кодифікацією, залишається основною 

тенденцією розвитку адміністративно-процедурного законодавства в різних 

країнах світу. Водночас у державах, які ухвалили загальні акти про 

адміністративну процедуру ще в минулому столітті, об’єктивно відбувається їх 

періодична новелізація (зумовлена, наприклад, тотальним трендом до 

діджиталізації публічного адміністрування) або навіть рекодифікація (повторна 

кодифікація). З іншого боку, у правових системах із чинними загальними 

актами (законами або кодексами) про адміністративну процедуру постійно 

спостерігаються законодавчі спроби часткової декодифікації, тобто збільшення 

сфер публічного адміністрування, які регламентуються актами спеціального 

законодавства. Незважаючи на це явище, у жодному разі й у жодній сучасній 

державі загальний акт про адміністративну процедуру не було скасовано 

повністю. 

Аргументовано, що ще одним об’єктивним явищем, яке набуває щораз 

більшого поширення, є адміністративна конвергенція, або зближення підходів 

до правового регулювання адміністративної процедури в окремих країнах. При 

цьому така конвергенція відбувається як між правом окремих держав, так і з 
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використанням спільних міждержавних (міжнаціональних) надбань правової 

доктрини та відповідних нормативно-правових актів. У цьому контексті, окрім 

документів м’якого права загальноєвропейських інституцій, висвітлено низку 

положень спільної доктринальної розробки провідних європейських учених-

адміністративістів – Модельних правил адміністративної процедури 

Європейського Союзу. З’ясовано, що для України адміністративна 

конвергенція є об’єктивним явищем у зв’язку з намаганням і юридичним 

зобов’язанням держави адаптувати власне законодавство до права 

Європейського Союзу. 

Наприкінці звернено увагу на те, що законодавці багатьох зарубіжних 

держав намагаються своєчасно відповідати на нові виклики та вимоги 

суспільства щодо покращення ефективності правового забезпечення публічного 

адміністрування, на яку істотно впливають правила адміністративної 

процедури. Відповідно, встановлено тенденції вдосконалення актів 

адміністративно-процедурного законодавства останніх років, зокрема 

максимальне спрощення адміністративного провадження та переведення його 

здебільшого в електронний формат. 

Розділ 5 «Передумови та сутність систематизації адміністративно-

процедурного законодавства в Україні» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 5.1 «Соціально-політичні та правові передумови 
систематизації національного адміністративно-процедурного законодавства» 

зазначено, що проведення систематизації адміністративно-процедурного 

законодавства України з ухваленням загального закону (або кодексу) у 

політичному контексті не є пріоритетом для суспільства загалом з огляду на 

розуміння його доцільності переважно у вузьких професійних колах. За своєю 

сутністю систематизація адміністративно-процедурного законодавства є 

реформою великої частини позитивного законодавства, яка, як і будь-яка 

значна реформа, рідко підтримується соціальними групами, яких вона 

стосуватиметься (у нашому випадку передусім службовцями публічної 

адміністрації, призвичаєними до попередніх «правил гри» або їх відсутності). У 

такій ситуації всім професійним групам із науково-викладацького, політичного, 

адміністративного та суддівського середовища, що розуміють публічний 

інтерес систематизації з ухваленням загального закону (чи кодексу), варто 

мобілізуватися та об’єднати свої зусилля для досягнення бажаного результату. 

Доведено, що в юридичному контексті задекларована систематизація 

передбачає не лише ухвалення в підсумку загального акта про адміністративну 

процедуру. Величезна кількість законодавчих і підзаконних нормативно-

правових актів, що містять адміністративно-процедурні норми, має бути 

проаналізована та переглянута уповноваженими суб’єктами нормотворення 

щодо відповідності цих норм сучасним європейським стандартам 

адміністративної процедури та положенням майбутнього українського закону 

(або кодексу). Як наслідок, чимала кількість існуючих нормативно-правових 

актів України мають бути скасовані або принаймні змінені. Однак 

найважливішим завданням у юридичному контексті є формування остаточного 
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нормативного наповнення законопроєкту про адміністративну процедуру, який 

повинен стати не чужорідним тілом для правової системи з можливістю 

виникнення численних колізій, а основою формування нової інтегрованої 

системи актів національного адміністративно-процедурного законодавства. 

Підрозділ 5.2 «Огляд ключових положень проєкту Закону України «Про 
адміністративну процедуру» як основи систематизації відповідного 

законодавства» містить три параграфи, присвячені аналізу визначальних 

підходів в останньому офіційному варіанті українського законопроєкту, 

прийнятому за основу Верховною Ради України. 

У параграфі 5.2.1 «Предмет правового регулювання та вилучення зі сфери 
дії» охарактеризовано сферу дії майбутнього загального акта про 

адміністративну процедуру та зазначено, що наявний у ньому перелік вилучень 

із предмета правового регулювання загалом орієнтує потенційних користувачів, 

які будуть застосовувати цей загальний закон. Однак пропонований перелік не 

містить традиційні для багатьох держав із розвинутим адміністративно-

процедурним законодавством винятки, насамперед залишення спеціальної 

адміністративної процедури в податковій сфері (характерне, наприклад, для 

Федеративної Республіки Німеччина, Республіки Польща). З огляду на це 

запропоновано, щоб в українському загальному акті про адміністративну 

процедуру також містився конкретний перелік сфер публічного 

адміністрування або назв спеціальних законодавчих актів, на які норми цього 

базового акта не поширюються. Звичайно, якщо після професійної дискусії всіх 

стейкхолдерів буде обґрунтовано та прийнято рішення про доцільність такого 

кроку в Україні. 

У параграфі 5.2.2 «Структура та зміст законопроєкту: загальна 
характеристика» констатовано, що на структуру та зміст українського 

законопроєкту найбільше вплинуло вузьке розуміння адміністративної 

процедури з його орієнтацією виключно на регламентацію індивідуальних 

адміністративних актів (рішень) зовнішньої дії. Відповідно до такого підходу 

зміст законопроєкту не містить окремі норми, що регулюють порядок 

прийняття уповноваженими суб’єктами публічного адміністрування 

нормативно-правових актів, укладення адміністративних договорів та вчинення 

фактичних (реальних) дій. Встановлено, що пропонований підхід переважно 

зменшує значення загального акта про адміністративну процедуру, адже щодо 

інших форм (інструментів) публічного адміністрування необхідно буде 

приймати окремі законодавчі акти або із часом доповнювати сам загальний акт 

новими нормами чи навіть главами. З іншого боку, тактично це спрощує 

складність нормопроєктувальної роботи для залучених розробників. 

У параграфі 5.2.3 «Нова юридична термінологія та інші ключові новації 

законопроєкту» визначено основні новації проєкту Закону України «Про 

адміністративну процедуру», а саме: 1) запровадження істотно нової для 

національного адміністративного законодавства юридичної термінології, при 

цьому доцільність окремих категорій є дуже дискусійною; 2) закріплення 

загальних принципів адміністративної процедури та розкриття змісту кожного з 
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них в окремій статті; 3) урегулювання правового статусу ключового суб’єкта 

адміністративної процедури – адміністративного органу (суб’єкта публічного 

адміністрування); 4) закріплення широкого кола суб’єктів адміністративної 

процедури, зокрема повністю нових для українського законодавства, і їхніх 

процедурних прав та обов’язків, що схожі на процесуальні права й обов’язки 

суб’єктів судового процесу; 5) регулювання класичних процесуальних 

інститутів, які об’єктивно застосовуються також в адміністративній процедурі 

(порядку повідомлення суб’єктів про адміністративну процедуру, фіксації 

процедурних дій, документування та доказування, процедурних строків); 

6) закріплення двох основних видів адміністративного провадження – 

спрощеного (письмового) та повного (з проведенням слухання судового типу); 

7) детальне врегулювання вимог до форми та змісту, правил прийняття й 

майбутньої дії основного інструмента публічного адміністрування – 

адміністративного акта (рішення); 8) значне деталізування порівняно з нормами 

чинного законодавства України, регламентацію двох прикінцевих стадій 

адміністративної процедури – адміністративного оскарження та виконання 

адміністративних актів. 

У підрозділі 5.3 «Приведення чинного законодавства України з вмістом 

адміністративно-процедурних норм у відповідність зі стандартами 
адміністративної процедури» стверджується, що визначені в «Прикінцевих та 

перехідних положеннях» проєкту Закону України «Про адміністративну 

процедуру» положення й завдання для Кабінету Міністрів України є гарною 

основою для подальшої нормопроєктувальної та законодавчої діяльності. 

Водночас рекомендовано узгодити з положеннями майбутнього загального 

акта всі чинні нормативно-правові акти, що містять адміністративно-

процедурні норми, починаючи із загального Закону України «Про звернення 

громадян» та завершуючи нормативними рішеннями органів місцевого 

самоврядування. З огляду на особливу важливість урегулювання питання 

співвідношення майбутніх норм адміністративно-процедурного акта та 

спеціального законодавства запропоновано такий алгоритм: 

1) аналіз та ідентифікація всіх чинних законодавчих актів, що регулюють 

адміністративну процедуру в певних сферах публічного адміністрування; 

2) обґрунтування необхідності залишення чинними спеціальних 

законодавчих актів, що містять адміністративно-процедурні норми, в окремих 

сферах публічного адміністрування та закріплення їх переліку (якщо такий буде 

належно обґрунтовано і сформовано) у першій статті українського 

законопроєкту, присвяченій його предмету та сфері дії. При цьому кількість 

вилучень зі сфери дії адміністративно-процедурного акта не повинна бути 

надмірною, адже тоді нівелюється ідея загального закону (кодексу) та його 

систематизуючої ролі; усі залишені як чинні спеціальні законодавчі акти, що 

містять адміністративно-процедурні норми, необхідно узгодити із сучасними 

принципами адміністративної процедури, тобто внести до них істотні зміни й 

доповнення; 
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3) визначення детального переліку спеціальних законодавчих актів та/або 

адміністративно-процедурних норм, що в них містяться, які втрачають чинність 

із дати початку застосування загального закону (або кодексу) про 

адміністративну процедуру. 

Визнано, що практична реалізація запропонованого алгоритму 

нормопроєктувальної та законодавчої діяльності не буде простою та 

вимагатиме належної організації, інтелектуальних зусиль і додаткового часу. 

Проте підкреслено важливість не лише ухвалення загального акта, а й 

досягнення правової визначеності для всіх суб’єктів, що будуть у майбутньому 

застосовувати адміністративно-процедурні норми. 

Розділ 6 «Перспективи систематизації адміністративно-процедурного 

законодавства в Україні» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 6.1 «Систематизація законодавства та кодифікація як її 
вищий рівень» підсумовано авторське розуміння систематизації 

адміністративно-процедурного законодавства в Україні як багатопланової 

діяльності всіх залучених до нормотворення суб’єктів, що включає такі заходи: 

а) виявлення всіх чинних нормативно-правових актів (як законодавчих, так і 

підзаконних), що містять адміністративно-процедурні норми (згідно з 

усталеною теоретико-правовою класифікацією при цьому йдеться про облік та 

інкорпорацію адміністративно-процедурного законодавства як передумови його 

систематизації); б) остаточне доопрацювання та евентуальне прийняття 

Верховною Радою України загального акта про адміністративну процедуру; 

в) узгодження з нормами загального акта про адміністративну процедуру всіх 

інших нормативно-правових актів, що містять адміністративно-процедурні 

норми. 

Підтримано наукову позицію, що вищим рівнем (або найдосконалішим 

видом чи способом) систематизації законодавства є його кодифікація. Своєю 

чергою основним результатом кодифікації є ухвалення органом законодавчої 

влади кодексу. Правовий аналіз положень проєкту Закону України «Про 

адміністративну процедуру» на його відповідність до визнаних в українській 

загальній теорії права характеристик кодексу засвідчив наявність усіх ознак 

кодексу в існуючому офіційному законопроєкті. З огляду на це рекомендовано 

повернутися до первинної назви законопроєкту – Адміністративно-

процедурного кодексу України, яка буде підкреслювати найвищий рівень 

тематичної систематизації в майбутньому законодавчому акті. 

У підрозділі 6.2 «Модифікації обраної моделі систематизації 

адміністративно-процедурного законодавства в Україні» запропоновано дещо 

змінити існуючу модифікацію систематизації адміністративно-процедурного 

законодавства, яка постає зі змісту положень проєкту Закону України «Про 

адміністративну процедуру» № 3475 та його «Прикінцевих і перехідних 

положень». 

По-перше, у майбутньому загальному акті про адміністративну процедуру 

доцільно чітко визначити сфери публічного адміністрування, на які він не буде 

поширюватися. Включення до переліку винятків сфер публічного 
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адміністрування з дією спеціального законодавства в кожному випадку має 

бути попередньо обґрунтоване на спільному обговоренні за участю як 

ключових розробників українського законопроєкту, так і представників 

конкретних міністерств чи відомств. 

По-друге, рекомендовано відійти від наявного вузького підходу до 

правового забезпечення лише рішень суб’єктів публічного адміністрування 

(названих у законопроєкті адміністративними актами) та включити до 

майбутнього загального акта юридичні норми, присвячені іншим формам 

(інструментам) публічного адміністрування: загальному розпорядженню, 

адміністративному договору та фактичним (реальним) діям. Без такого 

включення у правовому регулюванні адміністративної процедури залишаться 

чималі прогалини, які із часом усе одно треба буде заповнювати. Водночас 

порядок прийняття уповноваженими суб’єктами публічного адміністрування 

підзаконних нормативно-правових актів усе-таки варто передбачити в іншому 

законодавчому акті, оскільки тут ідеться про вид процедури, за змістом 

максимально наближений до законодавчої. 

По-третє, рекомендовано переглянути підходи до регулювання стадії 

виконання адміністративних рішень з огляду на повне й системне узгодження 

положень відповідного розділу загального акта про адміністративну процедуру 

з нормами законів України «Про виконавче провадження» та «Про органи та 

осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 

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

судових, так і адміністративних рішень. 

По-четверте, у зв’язку з великою кількістю індивідуальних 

адміністративних рішень, що приймаються місцевими радами та їх 

виконавчими комітетами відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», варто розширити нормативне забезпечення 

діяльності колективних (колегіальних) суб’єктів публічного адміністрування в 

адміністративно-процедурному законопроєкті. 

У підрозділі 6.3 «Систематизація адміністративно-процедурного 

законодавства як ціль у публічному праві та механізм її реалізації» підтримано 

доктринальну позицію щодо необхідності врахування під час здійснення 

систематизації адміністративно-процедурного законодавства всіх складових 

елементів описаного українськими вченими-адміністративістами механізму 

його кодифікації: об’єкта, суб’єкта, підсумкового акта, принципів, мети, 

завдань, функцій і методів. Зроблено застереження, що недооцінка будь-якого 

із зазначених складових елементів може призвести до не надто якісного 

результату майбутньої систематизації. 

Оскільки для здійснення повноцінної систематизації необхідно буде не 

лише ухвалити загальний акт про адміністративну процедуру, а й узгодити з 

адміністративно-процедурними стандартами численні спеціальні законодавчі та 

підзаконні нормативно-правові акти, ця робота вимагатиме максимального 

залучення всіх заінтересованих груп суб’єктів: науковців і викладачів 
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адміністративно-правових дисциплін, політичних діячів, публічних службовців 

та адміністративних суддів. 
 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 

проблеми щодо становлення й систематизації адміністративно-процедурного 

законодавства в Україні. За результатами дисертаційної роботи сформульовано 

такі основні висновки: 

1. Встановлено, що адміністративно-процедурне законодавство в державах 

Європи почало формуватися лише наприкінці ХІХ сторіччя. У цей період 

з’явилися перші спроби законодавчого регулювання деяких елементів 

адміністративної процедури (наприклад, у Королівстві Іспанія, окремих 

німецьких землях), які ще не можна назвати системними. Повноцінне ж 

розроблення ключових ідей адміністративно-процедурного права та ухвалення 

відповідних актів адміністративно-процедурного законодавства відбувалося 

вже впродовж ХХ століття. 

Констатовано, що найістотніший вплив на становлення й розвиток 

адміністративно-процедурного законодавства в різних правових системах 

справили такі законодавчі акти: а) прийнятий у 1925 р. Закон про загальну 

адміністративну процедуру Австрійської Республіки, а також три пов’язані з 

ним законодавчі акти, що в сукупності становлять першу у світі систематизацію 

відповідного законодавства; б) прийнятий у 1946 р. федеральний Акт про 

адміністративну процедуру Сполучених Штатів Америки; в) прийнятий у 

1976 р. Закон про адміністративну процедуру Федеративної Республіки 

Німеччина. Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття ухвалення загальних 

актів (законів, кодексів) про адміністративну процедуру ставало щораз 

поширенішим і перетворилося на світову тенденцію розвитку законодавства в 

публічно-правовій сфері. 

2. З’ясовано, що становлення адміністративно-процедурного законодавства 

на українських землях у минулому сторіччі відбувалося під об’єктивним 

впливом правових систем існуючих у відповідні історичні періоди держав та 

істотно відрізнялося в міжвоєнний період на різних територіях. Ухвалені з 

використанням досвіду першої австрійської кодифікації загальні акти про 

адміністративну процедуру (адміністративне провадження) Республіки Польща 

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

землях у період 1928–1939 рр. Водночас для радянської правової системи 

прийняття загального законодавчого акта про адміністративну процедуру 

ніколи не було пріоритетом у нормотворчій діяльності. Ухвалений у 1927 р. та 

чинний із багатьма вилученнями до середини 1950-х рр. Адміністративний 

кодекс Української Радянської Соціалістичної Республіки містив низку 

адміністративно-процедурних норм, проте все-таки мав змішаний характер і 

регулював здебільшого адміністративно-правові відносини матеріального 

характеру. 
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Встановлено, що в післявоєнний період у доктрині радянського 

адміністративного права робилися спроби розвинути теоретичні засади 

адміністративної процедури (управлінських процедур за тогочасною 

термінологією). Однак підходи провідних радянських науковців до цього 

напряму адміністративно-правової науки не привели до формування цілісної 

концепції становлення й розвитку адміністративно-процедурного права. 

Водночас у деяких державах колишнього соціалістичного блоку (зокрема, у 

Республіці Польща, Угорщині та Югославії) було ухвалено загальні акти про 

адміністративну процедуру, базовані на попередньому довоєнному 

законодавстві, хоч і пристосовані до специфіки нового політичного режиму. На 

відміну від названих соціалістичних держав, правове забезпечення 

адміністративної процедури в Українській Радянській Соціалістичній 

Республіці об’єктивно перебувало в орбіті радянського законодавства та не 

належало до найрозвинутіших порівняно з іншими сферами регулюючого 

впливу права. 

3. Доведено відсутність системного розвитку адміністративно-процедурного 

законодавства й у наступний історичний період – з моменту проголошення 

незалежності України та фактично дотепер. Такий стан був зумовлений, 

особливо на початку періоду, недостатнім ступенем дослідження тематики 

адміністративної процедури у працях вітчизняних науковців. У програмно-

політичних документах загальнодержавного рівня доцільність розвитку 

національного адміністративно-процедурного законодавства варто виводити з 

положень затвердженої Указом Президента України від 22 липня 1998 р. 

Концепції адміністративної реформи в Україні, де в контексті покращення 

законодавчого регулювання механізму позасудового захисту прав і свобод 

громадян було визнано необхідність прийняття окремого Адміністративно-

процедурного (процедурального) кодексу України. 

Зазначено, що за відсутності основоположного загального акта про 

адміністративну процедуру суб’єкти правотворчості в нашій державі 

(починаючи з Верховної Ради України та завершуючи місцевими радами) 

приймали та продовжують приймати численні нормативно-правові акти, що 

містять адміністративно-процедурні норми. При цьому рівень і якість 

правового регулювання адміністративної процедури в цих нормативно-

правових актах істотно відрізняється. У результаті становлення й розвиток 

адміністративно-процедурного законодавства відбувається досить хаотично. 

Процедурно-правове забезпечення одних сфер публічного адміністрування є 

краще розвинутим, а в інших залишається на рівні застарілих підходів із 

середини минулого століття. Таким чином, сучасний стан адміністративно-

процедурного законодавства України можна охарактеризувати як не надто 

систематизовану сукупність нормативно-правових актів із різним вмістом 

адміністративно-процедурних норм. 

4. Визначено існуючий стан розвитку адміністративно-процедурного 

законодавства України як такий, що не забезпечує належну реалізацію прав і 

свобод, а також виконання обов’язків приватними особами у відносинах із 
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суб’єктами публічного адміністрування. З-поміж основних недоліків цього 

стану варто назвати такі: 

а) чинні нормативно-правові акти, що містять адміністративно-правові 

норми, лише частково відповідають сучасним світовим і європейським 

принципам адміністративної процедури; зокрема, у жодному законодавчому 

акті України досі не передбачене суб’єктивне право приватних осіб на добре 

(належне) адміністрування з боку уповноважених органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування; 

б) як законодавчі, так і підзаконні нормативно-правові акти, що 

регламентують адміністративну процедуру, містять інші численні прогалини, 

наприклад, у них не передбачені правові норми про підстави й порядок 

відкликання власних рішень суб’єктами публічного адміністрування, що стає 

однією з причин виникнення публічно-правових спорів та необхідності 

звернення громадян до адміністративних судів, які по-різному вирішують такі 

спори в умовах відсутності нормативно-правового регулювання; 

в) правове регулювання адміністративної процедури міститься здебільшого 

в підзаконних нормативно-правових актах, що є об’єктивним явищем за 

відсутності належного правового забезпечення на законодавчому рівні, проте 

негативно впливає на обізнаність приватних осіб із чинними адміністративно-

правовими нормами, а в разі регулювання локальними актами може створювати 

необґрунтовані відмінності процедурних норм у різних адміністративно-

територіальних одиницях; 

г) наявна багатоплановість правового забезпечення адміністративної 

процедури в законодавчих актах трьох типів – загальних (наприклад, Закону 

України «Про звернення громадян»), рамкових (наприклад, Закону України 

«Про основи державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності») та спеціальних (наприклад, Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності») – є передумовою для виникнення колізій, що також 

негативно впливають на адміністративну практику, а отже, і на рівень реалізації 

приватними особами своїх прав і свобод та виконання ними обов’язків. 

Аргументовано, що для нашої держави, яка фактично втратила декілька 

десятків років для належного розвитку адміністративно-процедурного 

законодавства, його повноцінне становлення й систематизація набувають 

особливої ваги. Це потрібно насамперед її громадянам та суб’єктам 

господарювання, які об’єктивно зацікавлені в чітких і зрозумілих «правилах 

гри» у відносинах із суб’єктами публічного адміністрування, що базуються на 

сучасних та випробуваних у правозастосовній діяльності стандартах 

адміністративної процедури розвинених держав і провідних міждержавних 

утворень. 

5. Встановлено основні елементи сутності правового регулювання 

адміністративної процедури, яка мала би стати загальною для всіх суб’єктів 

публічного адміністрування в нашій державі, зокрема: 

а) законодавче закріплення спільних стандартів порядку прийняття рішень 

та вчинення інших дій для всіх суб’єктів публічного адміністрування незалежно 
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від сфери, змісту чи території діяльності; фактично йдеться про повноцінну 

реалізацію положення частини другої статті 19 Конституції України про 

обов’язок органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх 

посадових осіб діяти у спосіб, передбачений законодавством; 

б) досить детальна регламентація всіх можливих стадій прийняття рішень та 

вчинення інших дій суб’єктами публічного адміністрування (від ініціювання 

адміністративного провадження до виконання рішення в добровільному чи 

примусовому порядку); 

в) визначення у відповідних юридичних нормах процедурних прав та 

обов’язків приватних осіб та інших суб’єктів у правовідносинах із суб’єктами 

публічного адміністрування, без чого не можна забезпечити належну 

реалізацію, а також наступний захист відповідних прав, свобод і законних 

інтересів; 

г) максимальне закріплення механізмів урахування інтересів зацікавлених 

суб’єктів права в адміністративній процедурі, що сприятиме запобіганню 

виникненню конфліктів у публічно-правовій сфері, а також уникненню їх 

переростання в юридичні спори, а отже, дасть змогу зменшити навантаження на 

судову владу. 

6. Виділено три основні моделі систематизації адміністративно-

процедурного законодавства, що відображають співвідношення актів 

загального й спеціального законодавства та застосовуються у правових 

системах різних держав світу: а) ухвалення загального акта (закону або 

кодексу) про адміністративну процедуру зі збереженням пріоритету 

спеціального законодавства; б) ухвалення загального акта про адміністративну 

процедуру, що має вищу юридичну силу стосовно відповідного спеціального 

законодавства; в) ухвалення актів спеціального адміністративно-процедурного 

законодавства для певних сфер суспільних відносин, однак з імплементацією 

загальних принципів адміністративної процедури в юридичні норми кожного 

спеціального законодавчого акта. 

Підтримано як найбільш реалістичну першу з названих моделей 

систематизації – ухвалення загального акта про адміністративну процедуру з 

одночасним пріоритетом актів спеціального законодавства. При цьому 

впровадження цієї моделі у відповідні юридичні норми також може відбуватися 

по-різному. Зокрема, відмінності будуть зумовлені вибором того чи іншого 

підходу до розуміння адміністративної процедури, від якого своєю чергою буде 

залежати обсяг правового регулювання загального акта. Тобто йдеться про 

можливі варіанти (модифікації) обраної моделі систематизації адміністративно-

процедурного законодавства. 

7. Окреслено критерії, за якими відрізняються модифікації обраної певними 

країнами моделі систематизації адміністративно-процедурного законодавства в 

державах, які належать як до континентальної, так і до англо-американської 

правових систем та ухвалили свого часу загальний акт (закон чи кодекс) про 

адміністративну процедуру. Визначальними критеріями, за якими обирають 

відповідну модифікацію, названо такі: а) сфери публічного адміністрування, на 



29 
 

які поширюється (або не поширюється) загальний акт про адміністративну 

процедуру; б) форми (інструменти) діяльності публічної адміністрації, які 

регламентуються загальним актом про адміністративну процедуру; в) стадії 

адміністративного провадження, що охоплюються юридичними нормами 

загального акта; г) включення до загального акта окремих питань правового 

забезпечення внутрішньоадміністративних процедур; д) територіальну 

юрисдикцію суб’єктів публічного адміністрування, на яких поширюються 

норми загального акта про адміністративну процедуру; е) деталізованість 

правового регулювання. 

Зазначено, що вибір того чи іншого варіанта наповнення майбутнього 

загального акта про адміністративну процедуру в Україні на базі зазначених 

критеріїв (тобто його модифікація) має бути належно обґрунтований з 

урахуванням прогнозу його майбутньої дієвості у практиці діяльності публічної 

адміністрації нашої держави, а не лише з огляду на успішний приклад окремої 

розвиненої держави. 

8. Запропоновано дещо змінити існуючу модифікацію систематизації 

адміністративно-процедурного законодавства, яка постає зі змісту положень 

проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру» № 3475 та його 

«Прикінцевих і перехідних положень». Насамперед у майбутньому загальному 

акті про адміністративну процедуру доцільно чітко визначити сфери 

публічного адміністрування, на які він не буде поширюватися. Включення до 

переліку винятків сфер публічного адміністрування з дією спеціального 

законодавства в кожному випадку має бути попередньо обґрунтоване за участю 

як ключових розробників українського законопроєкту, так і представників 

конкретного міністерства чи відомства. Така кількість винятків не має бути 

надмірною, адже в такому випадку нівелюється роль загального акта про 

адміністративну процедуру. 

Рекомендовано відійти від наявного вузького підходу до правового 

забезпечення лише рішень суб’єктів публічного адміністрування (названих 

адміністративними актами) та включити до майбутнього українського 

законопроєкту юридичні норми, присвячені іншим формам (інструментам) 

публічного адміністрування: загальному розпорядженню, адміністративному 

договору та фактичним (реальним) діям. Без такого включення у правовому 

регулюванні адміністративної процедури залишаться чималі прогалини, які із 

часом усе одно треба буде заповнювати. Існуюче ж в офіційному законопроєкті 

№ 3475 положення про те, що загальні принципи адміністративної процедури 

поширюються на іншу адміністративну діяльність адміністративних органів, 

вважаємо недостатнім. 

Водночас не підтримано наявний у законодавчих актах деяких зарубіжних 

держав підхід про об’єднання в загальному акті про адміністративну процедуру 

всіх рішень суб’єктів публічного адміністрування (не лише індивідуальних і 

змішаних, а й нормативних). Оскільки тут ідеться про вид процедури, який за 

змістом максимально наближений до законодавчої, порядок прийняття 

уповноваженими суб’єктами публічного адміністрування підзаконних 
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нормативно-правових актів усе-таки варто передбачити в іншому 

законодавчому акті. 

Запропоновано переглянути підходи до регулювання стадії виконання 

адміністративних рішень через повне й системне узгодження положень 

відповідного розділу загального акта про адміністративну процедуру з нормами 

законів України «Про виконавче провадження» та «Про органи та осіб, які 

здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», які 

необхідно істотно доповнити та переорієнтувати на виконання як судових, так і 

адміністративних рішень. 

У зв’язку з великою кількістю індивідуальних адміністративних рішень, що 

приймаються місцевими радами та їх виконавчими комітетами відповідно до 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рекомендовано 

розширити нормативне забезпечення діяльності колективних (колегіальних) 

суб’єктів публічного адміністрування в адміністративно-процедурному 

законопроєкті. 

9. Доведено, що обов’язковою частиною систематизації адміністративно-

процедурного законодавства України є не лише ухвалення загального акта, а й 

узгодження з його положеннями та сучасними загальноєвропейськими 

стандартами інших нормативно-правових актів України, як законодавчих, так і 

підзаконних. Усі чинні нормативно-правові акти, що містять адміністративно-

процедурні норми (починаючи із загального за змістом Закону України «Про 

звернення громадян» і завершуючи нормативними рішеннями органів 

місцевого самоврядування), повинні бути узгоджені з положеннями загального 

акта про адміністративну процедуру. З огляду на особливу важливість 

урегулювання питання співвідношення майбутніх норм адміністративно-

процедурного акта та спеціального законодавства запропоновано такий 

алгоритм узгодження спеціальних законодавчих актів із положеннями 

загального акта: 

а) аналіз та ідентифікація всіх чинних законодавчих актів, що регулюють 

адміністративну процедуру в певних сферах публічного адміністрування; 

б) обґрунтування необхідності залишення чинними спеціальних 

законодавчих актів, що містять адміністративно-процедурні норми, в окремих 

сферах публічного адміністрування та закріплення їх переліку (якщо такий буде 

належно обґрунтований і сформований) на початку загального акта в 

положеннях, присвячених його предмету та сфері дії; при цьому залишені 

чинними спеціальні законодавчі акти, що містять адміністративно-процедурні 

норми, необхідно узгодити із сучасними принципами та стандартами 

адміністративної процедури, тобто внести до них вагомі зміни й доповнення; 

в) визначення детального переліку спеціальних законодавчих актів та 

адміністративно-процедурних норм, що в них містяться, які втрачають чинність 

із дати початку застосування загального акта про адміністративну процедуру. 

Підкреслено, що реалізація пропонованого алгоритму нормопроєктувальної 

та законодавчої діяльності не буде простою та вимагатиме належної організації, 

інтелектуальних зусиль і додаткового часу. При цьому також вказано на 
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важливість не лише ухвалення загального акта, а й максимального досягнення 

правової визначеності для всіх суб’єктів, які будуть застосовувати 

адміністративно-процедурні норми в майбутньому. 

10. Підтримано позицію українських і зарубіжних теоретиків права про те, 

що вищим рівнем (або найдосконалішим видом чи способом) систематизації 

законодавства є його кодифікація, основним результатом якої є ухвалення 

органом законодавчої влади кодексу. Правовий аналіз положень проєкту 

Закону України «Про адміністративну процедуру» № 3475 щодо його 

відповідності до визнаних в українській загальній теорії права характеристик 

кодексу свідчить про наявність практично всіх ознак кодексу в існуючому 

офіційному законопроєкті. З огляду на це рекомендовано повернутися до 

первинної назви законопроєкту – Адміністративно-процедурного кодексу 

України, яка буде підкреслювати найвищий рівень тематичної систематизації. 

Водночас зазначено, що відмінність будь-якого кодексу від звичайних 

законів вимірюється двома визначальними характеристиками: повнотою та 

виключністю правового регулювання. Звернено увагу на те, що в офіційному 

українському законопроєкті ідеального досягнення цих двох характеристик в 

існуючому варіанті поки що немає. У частині повноти в його статтях не 

містяться юридичні норми про порядок вчинення всіх форм публічного 

адміністрування, які забезпечуються відповідними суб’єктами. Стосовно ж 

виключності пропонований варіант передбачає для загального акта про 

адміністративну процедуру субсидіарне застосування та фактично необмежені 

можливості для правового регулювання адміністративної процедури у 

спеціальних законодавчих актах. З огляду на наведене існуючий український 

законопроєкт запропоновано доповнити положеннями, які би наблизили його 

зміст до більшого наповнення двома зазначеними характеристиками. При 

цьому зауважено, що навіть існуючий варіант має цілком достатні ознаки для 

того, щоб назвати загальний акт про адміністративну процедуру не законом, а 

кодексом. 

11. З’ясовано, що в перших десятиліттях ХХІ століття систематизація з 

ухваленням загальних актів про адміністративну процедуру, яку переважно 

називають кодифікацією, залишається основною тенденцією розвитку 

адміністративно-процедурного законодавства в різних країнах світу. Водночас 

у державах, які прийняли загальні акти про адміністративну процедуру ще в 

минулому столітті, об’єктивно відбувається їх періодична новелізація 

(зумовлена, зокрема, загальним трендом до діджиталізації публічного 

адміністрування) чи навіть рекодифікація (повторна кодифікація), а також 

адміністративна конвергенція, або зближення підходів до правового 

регулювання адміністративної процедури в окремих країнах, шо є особливо 

актуальним для України у зв’язку з намаганням і юридичним зобов’язанням 

держави адаптувати власне законодавство до права Європейського Союзу. 

З іншого боку, у правових системах із чинними загальними актами про 

адміністративну процедуру постійно відбуваються законодавчі спроби 

часткової декодифікації, тобто збільшення сфер публічного адміністрування, 
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які регламентуються актами спеціального законодавства. В Україні такий 

підхід було проявлено вже на етапі законопроєктної роботи через намагання 

багатьох представників центральних органів виконавчої влади спеціальної 

компетенції вилучити власну сферу публічного адміністрування з дії загального 

акта. Незважаючи на тенденцію декодифікації, у жодному випадку та в жодній 

сучасній державі чинний загальний акт про адміністративну процедуру не було 

скасовано повністю. 

12. Продемонстровано багатоаспектність діяльності щодо систематизації 

адміністративно-процедурного законодавства в Україні, що полягатиме у 

впорядкуванні та істотному оновленні нормативно-правових актів, які містять 

адміністративно-процедурні норми, та включатиме такі заходи: 

а) виявлення всіх чинних нормативно-правових актів (як законодавчих, так і 

підзаконних), що містять адміністративно-процедурні норми; згідно з 

усталеною теоретико-правовою класифікацією при цьому йдеться про облік та 

інкорпорацію адміністративно-процедурного законодавства як передумови його 

систематизації; 

б) остаточне доопрацювання та евентуальне прийняття Верховною Радою 

України загального акта про адміністративну процедуру; формування його 

остаточного нормативного наповнення не має призвести до нових прогалин і 

колізій, навпаки, він повинен стати основою формування повноцінної системи 

актів національного адміністративно-процедурного законодавства; 

в) узгодження з нормами загального акта про адміністративну процедуру 

всіх інших нормативно-правових актів, що містять адміністративно-процедурні 

норми; ця робота стосується також перегляду численних підзаконних 

нормативно-правових актів, ухвалених у різні періоди як органами виконавчої 

влади, так і органами місцевого самоврядування. 

Підсумовано, що нормотворча діяльність із систематизації адміністративно-

процедурного законодавства є необхідним складником наближення до 

задекларованого в Конституції України ідеалу правової держави в частині 

регулюючого впливу публічного права. 
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АНОТАЦІЇ 

 

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

становлення та систематизація. – 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, 2021. 

Робота є одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

комплексних досліджень, що присвячені становленню й систематизації 

адміністративно-процедурного законодавства в Україні. У дисертації наведено 

теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми, зокрема 

розкрито еволюцію і зміст адміністративно-процедурного законодавства, а 

також шляхи його систематизації в Україні. 

Визначено законодавчі акти та їх основні положення, що найістотніше 

вплинули на становлення й розвиток національного адміністративно-

процедурного законодавства в різних правових системах, зокрема, держав, до 

яких належали українські землі впродовж ХХ століття. 

Поглиблено сучасні наукові дослідження щодо сутності та видів 

адміністративної процедури як ключової категорії адміністративно-

процедурного законодавства, проаналізовано її співвідношення із суміжними 

правовими поняттями. Охарактеризовано концепцію доброго (належного) 

адміністрування як основу сучасного правового забезпечення адміністративної 

процедури, що своєю чергою складається з певних принципів і правил. 

Досліджено сучасний стан розвитку адміністративно-процедурного 

законодавства в Україні та охарактеризовано його як такий, що містить 

численні прогалини та не забезпечує належну реалізацію прав і свобод, а також 

виконання обов’язків приватними особами у відносинах із суб’єктами 

публічного адміністрування. 

Виділено три основні моделі систематизації адміністративно-процедурного 

законодавства, які відображають співвідношення загального й спеціального 
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законодавства та застосовуються у правових системах різних держав світу, 

обґрунтовано доцільність використання в Україні моделі з ухваленням 

загального акта про адміністративну процедуру та одночасним пріоритетом 

актів спеціального законодавства. 

Встановлено критерії, за якими відрізняються модифікації певної моделі 

систематизації адміністративно-процедурного законодавства, та запропоновано 

дещо змінити існуючу модифікацію з офіційного законопроєкту «Про 

адміністративну процедуру», зокрема, щодо чіткого й попередньо 

обґрунтованого визначення сфер публічного адміністрування, на які він не буде 

поширюватися. 

Доведено, що обов’язковою частиною систематизації адміністративно-

процедурного законодавства України є не лише ухвалення загального акта, а й 

узгодження з його положеннями та сучасними загальноєвропейськими 

стандартами адміністративної процедури інших нормативно-правових актів 

України (як законодавчих, так і підзаконних). 

Визначено алгоритм майбутньої систематизації адміністративно-

процедурного законодавства в Україні як багатопланової діяльності з 

упорядкування та істотного оновлення нормативно-правових актів, що містять 

адміністративно-процедурні норми. 

Ключові слова: адміністративна процедура, адміністративне 
провадження, добре (належне) адміністрування, загальний акт, 

законодавство, кодифікація, систематизація. 
 

Школык А.М. Административно-процедурное законодательство в 

Украине: становление и систематизация. – 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, 2021. 

Работа является одним из первых в отечественной административно-

правовой науке комплексных исследований, посвященных становлению и 

систематизации административно-процедурного законодательства в Украине. В 

диссертации приводится теоретическое обобщение и новое решение научной 

проблемы, а именно раскрыта эволюция и содержание административно-

процедурного законодательства, а также пути его систематизации в Украине. 

Определены законодательные акты и их основные положения, которые 

наиболее существенно повлияли на формирование и развитие национального 

административно-процедурного законодательства в различных правовых 

системах, в частности, государств, к которым принадлежали украинские земли 

на протяжении ХХ столетия. 

Углублены современные научные исследования о сущности и видах 

административной процедуры как ключевой категории административно-

процедурного законодательства, проанализировано ее соотношение со 

смежными правовыми понятиями. 
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Установлено содержание правового регулирования административной 

процедуры, которое могло бы стать общим для всех субъектов публичного 

администрирования в Украине: органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления и иных уполномоченных государством субъектов. 

Охарактеризована концепция хорошего (надлежащего) администрирования как 

базис современного правового обеспечения административной процедуры, что 

в свою очередь состоит из определенных принципов и правил. 

Исследовано современное состояние развития административно-

процедурного законодательства в Украине, оно охарактеризовано как 

содержащее многочисленные пробелы и не обеспечивающее надлежащую 

реализацию прав и свобод, а также исполнение обязанностей частными лицами 

в отношениях с субъектами публичного администрирования. 

Выделены три основные модели систематизации административно-

процедурного законодательства, которые отображают соотношение общего и 

специальных законодательных актов и применяются в правовых системах 

разных государств мира, обоснована целесообразность использования в 

Украине модели с принятием общего акта об административной процедуре и 

одновременным приоритетом актов специального законодательства. 

Установлены критерии, по которым отличаются модификации выбранной в 

определенной стране модели систематизации административно-процедурного 

законодательства, и предложено несколько изменить существующую 

модификацию, которая вытекает из содержания положений официального 

законопроекта «Об административной процедуре», в частности, относительно 

четкого и предварительно обоснованного определения сфер публичного 

администрирования, на которые он не будет распространяться. Рекомендуется 

отойти от имеющегося узкого подхода к правовому обеспечению только 

решений субъектов публичного администрирования и включить в будущий 

украинский общий акт об административной процедуре юридические нормы, 

посвященные другим формам (инструментам) публичного администрирования: 

общему распоряжению, административному договору и фактическим 

(реальным) действиям. 

Доказано, что обязательной частью систематизации административно-

процедурного законодательства Украины является не только принятие общего 

акта, но и приведение в соответствие (согласование) с его положениями и 

современными общеевропейскими стандартами административной процедуры 

других нормативно-правовых актов Украины (как законодательных, так и 

подзаконных). Предложено вернуться к первоначальному названию проекта 

общего акта об административной процедуре – Административно-

процедурному кодексу Украины, которое будет подчеркивать высокий уровень 

тематической систематизации, а также предусматривать частичное расширение 

предмета правового регулирования. При этом отмечена важность не только 

принятия общего акта об административной процедуре, но и максимального 

достижения правовой определенности для всех субъектов, которые будут 

применять административно-процедурные нормы в будущем. 
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Определен алгоритм будущей систематизации административно-

процедурного законодательства в Украине как многоплановой деятельности по 

упорядочению и существенному обновлению нормативно-правовых актов, 

содержащих административно-процедурные нормы. Установлено, что этот 

алгоритм будет включать такие действия: а) анализ и идентификацию всех 

действующих специальных законодательных актов, регулирующих 

административную процедуру в определенных сферах публичного 

администрирования; б) обоснование необходимости оставления в силе таких 

специальных законодательных актов и закрепление их исчерпывающего 

перечня в первых статьях общего акта; в) приведение в соответствие с 

современными принципами и стандартами административной процедуры 

оставленных в силе специальных законодательных актов, содержащих 

административно-процедурные нормы, и внесение в них соответствующих 

изменений и дополнений; г) определение детального перечня специальных 

законодательных актов и административно-процедурных норм, содержащихся в 

них, которые теряют силу с даты начала применения общего акта об 

административной процедуре. 

Ключевые слова: административная процедура, административное 

производство, законодательство, кодификация, общий акт, систематизация,  
хорошее (надлежащее) администрирование. 

 

Shkolyk A.M. Administrative procedural legislation in Ukraine: formation 

and systematization. – Manuscript. 

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

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

Zaporizhzhia, 2021. 

The paper is one of the first in the domestic administrative and legal science 

comprehensive research which deals with the formation and systematization of 

administrative procedural legislation in Ukraine. The dissertation provides a 

theoretical generalization and a new solution to the scientific problem: the evolution 

and content of administrative procedure legislation, as well as ways of its 

systematization in Ukraine. 

The legislative acts and their main provisions that most significantly influenced 

the formation and development of national administrative procedural legislation in 

various legal systems, including the states to which the Ukrainian lands belonged 

during the 20th century, are identified. 

Modern scientific research on the nature and types of administrative procedure as 

a key category of corresponding legislation has been deepened and the relationship 

with connected legal concepts has been analyzed. The concept of good administration 

is described as the basis of modern legal support of administrative procedure, which 

in turn consists of certain principles and rules. 

The current state of development of administrative procedural legislation in 

Ukraine is studied and characterized as one that contains numerous gaps and does not 
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ensure the proper implementation of rights and freedoms, as well as the performance 

of duties by individuals in relations with public administration entities. 

Three main models of systematization of administrative procedural legislation, 

which reflect the correlation of general and special legislation, are used in the legal 

systems of different countries. The feasibility of using the model in Ukraine with the 

adoption of a general act on administrative procedure and priority of special 

legislation is justified. 

The criteria for modifications of the model of systematization of administrative-

procedural legislation chosen in a certain country are different and it is proposed to 

change the existing modification, which follows from the content of the provisions of 

the official draft of Law of Ukraine “On Administrative Procedure” to somewhat 

different ones, and first of all, in terms of clear and well-founded definition of areas 

of public administration to which it will not apply. 

It is proved that the obligatory part of systematization of the administrative-

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

bringing in compliance with its provisions and modern European standards of 

administrative procedure of other normative acts of Ukraine: both legislative and by-

laws. 

The algorithm of future systematization of administrative procedural legislation 

in Ukraine as a multifaceted activity of streamlining and significant updating of 

regulations with the content of administrative-procedural norms is determined. 

Key words: administrative procedure, administrative proceeding, codification, 
general act, good administration, legislation, systematization. 
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