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АНОТАЦІЯ  

 

Мілієнко О.А. Теоретико-прикладні аспекти застосування 

адміністративних актів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2021. 

У роботі на підставі комплексного  аналізу наявних наукових та 

нормативних джерел обґрунтовано концептуальну модель застосування 

адміністративних актів в умовах реалізації євроінтеграційних процесів в 

України, виокремлено проблеми його нормативного закріплення та 

практичної реалізації, а також сформульовано пропозиції щодо 

вдосконалення чинного законодавства в цій сфері і практики його 

застосування.  

Визначено історіографічні та методологічні засади дослідження 

застосування адміністративних актів. Здійснено характеристику публічно-

управлінських відносин як сфери застосування адміністративних актів. 

Здійснено характеристику системи інструментів публічного управління та 

визначення в ній місця адміністративних актів. 

Обґрунтовано авторський підхід до розуміння адміністративного акта 

як рішення суб’єкта владних повноважень (органа державної влади, органа 

місцевого самоврядування, іншого суб’єкта, уповноваженого на здійснення 

публічно-управлінських функцій) у індивідуальній адміністративній справі, 

що проголошено в усній (словесній) формі, в письмовій документарній чи 

електронній формах, в автоматичному режимі (на підставі отриманих 

документів у машинозчитуваному форматі), в результаті якого виникають, 

змінюються чи припиняються відносини у публічно-сервісної, контрольно-

наглядової, інформаційно-орієнтовної сферах суспільного життя. 
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Аргументовано необхідність нормативного закріплення вимоги 

дотримання принципів соціального партнерства та соціальної справедливості 

як ознаки адміністративного акта, що визначено як характерна складова 

функціонування публічно-сервісної держави. 

З метою підвищення ефективності впровадження концепції 

електронного урядування аргументовано, що до форм офіційного 

оприлюднення адміністративного акта відноситься його розміщення на 

офіційному сайті органу державної влади чи місцевого самоврядування. 

Задля оптимізації розгляду та вирішення адміністративних спорів, де 

предметом оскарження виступають позовні вимоги щодо дотримання 

процедури ухвалення адміністративних актів, а також задля забезпечення 

реалізації ідеї електронного судочинства, що сприятиме впровадженню 

принципів процесуальної економії часу та оперативності врегулювання 

адміністративних справ, обґрунтовано доцільність законодавчого визнання за 

належне сповіщення учасників адміністративно-судочинного провадження 

розміщення на офіційному сайті суб’єкта владних повноважень, 

правомочного врегулювати правовий конфлікт, повідомлення про 

призначення до проведення підготовчого засідання та засідання по суті 

справи. 

Обґрунтовано допустимість ухвалення адміністративного акта шляхом 

мовчазної згоди у разі, якщо споживачем адміністративної послуги подано в 

установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, але у 

встановлений законом строк документ дозвільного характеру або рішення 

про відмову у його видачі адміністративним органом відповідний 

адміністративний акт не видано та не направлено. 

Визначено доцільність нормативного закріплення положення про 

здійснення публічної оферти укладення адміністративного договору як 

інструменту публічного управління шляхом розміщення зовнішньої реклами 

чи оголошення на офіційному сайті адміністративного органу.  
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Здійснено класифікацію видів бездіяльності адміністративного органу, 

до яких віднесено «адміністративне мовчання», «затримка ухвалення 

адміністративного акта», що відносяться до неправомірних діянь суб’єкта 

владних повноважень. 

Охарактеризовано поняття, ознаки адміністративних актів та їх 

класифікація. Встановлено умови чинності та умови дії адміністративних актів. 

Визначено теоретичні та практичні аспекти реалізації форм адміністративного 

акта в сучасних умовах євроінтеграційних процесів в Україні. Охарактеризовано 

європейські та світові стандарти здійснення процедури прийняття 

адміністративних актів. 

Удосконалено наукові підходи до розуміння адміністративного акта як 

юридичного факта, на підставі якого виникають, змінюються чи 

припиняються публічно-управлінські відносини; як форми 

правозастосування, що здатна відобразити ефективність галузевого та 

міжгалузевого законодавства; як способу індивідуально-правового 

регулювання, зміст процедури реалізації якого має відбуватися із 

врахуванням принципів добросовісності, розумності та соціальної 

справедливості.  

Удосконалено теоретико-прикладні підходи до здійснення класифікації 

адміністративних актів, серед критеріїв якої виокремлено: сферу публічно-

управлінської діяльності; суб’єкта видання;  форма адміністративного акта; 

зміст адміністративного акта; момент набуття чинності; при цьому з точки 

зору ефективності практики правозастосування визначено доцільність 

зосередження уваги на визначенні особливостей дотримання вимог 

відповідності вимогам чинного законодавства, що дозволяє відокремити 

нікчемні адміністративні акти (акти, недійсність яких визначається з моменту 

їх прийняття) та оспорювані адміністративні акти (що вимагають доведення 

їх недійсності у судовому порядку). 

Охарактеризовано науково-практичні положення щодо розуміння 

доцільності відмежування «умов дії адміністративних актів» (де встановлено 
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положення щодо їх застосування у часі, у просторі та за колом осіб, при 

цьому наголошено дія акта припиняється у разі його належного виконання) 

та «умов чинності адміністративних актів» (до яких віднесено дотримання 

процедури їх розробки, ухвалення та оприлюднення; дотримання вимог щодо 

встановленої форми адміністративного акта; відповідність змісту 

адміністративного акта положенням чинного законодавства України; 

спрямованість на виникнення, зміну та припинення публічно-управлінських 

відносин; наявність необхідного обсягу адміністративної правосуб’єктності 

учасників публічно-управлінських правовідносин). 

Наведено аргументацію необхідності внесення змін до проєкту Закону 

України «Про адміністративну процедуру» № 3475 від 14.05.2020 року щодо 

нормативного закріплення серед визначення форм адміністративних актів 

такої форми, як запис у державному реєстрі (кадастрі), що має здійснюватися 

на підставі генерованої заяви приватної особи. 

Здійснено характеристику системи ознак адміністративного акта, 

здійснена із врахуванням міжнародних та зарубіжних стандартів, до змісту 

якої віднесено каузальність правового регулювання; дуалізм нормативного 

впливу; публічний характер його змісту.  

Аргументовано необхідність законодавчого закріплення допустимості 

застосування усної форми адміністративного акта без застосування вимоги 

щодо його подальшого документарного оформлення у разі, якщо зміст 

адміністративного акта виконується в момент його проголошення. 

Розкрито зміст підходів до нормативного закріплення особливостей 

реалізації дискреційної влади правомочним органом на розробку та 

прийняття адміністративного акта, до структури якого віднесено вимоги 

щодо дотримання діапазону дискреції (обмеженого ціллю забезпечення 

публічного інтересу, необхідністю захисту прав та свобод громадян, 

принципами відповідності адміністративного втручання). 

Окреслено критерії застосування меж дискреційних повноважень у 

реалізації процедури прийняття адміністративних актів. З’ясовано 
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адміністративно-правові засади здійснення процедури прийняття 

адміністративних актів як складової концепції електронного урядування. 

Охарактеризовано особливості виконання адміністративних актів як стадії 

процедури застосування адміністративних актів. Визначено підстави та 

особливості припинення дії адміністративних актів у досудовому порядку. 

Узагальнено практику реалізації припинення дії адміністративних актів у 

судовому порядку. 

Ключові слова: адміністративна процедура, адміністративний суд, 

відкликання, дія, імплементація, правомірний адміністративний акт, 

припинення дії адміністративного акта, умови чинності. 

 

SUMMARY 

 

Miliienko O.A. Theoretical and applied aspects of application of 

administrative acts. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of legal 

sciences on a specialty 12.00.07 – administrative law and process; finance law; 

information law. - Zaporizhia National University, Zaporizhia, 2021. 

Based on a comprehensive analysis of available scientific and regulatory 

sources, the conceptual model of application of administrative acts in the 

implementation of European integration processes in Ukraine is substantiated, the 

problems of its normative consolidation and practical implementation are singled 

out, and proposals for improving current legislation in this area and its application 

are formulated. 

Historiographical and methodological bases of research of application of 

administrative acts are defined. The characteristic of public-administrative 

relations as the sphere of application of administrative acts is carried out. The 

system of public administration tools is characterized and the place of 

administrative acts is determined in it. 



7 

The author's approach to understanding an administrative act as a decision of 

a subject of power (state authority, local government, another entity authorized to 

perform public administration functions) in an individual administrative case, 

which is pronounced in oral (verbal) form, in written documentary or electronic 

forms, in automatic mode (on the basis of the received documents in machine-

readable format), as a result of which relations in public-service, control-

supervisory, information-oriented spheres of public life arise, change or terminate. 

The necessity of normative fixing of the requirement of observance of the 

principles of social partnership and social justice as signs of the administrative act 

that is defined as a characteristic component of functioning of the public service 

state is argued. 

In order to increase the effectiveness of the implementation of the concept of 

e-government, it is argued that the forms of official publication of an 

administrative act include its placement on the official website of a public 

authority or local government. 

In order to optimize the consideration and resolution of administrative 

disputes, where the subject of appeal are claims for compliance with the procedure 

for adopting administrative acts, as well as to ensure the implementation of the 

idea of electronic litigation, which will promote the principles of procedural time 

saving and efficiency of administrative cases. participants in administrative and 

judicial proceedings, posting on the official website of the subject of power, 

authorized to resolve the legal conflict, notice of appointment to the preparatory 

meeting and the meeting on the merits. 

The admissibility of adopting an administrative act by tacit consent is 

substantiated if the consumer of the administrative service submits an application 

and documents in full in the prescribed manner, but within the period prescribed by 

law a permit or a decision to refuse its issuance by the administrative body 

directed. 

The expediency of normative enshrinement of the provision on the 

implementation of a public offer for the conclusion of an administrative agreement 



8 

as a tool of public administration by placing outdoor advertising or announcements 

on the official website of the administrative body is determined. 

The classification of types of inaction of the administrative body, which 

includes "administrative silence", "delay in the adoption of an administrative act", 

which are related to illegal actions of the subject of power. 

The concepts, signs of administrative acts and their classification are 

characterized. The conditions of validity and conditions of validity of 

administrative acts are established. Theoretical and practical aspects of realization 

of forms of the administrative act in modern conditions of European integration 

processes in Ukraine are defined. European and world standards for the 

implementation of the procedure for adopting administrative acts are described. 

Scientific approaches to the understanding of an administrative act as a legal 

fact on the basis of which public-administrative relations arise, change or terminate 

have been improved; as a form of law enforcement that can reflect the 

effectiveness of sectoral and intersectoral legislation; as a method of individual 

legal regulation, the content of the implementation procedure which must take into 

account the principles of good faith, reasonableness and social justice. 

Theoretical and applied approaches to the implementation of the 

classification of administrative acts have been improved, among the criteria of 

which are: the sphere of public administration; the subject of the publication; form 

of administrative act; the content of the administrative act; moment of entry into 

force; At the same time, from the point of view of the effectiveness of law 

enforcement practice, the expediency of focusing on determining the peculiarities 

of compliance with current legislation, which allows to separate insignificant 

administrative acts (acts whose invalidity is determined since their adoption) and 

disputed administrative acts in court). 

Scientific and practical provisions on understanding the expediency of 

distinguishing «conditions of administrative acts» (where provisions on their 

application in time, space and circle of persons, while emphasizing the effect of the 
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act is terminated in case of its proper implementation) and «conditions of 

administrative acts».  

The argumentation of the need to amend the draft Law of Ukraine «On 

Administrative Procedure» № 3475 of 14.05.2020 on normative consolidation 

among the definition of forms of administrative acts of such form as entry in the 

state register (cadastre), which should be based on the generated application of a 

private individual. 

A description of the system of features of an administrative act, carried out 

taking into account international and foreign standards, the content of which 

includes the causality of legal regulation; dualism of normative influence; the 

public nature of its content. 

The necessity of legislative consolidation of admissibility of application of 

the oral form of the administrative act without application of the requirement 

concerning its further documentation in case the maintenance of the administrative 

act is carried out at the moment of its proclamation is argued. 

The content of approaches to the normative consolidation of the peculiarities 

of the exercise of discretionary power by the competent authority for the 

development and adoption of an administrative act, the structure of which includes 

requirements for discretion (limited to the public interest, the need to protect the 

rights and freedoms of citizens, the principles of administrative intervention). 

The criteria for the application of discretionary powers in the 

implementation of the procedure for adopting administrative acts are outlined. The 

administrative and legal bases of the procedure of adoption of administrative acts 

as a component of the concept of e-government are clarified. Peculiarities of 

execution of administrative acts as a stage of procedure of application of 

administrative acts are characterized. The grounds and features of termination of 

administrative acts in the pre-trial procedure are determined. The practice of 

realization of termination of administrative acts in court is generalized. 
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Key words: administrative procedure, administrative court, revocation, 

action, implementation, lawful administrative act, termination of administrative 

act, conditions of validity. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Триваюча суспільно-політична криза, що зумовлена 

процесами стагнації в національній економічній, правовій, духовно-культурній 

системах, є характеристикою розвитку України в сучасних умовах. Серед причин 

кризових явищ необхідно відзначити як зовнішньополітичний фактор, 

пов’язаний із подіями, що сталися впродовж 2014–2020 рр., включаючи анексію 

Автономної Республіки Крим та тимчасову окупацію окремих регіонів 

Донецької та Луганської областей, так і недолугість здійснених реформ 

національної правової системи.  

Низька ефективність здійснених суспільно-правових реформ в Україні 

підтверджується як відсутністю базових «ключових» нормативно-правових актів 

(до яких належать, зокрема, Закони України «Про адміністративну процедуру», 

«Про громадський контроль»), так і постійно зростаюча кількість звернень 

громадян до органів адміністративного судочинства з метою захисту власних 

суб’єктивних публічних прав приватної особи. Так, у 2017–2020 рр., попри 

триваючу реформу системи судоустрою України, до Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшло майже 330 тис. 

справ, де домінуючу частку скарг складають вимоги щодо визнання 

неправомірності застосування процедури оподаткування діяльності суб’єктів 

підприємництва, вимоги щодо порушення права особи на соціальний захист та 

забезпечення, вимоги щодо використання об’єктів публічного майна, вимоги 

щодо порушення виборчих прав громадян. Такі показники свідчать про низький 

рівень ефективності діяльності адміністративних органів, що зумовлено як 

відсутністю адміністративно-процедурного законодавства, колізійністю та його 

перевантаженням відомчими підзаконними нормативно-правовими актами, так і 

невирішеними організаційно-правовими проблемами щодо запровадження та 

реальної доступності здійснення функцій електронного управління та 

електронного судочинства. З огляду на це важливим завданням законодавця є 

створення необхідних організаційних та правових засад для вирішення 
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теоретико-прикладних проблем застосування адміністративних актів. 

Необхідним є відзначити, що впродовж останніх десятиліть триваючою є 

діяльність із розробки адміністративно-процедурного законодавства та інституту 

адміністративного акта і практики його застосування. Попри наявні прагнення, 

спрямовані на забезпечення впровадження концепції good administration, 

відсутність належного рівня правового регулювання процедури розробки та 

прийняття адміністративних актів є суттєвою перепоною для подальшої 

діяльності із здійснення пакету реформ системи виконання функцій держави. А 

тому актуальність представленої роботи не викликає жодних сумнівів, адже вона 

присвячена вирішенню теоретико-прикладних проблем застосування 

адміністративних актів.  

Окремі питання, пов’язані із визначенням сутності системи 

адміністративних актів, вирішенням проблем правового регулювання 

практики їх застосування у своїх наукових працях розглядали І.В. Арістова, 

В.М. Бевзенко, О.Ю. Дрозд, І.О. Ієрусалимов, Р.А. Калюжний, Т.О. 

Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, О.Г. Комісаров, О. В. Кузьменко, 

Р.О. Куйбіда, Є. В. Курінний, Є.О. Легеза, О.О. Мандюк, Р.С. Мельник, В.П. 

Тимощук, Ю.С. Шемшученко та інші. Проблематика забезпечення 

громадського контролю за дотриманням вимог прозорості процедури 

ухвалення адміністративного акта, належністю виконання його положень, 

реалізації права на оскарження обґрунтованості його змісту як у порядку 

адміністративного оскарження, так і в порядку адміністративного 

судочинства розглядалась у наукових працях М.Ю. Віхляєва, В.В. Доненка, 

Йорга Пудельки, Л.П. Коваленко, Н.В. Коваленко, А.Т. Комзюка, Д.В. 

Лученка, Т.О. Мацелик, Д.В. Приймаченка, С.Г. Стеценка та інших. 

Проблематика правового регулювання здійснення адміністративних 

процедур в окремих сферах суспільних правовідносинах розглядались у 

дослідженнях Н.Ю. Задираки, Л.О. Золотухіної, К.М. Костовської, Ю.О. 

Легези, В.Б. Пчеліна, О.В. Тильчик, П.О. Угровецького, В.П. Чабана та 

інших. Однак, попри наявні здобутки вказаних правників, поза увагою 
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здійснених досліджень залишено проблеми досягнення принципів 

соціального партнерства як складників процедури розробки та ухвалення 

адміністративних актів, пошуку напрямів сприяння розвитку цифрової 

економіки, електронного урядування та електронної демократії, що має 

досягатися в тому числі шляхом перегляду підходів до розуміння 

адміністративних актів, форми їх ухвалення та процедури виконання. 

Враховуючи викладене, безспірною видається не тільки актуальність, але й 

доцільність і своєчасність проведення наукового дослідження за обраним 

напрямом.  

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

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Концепції розвитку 

електронного урядування в Україні, Концепції розвитку електронної 

демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації, Концепції розвитку 

цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 рр. та плану заходів 

щодо її реалізації; Концепції забезпечення національної безпеки у фінансовій 

сфері; Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг 

органами виконавчої влади; Стратегії інформування громадян про 

гарантовані їм Конституцією та законами України права на період до 2019 р.; 

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

Стратегії реформування системи надання соціальних послуг, а також Указів 

Президента України від 22.07.1998 № 810/98 «Про заходи щодо 

впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні»; від 12.01.2015 

№ 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна  –2020»; від 20 травня 

2015 р. № 276/2015 «Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства 

та суміжних правових інститутів на 2015–2020 рр.», від 26.05.2015 р. № 

287/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 

травня 2015 р. «Про Стратегію національної безпеки України»; від 25 серпня 

2015 року № 501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері 

прав людини»; від 15 березня 2016 р. № 96/2016 «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 р. «Про Стратегію 
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кібербезпеки України». Дослідження проведено в рамках Основних наукових 

напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі 

природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014–2018 рр., затверджених 

постановою Президії НАН України від 20 грудня 2013 р. № 179, 

Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–2020 рр., 

затверджених Постановою загальних зборів НАПрН України від 03 березня 

2016 р., а також планів наукових досліджень Запорізького національного 

університету на 2016–2020 рр., комплексних наукових проєктів «Основні 

напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних 

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

проблем теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» 

(номер державної реєстрації 0115U00711).  

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

тому, щоб на підставі комплексного аналізу наявних наукових та 

нормативних джерел обґрунтувати концептуальну теоретико-прикладну 

модель застосування адміністративних актів в умовах реалізації 

євроінтеграційних процесів в України, виокремити проблеми його 

нормативного закріплення та практичної реалізації, а також сформулювати 

пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в цій сфері і 

практики його застосування.  

Досягненню поставленої мети в дисертації слугувало вирішення таких 

основних задач: 

– визначити історіографічні та методологічні засади дослідження 

застосування адміністративних актів;  

– здійснити характеристику публічно-управлінських відносин як 

сфери застосування адміністративних актів; 

 здійснити характеристику системи інструментів публічного 

управління та визначення в ній місця адміністративних актів; 

 охарактеризувати поняття, ознаки адміністративних актів та 

їх класифікацію; 
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 встановити умови чинності та умови дії адміністративних 

актів; 

 визначити теоретичні та практичні аспекти реалізації форм 

адміністративного акта в сучасних умовах євроінтеграційних процесів в Україні; 

 охарактеризувати європейські та світові стандарти 

здійснення процедури прийняття адміністративних актів; 

 окреслити критерії застосування меж дискреційних 

повноважень у реалізації процедури прийняття адміністративних актів; 

 з’ясувати адміністративно-правові засади здійснення 

процедури прийняття адміністративних актів як складника концепції 

електронного урядування; 

 охарактеризувати особливості виконання адміністративних 

актів як стадії процедури застосування адміністративних актів; 

 визначити підстави та особливості припинення дії 

адміністративних актів у досудовому порядку; 

 узагальнити практику реалізації припинення дії 

адміністративних актів у судовому порядку. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що пов’язані із 

застосуванням адміністративних актів в Україні. 

Предмет дослідження – теоретико-прикладні аспекти застосування 

адміністративних актів. 

Методи дослідження. Методологічну основу становить сукупність 

загальних і спеціальних методів наукового пізнання, використання яких у 

взаємозв’язку дало змогу досягти поставленої мети та забезпечити повноту, 

всебічність вивчення й осмислення предмета дослідження, а також наукову 

достовірність і переконливість отриманих результатів. У роботі за допомогою 

використання логіко-семантичного методу було поглиблено загальний 

понятійний апарат (розділи 1–4). Структурно-логічний та аналітичний методи 

було використано для того, щоб з’ясувати сутність поняття, ознаки та сутність 

адміністративних актів в системі інструментів здійснення публічного управління 
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Україні (підрозділи 2.1, 2.2). За допомогою аналітичного методу вдалось оцінити 

стан дослідження проблеми застосування адміністративних актів (підрозділ 1.1); 

з’ясувати особливості публічно-управлінських правовідносин, підстави їх 

виникнення, зміни та припинення (підрозділи 1.2, 2.1); а також обґрунтувати 

необхідність удосконалення нормативного відмежування умов чинності та умов 

дії адміністративних актів (підрозділ 2.3). Системно-структурний та системно-

функціональний методи було використано для того, щоб визначити систему 

правомочних суб’єктів на розробку, прийняття та виконання адміністративних 

актів, встановити межі їх дискреційних повноважень (підрозділи 3.1, 3.3, 3.4), 

обґрунтувати напрями перегляду підходів до визначення форми 

адміністративних актів задля вироблення напрямів оптимізації здійснення 

електронного урядування (підрозділ 3.2). Метод документального аналізу, а 

також структурно-логічний метод було використано для того, щоб надати 

характеристику особливостям здійснення оскарження процедури та змісту 

адміністративних актів (розділ 4). Розкрити питання відповідальності суб’єктів 

владних повноважень за порушення вимог щодо дотримання процедури 

розробки, прийняття та виконання адміністративних актів вдалось за допомогою 

спеціально-юридичного методу (підрозділи 2.3, 2.4, 3.4, 4.2). Порівняльно-

правовий метод було використано для того, щоб узагальнити зарубіжний досвід 

застосування адміністративних актів (підрозділ 3.1). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, 

окремі міжнародно-правові акти, рішення Конституційного Суду України, 

постанови пленумів Вищого адміністративному суду України (нині 

ліквідований), Касаційного адміністративного суду у складі Верховного 

Суду, Великої Палати Верховного Суду, рішення органів конституційного 

контролю зарубіжних країн та рішення Європейського суду з прав людини. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної 

діяльності судових і правоохоронних органів, органів публічної 
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адміністрації, а також політико-правова публіцистика, довідкові видання, 

статистичні матеріали.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

цілісним комплексним дослідженням, що присвячене визначенню теоретико-

прикладних аспектів застосування адміністративних актів в Україні в умовах 

імплементації європейських стандартів публічного управління та 

вдосконаленню положень чинного та новаційного законодавства на цій 

підставі. У результаті проведеного дослідження сформульовано нові наукові 

положення й висновки, запропоновані особисто здобувачем, зокрема:  

уперше: 

 обґрунтовано авторський підхід до розуміння адміністративного 

акта як рішення суб’єкта владних повноважень (органу державної влади, органу 

місцевого самоврядування, іншого суб’єкта, уповноваженого на здійснення 

публічно-управлінських функцій) в індивідуальній адміністративній справі, що 

проголошено в усній (словесній) формі, в письмовій документарній чи 

електронній формах, в автоматичному режимі (на підставі отриманих документів 

у машинозчитуваному форматі), в результаті якого виникають, змінюються чи 

припиняються відносини у публічно-сервісній, контрольно-наглядовій, 

інформаційно-орієнтовній сферах суспільного життя; 

 аргументовано необхідність нормативного закріплення вимоги 

дотримання принципів соціального партнерства та соціальної справедливості як 

ознаки адміністративного акта, що визначено як характерний складник 

функціонування публічно-сервісної держави; 

 з метою підвищення ефективності впровадження концепції 

електронного урядування аргументовано, що до форм офіційного оприлюднення 

адміністративного акта належить його розміщення на офіційному сайті органу 

державної влади чи місцевого самоврядування; 

 задля оптимізації розгляду та вирішення адміністративних спорів, де 

предметом оскарження виступають позовні вимоги щодо дотримання процедури 
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ухвалення адміністративних актів, а також задля забезпечення реалізації ідеї 

електронного судочинства, що сприятиме впровадженню принципів 

процесуальної економії часу та оперативності врегулювання адміністративних 

справ, обґрунтовано доцільність законодавчого визнання за належне сповіщення 

учасників адміністративно-судочинного провадження розміщення на офіційному 

сайті суб’єкта владних повноважень, правомочного врегулювати правовий 

конфлікт, повідомлення про призначення до проведення підготовчого засідання 

та засідання по суті справи; 

 обґрунтовано допустимість ухвалення адміністративного акта 

шляхом мовчазної згоди у разі, якщо споживачем адміністративної послуги 

подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, але у 

встановлений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про 

відмову у його видачі адміністративним органом відповідний адміністративний 

акт не видано та не направлено; 

 визначено доцільність нормативного закріплення положення про 

здійснення публічної оферти укладення адміністративного договору як 

інструменту публічного управління шляхом розміщення зовнішньої реклами чи 

оголошення на офіційному сайті адміністративного органу; 

 здійснено класифікацію видів бездіяльності адміністративного 

органу, до яких віднесено «адміністративне мовчання», «затримка ухвалення 

адміністративного акта», що належать до неправомірних діянь суб’єкта владних 

повноважень; 

удосконалено: 

 наукові підходи до розуміння адміністративного акта як юридичного 

факту, на підставі якого виникають, змінюються чи припиняються публічно-

управлінські відносини; як форми правозастосування, що здатна відобразити 

ефективність галузевого та міжгалузевого законодавства; як способу 

індивідуально-правового регулювання, зміст процедури реалізації якого має 

відбуватися із урахуванням принципів добросовісності, розумності та соціальної 

справедливості; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_04_04/pravo1/T052806.html?pravo=1


26 

 теоретико-прикладні підходи до здійснення класифікації 

адміністративних актів, серед критеріїв якої виокремлено: сферу публічно-

управлінської діяльності; суб’єкта видання; форма адміністративного акта; зміст 

адміністративного акта; момент набуття чинності; при цьому з погляду 

ефективності практики правозастосування визначено доцільність зосередження 

уваги на визначенні особливостей дотримання вимог відповідності вимогам 

чинного законодавства, що дозволяє відокремити нікчемні адміністративні акти 

(акти, недійсність яких визначається з моменту їх прийняття) та оспорювані 

адміністративні акти (що вимагають доведення їх недійсності у судовому 

порядку);  

 науково-практичні положення щодо розуміння доцільності 

відмежування «умов дії адміністративних актів» (де встановлено положення 

щодо їх застосування у часі, у просторі та за колом осіб, при цьому наголошено, 

що дія акта припиняється у разі його належного виконання) та «умов чинності 

адміністративних актів» (до яких віднесено дотримання процедури їх розробки, 

ухвалення та оприлюднення; дотримання вимог щодо встановленої форми 

адміністративного акта; відповідність змісту адміністративного акта положенням 

чинного законодавства України; спрямованість на виникнення, зміну та 

припинення публічно-управлінських відносин; наявність необхідного обсягу 

адміністративної правосуб’єктності учасників публічно-управлінських 

правовідносин); 

 аргументація необхідності внесення змін до проєкту Закону України 

«Про адміністративну процедуру» № 3475 від 14.05.2020 р. щодо нормативного 

закріплення серед визначення форм адміністративних актів такої форми, як запис 

у державному реєстрі (кадастрі), що має здійснюватися на підставі генерованої 

заяви приватної особи; 

дістали подальшого розвитку: 

 розуміння методологічної моделі дослідження адміністративного 

акта як складної багаторівневої конструкції, що має бути віднесена до 

неокласичної парадигми, яка включає як суто теоретичні, так і прикладні методи;  
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 характеристика системи ознак адміністративного акта, здійснена із 

урахуванням міжнародних та зарубіжних стандартів, до змісту якої віднесено 

каузальність правового регулювання; дуалізм нормативного впливу; публічний 

характер його змісту; 

 аргументація необхідності законодавчого закріплення допустимості 

застосування усної форми адміністративного акта без застосування вимоги щодо 

його подальшого документарного оформлення у разі, якщо зміст 

адміністративного акта виконується в момент його проголошення; 

 зміст підходів до нормативного закріплення особливостей реалізації 

дискреційної влади правомочним органом на розробку та прийняття 

адміністративного акта, до структури якого віднесено вимоги щодо дотримання 

діапазону дискреції (обмеженого ціллю забезпечення публічного інтересу, 

необхідністю захисту прав та свобод громадян, принципами відповідності 

адміністративного втручання); 

 обґрунтування, що загальною передумовою для примусового 

виконання є наявність адміністративного акта (в тому числі і виконавчого 

документа) або наявність у адміністративного органу, поряд із підлягаючим 

виконанню адміністративним актом, додаткового документа, який має 

забезпечити виконання адміністративного акта (наприклад, судове рішення); 

 здійснення характеристики системи заходів із примусового 

приведення у виконання зобов’язуючих та забороняючих адміністративних актів, 

до яких віднесено виконання дій за рахунок зобов’язаної особи, грошове 

стягнення та безпосередній примус. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

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

використані в таких напрямах:  

 у науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових 

досліджень особливостей застосування адміністративних актів України в 

умовах імплементації європейських стандартів здійснення публічного 

управління та судочинства (акти впровадження Запорізького національного 
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університету від 03.08.2020, Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» від 19.02.2021);  

 у правотворчій діяльності – для уточнення чинних та новаційних 

законодавчих актів, зокрема Кодексу адміністративного судочинства 

України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону 

України «Про звернення громадян», проєкту Закону України «Про 

адміністративну процедуру» (№ 3475 від 14.05.2020) тощо, що сприятиме 

вдосконаленню правового регулювання діяльності адміністративних органів 

в Україні;  

 у правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності 

практичного застосування заходів оптимізації діяльності органів державної 

влади та місцевого самоврядування, інших суб’єктів владних повноважень в 

Україні в умовах імплементації європейських принципів здійснення функцій 

публічного управління (акт впровадження у практичну діяльність 

Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 01.02.2021);  

  у навчальному процесі – у викладанні студентам закладів вищої 

освіти дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративно-процесуальне 

право», а також для підготовки підрозділів підручників і навчальних 

посібників із відповідного навчального курсу (акти впровадження 

Запорізького національного університету від 03.08.2020, Національного 

технічного університету «Дніпровська політехніка» від 19.02.2021). 

Особистий внесок здобувача. Дослідження виконано дисертантом 

самостійно, з використанням новітніх здобутків вітчизняної та зарубіжної науки 

адміністративного права, усі викладені в ньому положення і висновки 

обґрунтовано на основі власних досліджень автора. У співавторстві опубліковано 

монографію «Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і 

права» (2019 р.) (здобувачка підготувала підрозділ 2.2 «Забезпечення принципу 

гласності в діяльності суб’єктів публічної адміністрації в умовах сталого 

розвитку»). У дисертації ідеї та розробки, які належать співавторам, не 

використовувалися. 
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Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 8 всеукраїнських і 

міжнародних науково-практичних конференціях: «Всеукраїнський фестиваль 

інновацій» (м. Київ, 2017 р.); «XI Всеукраїнський фестиваль науки, приуроченого 

до 80-річчя Донецького національного університету імені Василя Стуса та 

професійного свята науковців – Дня науки, 80-річчя з дня народження професора 

В.Д. Волкова» (м. Вінниця, 2017 р.); «Сутність та значення впливу законодавства 

на розвиток суспільних відносин» (м. Одеса, 2018 р.); «Modern Jurisprudence of 

the European Union: the interaction of law, rulemaking and practice» (м. Люблін, 

2018 р.); «Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, 

економічний, безпековий, інтелектуальний простір» (м. Вінниця, 2019 р.); 

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

питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин» (м. Дніпро, 

2020 р.); «Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні напрями його 

вдосконалення» (м. Одеса, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено в 

36 наукових працях, у тому числі одній одноосібній монографії, одній 

монографії у співавторстві та 26 наукових статтях, що опубліковані у 

виданнях, які визнані як фахові з юридичних дисциплін, з них 4 статті – у 

зарубіжних наукових виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук, а 

також у 8 тезах доповідей на науково-практичних конференціях.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, які містять 12 підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 481 сторінка, у 

тому числі основного тексту – 372 сторінки. Список використаних джерел 

налічує 541 найменування. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ 

ЗДІЙСНЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ 

 

 

1.1. Історіографічні та методологічні засади дослідження 

застосування адміністративних актів 

 

 

Спрямованість українського суспільства стати частиною європейської 

спільноти вимагає від вітчизняних представників науки адміністративного 

права зосередженості на теоретико-методологічній складовій та 

організаційно-правових аспектах здійснення публічного управління, адже 

досвід проведення адміністративних реформ у країнах Центральної та 

Східної Європи, що вже набули членства у Європейському Союзі, є 

свідченням необхідності переосмислення принципів, ідей, інститутів і 

усталених категорій національного адміністративного права, а також аналізу 

принципів, концепцій та стандартів, які підлягають імплементації до 

адміністративно-правової системи України. Подібна аналітична робота й 

становитиме собою внесок учених-адміністративістів у досягнення 

стратегічної мети нашої держави – набуття Україною статусу повноправного 

члена Європейського Союзу. 

Додаткової гостроти й актуальності цій потребі надає сучасний стан 

національного адміністративного права; на думку дослідників, воно сьогодні 

перебуває в перехідному періоді, який свідчить, що воно вже втратило статус 

«управлінської галузі права», але за своїм змістом ще не набуло повною 

мірою статусу галузі права, спрямованої на забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина, надання адміністративних послуг та регламентацію 

взаємної відповідальності органів публічної адміністрації і громадян [222, с. 



31 

104-108]. Ця обставина вимагає від вітчизняної наукової спільноти подальшої 

модернізації теоретико-методологічного арсеналу. 

Серед найбільш важливих адміністративно-правових категорій 

особливе місце належить поняттю адміністративного акта. У минулому воно 

слугувало предметом активного інтересу європейської адміністративно-

правової науки, оскільки саме з адміністративним актом як юридичним 

феноменом були пов’язані як фундаментальні теоретичні міркування у цій 

галузі, так і практичні вимоги громадян до держави та її органів щодо 

залежності дій адміністрації від законів та можливості контролювати 

правомірність зазначених владних дій за допомогою незалежних інстанцій, 

для чого необхідна була формалізація процедури закріплення цих рішень у 

конкретному документі – акті. Нормативне оформлення адміністративного 

акта слугувало меті створення належного рівня правової ефективності 

забезпечення їх реалізації та захисту [137, с. 19]. 

Іншими словами, тут йдеться про важливу роль адміністративного акта 

у процесах забезпечення законності та верховенства права як одних з 

найважливіших принципів здійснення адміністративно-правової діяльності. 

За словами істориків права, на початку ХІХ ст. обмеження органів та осіб 

державного управління правовими границями було виражено досить слабо; 

це можна визнати однією з характерних рис тогочасного адміністративного 

права. Однак протягом століття це обмеження правом поступово 

посилювалося, що зрештою зумовило визнання й торжество принципу 

правової держави (Німеччина), принципу верховенства закону (Велика 

Британія), принципу законності (Франція). У цьому й полягала первинна 

мета адміністративного права: стримувати можливості органів виконавчої 

влади в межах допустимих правових рам, щоб у такий спосіб захистити 

громадян від зловживання цими можливостями [486, с. 315]. І досягнення цієї 

мети стало реальністю передусім завдяки інституту адміністративного акта.  

Взагалі доктринальні корені концепції адміністративного акта 

простягаються від французької до німецької адміністративно-правової науки. 
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Французька теорія acte administratif, яка охоплювала більшість дій 

адміністративної влади, що стосувалися законних інтересів людини, була 

запозичена  німецькими юристами та з 1826 р. обернулася на німецьку 

концепцію. Спочатку адміністративним актом позначалися всі 

адміністративні заходи, застосовувані в межах публічного та приватного 

права, проте поступово обсяг цієї категорії обмежився адміністративними 

заходами в рамах публічного права; у такому вигляді воно 

використовувалось адміністративними судами [525, с. 32]. 

Під таким кутом зору і пропонували розглядати адміністративний акт 

перші його дослідники – німецькі правники, якім, власне, сучасна 

адміністративістика й завдячує існуванням доктрини адміністративного акта. 

Передусім слід згадати Отто Майєра, засновника німецького 

адміністративного права, відомого теоретика, який, умовно кажучи, 

«прищепив» теорію та методологію французької адміністративно-правової 

науки на ґрунт німецького права [135, с. 243]. 

Саме йому належить перше визначення адміністративного акта, яке 

найчастіше цитують адміністративісти; О. Майєр надав його у 1895 р. у своїй 

фундаментальній роботі – підручнику німецького адміністративного права. 

Ця праця є класичним викладенням адміністративного права ліберальної 

правової держави, головною вимогою якого виступає нормативне 

закріплення і правова «пов’язаність» (обмеження законом) діяльності 

адміністративної влади, її втручання в життя своїх громадян; при 

необхідності це втручання має здійснюватися винятково у правовій формі 

адміністративного акта, який і стає центральним поняттям системи 

адміністративного права О. Майєра як «імперативне рішення влади, яке в 

кожному конкретному випадку визначає для підлеглої особи, що є правом 

для неї», тобто що вона має та що може робити [230, с. 63]. 

На думку О. Майєра, саме адміністративний акт виступає тим 

інструментом державного управління, за допомогою якого реалізується 

необхідна для держави й суспільства вимога забезпечення правопорядку, 
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безпеки, дотримання громадянами їхніх обов’язків стосовно держави, а 

також у правовий спосіб можуть бути визначені й окреслені шляхи й межі 

діяльності держави та сфери свобідної поведінки її громадян [229, с. 63]. Далі 

ця категорія уточнювалася в пізніших дослідженнях, але не згадувалася в 

жодному законодавстві аж до кінця Другої світової війни, після якої увійшла 

в деякі закони Німеччини. 

Доктрина адміністративних актів О. Майєра суттєво вплинула на 

подальше становлення  німецького адміністративного права;  процитоване 

розуміння адміністративного акта було покладено в основу законодавчої 

дефініції, закріпленої в Законі про адміністративні процедури Німеччини від 

25 травня 1976 р. Важливо згадати, що не всі європейські країни використали 

на практиці згадані теоретичні здобутки; так, за словами австрійського 

адміністративіста Петера Квости, в австрійському адміністративно-

правовому полі  відсутнє одностайне розуміння й законодавче визначення 

адміністративного акта, що зумовлює виникнення  певних труднощів при 

оскарженні закріплених конкретними адміністративними актами рішен [137, 

с. 19]. 

Взагалі зарубіжні адміністративно-правові системи пропонують різні 

підходи до розуміння адміністративних актів. Так, дослідник Ж. Марку 

стверджує, що в межах європейського адміністративно-правового простору 

співіснують три моделі такого розуміння, закріплені доктринально й 

нормативно: 

1) адміністративний акт трактується як акт застосування закону в 

конкретній індивідуальній ситуації (Австрія, Німеччина, Польща, Швеція); 

2) адміністративний акт – це будь-який підвладний закону акт 

органів публічної влади, що відображує природу закону (Бельгія, Греція, 

Велика Британія, Франція); 

3) визначення адміністративного акта відбувається шляхом 

поєднання перших двох підходів (Іспанія, Італія, Португалія) [210, с. 20] 
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У світлі зазначеного набуває актуальності питання, який стан справ 

спостерігається у цій царині в українській адміністративно-правовій науці. 

Задля повноти й поліаспектності нашої аналітичної розвідки пропонуємо 

передусім приділити увагу історично-правовому дослідженню розвитку 

вітчизняної доктрини адміністративних актів. При цьому слід оговорити, що 

історіографічні студії стосовно адміністративного акта як правового явища 

на загальному тлі адміністративно-правових досліджень зустрічаються вкрай 

рідко; безпосередньо цій тематиці приділив увагу у своєму дисертаційному 

дослідженні О.О. Мандюк [206; 207], окремі аспекти потрапили до поля 

уваги В.П. Тимощука[471]; серед вчених пострадянського простору, що 

зверталися до зазначеної проблематики, можна згадати А.Д. Кадетову[132, с. 

24] та І.В. Міхєєву[141, с. 12]. 

 Перш ніж перейти безпосередньо до ретроспективного розгляду 

розвитку правової думки про адміністративні акти, зупинимось на меті 

історіографії у правових дослідженнях взагалі. Як відомо, історіографічні 

дослідження за своєю суттю мають констатуючий, а не аналітичний характер 

[181, с. 12], в чому відбивається специфіка історичної гносеології. І тут слід 

поставити запитання, чи ми збагатимо пізнавальний арсенал науки 

адміністративного права, якщо черговий раз напишемо, що якийсь 

конкретний вчений у якомусь конкретному році запропонував таке чи інше 

визначення адміністративного акта. Можливо, нам потрібна інша оптика, за 

допомогою якої можна розгледіти певні закономірності та евристичні 

тенденції наукового тлумачення адміністративного акта в різні часи. 

Додати аналітичної роботи до історіографічної констатації, на нашу 

думку, можна за допомогою підходу М.В. Костицького, який пропонує 

розглядати історичні форми досліджуваних явищ крізь призму триєдиної 

структури загального, особливого, одиничного [179, с. 12]. Одиницею, 

первісною клітинкою історіографічного пізнання в нашому випадку 

виступатиме розуміння адміністративного акта, загальний розвиток науки 

адміністративного права на той момент являтиме собою рівень особливого, а 
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характеристики об'єктивної соціальної дійсності, тобто соціокультурні 

умови, в яких відбувалося пізнання, становитиме елемент загального. Таким 

чином, у нашій історично-аналітичній ретроспекції ми намагатимемося 

прослідити, як розвиток і ускладнення соціальних відносин зумовлюють 

приріст правового знання у сфері публічного управління, а конкретно – у 

сфері теоретичного осмислення адміністративного акта як інструменту 

публічного управління. 

Як уже зазначалося, розвиток науки адміністративного права на 

українських теренах (тобто на землях у складі Російської імперії та Австро-

Угорщини) було розпочато на зламі ХІХ і ХХ століть; головним прикладом і 

орієнтиром при цьому слугувала німецька адміністративно-правова 

доктрина, в межах якої, як було встановлено, й зародилася концепція 

адміністративного акта [477].  Тому праці дореволюційних дослідників, які 

вплинули на подальший розвиток адміністративно-правової науки в Україні, 

методологічно спиралися на здобутки західних сусідів.  

Як це досить часто буває в історії науки, явище, яке нею фіксується, не 

одразу віднаходить загальноприйняту назву; інакше кажучи, один і той самий 

феномен хронологічно може мати різні номени – найменування. Це цілком 

справедливо й щодо адміністративних актів як продукту виконавчої влади; 

синонімічними в межах нашого дослідження можна вважати такі терміни, як 

«правовий акт управління», «адміністративно-правовий акт», «акт органу 

виконавчої влади», «акт публічного адміністрування» тощо. Так, перші 

спроби наукового аналізу рішень органів виконавчої влади були здійснені ще 

в рамах науки поліцейського права.  Мається на увазі праця І.Т. Тарасова 

«Нарис науки поліцейського права» (1879 р.), де серед іншого було 

розглянуто адміністративні й поліцейські розпорядження та приписи. За 

умови порівняння термін «приписи», який використовується в цій праці, 

фактично відповідає сучасному розумінню індивідуальних адміністративних 

актів [207]. 
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І.Т. Тарасов у зазначеній праці відбудовує систему відносин між 

різними правовими формами управління – законами, розпорядженнями, 

приписами. Вищою ланкою серед них є закони, що продукуються 

законодавчою владою; розпорядження, у свою чергу, походять від вищих 

органів виконавчої влади і призначені для виконання управліннями та 

посадовими особами. Приписи ж видаються згаданими управліннями для 

виконання розпоряджень і адресовані як підлеглим особам, так і 

безпосередньо громадянам. Таким чином, між цими юридичними формами 

управління існує такий взаємозв’язок: розпорядження мають другорядну 

юридичну силу порівняно із законом, не повинні йому суперечити і при 

колізії з ним втрачають свою обов’язковість. У свою чергу, приписи 

співвідносяться з розпорядженнями в такий самий спосіб; при цьому, будучи, 

як і розпорядження, присвячені дозволам, наказам або заборонам чого-

небудь у межах закону, приписи завжди мають конкретне значення, що й 

відрізняє їх від розпоряджень [469].   Тобто, на думку дослідників, тут ми 

спостерігаємо первинний теоретичний розподіл адміністративних актів на 

нормативні (розпорядження) та індивідуальні (приписи), а також спробу 

І.Т. Тарасова встановити ієрархічну систему адміністративно-правових 

джерел права [207].   

Взагалі дореволюційний період став часом активного становлення й 

формування вчення про адміністративний акт як адміністративно-правовий 

інститут. Серед учених, які зробили вагомий внесок у розвиток тогочасної 

адміністративно-правової теорії, слід назвати Б.О. Кістяківського, 

О.Ф. Євтихієва, А.І. Єлістратова, В.В. Івановського, М.М. Коркунова, 

М.І. Лазаревського, Ю.Л. Панейка. При цьому осмислення адміністративних 

актів відбувалося на підставі чинних правових форм управління, 

притаманних Російській імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть. 

Так, існувало декілька форм, у яких видавалися імперські закони: уложення, 

устави, грамоти, положення, накази (інструкції), маніфести, укази, думки 

Державної Ради та доповіді, удостоєні Найвищого  утвердження. При цьому 
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норм, що визначали би формальні вимоги до актів органів центрального 

управління, законодавство Російської імперії не містило. Деякі з 

вищеназваних форм – устави, положення, накази (інструкції),  укази, думки 

Державної Ради та доповіді, удостоєні Найвищого  утвердження, – мали 

амбівалентний характер і використовувались як у законодавчій практиці, так 

і в нормотворчості органів управління, зокрема міністерств. Окремі правові 

форми – розпорядження, міністерські приписи, циркуляри – мали виключно 

підзаконний характер [227]. 

Наявна плутанина у розумінні правових форм управління вимагала 

упорядкування і привертала увагу відомих юристів. При цьому в науковому 

співтоваристві були вироблені різні погляди на правову природу та 

призначення адміністративних актів. Для деяких дослідників адміністративні 

акти уявлялися цілісним феноменом, без розподілу на нормативні та 

індивідуальні. Так, В.В. Івановський під правовими актами управління 

пропонував розуміти «державні норми, що виходять від адміністративних 

установ, на протилежність законодавчим і судовим, у такому вигляді, як 

виконання чи застосування закону» [129]. І нормативні, і індивідуальні акти 

В.В. Івановський називав розпорядженнями; при цьому наполягав на 

диференціації розпоряджень адміністративних органів на закономірні, 

виконавчі та виняткові.  

Так, закономірні розпорядження, за В.В. Івановським, видаються 

вищими адміністративними органами на основі спеціально наданих законом 

повноважень і є найважливішою категорією розпоряджень, оскільки саме 

вони визначають зміст і форму правовідносин, тобто майже дорівнюють 

законам, але видаються не законодавчими, а адміністративними органами. У 

свою чергу, виконавчі розпорядження видаються адміністративними 

установами на виконання закону, не повинні йому суперечити чи виходити за 

його межі; виконавчі розпорядження можуть стосуватися або громадян, або 

самих адміністративних органів, визначаючи, відповідно до закону, їхні 

права та порядок діяльності. Виняткові розпорядження, як видно із назви, 
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видаються адміністративними органами у виняткових випадках: вони 

створюють нові права і кореспондуючі їм обов’язки, встановлюють те, що 

взагалі не передбачено законом, чи відміняють будь-які закони. Це тимчасові 

розпорядження, які обов’язково рано чи пізно мають бути санкціоновані 

державною владою. Випадки видання такого роду розпоряджень, у міру 

можливості, повинні точно визначатися законом [129]. 

Інший видатний дореволюційний правник, М.М. Коркунов, обрав для 

досліджуваного акта назву «виконавчий акт» та трактував його як 

правозастосувальний акт, спрямований на реалізацію положень закону. При 

цьому, на думку автора, окрім здійснення діяльності з виконання законів 

уряд наділений правом за допомогою виконавчих актів самостійно 

реалізовувати задачі державного управління, які не були відображені в 

законі. Для цього у формі указів уряд може встановлювати загальні правила, 

у тому числі юридичні норми [174]. 

У праці «Указ і закон» М.М. Коркунов виводить значення 

адміністративного акта із необхідності демократичних перетворень у 

Російській імперії, які б мали збалансувати співвідношення 

адміністративного акта із законом. Проводячи паралелі із 

західноєвропейською моделлю розподілу влади в державі, дослідник 

зазначене співвідношення – законів та указів – розглядав у прямій залежності 

від розподілу компетенції між законодавчою та виконавчою владою [175]. 

Як легко помітити, у працях названих учених категорія 

адміністративних актів передусім спирається на правовий феномен 

нормативного адміністративного акта. Інший підхід простежується у працях 

А.І. Єлістратова, який виділяв із загалу публічно-правових актів («актів 

управління», за термінологією дослідника) акти адміністративні, акти 

нормативні (укази) та акти юрисдикційні (судово-адміністративні). В основу 

цієї класифікації автор поклав критерій юридичної функції, на виконання 

якої призначені конкретні акти. Адміністративна функція, яку виконують 

адміністративні акти, полягає у встановленні, зміні чи припиненні правових 
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відносин чи статусів; при цьому адміністративними актами визнаються лише 

ті, що тягнуть за собою певні юридичні наслідки [108]. 

Аналізуючи теоретичну спадщину А.І. Єлістратова, О.О. Мандюк 

віддає належне його напрацюванням  у царині питань правомірності та 

законної сили індивідуальних адміністративних актів, адже саме ці аспекти, 

вважає наш сучасник, залишаються недостатньо дослідженими в українській 

адміністративно-правовій науці [207]. Так, правомірність адміністративного 

акта, за А.І. Єлістратовим, визначається такими основними моментами: він 

має бути ухвалений лише компетентними адміністративними установами; за 

своїм змістом відповідати праву (законам і указам); мати встановлену 

законом форму; відповідати законній меті [108]. 

Не обійшов увагою вчений і проблематику законної сили 

адміністративних актів, яку розумів як стійкість, що робить зазначений акт 

надійним елементом чинного правового порядку. Законна сила в 

запропонованій А.І. Єлістратовим теоретичній конструкції має формальний 

та матеріальний аспекти. Перший виявляється у відсутності оскаржень акта в 

передбачені для цього строки або відхилень скарг або позовів у випадку їх 

подання. За виконання цих умов акт набуває законної сили у формальному 

розумінні. У свою чергу, матеріальний аспект законної сили відображує 

обов’язковість актів для самої адміністрації в контексті можливості зміни 

власних рішень [108]. 

Законна сила актів адміністрації слугувала предметом уваги й іншого 

відомого правника дореволюційних років – О.Ф. Євтихієва, який, до речі, 

саме так назвав свою провідну працю [103]. Учений визначав адміністративні 

акти як відображення державної волі в межах закону з метою виконання 

обов’язків публічно-правового характеру. Багато в чому будучи однодумцем 

А.І. Єлістратова, О.Ф. Євтихієв так само поділяв адміністративні акти на 

нормативні, юрисдикційні та індивідуальні. Індивідуальні, на думку вченого, 

призначені для «впливу на конкретні обставини, які виникають у житті 

суспільства або окремих громадян»[103]. 
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Велика кількість та різноманітність індивідуальних актів зумовили 

розробку О.Ф. Євтихієвим їхньої класифікації на підставі суб’єктів влади, 

уповноважених на прийняття цих актів. Окрім того, вчений у цій праці 

зосередився на питанні розмежування двох принципово різних видів 

адміністративної діяльності: виконання позитивних завдань управління та 

розгляду публічно-правових спорів. Вважаємо за необхідне оговорити цей 

аспект як окреме теоретичне надбання  дослідника, адже, за його словами, у 

чинному на той час законодавстві нормативних підстав для такого розподілу 

не було, оскільки обидва види діяльності виконувались однією й тією самою 

установою. Зазначене вірне також і стосовно розподілу індивідуальних актів 

на судові та розпорядчі, також здійсненого  О. Ф. Євтихієвим [103]. 

Власну класифікацію адміністративних актів запропонував 

М.І. Лазаревський. На його думку, акти управління розподіляються на 

«виконавчі акти» – владні рішення, спрямовані на виконання законів, – та 

«укази та розпорядження» – самостійні, ініційовані адміністративними 

органами рішення, які ухвалюються не задля виконання закону, а на підставі 

життєвої необхідності [190]. При цьому вчений окремо оговорював 

доцільність використання терміна «адміністративні органи», а не «органи 

виконавчої влади». На його думку, термін «виконавча влада» не передає суті 

діяльності державних органів, яка не стосується ані законодавства, ані суду. 

До цієї діяльності належить здійснення адміністративними органами цілої 

низки завдань, в яких державна влада оперує в межах закону, не виконуючи 

безпосередньо його настанови, а самостійно намічаючи власні задачі та 

шляхи їх розв’язання; тому слово «виконавча», яке надає діяльності 

зазначених органів змісту другорядності, підвладності, має бути замінене на 

«адміністративна» [190]. 

Питання політичного значення урядових рішень торкнувся у своїй 

праці Б.О. Кістяківський. На його думку, організація сучасної правової 

держави тісно пов’язана із класовою боротьбою; при цьому окремі класи за 

посередництвом власних політичних партій є справжніми рушійними 
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двигунами всіх державних проявів, а інші лише намагаються вибороти в 

перших таку можливість. Проте це роз’єднання й боротьба мають місце до 

моменту визначення державної волі, яким і є державний акт. При цьому, 

вказує Б.О. Кістяківський, акти державної влади зовсім не виступають 

відображенням думок та бажань домінуючого класу; навпаки, діяльність 

уряду часто виступає результатом компромісу. У такий спосіб навіть 

найбільш пригноблені соціальні одиниці можуть впливати на хід державного 

життя [141, с. 148]. 

У вітчизняній науці адміністративного права тільки розпочато 

знайомство з теоретичною спадщиною видатного українського правника 

Ю.Л. Панейко, однак уже сьогодні можна впевнено стверджувати 

актуальність багатьох його ідей для сучасності. Серед іншого це справедливо 

і стосовно доктрини адміністративного акта. Так, авторське бачення поняття 

адміністративного акта Ю.Л. Панейко вибудовує, аналізуючи погляди 

О. Майєра, Л. Дюгі, В. Яворського, М. Оріу стосовно цього концепту. 

Відправною точкою аналізу адміністративного акта Ю.Л. Панейко 

обирає твердження О. Майєра, що для виконавчої влади адміністративний 

акт є тим самим, що вирок – для влади судової. На противагу цій тезі 

наводиться позиція В. Яворського, який, спираючись на ідею тотожності 

приватноправових та публічно-правових відносин, зазначає, що дії (чинності, 

в термінології науковця) державних органів у ділянці адміністрації мають 

бути прирівняні до дій одиниць у приватноправовій сфері, що робить 

неможливою аналогію адміністративного акта судовому вироку [261, с. 241]. 

У своєму аналізі Ю.Л. Панейко віднаходить своєрідний шлях 

примирення обох концепцій. Аналізуючи діяльність державних органів, 

дослідник робить висновок про існування двох різновидів адміністративних 

актів, які називає «зверхніми актами» та «актами піклування». Зверхні в 

такому розумінні являють собою «адміністративні чинності, які є вислідом 

«імперіюм», тобто впливом зверхньої державної влади; акти піклування, 

відповідно, «адміністративні чинності, що не спираються на «імперіюм» та 
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скеровуються на культурний і матеріальний розвиток населення» [261, с. 

241]. 

При цьому зверхні акти, у свою чергу, поділяються на рішення 

(деклараційні адміністративні акти) та зарядження (конституційні 

адміністративні акти). Зарядження є державним інструментом створення, 

зміни або знищення певних правних відносин; рішення ж є випадками 

застосування правових норм до конкретних поодиноких життєвих відносин. 

Відповідно, на думку Ю.Л. Панейко, коли адміністративна влада видає 

рішення, її діяльність наближається до діяльності суду, адже, як і судовий 

вирок, адміністративне рішення по суті є пошуком і застосуванням 

відповідної конкретній життєвій ситуації правової норми [261, с. 241]. 

Таким чином, дореволюційний етап становлення доктрини 

адміністративного акта в межах української науки адміністративного права 

характеризується наявністю декількох підходів до розуміння досліджуваного 

явища. Незважаючи на те, що адміністративного акта не існувало як 

юридичного явища, закріпленого законодавством Російської імперії, в 

адміністративно-правовій теорії було вироблено два основні погляди на це 

явище: через визначення характеру розпоряджень, що виходили від 

виконавчої влади, як адміністративних та через спроби визначення 

конкретних рис адміністративно-правового акта, формальних та 

матеріальних його аспектів. Це дозволяє зробити висновок, що попри тісний 

зв'язок із тогочасною німецькою адміністративно-правовою наукою, у 

вітчизняній сфері дослідження адміністративного акта не спостерігається 

прямого запозичення наукової думки; дослідники обирають власний шлях, 

пропонуючи авторські теоретичні конструкції в науковій полеміці один з 

іншим. 

Безумовною специфікою відрізняється радянський період розвитку 

наукової думки щодо адміністративного акта. Дуже розгорнутий та уважний 

аналіз цього історіографічного етапу здійснив у своєму дисертаційному 

дослідженні О.О. Мандюк [207].  Так, науковець підкреслює, що радянський 
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етап поділяється на два відрізки: до- та післявоєнний. Перший, 

післяреволюційний етап, характеризується певною занедбаністю науки 

адміністративного права взагалі та вчення про адміністративні акти зокрема. 

Багато напрацювань дореволюційних та закордонних учених були відкинуті 

як ідеологічно чужі й методологічно некоректні; безпосередньо 

адміністративні акти розглядалися виключно в контексті заходів 

адміністративного примусу та форм державного управління; питання 

юридичної природи, особливостей прийняття, введення в дію та припинення 

дії адміністративних актів були винесені за рами наукової уваги. Науковці, 

що працювали у царині радянського адміністративного права, називали його 

правом перехідної епохи від капіталізму до соціалізму, а його особливістю 

вважали специфічне розуміння принципу законності як законності 

революційної, пролетарської, комуністичної, яка «абсолютно не визнає ні 

рівності прав усіх громадян, ні рівності прав особи та колективу. Права особи 

у радянських республіках мають суто підпорядковане становище щодо прав 

колективу» [104, с. 95]. 

Серед наукових персоналій першого етапу радянського періоду 

зустрічаємо вже знайомі прізвища. Приміром, О.Ф. Євтихієв, продовжуючи в 

радянські часи наукові пошуки навколо індивідуального адміністративного 

акта,  запропонував поділяти ці акти на односторонні та двосторонні. 

Односторонні, на його думку, характеризуються волевиявленням лише з боку 

владних органів, тобто через них виявляються державне володарювання та 

примус, двосторонні мають місце лише коли існує збіг волі сторін, що 

домовляються. При цьому з врахуванням спрямованості їх правозастосовчії 

дій вченим класифіковано на ті, чия дія спрямована проти особи (затримання, 

арешт), та на ті, чия дія спрямована на майно громадян (реквізиція, 

конфіскація, примусові стягнення) [014, с. 176]. 

Проблематика актів у контексті адміністративного права в ті роки 

також виступала предметом наукової уваги В.Л. Кобалевського. Дослідник 

пропонував розподіл адміністративних актів на індивідуальні (конкретні) та 
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нормативні (укази); при цьому, щоб уникнути зайвої плутанини, вчений 

наполягав на усуненні з наукового глосарію терміна «адміністративний акт». 

За логікою автора, якщо нормативний адміністративний акт звично зветься 

указом, то індивідуальний нормативний акт слід іменувати 

«розпорядженням». При цьому сукупність адміністративних розпоряджень, 

на думку В.Л. Кобалевського, включає такі їх різновиди: 1) односторонні 

адміністративні акти та публічно-правові договори; 2) акти урядові та акти 

адміністративні; 3) акти влади та акти виконання; 4) акти вільного та 

пов’язаного розсуду [143, с. 125]. 

У 30-х рр. у СРСР практично зупинилося розроблення 

адміністративно-правової проблематики, що історики права пов’язують із 

розповсюдженням переконання, згідно з яким у період будування соціалізму 

право має взагалі відмерти як атавізм; відновлення розвитку науки 

адміністративного права почалося у 1936 р. з прийняттям нової Конституції 

СРСР [459, с. 53].   

Використання в Основному Законі 1936 р. та радянському 

законодавстві поняття «органи державного управління» та відсутність 

розподілу державної влади на виконавчу, законодавчу та судову гілки 

зумовило використання та розповсюдження в правничому лексиконі термінів 

«акти управління» та «акти органів управління», які міцно закріпилися в 

науковій літературі. Таким чином, у СРСР найважливішою правовою 

формою реалізації виконавчо-розпорядчих повноважень державних органів 

визнавалися акти управління[484, с. 109].  

Так, приміром, В.І. Новосьолов зазначав, що сам факт використання 

терміна «адміністративний акт» викликає серйозні заперечення незалежно 

від того, для позначення яких актів – нормативних або не нормативних – він 

використовується. На підставі аналізу тогочасної літератури дослідник 

доходить висновку, що більшість радянських науковців більш-менш 

однаковий семантичний обсяг інформації закріплюють за поняттям «акти 

державного управління» [266, с. 12]. 
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Саме дослідженням актів (державного) управління характеризується 

другий етап розвитку радянської адміністративно-правової науки, який, на 

думку дослідників, починається після Другої світової війни [207, с. 16].   

Незважаючи на широкий обсяг використання цього поняття, єдиного підходу 

до його трактування радянська адміністративістика не виробила; як 

справедливо вказує Р.Ф. Васильєв, «при дослідженні визначень актів 

управління відразу звертаєш увагу на велику різницю між ними. Акти 

управління визначають як: форму діяльності, дії, приписи, волевиявлення, 

документи, особливий вид правових актів тощо» [57, с. 11]. 

Справедливість цього висловлювання досить легко довести, 

звернувшись до аналізу наукової літератури з радянського адміністративного 

права. Так, приміром, С.С. Студенікін обгрунтовує доцільність розуміння 

категорії «акти радянського державного управління» як юридичних форм 

(указів, постанов, рішень, розпоряджень, наказів, інструкцій), застосування 

яких вимагається для реалізації виконавчо-розпорядчих функцій органів 

радянської держави, наділених в межах їх компетенції, що має 

встановлюватися на підставі законів та в установленому порядку [466, с. 106]. 

У свою чергу, В.І. Новосьолов сформулював таке визначення актів 

державного управління: це дії виконавчо-розпорядчого характеру, 

спрямовані на встановлення загальних правил поведінки органів та осіб або 

на безпосереднє виникнення, зміну чи закінчення конкретних правовідносин. 

При цьому виконавчо-розпорядча діяльність, на думку науковця, виконується 

всіма органами державної влади, проте головним чином – органами 

державного управління, які здійснюють виконавчо-розпорядчі повноваження 

(у сучасному розумінні – виконавчу гілку державної влади). Для інших 

органів державної влади, пише В.І. Новосьолов, виконавчо-розпорядча 

діяльність є додатковою, допоміжною, але необхідною для нормального 

здійснення своїх повноважень з керівництва підлеглими структурами, 

здійснення правосуддя та прокурорського нагляду [266, с. 100]. 
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І.М. Пахомов, аналізуючи досліджувану проблематику, визначав акти 

радянського державного управління як встановлені відповідно до чинного 

законодавства владні приписи виконавчо-розпорядчих органів державної 

влади (і інколи – громадських організацій у межах їх правового статусу), що 

закріплюють імперативні правила або регулюють конкретні відносини у 

питаннях організаційно-владної державної діяльності і полягають у 

практичному здійсненні завдань побудови комуністичного суспільства під 

керівництвом Комуністичної Партії Радянського Союзу [275, с. 155]. 

Важливо додати, що І.М. Пахомов окремо виділяв індивідуальні акти 

державного управління, до яких відносив акти, що не встановлюють 

правових норм, а застосовують норми закону або іншого державно-правового 

акта до конкретних явищ суспільного життя. Індивідуальні акти державного 

управління в такому розумінні виступають лише юридичними фактами, з 

появою яких у випадках, передбачених гіпотезою правової норми, пов’язані 

встановлення, зміна або припинення конкретних правових відносин [275, с. 

155]. 

Волевиявлення як центральну характеристику акта державного 

управління називає Ц.А. Ямпольська, яка вважає видання актів-велінь 

обов’язковим елементом владного повноваження державного органу [511, с. 

17].   Їй вторять В.А. Юсупов и М.О. Волков, стверджуючи, що «акти органів 

радянського державного управління являють собою вольові владні дії, що 

відбуваються на підставі та на виконання законів або правових актів 

вищестоящих органів управління у процесі організуючої виконавчо-

розпорядчої діяльності та спрямовані на встановлення, зміну чи припинення 

правових норм чи конкретних правовідносин» [509, с. 47]. 

Подібне різноманіття визначальних характеристик у розумінні акта 

управління Р.Ф. Васильєв пов’язує передусім зі складним і багатоаспектним 

характером досліджуваного явища. Зазначені акти водночас являють собою і 

складову управлінської діяльності, і частину механізму правового 

регулювання; це, на думку дослідника, неминуче призводить до різниці 
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поглядів на цей адміністративно-правовий феномен, що й відображується у 

множині теоретичних підходів до визначення його сутності. Зі свого боку, 

дослідник пропонує визначення, в якому намагається максимально повно 

відобразити різнобічні характеристики акта управління (завдяки чому, 

зазначимо, дефініція, надана Р.Ф. Васильєвим, найчастіше отримує схвальні 

відгуки в науковій літературі[132, с. 24] тощо).   Так, на думку науковця, акт 

державного управління являє собою «владне волевиявлення державних 

органів та інших суб’єктів державного управління, які встановлюють, 

застосовують, змінюють, скасовують правові норми та змінюють сфери їх 

застосування; це владне волевиявлення має здійснюватися у процесі 

виконання функцій державного управління в установленому порядку на 

підставі й на виконання законів; формою такого волевиявлення може бути 

усне веління (розпорядження) або конкретний документ, який містить 

відповідні приписи» [56, с. 138]. 

Впродовж довгого часу в центрі наукової уваги радянських дослідників 

перебували або загальні теоретичні питання актів державного управління, 

або проблематика актів нормативних. Уперше індивідуальні акти управління 

як головний інструмент рішення конкретних справ, щоденно виникаючих у 

ході реалізації державної управлінської діяльності, стали предметом 

адміністративно-правового дослідження у 1984 р., коли О.С. Слесарева 

присвятила цій тематиці свою дисертацію. У цій праці авторка розкрила 

питання обсягу застосування індивідуальних актів управління – від 

застосування заходів адміністративної відповідальності до правопорушників, 

здійснення припинення неправомірної поведінки, вирішення спорів, що 

виникають при здійсненні управлінської діяльності, до заохочення окремих 

осіб чи колективів за виконання трудового, службового чи громадського 

обов’язку. Не були залишені поза увагою проблеми забезпечення належного 

функціонування самих органів управління за допомогою індивідуальних 

актів управління, які є відбиттям стилю та методів роботи апарату 

управління: за їх допомогою формується персонал органів, вирішуються 
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питання, пов’язані з реалізацією службових відносин, забезпечується 

оперативне усунення недоліків у роботі, підтримується трудова, фінансова, 

планова дисципліна. У роботі також були розкриті такі аспекти, як правова 

природа та юридичне значення індивідуальних актів управління, форми 

зовнішнього вираження досліджуваних актів, суб’єкти їх видання 

(здійснення) [427].  Однак слід підкреслити, що за всю історію існування 

радянського адміністративного права це було єдине дисертаційне 

дослідження зазначеної тематики, що наочно свідчить про її малу 

популярність, якщо не сказати занедбаність. 

Таким чином, найголовнішою формою адміністративної діяльності в 

радянській адміністративно-правовій науці визнавалися правові акти 

державного управління, які в загальному вигляді розумілися як виконувані 

виконавчо-розпорядчими органами юридичні форми виконавчо-розпорядчої 

діяльності. При цьому стосовно адміністративного акта спостерігається 

неоднозначність думок: деякі радянські вчені заперечували необхідність 

виокремлення адміністративного акта як правового феномена. Інші 

дослідники проводили диференціацію актів державного управління за 

юридичним характером; цей критерій дозволив виділити нормативні акти 

управління (тобто регулюючі або, в деяких джерелах, регламентарні), які 

відповідали централізованому керівництву та координації, та індивідуальні 

акти управління, що стосувалися конкретних одиничних явищ та випадків і 

називалися адміністративними. Зрозуміло, що загальна установка 

радянського адміністративного права на гіперболізацію можливостей органів 

управління у справі дотримання соціалістичної законності за допомогою 

методів примусу та переконання сприяла концентрації уваги науковців саме 

на правових формах управління, притаманних централізованому керівництву, 

тому проблематика індивідуальних адміністративних актів у радянські часи 

характеризувалася вторинністю. 

Такий стан теорії адміністративного акта в українській 

адміністративно-правовій науці серед іншого пояснювався й 
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методологічними орієнтирами радянської правової науки. За точним 

спостереженням Р.С. Мельника, принципова відмінність між інститутами 

адміністративного акта в адміністративному праві, орієнтованому на теорію 

правової держави, та адміністративному праві, спрямованому на 

забезпечення державного управління, яскраво демонструється при порівнянні 

наукових надбань німецьких та радянських учених, опублікованих у другій 

половині XX ст. [218, с. 248]. Закономірно, що питання адміністративного 

акта набуло значимості та принциповості лише тоді, коли у нашій країні 

намітилися тенденції розбудови правової державності, а наука 

адміністративного права зазнала теоретико-методологічної перебудови. 

За період незалежності України вчені-адміністративісти внесли 

серйозні корективи у традиційну для радянської науки концепцію 

адміністративного права як галузі права, що регулює виключно управлінські 

відносини. За словами В.К. Колпакова, «в умовах незалежності України 

відбулась трансформація адміністративно-правових відносин, змістом якої 

стало формування режиму правової рівності між державою, її органами та 

посадовими особами і громадянами» [159, с. 104]. С.Г. Стеценко наголошує 

на триваючих процесах трансформації адміністративного права, а відтак і 

необхідності перегляду підходів до визначення сутності управлінських 

правовідносин [465, с. 20; 464, с. 29]. 

Акцент у теоретичних моделях адміністративного права було  зміщено 

з управління на регулювання, яке відрізняється ширшим обсягом і 

специфічними методами. Як стверджує В.Б. Аверʼянов, державне 

регулювання передбачає цілеспрямований вплив не тільки на об’єкти 

управління, а й на соціальне середовище цих об’єктів, на ті суспільні процеси 

та феномени, що впливають на стан зазначених об’єктів; його метою є 

створення умов для діяльності суб'єктів та об'єктів управління в напрямі, 

який є бажаним для держави і за яким відбуватиметься розвиток системи 

управління в цілому. Багатший арсенал методів регуляторного впливу 

характеризується тим, що поряд із методами безпосереднього впливу на 
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об'єкти управління воно спирається й на використання непрямих 

(економічних, заохочувальних, стимулюючих) методів [13, с. 64]. 

Цілком логічно, що зазначені доктринальні трансформації зумовили 

сплеск інтересу до категорії адміністративного акта. Цій проблематиці (в 

синонімічному ряду – адміністративних актів, актів управління, правових 

актів управління тощо) обов’язково відводився окремий підрозділ у 

підручниках з адміністративного права, виданих провідними вітчизняними 

науковцями [13, с. 64; 17; 16; 31; 71; 158 ]. Показовими у цьому аспекті є 

запропонований В.Б. Авер’яновим аналіз існуючих наукових підходів та 

авторське бачення сутності і змісту правового акта управління як форми 

управлінської діяльності компетентних органів державного управління 

(виконавчої влади), яка полягає у здійсненні в односторонньому порядку з 

дотриманням встановленої процедури певних владних дій, передбачених 

законом чи на його виконання з метою реалізації завдань та функцій 

управління, втілених у кінцевому результаті в певну законну форму і таких, 

що тягнуть за собою певні юридичні наслідки. При цьому, за 

В.Б. Авер’яновим, формою управлінської діяльності є безпосередньо видання 

правового акта управління, а не сам акт, а головною ознакою акта управління 

є процес здійснення владного волевиявлення [84, с.144]. 

Розгляд адміністративних актів у навчальній літературі був першим 

дослідницьким кроком; подальший розвиток цієї тематики логічно був 

пов'язаний із підготовкою тематичних монографічних праць. Першою в 

цьому ряду слід назвати роботу  В.П. Тимощука «Адміністративні акти: 

процедура прийняття та припинення дії» (2010 р.) [467]. Як вбачається з 

назви, увага дослідника зосереджена передусім на процедурних аспектах 

зазначених актів, водночас висвітлено тематику юридичної природи 

адміністративного акта, розкрито та проілюстровано конкретними 

прикладами питання зарубіжного досвіду в цій галузі.  

Так, В.П. Тимощук актуалізує питання наявності так званих 

«широкого» та «вузького» розумінь категорій «адміністративний акт», де 
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«вузьке» містить визначення адміністративних актів як індивідуальних, а 

широке, відповідно, – як індивідуальних та нормативних, виданих 

адміністративними органами. Наводячи приклади існування подібної 

термінологічної мішанини не тільки у вітчизняному, але й у європейському 

адміністративному праві, автор водночас послідовно та аргументовано 

переконує читача у доцільності запозичення німецької традиції в розумінні 

адміністративного акта як індивідуального акта адміністративної влади. 

Спрямованість України до Європейського Союзу, на думку дослідника, 

наштовхує на думку про необхідність використання однорідної правової 

термінології із країнами континентальної системи права, більшість з яких 

саме таким чином визначають адміністративний акт у національному 

адміністративно-правовому полі  [467, с. 19]. 

 Серед визначальних характеристик адміністративного акта як 

правового інституту В.П. Тимощук, орієнтуючись на правові документи Ради 

Європи, Європейської комісії та Європейського суду з прав людини, називає 

такі: це будь-який індивідуальний захід або рішення, який: 1) прийнято у ході 

здійснення публічної влади; 2) має характер прямої дії та правомірно або 

неправомірно торкається прав, свобод та інтересів приватних осіб; 3) не є 

актом, що виконується під час здійснення судових функцій [467, с. 21]. 

Взагалі працю В.П. Тимощука без перебільшення можна назвати 

новаторською для свого часу, провідною вітчизняною роботою в царині 

дослідження адміністративного акта, наукове значення якої зберіглося 

протягом десятиліття. Проте, віддаючи належне дослідженню й дослідникові, 

водночас слід вказати на назрілу необхідність переглянути висловлені в 

монографії тези на предмет їхньої відповідності сучасному моменту, пошуку 

можливих коректив та доповнень. 

Вагомий внесок у теоретичний нарис категорії адміністративного акта 

являє собою монографія Р.С. Мельника «Система адміністративного права 

України» (2010 р.)[218].  Дослідник доводить ключову роль інституту 

адміністративного акта в рамах концепту правової держави, називаючи 
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встановлення чітких правил видання та застосування адміністративних актів 

головним інструментом обмеження потенційної сваволі владних органів, що 

являє собою загрозу для  прав, свобод та законних інтересів приватних осіб 

[218, с. 247]. 

Розглядаючи зміст та співвідношення «вузького» та «широкого» 

підходів до розуміння адміністративного акта, дослідник віддає перевагу 

другому. На його думку, включення нормативних актів, що видаються 

органами публічної влади, до числа адміністративних є цілком і повністю 

виправданим. На користь цієї позиції вчений нагадує традиції українського 

адміністративного права радянського періоду: в Адміністративному кодексі 

УРСР 1927 p. використовувався термін «адміністративний акт», під яким 

розумілися в тому числі нормативні акти, які видавалися адміністративними 

органами влади. Крім того, автор посилається на низку європейських 

правових документів, у яких спостерігається тенденція до розширення меж 

розуміння категорії «адміністративний акт. Зокрема, у Резолюції щодо 

публічної (державної) відповідальності, схваленій Комітетом міністрів Ради 

Європи 18 вересня 1984 р., зазначається, що під актами розуміються: 

1) регуляторні нормативні акти; 2) нерегуляторні адміністративні акти; 

3) фізичні дії (вчинки); 4) дії судової адміністрації, не пов’язані з 

відправленням правосуддя. Подібне розуміння змісту терміна 

«адміністративний акт» можна зустріти і в інших документах, прийнятих на 

загальноєвропейському рівні [218, с. 250]. 

Слід оговорити, що трохи пізніше, у 2014 р., у підручнику із загального 

адміністративного права Р.С. Мельник чітко розмежовує нормативні та 

адміністративні акти як інструменти діяльності публічної адміністрації; при 

цьому адміністративний акт він пропонує розуміти як будь-яке 

розпорядження (рішення) суб’єкта публічної адміністрації, спрямоване на 

регулювання окремого (конкретного) випадку у сфері публічного 

адміністрування, яке тягне юридичні наслідки [219, с. 263]. 



53 

Окремих аспектів проблематики індивідуальних адміністративних 

актів  торкнувся С.М. Мойсак у своїй дисертації «Акти управління в системі 

джерел адміністративного права України» (2011 р.), присвяченій аналізу 

концептуальних засад та правової природи актів управління в системі джерел 

адміністративного права України. Аналізуючи багатозначність та 

поліаспектність трактування поняття «акт управління» у вітчизняній 

адміністративно-правовій традиції, автор доходить висновку про юридичний 

зміст досліджуваного акта як визначальну характеристику й головний 

критерій для розмежування нормативних та індивідуальних актів управління. 

При цьому важливо, що саме юридичним змістом, на думку дослідника, 

визначається належність акта управління до джерел адміністративного права: 

нормативні ати можуть бути віднесені до цієї категорії, а індивідуальні, 

відповідно, ні [258, с. 11]. 

Ціла низка дисертаційних досліджень останніх років була присвячена 

розгляду адміністративних актів як форми адміністративної діяльності 

окремих органів публічної влади. Серед таких варто визначити роботи 

П.О. Угровецького «Адміністративні акти органів прокуратури» [483, с. 195], 

В.П. Чабана «Акти адміністративного примусу в діяльності міліції» [496, с. 

250], В.Б. Пчеліна «Перегляд адміністративних актів органів внутрішніх 

справ» [392]. У них розглядається юридична природа адміністративних актів 

органів публічної адміністрації взагалі та окремо органів прокуратури чи 

органів внутрішніх справ; аналізуються конкретні різновиди індивідуальних 

правозастосовних актів та особливості їх практичної реалізації 

адміністративними органами; формулюються авторські дефініції поняття 

адміністративних актів окремих органів публічного управління.   

Цікавий та надзвичайно рідкісний в українському науковому просторі 

аспект – юридичну техніку адміністративних актів – обрала темою власного 

дослідження К.М. Костовська. Зосередившись на значенні цих актів у 

функціонуванні сучасних органів внутрішніх справ як органу публічної 

влади, вчена підкреслює, що саме в актах застосування права втілюється 
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індивідуалізований вплив адміністративних органів на хід правового 

регулювання, відбувається індивідуальна регламентація суспільних відносин. 

Розглядаючи акти правозастосування адміністративних органів як засіб, що 

дозволяє створювати передумови для належної реалізації правових норм, 

спрямованих на забезпечення прав, свобод та законних інтересів особи, 

авторка підкреслює, що втілення у життя приписів нормативно-правових 

актів як мета правореалізації стає можливим лише за умови ефективності 

юридичної техніки. При цьому окрему увагу дослідниця приділяє питанню  

процедури прийняття акта правозастосування як умови законності цього акта 

[184, с. 11]. 

Серед вітчизняних адміністративістів, що займалися приростом 

наукового знання з тематики адміністративних актів, слід також назвати 

О.О. Мандюка та його дисертаційне дослідження «Індивідуальні 

адміністративні акти: теорія та практика застосування»[207].  

Характеризуючи правову природу досліджуваного явища, вчений називає 

такі визначальні його характеристики: адміністративний акт є юридичним 

фактом, визначальним елементом механізму правового регулювання, 

найважливішою формою діяльності публічної адміністрації; може виступати 

підставою для прийняття інших індивідуальних адміністративних актів, 

укладання адміністративних договорів, здійснення адміністративними 

органами певної діяльності, вчинення тих чи інших правочинів; має велике 

юридичне значення при вирішенні публічно-правових спорів [207].   

Порівнюючи погляди сучасних українських учених стосовно 

адміністративно-правового інституту адміністративного акта, можемо 

зазначити, що в цій царині спостерігається така сама ситуація, що й стосовно 

інших визначальних для науки адміністративного права категорій – 

публічного адміністрування, адміністративного процесу, джерела 

адміністративного права тощо. Ідеться про концептуальну конкуренцію двох 

підходів до розуміння досліджуваного феномена, які найчастіше називаються 

«широким» та «вузьким» та змістовно відображують взаємовиключні 
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погляди. У нашому випадку це широке трактування адміністративних актів 

органів публічного управління як актів і індивідуального, і нормативного 

характеру (приміром, В.Б. Пчелін[392]) та вузьке трактування 

адміністративного акта виключно як індивідуального акта органу публічної 

влади (В.П. Тимощук [467]).  

До того ж кидається в око термінологічна неусталеність глосарію 

вітчизняного адміністративного права в досліджуваній сфері. Використання 

науковцями багатьох термінів для позначення одного й того самого 

феномена – адміністративний акт, правовий акт управління, акт публічного 

управління, акт правозастосування тощо – створює певні труднощі у процесі 

несуперечливої передачі інформації, яким має відрізнятися наукове пізнання. 

Дійсно, подібна дублетність має певний сенс лише як спосіб позбавити 

наукову мову притаманної їй надмірної тавтології, надати підручнику або 

монографії жвавості за рахунок використання синонімів. Але при цьому має 

існувати єдина лексема, за якою теорія і практика адміністративного права 

закріплюватимуть уявлення про конкретний правовий феномен. Проте 

маємо, навпаки, великий синонімічний ряд – і одночасну полісемантичність 

терміна «адміністративний акт».  

Подібна палітра позицій демонструє ситуацію невизначеності стосовно 

однієї з базових категорій, навколо яких будується теоретизування галузі 

адміністративного права. Пояснюється такий стан речей ознаками теоретико-

методологічної кризи, переламного моменту становлення вітчизняної науки, 

яка, з одного боку, не може остаточно відриватися від пізньорадянських (чи 

ранніх пострадянських) доктринальних коренів, з іншого – швидкими 

темпами засвоює досвід, а разом з ним і термінологічних апарат 

європейських країн з розвиненими адміністративно-процесуальними 

традиціями. 

Підбиваючи підсумки історіографічного опису української доктрини 

адміністративного акта, зазначимо, що у вітчизняній адміністративно-

правовій традиції складно виділити єдиний комплексний підхід до 
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визначення ролі й місця категорії адміністративного акта в системі 

адміністративного права. Наявність дискусійних, часто протилежних 

науково-практичних підходів пов’язується із історико-правовими 

особливостями становлення системи українського адміністративного права. 

Розвиток науки адміністративного права відбувається відносно нетривалий 

час, впродовж якого вона зазнала кардинальних змін – від панування 

патерналістської концепції розуміння взаємовідносин людини та держави, що 

характеризувала радянський період його становлення [466, с. 14; 467, с. 

125].до необхідності вироблення наукового підгрунтя для впровадження ідеї 

публічно-сервісної держави, обумовленого оголошеним курсом до 

євроінтеграції. Теоретичні спроби досягти європейських стандартів 

застосування адміністративних призводяться до триваючої наукової 

полеміки, наявності протилежних думок і підходів, що посилюється 

ситуацією нормативної невизначеності. 

Такий висновок, на наш погляд, посилює актуальність здійснення 

науково-прикладного дослідження інституту адміністративного акта в 

українському адміністративному праві, що вимагає передусім вироблення 

концептуальної моделі теоретико-методологічного розуміння сутності такої 

категорі. 

Методологічна складова являє собою сукупність дослідницьких 

методів, за допомогою яких наука досягає своєї основоположної мети – 

отримання нового наукового знання про досліджувані явища та процеси. 

Наявний методологічний інструментарій, що є напрацьованим в межах 

вітчизняної юриспруденції, є доволі широким і складається як із емпіричних 

методів – опитування, вимірювання, контент-аналіз, спостереження, 

порівняння, – так і суто теоретичних (аналіз, синтез, діалектика). При цьому 

останні виконують не лише функцію методологічних інструментів, а і 

певного теоретико-методологічного «каркасу», застосування яких дає 

можливість зрозуміти сутність досліджуваного явища, зокрема, категорії 

застосування адміністративного акта.   
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Необхідно підкреслити, що адміністративний акт як основна форма 

діяльності органів публічної влади, є базовим, центральним поняттям науки 

адміністративного права та практики правозастосування, що дозволяє 

зробити висновок про необхідність врахування комплексних підходів до його 

розуміння. Таке значення адміністративних актів визначає складність та 

поліаспектність досліджуваного теоретичного питання, дослідження якого 

потребує об’єднання наукового методологічного інструментарію різних 

теоретичних конструкцій. За традицією, що склалася в межах 

адміністративно-правових дослідженнях, необхідним є використання 

трьохрівневої методологічної моделі, до складу якої входять філософський, 

загальнонауковий та спеціально-юридичний рівні [138, с. 52]. 

Філософський рівень розуміється як заснування правового знання, 

тому що саме в його межах вибудовується формування системи знань про 

засадничі принципи, категорії, поняття, функції й завдання права (у тому 

числі й адміністративного), та про їх зв’язок із принципами, функціями, 

категоріями, поняттями, завданнями суспільства, культури й цивілізації [180, 

с. 7]. Говорячи про загальнофілософські засади осмислення адміністративно-

правових явищ та процесів, насамперед вважаємо за потрібне звернути увагу 

на питання належності науки права до онтологічної або гносеологічної 

складової філософського пізнання. Сучасні фахівці відповідають на це 

запитання по-різному; так, приміром, О.Г. Данільян, О.П. Дзьобань, 

Є.М. Мануйлов заперечують належність правових наук до категорії 

онтологічних, оскільки, на їхню думку, право – позаприродне явище й 

жодних основ права у природі знайти неможливо, бо природа – це царство 

об’єктів, а права – це сфера суб’єктів. Також, на їхню думку, 

субстанціональною основою права не може вважатися суспільство: хоча 

право й виникає в суспільстві, пов’язане з ним і має соціальну сутність, але 

вона не є сутністю права, а лише його проявом (права) [488, с. 171]. 

Із протилежною позицією виступає М.В. Костицький, зазначаючи, що 

саме крізь призму онтології можна побачити зв'язок права і спорідненої з 
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правом етики із загальними засадами буття на підставі фізичних законів, що 

визначають зв’язок предметів і явищ, живого і неживого, матеріального і 

духовного, суб’єктивного і об’єктивного [180, с. 7]. 

 Зі свого боку, зазначимо, що підтримуємо позицію Д.А. Керимова, 

який постулює єдність онтологічного та гносеологічного в правових теоріях. 

На його думку, право не можна примитивно розуміти лише як просте 

відтворення в нормативно-правовій формі основних умов матеріального 

буття (на чому, нагадаємо, наполягав історичний матеріалізм). Право 

одночасно і пов’язане з цим матеріальним буттям історичними умовами, і є 

незалежним від нього, будучи виробленою людським розумом системою 

принципів, ідеалів, стремлінь. Сучасність висуває на порядок денний такі 

глобальні онтологічні проблеми правової сфери, які водночас мають суттєве 

значення для подальшого правового пізнання. До таких питань Д.А. Керимов 

відносить проблеми сутності та співвідношення права й законодавства, 

свободи, рівності й рівних прав, свідомості, правосвідомості та 

інтелектуальності, законності і правопорядку [138, с. 13]. 

Ця методологічна позиція, на нашу думку, якнайкраще ілюструється 

історією адміністративного права. Ця наука є продуктом, соціальним 

конструктом, підсумком інтелектуальної праці; її виникненню передував 

досить довгий процес раціоналізації людського мислення, притаманний 

Новому часу як особливому періоду історії. Тобто корені адміністративного 

права скоріше гносеологічного характеру; саме прагнення людини до 

розуміння середовища – як природного, так і соціокультурного – стало 

першопричиною виникнення адміністративного права. Проте існування 

цього знання супроводжується практичними діями, що трансформують 

звичний соціокультурний ландшафт; яскравим прикладом може послугувати 

вже розглянута нами історія адміністративного акта як правового явища і 

наукового поняття: потреба громади контролювати дії публічної влади 

об’єктивувалася в адміністративному акті як інструменті контролю, який, у 

свою чергу, сприяв росту відповідальності органів влади за свої рішення. 
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Тобто чисто гносеологічними аспекти існування адміністративно-правових 

явищ вважати не можна; вони активно впливають на соціальне буття, 

модернізують його, тобто є його активною частиною. Подібна 

амбівалентність явища підказує, що для повноти його дослідження класичні 

філософські схеми є малопридатними;  потрібен різнобічний погляд та 

мультиконцептуальний аналіз. 

Однак ця теза не означає, що класичні пізнавальні схеми мають бути 

відкинуті через непотрібність. Навпаки, неокласична методологія з великою 

повагою ставиться до діалектичного методу як надійної основи евристичних 

пошуків. По-перше, саме діалектика надає досліднику низку категорій, без 

яких не уявляється процес пізнання, тому що вони стосуються не окремих 

сфер дійсності, а дійсності загалом: форма, зміст, причина, наслідок, 

необхідність, випадковість, ціле, частина, система, структура, елемент, 

кількість, якість, міра, явище, сутність, одиничне, загальне, абстрактне, 

конкретне тощо. Навіть узяті окремо від процедурної основи діалектичного 

методу, категорії діалектики виступають ключовими поняттями інших 

філософських систем, аксіоматичними підвалинами будь-якого наукового 

світогляду, слугують теоретичним фундаментом і понятійним каркасом 

методологічної свідомості сучасного дослідника, зокрема й дослідника-

правознавця [500, с. 30]. 

По-друге, ключовими для епістемологічних розробок залишаються 

діалектичні принципи пізнання. Так, принцип загального зв’язку спрямовує 

пізнання конкретного адміністративно-правового явища чи процесу крізь 

призму інших явищ і процесів, на які вони впливають або які впливають на 

них. Приміром, навіть при поверхневому розгляді стає ясно, що 

«адміністративний акт» не має значення як явище само-в-собі і для себе; він 

знаходить смисл та змістовне наповнення тільки у зв’язку с такими 

правовими феноменами, як «права людини», «публічна влада», «юридичний 

факт», «правові наслідки» тощо. З цим принципом тісно пов'язаний принцип 

розвитку, що виявляється в русі об’єктів у часі та просторі та виражає 
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закономірні, спрямовані, безповоротні зміни якісного стану об’єктів [488, с. 

97]. 

Універсальність діалектичного методу пізнання, його спрямованість на 

розгляд усіх феноменів та процесів у розвитку та взаємозв’язках  з іншими 

феноменами надають йому пріоритетні позиції у переліку інструментів 

адміністративно-правової гносеології. Однак підсумкова картина світу могла 

б виглядати дещо однобоко, якщо б сучасні методологи права не 

доповнювали пізнавальні можливості діалектики використанням інших 

евристичних конструкцій. Важливе місце серед них належить такому 

напряму філософії та методології науки, як системний підхід. 

Ключовим постулатом системного підходу є розуміння об’єкта 

дослідження як системи або елемента системи. При цьому під системою, 

згідно із загальнонауковим трактуванням цього поняття, пропонується 

розуміти сукупність взаємопов’язаних елементів, що перебувають у 

відносинах і зв’язках один з іншим, які становлять єдине ціле, що 

характеризується новою інтегральною якістю, котра не може бути зведеною 

до властивостей жодного з елементів [431]. Із такого розуміння логічно 

випливає, що системний підхід передбачає аналіз конкретного правового 

явища (у нашому випадку – адміністративного акта) в рамках загальної 

системи та виявлення тих підструктур системи, які він породжує і які, у свою 

чергу, визначають його виникнення та змінення, врахування взаємозв’язків 

цих підструктур між собою та з досліджуваним феноменом [185, с. 15]. 

У правових дослідженнях зазвичай використовується декілька версій 

системного підходу.  Так, приміром, для аналізу правових феноменів у 

соціальному або історичному контексті часто використовують версію 

системного підходу, відображену в працях Т. Парсонса. Згідно з теорією 

соціальних систем Парсонса, суспільство як система створюється й 

визначається станами та процесами взаємодії суб’єктів, функціонально 

спрямованих на адаптацію до зовнішнього стосовно суспільства середовища 

(в тому числі і природного), на внутрішню суспільну інтеграцію, на 
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досягнення цілей та на збереження існуючого порядку речей [34, с. 22]. Це 

дозволяє визначити основні підсистеми суспільства, спрямовані на 

виконання зазначених функцій: економічна підсистема виконує функцію 

адаптації, культурно-ціннісна – інтеграції, політична – досягання цілей, а 

правова – функцію підтримання. Суспільний розвиток викликає певні 

труднощі у взаємній координації зазначених підсистем, які не завжди 

змінюються одночасно; норми однієї з підсистем можуть суперечити нормам 

іншої, викликаючи конфлікти. Саме на такому ґрунті виникають зміни у 

поведінці індивідів – членів суспільства; деякі з таких змін з часом стають 

нормою, озвичаюються суспільством, інші, навпаки, визнаються девіаціями 

[136, с. 152]. Приміром, чинні правові норми не відповідають культурно-

цінніснім потребам суспільства у збереженні честі й гідності пересічного 

громадянина у взаємодії зі владою – і задля виконання вимог громадськості у 

юридичну практику вводиться інструмент, що забезпечує залежність дій 

публічної влади від закону, тобто адміністративний акт.  До того ж розуміння 

системи як явища, яке характеризується динамікою, дозволяє розглянути 

процесуальні аспекти взаємної залежності рівня розвитку суспільства та 

виникнення конкретного правового феномена.  

Іншими словами, у цьому пізнавальному ракурсі адміністративний акт 

як правовий інститут розуміється як такий, що з’явився у певних умовах 

розвитку суспільства як соціальної системи. Як основні елементи соціальної 

системи у цій моделі виступають економічний розвиток, політичний устрій, 

культурно-ціннісні установки, що панують у суспільстві в конкретний 

історичний момент, та система права. Будучи складовою підсистеми права, 

адміністративний акт як правове явище водночас взаємодіє з іншими 

елементами правової підсистеми та відчуває вплив інших – соціокультурних, 

політичних, економічних – підсистем. Системний аналіз адміністративного 

акта як юридичного феномена передбачатиме визначення його ролі й 

структурного становища у правовій системі, встановлення залежності 

продукування впливу стосовно інших елементів.  
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Для більш глибокого розуміння суті адміністративного акта слід 

додатково використати версію системного підходу, в якій як систему буде 

розглянуто сукупність правових актів органів виконавчої влади. Метою 

дослідницького пошуку в такому разі, окрім безпосереднього аналізу 

системної ролі й місця адміністративного акта, буде розкриття своєрідності 

цієї системи, виявлення в ній наявності специфічних закономірностей та 

інтегральних якостей [484, с. 135].   Конструкцію зазначеної системи 

пропонуємо вибудовувати за пізнавальною схемою С.С. Алексєєва – як 

диференційований набір таких складових компонентів права, як галузь, 

інститут, норма, елемент норми [24, с. 22]. 

Таким чином, високий евристичний потенціал системного підходу 

характеризується можливістю розгляду системи адміністративного права, 

складовою якої є адміністративний акт, на декількох рівнях: як підсистеми 

соціуму, як складового елементу сучасного права, як окремої системи. 

Залежно від завдань дослідження, їх уточнення й конкретизації у ході 

аналітичної роботи оптику системного підходу можна змінювати, умовно 

кажучи, «укрупнюючи» окремі елементи системи як предмети дослідження.  

У світлі амбівалентної природи й відповідного подвійного розуміння 

адміністративного акта – як дії та як тексту документа – дозволимо собі 

припустити, що серед філософських засад дослідження адміністративного 

акта одне з провідних місць має належати герменевтиці.  

У найбільш загальному аспекті герменевтику у сфері юриспруденції 

трактують як науку про розуміння, пояснення значення різних нормативно-

правових форм і їх джерел з метою узгодження нормативних документів для 

вирішення юридичних казусів [52, с. 20].  Г.-Ґ. Ґадамер, засновник цієї 

філософської течії, вказував на існування певної напруги між відомостями 

закону як тексту, з одного боку, і тим текстом, який є результатом 

застосування закону в конкретній ситуації тлумачення (приміром, судовий 

вирок) – з іншого; саме ця напруга, на його думку, є об’єктом юридичної 

герменевтики. Правильне розуміння тексту нормативного акта під таким 
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кутом зору являє собою подвійну дію; його невід’ємними складовими є 

проникнення у значення того або іншого нормативного тексту та одночасне 

його застосування до конкретного випадку [63, с. 20]. Саме розуміння, 

інтерпретація й застосування, таким чином, виступають ключовими 

поняттями юридичної герменевтики. 

Для герменевтичного підходу характерна тотожність між висловом як 

мовною дією та змістом вислову, його тексту. За словами іншого 

представника філософської герменевтики, П. Рікера, «способом існування 

дискурсу є акт, його невідкладність, що має природу події. Вислів є 

актуальною подією» [403].  Іншими словами, тексту в герменевтиці завжди 

надається характеристика індивідуальності, актуальності; він не може бути 

зрозумілим раз і назавжди; кожного разу його слід трактувати по-новому, 

залежно від ситуації. 

Подібний підхід, на нашу думку, дуже перегукується із розумінням 

адміністративного акта в його правозастосувальному аспекті. Будучи 

рішенням у конкретній індивідуальній справі приватної особи, 

адміністративний акт вибудовується на підставі певних нормативних 

приписів, тобто являє собою акт  інтерпретації публічним органом законів 

або інших нормативно-правових актів стосовно конкретної ситуації. З іншого 

погляду, адміністративний акт як акт  інтерпретації нормативно-правового 

акта, у свою чергу, сам стає предметом інтерпретації – вже з боку тих, кому 

він адресований. Тобто адміністративний акт під кутом зору герменевтики 

являє собою об’єкт подвійного тлумачення. 

Таким чином, філософський базис нашої методологічної моделі 

дослідження адміністративного акта ми пропонуємо у вигляді конструкції з 

трьох філософських методів пізнання та пояснення реальності: діалектики, 

філософської герменевтики та системного підходу. Саме ці методологічні 

течії задають напрями подальшого дослідження, надаючи повноти й 

поліаспектності нашому науковому аналізу. 
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Говорячи про загальнонауковий рівень методології пізнання 

адміністративних явищ, передусім маємо згадати теорію держави і права. У 

ході історіографічного аналізу ми вже згадували про значення концепцій 

розподілу влади та правової держави для виникнення та розвитку доктрини 

адміністративного акта в німецькій адміністративно-правовій науці. Саме 

керуючись розумінням правової держави як управління закону та наявністю 

судового контролю за діями, які здійснює уряд, юристи дійшли до 

догматичної розробки понять і принципів публічного права, щоби принципи 

завдали бажану спрямованість  у ході здійснення управлінської діяльності, а 

суди отримали можливість перевіряти адміністративні дії на співвідношення 

із правовим масштабом (черговий раз нагадаємо, що саме тут зародилося 

поняття адміністративного акта як форми адміністративної діяльності і 

інструмента судового контролю за законністю цієї діяльності). При цьому 

новонароджене адміністративне право певною мірою спиралося на 

інституційні засади приватного права – зрозуміло, з урахуванням 

особливостей публічно-правової дійсності [462, с. 30]. 

Неможливо пройти повз історіографічного методу дослідження як 

складової методологічної моделі дослідження адміністративного акта. 

Метафорично його значення можна висловити, використовуючи цитату 

відомого французького історика, представника видатної французької 

історіографічної школи «Анналів» Фернана Броделя: «Будь-яка “сучасністьˮ 

включає в себе різні  рухи, різні ритми: “сьогодніˮ почалося одночасно вчора, 

позавчора й “колисьˮ» [54, с. 129]. Іншими словами, вивчення минулого 

слугує вагомою підставою для розуміння сучасності та прогнозування 

майбутнього; якщо йдеться про наукові поняття та концепції, як у нашому 

випадку, історіографічний метод дозволяє вловити соціокультурний контекст 

становлення певних наукових ідей; дослідити причини та наслідки їхнього 

розповсюдження або, навпаки, невикористання; обґрунтувати  традиційність 

або інноваційність як провідну характеристику досліджуваного концепту чи 

доктрини.  
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Саме цього ефекту, сподіваємось, нам удалося досягти в ході 

авторського історіографічного аналізу становлення вітчизняної доктрини про 

адміністративний акт. Визначивши її генетичні корені у працях німецьких 

адміністративістів, прослідкувавши розвиток дореволюційної наукової думки 

щодо адміністративного акта, окресливши діапазон адміністративно-

правових трактувань досліджуваного явища в радянський період, ми дійшли 

висновку про історично обумовлений характер наявності протилежних 

теоретичних моделей адміністративного акта в сучасній українській 

адміністративістиці. 

Важливе місце серед гносеологічних засобів адміністративного права 

посідає теорія управління, яку без усяких сумнівів потрібно включити до 

нашого методологічного переліку. Крізь призму теорії управління 

адміністративний акт розглядається як прийняття відповідним органом 

(особою) управлінського рішення.  

Під цим методологічним кутом зору стає наочною першорядна 

значущість адміністративного акта в публічному управлінні, адже, за 

словами дослідників, прийняття управлінського рішення є суттю 

управління[484], а в механізмі публічного управління прийняття рішень у 

формі адміністративних актів завжди вважалось основним ланцюгом [257].  

До того ж, приміром, В.П. Усманська доповнює аналіз адміністративного 

акта як управлінського рішення розглядом процесу вироблення й технології 

прийняття управлінського рішення, який відображує основні стадії 

розроблення й видання адміністративних актів. На підставі цього дослідниція 

доходить висновку, що процес прийняття адміністративного акта є не чим 

иншим, як процесом вироблення і прийняття управлінського рішення [484].   

Взагалі у теорії управління процес управління розуміється як 

постійний обмін інформацією між об’єктом управління та органами 

управління. Удосконалення управління в такому аспекті може бути розкрито 

як переведення цього інформаційного обміну на більш високий ступень 

організації. Інформація, яка пов’язує об’єкт та суб’єкта управління в єдину 
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систему, слугує підставою для вироблення управлінських рішень та впливів 

суб’єкта на об’єкт управління. За висновком Ю.О. Тихомирова, 

сьогоденність характеризується значним ускладненням механізму прийняття 

й виконання рішень: з одного боку, теорія соціальних систем і теорія рішень, 

з іншого – полісистемність, багаторівневість регулювання. У цьому світлі 

адміністративний акт перестає бути формалізованим рішенням, яке 

зобов’язаний ухвалити об’єкт управління; у ньому  має відбиватися 

пізнавальний аспект управління, який набуває особливого значення в умовах 

використання новітніх інформаційних технологій. Цей пізнавальний аспект 

полягає у глибокому аналізі та коректному використанні інформації, 

встановленні сумірності обсягу інформації та змісту рішення, що має 

запобігти управлінським помилкам. Крім того, реалізація адміністративних 

актів в умовах інформаційного та постінформаційного суспільства, на думку 

дослідника, загострює проблеми зміни  адміністративних повноважень, 

статусів службових осіб, сумісної відповідальності, усних діалогових та 

електронних рішень. Питання відповідальності за прийняття або неприйняття 

адміністративного рішення, у свою чергу, має розглядатися крізь призму 

необхідності реалізації компетенції за допомогою легальних засобів, а для 

цього потрібні чіткі підстави прийняття рішень, а також не менш чіткі 

підстави відповідальності публічних службовців [257].   

Взагалі в такому ракурсі функція підготовки та прийняття 

адміністративного акта як управлінського рішення виступає визначальною, 

пронизує весь процес управління в цілому та всі інші функції управлінського 

циклу, тому що управлінське рішення діє швидко й реалізується протягом 

усіх інших стадій управлінського циклу; навіть більше, всі подальші функції 

управління підкорюються цілям і задачам, сформульованим у цьому 

рішенні[499].  У зв’язку із цим актуальним стає питання ризиків при 

прийнятті управлінських рішень, тобто при підготовці адміністративних 

актів. І адміністративістам, вважає Ю.О. Тихомиров, потрібно брати до уваги 

цей аспект; зі свого боку, вчений пропонує такий перелік найбільш типових 
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управлінських ризиків, що супроводжують процес прийняття 

адміністративного акта: а) недооцінка та неналежне використання 

аналітичної інформації; б) стратегічні та юридичні помилки; в) порушення 

компетенції; г) недооцінка можливих юридичних колізій; д) відсутність 

прогнозування соціальних аспектів рішення. Для попередження зазначених 

ризиків при застосуванні адміністративних актів у публічно-владній 

діяльності, на думку науковця, необхідна система «антиризикових» дій, і 

передусім прогностичного характеру [475, с. 13].   

Безумовно, у процесі пізнання адміністративного акта як правового 

інституту неможливо обійтися без використання таких загальнонаукових 

методів, як методи формальної логіки, які за характером виступають як 

засоби мислення. Класичний набір цих методів – аналіз і синтез, індукція та 

дедукція, порівняння, аналогія – є обов’язковим при здійсненні будь-яких 

пізнавальних операцій для створення простору аналітичного наукового 

мислення. За їх допомогою відбувається інтерпретація юридичних термінів, 

конструюються докази та заперечення у ході міркувань та формулювання 

висновків, провадиться розгляд та аналіз юридичних фактів тощо.  

Спеціально-юридичний рівень нашої методологічної моделі 

дослідження правового явища адміністративного акта репрезентований 

трьома методами: формально-юридичним, компаративним та 

інтерпретаційним.  Формально-юридичний (або, як його називають в інших 

джерелах, догматичний) метод орієнтований передусім на дослідження 

офіційно визнаних встановлених державою норм права. При цьому 

найважливішою властивістю права визнається його формальна визначеність. 

Застосування цього методу дозволяє за допомогою логічних операцій 

виявити юридичну природу досліджуваних явищ, обґрунтувати визначення 

понять, що пропонуються дослідником, структурувати й систематизувати 

право [490, с. 26]. 

Зміст догматичного методу, за словами відомого адміністративіста 

С.С. Алексєєва, полягає в зовнішній юридичній обробці правового матеріалу 
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(догми права) та включає такі прийоми: 1) опис юридичних норм, юридичної 

практики тощо; 2) встановлення ознак правових явищ, вироблення понять і їх 

визначення в коротких формулах; 3) класифікацію правових явищ; 

4) встановлення їх правової природи з точки зору правових конструкцій, 

загальних положень юридичної науки; 5) їх пояснення під кутом зору 

юридичних теорій та концепцій [24, с. 358]. 

Взагалі формально-юридичному підходу притаманні такі особливості: 

уловний характер правових моделей; сумірність формальній логіці; 

послідовність смислу та змісту; практична перевірка наукових тверджень; 

прикладний характер; системність та взаємопов’язаність категорій [278, с. 

95]. 

 Стосовно предмета нашого дослідження використання догматичного 

методу буде незамінним при визначенні юридичної природи 

адміністративного акта, наданні дефініції цій категорії, розкритті 

особливостей адміністративної правозастосувальної юридичної техніки 

тощо. 

Використання методу юридичної компаративістики (інакше – 

порівняльно-правового методу) є обов’язковим при дослідженні типового та 

унікального, загального та специфічного в теоретичному розумінні та 

практичному застосуванні адміністративного акта в різних адміністративно-

правових традиціях.  

Порівняльно-правовий метод спирається на аналіз таких елементів 

права, як правові норми, правові інститути, правові акти, доктринальні та 

законодавчі дефініції, судові рішення тощо. На цьому ґрунті конструюються 

уявлення про об’єкти дослідження та відбувається їх порівняння; при цьому 

порівняння може бути як внутрішнім – коли зіставляють один з одним 

об’єкти, що належать до правової системи однієї й тієї самої держави, – так і 

зовнішнім – коли об’єкти аналізу репрезентують право різних країн [203, с. 

16]. 
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Протягом довгого часу порівняльні дослідження в галузі 

адміністративного права були скоріше винятком, ніж загальноприйнятною 

практикою. За спостереженням відомого німецького адміністративіста 

К. Шенбергера, це пояснюється тим, що «якщо публічне право з точки зору 

використання порівняльного методу було лише «бідною родичкою» 

приватного права, то на рівні публічного права така сама тенденція діяла для 

адміністративного права порівняно з правом конституційним. Цю ситуацію 

часто виправдовували аргументом, що саме в адміністративному праві 

найбільш виразно відчувається культурно-історична специфіка конкретної 

держави, що робить порівняння якщо не неможливим, то вельми складним» 

[502, с. 179]. Сьогодення з його неочікуваними та стрімкими процесами 

глобалізації та широкомасштабного зближення адміністративно-правових 

систем різних країн, на думку дослідника, докорінним чином змінило 

ситуацію, актуалізувавши розвиток порівняльно-правових досліджень у 

галузі адміністративістики. 

І зазначене є абсолютно справедливим стосовно доктрини 

адміністративного акта; саме шляхом порівняння функціонування цього 

інституту у вітчизняній адміністративно-правовій системі та системах 

провідних країн світу ми намагатимемось визначити шляхи оптимізації 

застосування адміністративного акта в публічно-владній діяльності, намітити 

напрями підвищення ефективності його процедурних та правозастосувальних 

аспектів.   

Застосування інтерпретаційного методу (який, по суті, являє собою 

практичний аспект юридичної герменевтики) до дослідження 

адміністративних актів корелює з думкою Р.С. Мельника щодо необхідності 

розроблення теорії тлумачення адміністративного акта в руслі вітчизняної 

юридичної доктрини. При цьому Р.С. Мельник вказує передусім на 

практичну значущість названої теорії: інтерпретація адміністративного акта, 

на переконання вченого, є обов’язковим елементом і його реалізації, і 

контролю за його законністю [216, с. 84]. 
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Згідно з висновками дослідника, інформація, що міститься в 

адміністративному акті – слова, цифри, дії – являють собою лише форму 

об’єктивації волі суб’єкта публічної влади, який видав (здійснив) цей акт. 

Саме ця воля й виступає предметом тлумачення адміністративного акта, яке 

має розкрити її сутність. Дещо насторожує, зазначимо відверто, висловлене 

Р.С. Мельником зауваження: «якщо суб’єкт публічної адміністрації 

сформулював у адміністративному акті не ту вимогу, яку хотів 

сформулювати в дійсності, потрібно тлумачити адміністративний акт 

відповідно до його волі та мислей, не беручи до уваги при цьому словесний 

(письмовий) зміст акта» [216, с. 85]. Тут, на наш погляд, слід уважно 

придивитися до персони, що формулює в адміністративному акті не те, що 

вважає за потрібне висказати: чи відповідає зазначена особа своїм посадовим 

вимогам? Тобто не слід забувати, що адміністративний акт під кутом зору 

функціонування суб’єктів публічної адміністрації передусім являє собою 

інструмент їхньої повсякденної професійної діяльності, а зміст акта, точніше, 

його відповідність вимогам законності та умовам конкретної ситуації, 

виступає показником професійності суб’єкта, який цей акт застосовує.  

Підхід до інтерпретації адміністративного акта «відповідно до волі та 

мислей суб’єкта, що його видав, не беручи до уваги при цьому словесного 

(письмового) змісту акта» видається нам таким, що висуває заздалегідь 

неможливі для виконання вимоги до суб’єктів-споживачів, що потребують 

конкретного владного рішення у формі адміністративного акта: «здогадайся, 

мовляв, сама», що тут має на увазі представник публічної влади. До речі, 

Р.С. Мельник наводить перелік дій, які слід здійснити для встановлення 

дійсних «волі та мислей» суб’єкта адміністрації: визначення дійсної правової 

природи рішення суб’єкта публічної адміністрації, встановлення 

відповідності адміністративного акта духу права і букві закону (конкретно – 

відповідність принципам підтримання людської честі й гідності, основним 

правам людини і громадянина, відповідність видачі акта компетенції суб’єкта 

публічної адміністрації тощо), врахування конкретних обставин видачі 
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адміністративного акта [216, с. 85].  І це, на наш погляд, дуже зважений та 

логічний підхід до інтерпретації адміністративного акта – але, зазначимо, 

інтерпретації експертної, професійної, яка проводитиметься для перевірки 

законності конкретного адміністративного акта. Щодо тлумачення акта 

безпосереднім його споживачем – приватною особою – такий алгоритм дій 

видається занадто перевантаженим; навряд чи пересічний громадянин зможе 

провести таку експертизу, намагаючись зрозуміти, чи суб’єкт, який цей акт 

видав, мав на увазі саме те, що сформулював, чи щось інше.  

Взагалі ж підхід Р.С. Мельника являє собою небезспірну, але 

аргументовану, цікаву та дуже своєчасну спробу застосувати здобутки 

філософської герменевтики у практичній площині сучасного 

адміністративного права. Доктрина тлумачення адміністративного акта ще 

тільки починає свій шлях в українській адміністративістиці, на якому, 

сподіваємось, нам доведеться побачити ще багато різних теоретичних 

пропозицій та дискусій.  

Таким чином, методологічна модель дослідження адміністративного 

акта являє собою складну багаторівневу конструкцію. Лише сукупність 

різноспрямованих засобів та методів пізнання робить можливою 

продуктивну аналітичну роботу з опису та розуміння досліджуваного 

адміністративно-правового інституту. Методологічний інструментарій 

нашого дослідження належить до неокласичної парадигми та включає як суто 

теоретичні, так і прикладні методики, що, на нашу думку, стане запорукою 

якнайповнішого висвітлення різних аспектів та особливостей 

адміністративного акта.  
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1.2 Публічно-управлінські відносини як сфера застосування 

адміністративних актів 

 

Проголошення Концепції адміністративної реформи 1998 року [350] 

остаточно визначило рух розвитку вітчизняної юриспруденції на відхід від 

командо-адміністративного ладу побудови взаємовідносин між державою та 

людиною у бік розбудови публічно-сервісної держави. 

Пріоритетною задачею функціонування органів державної влади та 

місцевого самоврядування відповідно до сучасних стандартів здійснення 

публічного управління є не видання рішень, що мають характер примусу, 

владного веління, а ухвалення рішень, що мають обслуговуючий характер, 

характер сервісної діяльності. Від якості, ефективності та прозорості надання 

публічних послуг відзначається безпосередній взаємозв’язок із 

забезпеченням демократизму системи публічного управління, забезпечення 

та захисту суб’єктивних прав приватної особи як пріоритетної задачі 

функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування.   

В таких умовах є надзвичайно важливим переосмислення змісту та 

функціональної сутності держави, забезпечення реалізації її сервісно-

орієнтовного спрямування. Визначення сутності публічно-управлінських 

відносин, дослідження розуміння сервісно-орієнтованої держави, 

обґрунтування авторських підходів до розуміння категорії 

«сервісноорієнтована держава» в різні часи було предметом досліджень 

таких вчених, як Є.О. Легеза[191], Т.О. Коломоєць[156], В.С. Колтун[162], 

А.Т. О.Ю. Костін[183], В.В. Кудря[186], Ю.О. Легеза[193], О.І. Миколенко 

[230] та ін.. Однак при цьому визначення підстав виникнення, зміни та 

припинення публічно-управлінських відносин, місця та значення 

адміністративних актів у реалізації завдань та функцій сучасної держави в 

межах вітчизняної юридичної науки здійснено фрагментарно, що вимагає 

проведення комплексних монографічних досліджень. З врахуванням 

зазначеного метою цього підрозділу є визначення місця та ролі 
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адміністративних актів в системі підстав виникнення, зміни та припинення 

публічно-управлінських відносин. 

В межах цього підрозділу поставлено мету визначити місце та роль 

адміністративних актів в системі підстав виникнення, зміни та припинення 

публічно-управлінських відносин. 

Отже, перегляд нормативно-правових підходів до визначення змісту та 

функціональної спрямованості діяльності сучасної держави спричинило 

суттєві трансформації її механізму. До складових національної системи 

центральних органів виконавчої влади у ХХІ ст. починають входити такі 

новітні органи, як Міністерство цифрової трансформації України[278], до 

компетенції якого зокрема віднесено організація функціонування 

інформаційної пошукової системи «Державні послуги онлайн» [85], 

Державне агентство з питань електронного урядування[83], повноваження 

якого визначено відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів 

України від 01.10.2014 року № 492 [333],  Державна служба фінансового 

моніторингу, діяльність та повноваження якого затверджено Постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 537 [473; 335 ] та ін.. 

Свого часу Богданом Кістяківським, одним із засновників вітчизняної 

юридичної науки, було зазначено, що фундаментом для розбудови 

забезпечення прав та свобод людини є право приватної особи на «позитивні 

державницькі послуги» [134, с. 84]. Відтак є необхідним з’ясування сутності 

«публічно-управлінських відносин», визначення відповідного 

категоріального ряду понять «публічне управління», «публічна політика», 

«публічна держава». 

Сферою реалізації публічно-управлінських відносин є відносини, 

відмінні від інтересів приватних, індивідуальних. Публічно-управлінські 

відносини відносяться до сфери здійснення державного чи соціального 

регулювання. Перші спроби осмислення сутності публічно-управлінських 

відносин було започатковано ще у працях Аристотеля, де здійснювались 

спроби відмежування приватного та публічного складових елементів. Однак 
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активізації процесів дослідження сутності публічно-управлінських відносин 

пов’язуються із процесами національних трансформацій, що відбувалися на 

початку  XIX ст. [520].  Західноєвропейський підхід до розуміння категорії 

«публічний» базується на впровадженні ідеї задоволення соціального 

інтересу.  

Необхідно наголосити, що ідея публічного (соціального) інтересу не є 

характерною для становлення та розвитку національної системи права, що 

тривалий час формувалась на основі «радянського» законодавства, 

характерною особливістю якого було домінування інтересу держави, при 

цьому захист інтересів приватної особи, інтересів суспільства здійснювався 

крізь призму партійного інтересу.  

В таких складних умовах деградації та нівелювання ідеї забезпечення 

прав та свобод приватної особи унеможливлювало визначення інтересів 

соціуму у його контрагентних зв’язках із інтересами держави. Прийняття 

Конституції України [170], набуттям членства Україною у Раді Європи, 

ратифікацією європейської Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод [167]  започаткували концептуальні зміни системи 

чинного національного законодавства, досягнення її відповідності правовим 

стандартам Європейського Союзу, що має акцентуацію уваги на забезпеченні 

реалізації та захисту приватних інтересів. Л.О. Золотухіна до перших спроб 

нормативного закріплення проявів категорії публічного інтересу віднесла 

проголошення Україною Декларації незалежності та подальше проведення 

загальнонаціонального референдуму [28, с. 181], де єдиним питанням було 

визначено проблема волевиявлення щодо проголошення незалежності 

України [127, с. 41]. Зазначений референдум своїм результатом мав 

проголошення незалежності України з абсолютною кількістю голосів (у 

референдумі взяли участь 31 891 742 особи – 84,18% населення України. З 

них 28 804 071 особа (90,32%) проголосувала «за») [128, с. 68]. 

Отже, такий результат референдуму безсумнівно має розглядатися як 

прояв публічного інтересу, що відбувся у формі безпосередньої демократії, 
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що юридично було закріплено в Акті проголошення незалежності України 24 

серпня 1991 року [366]. 

Проникнення публічного інтересу пов’язується не лише безпосередньо 

із  здійсненням політичної діяльності, а і охоплює сферу захисту права особи 

на безпечне довкілля, на охорону життя та здоров’я тощо. При цьому 

досягнення балансу між публічним інтересом, очікуваннями споживачів 

публічних послуг та рівнем їх надання послуг вимагає оптимізації зусиль, що 

робить за необхідне висунення до виконавців таких задач високих стандартів 

проходження публічної (державної, муніципальної, мілітаризованої) служби 

[428, с. 40].  Реалізація публічного інтересу відбувається і у трансформації 

розуміння функцій держави, активізації процесів делегування їх виконання 

органам місцевого самоврядування, що водночас пов’язується із зміною 

підходів до акумуляції коштів державного та регіональних місцевих 

бюджетів [280, с. 996; 493]. 

Цікавим є підхід до розуміння публічного інтересу, запропонований 

Є. А. Бєлоусовою, яка обґрунтовує, що їх завдання є визначення напрямів 

розвитку, що є змістовною характеристикою суспільних відносин, що своїм 

результатом має забезпечення єдності та цілісності держави, принципів її 

функціонування, механізмів здійснення функцій соціального управління 

шляхом застосування дискреційних повноважень, що відображається у 

будь-яких сферах діяльності суспільства (політики, культури, економіки, 

духовної сфери тощо), що є вираженням окремих соціальних спільнот, 

нормативного закріплення особливостей правового статусу суб’єктів 

владних повноважень та специфіки їх взаємозв’язку між собою [38, с. 63]. В 

певним кореляційних зв’язках перебуває позиція, вироблена у дослідженнях 

Д. О. Білінського, яким відзначається доцільність реалізації приватних 

інтересів проявляється у забезпеченні та гарантії здійснення публічних 

інтересів (адже саме публічні фінансові ресурси є основою врешті-решт для 

панування загального соціального добробуту, що складовою і фінансової 
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стабільності як базису для задоволення суб’єктивних майнових інтересів та 

прав [44, с. 265]. 

Публічні інтереси відносяться до «динамічних» правових категорій. 

Д.О. Гетманцев в цьому сенсі наголошує, що триваючі трансформаційні 

процеси розвитку України радянських часів та України часів незалежності. 

Д.О. Гетманцев наголошує, що в сучасних умовах фінансово-правового 

регулювання має відбуватися із реалізації виконання публічних завдань у 

сфері акумуляції державних та місцевих ресурсів (мобілізації, розподілу, 

перерозподілу чи витрачання коштів) [68, с. 151, 152]. 

Впровадження ідеї публічного управління вимагає не лише належного 

рівня здійснення функцій держави, а і створення механізмів забезпечення 

участі громадськості у їх реалізації, що вимагає поєднання державної влади 

та громадського самоврядування. Термін «публічне управління» (public 

management), що був наслідуваний ідеєю публічного адміністрування (public 

administration), уперше був застосовано у 1972 р. Д. Кілінгом 

(Великобританія) в межах здійсненого наукового дослідження «Мanagement 

in Govеrnment», де його сутність визначалася як оптимізація ресурсів для 

найбільш сприятливого виконання задач та цілей державної політики [493, с. 

243]. 

Широке розуміння категорії «публічне управління», і його складової 

«публічно-управлінських відносин» рядом вчених розглядається як 

здійснення владного впливу органами державної влади, місцевого 

самоврядування та громадських організацій через застосування складної  

сукупності економічних, адміністративних, інформаційних, культурних 

методів задля досягнення цілей суспільного розвитку та інтересу, що має 

бути визначений як найбільш оптимальний в певних умовах [470; 268, с. 53]. 

З точки зору реалізації етатитичних підходів до встановлення сутності 

публічно-управлінських відносин необхідним є висвітлення позиції 

С. Чернова, що відзначає роль держави як головного суспільного регулятора, 

що має домінуючий вплив на соціальну організацію людей задля її 
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впорядкування, що своїм результатом має її збереження та подальшу 

позитивну трансформацію, досягнення ефективності та успішності якої є 

неможливою без забезпечення механізму дієвого громадського  контролю 

[497, с. 7].  

Одним із перших в межах адміністративно-правових досліджень 

питання визначення сутності публічно-управлінських відносин було 

розглянуто у наукових працях В.Б.  Авер’янова) [3, с. 243]. Так, вченим було 

зроблено акцент на необхідності саме впорядкування спільної діяльності 

людей, відтак держава із органу примусу та обмежень повинна стати 

координатором суспільних процесів [3, с. 243]. 

Наукові підходи, обґрунтовані М. Пасальським[273, с. 18], дозволили 

вченому визначити публічно-управлінські відносини як сферу суспільних 

відносин, пов’язаних із здійсненням діяльності, що своєю метою має 

забезпечення ефективного функціонування системи органів державної влади, 

місцевого самоврядування, локального соціального управління, діяльності 

громадських об’єднань, життєдіяльності окремих індивідуумів задля  

реалізації задач та функцій державної політики у зовнішньому та внутрішньо 

національному напрямках. Ідеальні уявлення про публічно-управлінські 

відносини характеризують їх як «владу народу» [62, с. 15]. 

Відтак такий багатовекторний підхід до визначення сутності публічно-

управлінських відносин дозволяє визначити їх сутність як тріаду проявів, 

зокрема, як діяльність із реалізації функцій держави; як 

внутрішньоструктурна організація суб’єктів владних повноважень; як 

відносини із оптимізації методів, функцій та задач вчинення позитивного 

впливу на приватних осіб.  

Запровадження ідеї публічного управління, публічно-управлінських 

відносин відтак вимагає трансформації взаємовідносин між державою та 

людиною у бік задоволення потреб та інтересів кожного, налагодження 

дієвого соціального діалогу та партнерства, що є однією із ознак розбудови 

публічно-сервісної держави.   
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Як наголошує О. Карпенко побудова сервісно-орієнтованої держави є 

визначальним пріоритетом розвитку української національної держави, 

рухом від пануючого радянського патерналізму до європейських стандартів 

та принципів [115, с. 32]. Сервісна ідея перебуває у тісних кореляційних 

зв’язках із поняттям наданням послуг, розбудови відносин на засадах 

«споживач послуг» та «надавач послуг», обслуговуючий персонал. Т.Л. 

Сиволапенко наголошується, що публічно-управлінські відносини – це 

відносини, основним змістом яких є надання державою відповідних 

сервісних послуг, як на загальнонаціональному рівні, так і на регіональному 

рівні [423]. В продовження висвітлення міркування щодо визначення 

сутності публічно-управлінських відносин Т. Коршуном відзначається, що до 

головних завдань функціонування соціально-орієнтованої держави 

відноситься забезпечення не лише надання публічних послуг, а і 

максимально зручне їх надання [177]. 

Надання публічних послуг, як зазначає А. Бондаренко є змістом 

сучасних підходів до розуміння сутності соціальної держави, їх основною 

формою діяльності [48, с. 10]. Отже, доцільним є зробити певний проміжний 

висновок, що трансформація суспільних відносин в Україні відбувається у 

розрізі формування взаємовідносин між державою та людиною на засадах 

«сервісності», «зручності», «комфорту». Саме такі відносини і визначають 

зміст та мету публічно-управлінської діяльності. 

Нормативне закріплення ідеї публічного управління відбулося у 

Резолюції 77 (31), схваленій 28 вересня 1977 р. Комітетом Міністрів Ради 

Європи, де відбулося зазначення наявності взаємозв’язку державних 

адміністративних заходів і людини, що робить необхідним здійснення 

максимальної деталізації здійснення адміністративних процедур з метою 

уникнення проявів суб’єктивізму у прийнятті управлінських рішень в цілому, 

і зокрема, процедури ухвалення адміністративного акта [349].  Саме 

реалізації таких задач спричинила включення до змісту Резолюції 77 (31), 

схваленої 28 вересня 1977 р., таких принципів публічного управління, як: 1) 
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право бути заслуханим; 2) доступ до інформації; 3) допомога та 

представництво; 4) мотивування; 5) вказівка на засоби захисту [349]. 

Подальша діяльність із забезпечення нормативного визначення 

концепції публічного управління відбулося із прийняттям Комітетом 

Міністрів Ради Європи Рекомендацій CM/Rec (2007) 7 від 20 червня 2007 р. 

державам-членам про належне управління. Зазначені Рекомендації стали  

основою для розробки кодексу належного управління - Code of good 

administration, де встановлено такі його принципи, як: «законність, рівність, 

безсторонність, пропорційність, правова визначеність, прийняття рішення в 

розумні строки, участь, повага до прайвесі, прозорість» [534]. Положеннями 

Кодексу належного управління окрему увагу приділено визначенню правил 

розробки та прийняття адміністративних рішень в цілому, і зокрема, 

адміністративних актів. Окрему увагу розробниками Кодексу належного 

управління присвячено забезпеченню права особи на оскарження 

адміністративного акта [534]. 

Концепція good administration є загальновизнаною концепцією 

здійснення правового регулювання публічно-управлінських відносин, що 

робить за недоцільне її ототожнення із концепцією good governance[539], що, 

зокрема, закріплено у Такий підхід втілено й у Рекомендації CM/Rec (2007) 7 

від 20 червня 2007 р. [534]. 

Реалізація концепції good administration вимагає створення дієвому 

механізму захисту прав та законних інтересів приватної особи від надмірного 

застосування адміністративного розсуду. В сучасних умовах відбулося 

закріплення концепції good administration як базису для побудови публічно-

управлінських відносин у Хартії основних прав Європейського Союзу та в 

Кодексі належної адміністративної поведінки. Зокрема, відповідно до 

положень статті 41 Хартії основних прав Європейського Союзу визначено 

право кожного на участь у належному управлінні, якому слідує володіння 

кожного на законні очікування дотримання певного стандарту у здійсненні 

функцій держави, тобто дотримання стандартів верховенства права у 
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розбудові публічно-управлінських відносин, що на відміну від забезпечення 

реалізації прав на фізичне існування (до яких відноситься, зокрема, право на 

життя, право на охорону здоров’я), вимагає нормативного закріплення 

певних владних процедур та форм діяльності публічних установ [524].  При 

цьому реалізація права на належне управління приватної особою передусім 

пов’язується із створенням державою відповідної системи процесуальних 

гарантій їх здійснення та захисту. 

Право на належне урядування – це основоположне право, що відзначає 

сутність взаємовідносин «людина-суспільство-держава», що пов’язується в 

тому числі із реалізацією права на доступ до публічної інформації, права на 

захист у міждержавних правових інституціях, права висловлення своєї 

громадської думки, право на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 

неправомірності здійснення функцій адміністративним органом [516]. 

Основою для функціонування сервісно-орієнтованої держави є реалізація 

права особи бути вислуханою, право на отримання від суб’єкта владних 

повноважень мотивованого рішення, зокрема, адміністративного акта [539].  

Попри надзвичайну важливість впровадження ідеї публічного 

управління на законодавчому рівні окремих зарубіжних країн її закріплення 

не відбулося. Лише в поодиноких країнах на конституційному рівні 

обов’язок здійснення урядування з врахування концепції його публічності 

відбулося відповідно до положень Конституції Республіки Фінляндії [169].   

Водночас зробити висновок, про відсутність закріплення основоположних 

принципів  публічного адміністрування (таких як верховенство права, 

законність, рівність, неупередженість, пропорційність, правова визначеність, 

розумність строків, участь, повага до приватного життя та прозорість) 

закріплені відповідно до норм чинних законодавчих актів, що означає його 

визнання та необхідність дотримання його принципів.  

Отже, змістом публічно-управлінських правовідносин є створення 

дієвої системи гарантій, реалізація яких здатна забезпечити належний рівень 

здійснення суб’єктивних публічних прав приватної особи у доступі до 
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інформації про діяльність адміністративних органів, у забезпеченні доступу 

до розробки та прийнятті управлінських рішень, в тому числі 

адміністративних актів. Специфікою публічно-управлінських правовідносин 

є їх суб’єктний склад. Учасниками публічно-управлінських правовідносин є 

органи державної влади та місцевого самоврядування, а також в окремих 

випадках і приватні установи та підприємства (у частині забезпечення права 

особи на доступ до публічної інформації, зокрема, інформації про стан 

використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного 

середовища [318].   

Система суб’єктів здійснення публічного управління в Україні 

складається із органів загальної компетенції, органів галузевої компетенції, 

органів міжгалузевої компетенції.  

Органи загальної компетенції виконують повноваження із 

налагодження взаємодії та взаємозв’язку органів галузевої та міжгалузевої 

компетенції, схвалення  програм здійснення внутрішньо національної 

політики у різних сферах суспільного життя (наприклад, сфера охорони 

здоров’я, сфера розвитку культури та спорту, сфера транспортної 

інфраструктури тощо). Як відзначає Ю.О. Легеза метою функціонування 

органів загальної компетенції є реалізація правотворчої функції держави, що 

проявляється у розробці та підготовці до розгляду та подальшого прийняття 

проєктів нормативно-правових актів законодавчого та підзаконного рівнів; 

визначення керівних засад реалізації державної та регіональної політики у 

певних сферах суспільного життя в цілому, і зокрема, і у визначених сферах 

(наприклад, до повноважень Кабінету Міністрів віднесено ухвалення 

стратегічних програм та концепцій розвитку, в якості прикладів таких 

нормативних актів варто навести: Концепцію реформування системи 

забезпечення населення культурними послугами, затвердженою Постановою 

Кабінету Міністрів України від  23 січня 2019 р. № 27-р [379], що визначає 

галузеве регулювання розвитку певної сфери суспільних відносин, і 

натомість загальногалузеві стратегічні задачі соціального розвитку визначені 



82 

відповідно до положень Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 29 

березня 2017 р. № 217-р «Про схвалення Концепції державної політики у 

сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року» [376]). 

До органів загальної компетенції відносяться: Верховна Рада України 

як єдиний законодавчий орган; Президент України як глава держави; Кабінет 

Міністрів України як вищий орган виконавчої влади; місцеві державі 

адміністрації як органи регіонального управління. Верховна Рада України як 

суб’єкт публічного управління уповноважена на формування напрямів та 

завдань державної політики із здійснення законодавчого регулювання 

відносин в різних сферах суспільного життя; здійснення державної програми 

розвитку відповідних галузей та за виконанням законодавства.  

До компетенції Президента України як глави держави відноситься 

оголошення нормативно-правових актів прямої дії (до яких відносяться укази 

й розпорядження), що забезпечує суттєвий вплив на гармонізацію 

суспільства, впровадження трансформаційних змін економіки, реалізації 

завдань щодо здійснення політики у окремих сферах зокрема. Особливу роль 

у здійсненні функцій публічного управління Президент України виконує як 

суб’єкт міжнародних зносин [170]. Наприклад, в межах реалізації функції 

забезпечення захисту конституційних прав громадян України Президентом 

України було подано позов проти Російської Федерації до міжнародного 

арбітражу щодо дотримання вимог Конвенції ООН з морського права 1982 р. 

[166].  Підставою для подання такого позову стала анексія півострова Крим, 

позбавлення права використання природних та енергетичних ресурсів 

Чорного та Азовського морів, забрудненням території України [298].   

До компетенції Кабінету Міністрів України відноситься здійснення 

державної економічної політики; розробка та виконання 

загальнонаціональних програм економічного та соціального розвитку;  

забезпечення проведення державної політики у сферах соціальної політики, 

охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони 

навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних 
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ситуацій; забезпечення проведення державної правової політики тощо [352].   

При цьому діяльність органів загальної компетенції має характер 

координаційного впливу; прийняття адміністративних актів у здійсненні 

повноважень Кабінетом Міністрів України швидше є винятком, ніж 

правилом. Зокрема, до компетенції уряду України відноситься надання 

дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання [342]. 

Проєкт такого дозволу попередньо погоджується із Антимонопольним 

комітетом України, і фактично є адміністративним актом про створення 

суб’єкта господарювання, діяльність якого буде займати панівне положення у 

відповідному секторі економіки.  

До повноважень органів галузевої компетенції відноситься 

забезпечення управління у визначеній сфері суспільних відносин. Наприклад, 

Міністерство інфраструктури України є «головним органом у системі 

центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сферах автомобільного, залізничного, 

морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв’язку, а 

також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері 

авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, 

розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури 

авіаційного, морського та річкового транспорту, дорожнього господарства, 

навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного 

мореплавства, з питань безпеки на автомобільному транспорті загального 

користування, міському електричному, залізничному, морському та 

річковому транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою 

на автомобільному транспорті загального користування, міському 

електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери 

безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості)» [337].  Отже, до 

органів галузевої компетенції відносяться міністерства, служби, інспекції, 

інші центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму 

підпорядкуванні державні підприємства, установи. До повноважень 
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галузевих органів відноситься здійснення функцій із врегулювання 

конкретної сфери суспільних відносин, що включає виконання завдань 

інформаційного забезпечення такої діяльності, координація суб’єктів 

владних повноважень у визначеній сфері, надання дозволів (ліцензій) на 

здійснення певних видів діяльності (наприклад, Держгеонадра України 

надають спеціальний дозвіл на використання надр[343]), провадження із 

забезпечення моніторингу, контролю та нагляду у визначеній сфері, в тому 

числі ухвалення адміністративних актів про зупинення чи припинення 

діяльності суб’єктів господарювання тощо. 

До системи суб’єктів владних повноважень окрім зазначених ряд 

вчених (Ю.П. Битяк, Т.О. Коломоєць, Д.В. Лученко та ін.) відносять органи 

міжгалузевої компетенції [43, с. 145]. Органами міжгалузевої компетенції є 

органи державної влади, уповноважені на реалізацію функцій публічного 

управління, що полягають у сукупності виконавчих, контрольно-наглядових, 

регулятивних, реєстраційно-дозвільних завдань [460, с. 464]. 

Органи міжгалузевої компетенції  виконують завдання із виконання 

функцій та задач, які мають загальний характер для різного роду суспільних 

відносин, забезпечують здійснення контрольно-наглядового провадження у 

певних видах суспільного життя. До системи органів міжгалузевої 

компетенції відносяться Державна податкова служба України[290], Державна 

служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів [334],  Міністерство внутрішніх справ України та його органи на 

місцях [336],  Міністерство охорони здоров’я та його територіальні органи 

[338].  Для наочності є необхідним висвітлення сутності повноважень органів 

міжгалузевої компетенції. Зокрема, згідно із положеннями Постанови 

Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 878 до повноважень 

Міністерства внутрішніх справ України відноситься забезпечення належного 

функціонування єдиної інформаційної системи МВС, формує та підтримує в 

актуальному стані інформаційні ресурси, що входять до єдиної 

інформаційної системи МВС, здійснення обробки персональних даних у 
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межах повноважень, передбачених законом, забезпечує режим доступу до 

інформації, надання інформаційних та кваліфікованих електронні довірчі 

послуги, забезпечення здійснення повноважень з питань цифрового розвитку; 

здійснення у випадках, передбачених законом, державної реєстрації 

(перереєстрації) та обліку транспортних засобів; ведення обліку 

торговельних організацій, підприємств-виробників та суб’єктів 

підприємницької діяльності незалежно від форми власності, що реалізують 

транспортні засоби або номерні складові частини до них; перевірки у разі 

дорожнього перевезення небезпечних вантажів відповідність транспортних 

засобів та обладнання з видачею відповідного свідоцтва про допущення до 

перевезення небезпечних вантажів; участь у формуванні та забезпеченні 

наукової і науково-технічної політики держави у сфері охорони суспільних 

відносин, пов’язаних із захистом та охороною прав і свобод людини, 

забезпеченням публічної безпеки і порядку, протидії злочинності, безпеки 

дорожнього руху, а також охорони державного кордону, цивільного захисту 

та міграції (імміграції та еміграції) тощо.  

Міністерство охорони здоров’я України як орган галузевої компетенції, 

відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів України від 25 

березня 2015 р. № 267 [338] виконують повноваження, пов’язані із 

здійсненням організаційного керівництва судово-медичною і судово-

психіатричною службами; затвердженням галузевих стандартів у сфері 

охорони здоров’я, зокрема клінічних протоколів і стандартів, здійснення 

контроля за їх дотриманням; здійснення ліцензування певних видів 

господарської діяльності; проведення клініко-експертної оцінки якості 

надання медичної допомоги; забезпечення впровадження заходів з питань 

цивільного захисту населення України тощо. Державна податкова служба 

України відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів України від 6 

березня 2019 р. № 227 [290]  відносяться задачі загальногалузевого 

спрямування із реалізації державної податкової політики, здійснення в межах 

повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням до 
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бюджетів та державних цільових фондів податків, зборів, платежів, 

державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, 

алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в 

електронних сигаретах, пального, державної політики з адміністрування 

єдиного внеску, державної політики у сфері контролю за своєчасністю 

здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, 

дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари 

(послуги), проведення розрахункових операцій, а також за наявністю ліцензій 

на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню 

відповідно до закону; здійснення контролю за дотриманням вимог 

податкового законодавства, законодавства щодо адміністрування єдиного 

внеску та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого 

покладено на Державну податкову службу України; здійснення контролю за 

правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість; 

здійснення податкового контролю за встановленням відповідності умов 

контрольованих операцій принципу “витягнутої руки”; здійснення реєстрації 

та ведення обліку платників податків, платників єдиного внеску, об’єктів 

оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, проводить 

диференціацію платників податків; забезпечення достовірності та повноти 

ведення обліку платників податків (платників єдиного внеску), об’єктів 

оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням; забезпечення в 

межах повноважень, передбачених законом, формування та ведення 

Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, інших реєстрів, 

банків і баз даних, ведення яких покладено законодавством на ДПС, а також 

реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового 

державного соціального страхування; здійснення контролю за дотриманням 

виконавчими комітетами сільських, селищних рад та рад об’єднаних 

територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним 

планом формування територій громад, порядку прийняття та обліку податків 

і зборів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування 
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зазначених сум до бюджету; забезпечення ведення обліку податків, зборів, 

платежів; здійснення адміністрування податків, зборів, платежів, єдиного 

внеску, у тому числі проведення відповідно до законодавства перевірок та 

звірок платників податків (платників єдиного внеску); контролю своєчасності 

подання платниками податків (платниками єдиного внеску) передбаченої 

законом звітності (декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з 

обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів), своєчасність, 

достовірність, повноту нарахування та сплати податків, зборів, платежів, 

єдиного внеску;  застосування до платників податків (платників єдиного 

внеску) передбачені законом фінансові (штрафні) санкції (штрафи) за 

порушення вимог податкового законодавства чи законодавства з інших 

питань, контроль за дотриманням якого покладено на Державну податкову 

службу України тощо.  

Отже, органи міжгалузевої компетенції виконують функції у будь-яких 

сфер суспільно-державного життя [15, с. 82]. 

При цьому реалізація спеціальної галузевої та міжгалузевої 

компетенцій і виконання відповідних повноважень покладається на органи 

державної влади та місцевого самоврядування пов’язується із здійсненням 

організаційної діяльності суб’єктами адміністративно-правового 

регулювання, а також із здійсненням безпосереднього забезпечення 

суспільних потреб із впровадження механізму надання публічних послуг 

[172, с. 56; 84, с. 27]. 

До системи публічного управління публічні фонди. Цільові публічні 

фонди є специфічною особливою ланкою фінансової системи України, що 

виявляється у встановленні визначеної мети їх діяльності та наявності 

підстав для забезпечення їх відносної фінансової самостійності та 

незалежності [479, с. 58].  В цьому розрізі виявляється за доцільне навести 

висновки, досягнуті представниками науки фінансового права, в результаті 

яких було виявлено сутність публічних фінансових фондів, їх місця та 

значення у системі публічного управління. В ході здійснених досліджень 
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О. А. Лукашевим було обґрунтовано, що проявом незалежності 

функціонування державних позабюджетних фондів є необхідність 

застосування до них спрощеного режиму правового регулювання їх 

діяльності та здійснення функцій публічного управління. Позабюджетні 

фонди забезпечують існування і спеціальних грошових резервів, які 

використовуються з державними та місцевими органами влади у випадках 

фінансових проблем [196, с. 236]. Натомість в межах науки фінансового 

права виділяється розуміння державних позабюджетних цільових фондів з 

врахуванням їх матеріально-грошової сутності, що втілюється у наявності у 

них таких ознак, як нормативно визначена процедура виникнення, що є 

втіленням рішення владного суб’єкта; спеціальна мета функціонування та 

обмеженість їх дій змістом цієї мети [487, с. 273].  Як зазначає В.А. 

Тулянцева, державні позабюджетні цільові фонди мають розглядатися як 

публічні фонди, що внаслідок використання їх ресурсів здатні забезпечити 

реалізацію задоволення публічного інтересу та належне виконання функцій 

держави. Відтак вченою до ознак публічних фондів відноситься специфічний 

характер формування їх фінансових ресурсів та подальше їх використання, 

тобто задоволення конкретних потреб, в тому числі потреби реалізації ідеї 

розбудови соціальної держави [478, с. 100].  Зокрема, саме мета забезпечення 

стратегічно важливого завдання здійснення соціального захисту населення 

стала причиною створення на початку 90-х років XX століття ряду 

позабюджетних цільових фондів [270, с. 339; 93, с. 90]. Прерогативою 

функціонування позабюджетних цільових фондів і є безпосередньо 

виконання ряду стратегічних державницьких цілей, до яких відноситься і 

забезпечення соціальної безпеки, сприятливого економічного середовища, 

реалізації права громадян України на належний рівень життя тощо.  Отже, 

публічні фонди як суб’єкти здійснення функцій публічного управління в 

межах своєї діяльності сприяють задоволення публічного інтересу; їх 

створенню має передувати дотримання особливої адміністративної 

процедури, що має відповідати встановленим нормативним вимогам; 
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пріоритетним у їх діяльності є забезпечення економічної ефективності 

діяльності, однак такої, що своєю прерогативою не має отримання прибутку 

[479, с. 58]. 

В.А. Тулянцевою обґрунтовується авторський підхід до розуміння 

категорії «позабюджетні цільові фонди»  як «неприбуткової юридичної особи 

публічного права, що відповідно до вимог чинного законодавства України 

здійснює фінансово-правову діяльність з управління грошовими коштами 

пенсійного, соціального, медичного, екологічного, економічного 

забезпечення з метою досягнення балансу публічного та приватного 

інтересів» [479, с. 60], що заслуговує на схвальну підтримку та подальше 

впровадження у правотворчу та правозастосовчу діяльність. 

До структури механізму публічного управління входять також і 

громадські об’єднання. Громадськими об’єднаннями відповідно до чинного 

законодавства України визнаються добровільні об'єднання фізичних осіб 

та/або юридичних осіб приватного права, що утворюються для реалізації та 

захисту прав і свобод їх членів, а також інших учасників суспільних 

правовідносин, забезпечення досягнення ефективності впровадження 

публічних (економічних, соціальних, культурних, екологічних) інтересів 

[312].  Однак при цьому до повноважень громадських об’єднань 

безпосередньо не відноситься реалізація публічно-управлінських функцій із 

видання правовстановлюючих адміністративних актів, що не позбавляє їх 

можливості реалізації функції контролю за діяльністю органів державної 

влади та місцевого самоврядування, до компетенції яких власне і відноситься 

здійснення діяльності із надання спеціальних дозволів та ліцензій на певні 

види господарювання. 

Здійснення функцій публічного управління, зокрема, у частині надання 

адміністративних послуг, повсякчасно пов’язується із діяльністю спеціально 

створених суб’єктів владних повноважень. Такими суб’єктами є центри 

надання адміністративних послуг. Згідно із положеннями Закону України 

«Про адміністративні послуги» закріплена нормативно визначена 
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допустимість надання адміністративних послуг через спеціально створеного 

посередника, яким і виступає центр надання адміністративних послуг[300]. 

Функціональна компетентність центрів надання адміністративних послуг 

регламентується відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Примірного положення про центр надання 

адміністративних послуг» від 20 лютого 2013 р. № 118 [345].   До завдань,  

реалізація яких досягається у процесі функціонування центрів з надання 

адміністративних послуг відноситься організація надання адміністративних 

послуг у максимально можливі короткі строки та у максимально зручний 

спосіб [345].   У доктринальному дослідженні, здійсненому Є.О. Легезою, 

визначено, що функціонування центрів надання адміністративних послуг є 

однією із гарантій успішності процесів запобігання корупційним 

проявам[191], що корелюється із висновками більшості вчених-

представників адміністративної науки. Однак при цьому актуальним є 

питання успішності процесів децентралізації надання адміністративних 

послуг [220, с. 17].   

Висвітлена структура учасників публічно-управлінських відносин 

свідчить про її багатовекторність, що при цьому поєднується із необхідністю 

реалізації загальнонаціональної політики із децентралізації державної влади.  

Крім того анонсована ідея із ліквідації центрів надання адміністративних 

послуг, що функціонували при відповідних центральних органах виконавчої 

влади, і передання їх повноважень районним державним адміністраціям 

призведе до певного правового «вакууму», який буде характеризувати втрату 

зручної можливості для отримання публічних послуг громадянами у 

найбільш оптимальний зручний спосіб, що вимагає від влади створення 

ефективного механізму наслідування таких повноважень [214].   

Подолання такої проблеми пов’язується із необхідністю збереження 

кадрового забезпечення відповідних новостворених центрів надання 

адміністративних послуг, що мають функціонувати при районних державних 

адміністраціях, а також створення інформаційно-технічної можливості 
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дистанційної діяльності таких працівників, що задекларовано у урядових 

документах Міністерства цифрової трансформації України. Реалізація 

політики децентралізації здійснення державної влади, в тому числі реформа 

системи суб’єктів надання адміністративних послуг визначається відповідно 

до положень Закону України 3 листопада 2020 року № 943-IX «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та 

функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення 

доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі» 

[310]. 

Отже, висновок про розуміння системи суб’єктів, уповноважених на 

здійснення публічного управління має складатися із таких складових, як 

сукупність органів державної влади, місцевого самоврядування, а також 

громадських об’єднань, що у складній взаємодії здатна забезпечити реалізації 

вимог із розбудови суспільства на засадах верховенства права, законності, 

демократизму, відкритості та обґрунтованості застосування інструментів 

владного впливу. Зміст публічно-управлінських відносин визначається в 

межах цього дослідження як реалізація компетенції суб’єктами владних 

повноважень, спрямована на забезпечення реалізації та захисту як особистих 

прав та інтересів споживачів управлінських послуг, так і досягнення 

публічного інтересу. 

Публічно-управлінським відносинам притаманна ознака 

«адміністративної сервісності», як зазначає А.В. Замрига[122, с. 31], що і є 

базисом взаємовідносин «людина-суспільство-держава». Саме сервісний 

характер взаємовідносин приватної особи та держави визначає сутність 

останньої в сучасних умовах [480, с. 189]. 

Категорія сервісності є притаманною не лише для сфери публічно-

управлінських відносин. Варто відзначити, що сервіс, надання послуг є 

передусім ознакою приватно-правових відносин, є соціальним інститутом, 

функціонування якого передусім пов’язується із задоволенням майнових 

інтересів учасників правовідносин [1, с. 4]. 
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Сервісність здатна задовольнити інтереси та потреби учасників 

правовідносин, здатна створити сприятливі умови для суспільного розвитку 

[277, с. 523-525]. Впровадження концепції «сервісності», служіння людині, 

при цьому не лише у відносинах публічно-управлінських правовідносинах, а 

у правовідносинах приватно-правових, що є складовою не лише правової 

системи, а і системи соціального регулювання в цілому. Чинним 

законодавством України закладається пріоритетна вимога не лише 

відповідності прийнятих рішень, укладених правочинів нормативним 

вимогам, як встановлених державою, так і виробленим суспільством в 

процесі їх тривалого застосування, тобто моральним засадам регуляції.  

Реалізація в повній мірі ідеї адміністративної сервісності пов’язується 

із переглядом підходів до розуміння функціонування органів державної 

влади та місцевого самоврядування. Сучасні умови стрімкого 

інформаційного технологічного розвитку робить можливим переосмислити 

розуміння здійснення адміністративної процедури. Реалізація владних 

повноважень в сучасних умовах повинна відбуватися в електронній формі, 

що зводить до гранично допустимого мінімумів суб’єктивізму у прийнятті 

управлінських рішень.  З цією метою впродовж останніх років активізувалась 

діяльність із створення спеціальних управлінських сервісних продуктів, 

зокрема, сервісу iGov, що був запущений у 2015 році[107], сервісу «Дія», 

запущеного у 2020 році [106]. 

Необхідність забезпечення вимоги сервісності публічно-управлінських 

відносин вимагає переосмислення сутності підстав, виникнення, зміни чи 

припинення останніх. Підставами виникнення, зміни та припинення будь-

яких суспільних відносин є юридичний факт. В.В. Галунько до структури 

адміністративно-правових відносин відносить, окрім трьох вище зазначених 

елементів (об’єкту, суб’єктів та змісту правовідносин), юридичний факт [64]. 

В цілому, підтримуючи вченого у його прагненні визначити роль та значення 

юридичних фактів у структурі адміністративно-правових відносин, необхідно 

наголосити, що вони не містять суттєвого впливу на їх встановлення 
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характерних особливостей. Сутність адміністративно-правових відносин 

змінюється залежно від сфери їх виникнення, зміни чи припинення. При 

цьому загальновизнаним є підхід до розуміння юридичних фактів як 

конкретної життєвої обставини, що є підставою до виникнення, зміну або 

припинення адміністративно-правових відносин. Настання юридичного 

факту є підставою для відходу від загальної моделі поведінки до 

індивідуально-визначених правових відносин [65]. 

Юридичні факти, загальновідомо, поділяються на юридичні дії 

(настання яких залежить від волі людини), та юридичні події (настання яких 

відбувається поза волею людини). Юридичні дії Є. Порохов поділяє на 

правові вчинки, результативні дії та правові акти, при цьому сутність 

останніх вченим обґрунтовується як регулятивні дії, тобто дії, що 

відбуваються внаслідок їх ухвалення, що і визначає ціль їх проголошення 

[291, с. 404]. 

Залежно від сфери виникнення правові акти поділяються на приватно-

правові та публічно-правові. До приватно-правових актів відносяться 

правочини (як акти, що виявляються у сфері цивільно-правового 

регулювання майнових та особистих немайнових правовідносин), 

корпоративні правові акти, трудові правові акти, сімейні правові акти. До 

публічно-правових актів відносяться конституційно-правові, 

адміністративно-правові (до яких, зокрема, відносяться митні, податкові, 

соціально-правові акти).  

Окремими дослідниками до сфери публічно-правового регулювання 

відносяться кримінально-правові та кримінально-процесуальні правові акти 

[291, с. 404], що відноситься до дискусійних підходів, позаяк виходить за 

межі предмету цього дослідження, а тому буде залишено нами поза увагою, і 

у майбутньому стане предметом подальших наукових розробок.  

Якщо акт, ухвалений адміністративним органом у процесі здійснення 

ним публічно-владних повноважень, не породжує юридичних наслідки, він 

не може бути віднесений до правових актів. Звичайно, що неправовими 
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актами є акти, що приймаються адміністративним органом, є акти, що 

узгоджують організаційні та матеріально-технічні особливості його 

функціонування, відтак є внутрішньою складовою передусім службових 

(службово-трудових) правовідносин. 

Застосування примусу є ознакою застосування владних повноважень, 

однак, не завжди успішність реалізації правового акта вимагає вжиття 

правообмежувальних чи правозабороняючих заходів впливу. Недоцільність 

застосування примусу дозволяє визначити, що ряд публічно-управлінських 

відносин, їх ефективність не залежить від примусових заходів, відзначаючи 

їх неправовий характер. 

Набуття динаміки правовідносин є можливим лише у разі виникнення 

певної обставини, за настанням якої гіпотеза адміністративно-правової норми 

починає діяти. О.І. Харитоновою зазначається, виникнення управлінських 

правовідносин є можливим на підставі юридичних фактів, що поділяються на 

події і дії. При цьому до характерних для виникнення, зміни чи припинення 

управлінських правовідносин, є такі юридичні факти, як адміністративний 

акт, адміністративний правочин (що у сучасних умовах фактично має 

розумітися як адміністративний договір), та адміністративний делікт [491, с. 

18]. 

В цілому погоджуючись із запропонованою професором 

О.І. Харитоновою класифікацію юридичних фактів як підстав виникнення, 

зміни чи припинення публічно-управлінських правовідносин, необхідно 

відзначити, що запропонована система не є повною, а відображає лише дії 

(правомірні та неправомірні). Поза увагою вченою залишилося дослідження 

особливостей адміністративно-правових відносин, що виникають, 

змінюються чи припиняються через настання певної події [491, с. 18]. 

В.В. Галунько аргументує, що юридичні факти у сфері 

адміністративно-правових відносин мають виникати у разі існування певних 

форм індивідуальної діяльності публічної адміністрації та методів 

адміністративної діяльності публічної адміністрації (зокрема, у частині 



95 

застосування заходів заохочення, переконання чи примусу). Реалізація таких 

діяльності владних суб’єктів, на думку вченого, і є проявом застосування 

ними індивідуальних адміністративних актів та адміністративних договорів 

[64].  Достатньо спірним виглядає при цьому підхід В.В. Галунька щодо 

певного поєднання настання певного юридичного факту та обрання методу 

врегулювання конкретного правовідношення, що є найбільш оптимальним 

для вирішення управлінських задач. 

До юридичних фактів, що спричинюють виникнення, зміну чи 

припинення публічно-управлінських правовідносин, відносяться судові 

рішення, які відзначаються як правомірні дії, що можуть мати 

правовстановлюючий чи правозабороняючий характер. 

Успішність здійснення публічного управління в сучасних умовах має 

відбуватися із досягненням ефективного соціального  діалогу, до форм 

реалізації останнього при цьому відноситься «обмін інформацією, 

консультації, узгоджувальні процедури» [316].   

Відповідно до існуючих зарубіжних підходів визначаються такі ознаки 

соціально-партнерських відносин, як взаємне соціальне партнерство, де 

зусилля кожного із контрагентів сприяють наближенню їх інтересів, що 

сприятиме врешті-решт подоланню існуючих управлінських стратегічних 

задач [98, с. 17].  Нормативне закріплення ідеї соціального партнерства, 

залучення громадськості до здійснення функцій публічного управління 

закріплено відповідно до положень Розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Деякі питання реформування державного управління України» від 

24 червня 2016 р. № 474-р, яким було схвалено «Стратегію реформування 

державного управління України на 2016-2020 роки» [88], Стратегією 

реформування державного управління України на 2016-2020 рр. визначено 

необхідність забезпечення участі громадськості у розробці та прийнятті 

нормативно-правових актів.  

Відповідно до Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої 

політики» [323]  серед напрямів здійснення державної політики виділяється 
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діяльність із «формування інститутів громадянського суспільства». До 

принципів внутрішньої і зовнішньої політики відносяться принципи свободи, 

соціальної справедливості, <…>, забезпечення участі громадян в управлінні 

державними і суспільними справами» (стаття 2 Закону України «Про засади 

внутрішньої і зовнішньої політики» [323]).  

Статтею 5 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої 

політики» [323]  визначається необхідність «посилення взаємодії органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування і об'єднань громадян, 

запровадження громадського контролю за діяльністю влади; забезпечення 

незалежної діяльності об'єднань громадян, посилення їх впливу на прийняття 

суспільно важливих рішень; підвищення ролі та відповідальності політичних 

партій, сприяння політичній структуризації суспільства на засадах 

багатопартійності, створення умов для забезпечення широкого 

представництва інтересів громадян у представницьких органах влади; 

проведення регулярних консультацій з громадськістю з важливих питань 

життя суспільства і держави; проведення всеукраїнських та місцевих 

референдумів як ефективних форм народного волевиявлення, участі народу у 

прийнятті суспільно важливих рішень».  

Забезпечення соціально-економічних прав, сприяння духовно-

культурному розвитку людини, надання соціального захисту, інноваційного 

економічного становлення є пріоритетною задачею функціонування сучасної 

держави. Відповідно до статті 48 Конституції України визначено, що кожен 

має «право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає 

достатнє харчування, одяг, житло», тоді як її преамбула встановлює зміст 

функціонування держави у забезпеченні «гідних умов її життя» [170].   

Достатнім є рівень життя у разі його відповідності встановленим 

мінімальним прожитковим стандартам. Чинним законодавством України 

встановлюється, що прожитковим мінімумом є «вартісна величина 

достатнього для забезпечення нормального функціонування організму 

людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також 
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мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, 

необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб 

особистості» [367]. 

Отже, виконання задачі соціального забезпечення в Україні 

обмежується відповідно до чинного законодавства, тобто по суті мова йде 

про забезпечення достатніх, «нормальних» умов для життєдіяльності 

людини. Згідно із положеннями Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2020 рік» №294-IX від 14.11.2019 року з 1 січня 2020 року 

встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб у розмірі - 2102 грн. 

та мінімальну  місячну заробітну плату – у розмірі 4723 грн [313]. 

Встановлення мінімального прожиткового мінімуму не відображає 

потреби людини у забезпеченні права на гідний рівень медичного 

обслуговування, на створення сприятливих умов охорони навколишнього 

природного середовища тощо. Водночас європейські стандарти забезпечення 

реалізації та захисту конституційних прав людини виходять із розуміння 

функціонування держави саме з врахуванням пріоритетності діяльності її 

механізмів задля створення гідних умов для життєдіяльності людини, таким 

чином дійсно реалізуючи ідею розуміння людини як найвищої соціальної 

цінності. Варто відзначити, що одним із міжнародних актів, який закріпив 

право людини на сприятливе навколишнє природне середовище є 

Стокгольмська декларація, при цьому лише забезпечення належного рівня 

якості дозволяє вести «гідне та процвітаюче життя» [78]. 

Такий нормативний підхід було підтримано і представниками наукової 

еліти, зокрема, С.В. Клименко наголошує на доцільності визначення сутності 

«якісного довкілля» у його взаємовідношенні із сприятливістю умов для 

життєдіяльності людини [142, с. 14].А.І. Берлач акцентує увагу на тому, що 

дійсне втілення соціальної функції держави пов’язується із створення умов 

для реалізації права людини на високий рівень медичного обслуговування, 

освіти, оплати праці тощо[41, с. 371]. С.Г. Стеценко в цьому аспекті слушно 
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зазначає на необхідності відходу від політики «соціального утриманства» до 

політики «соціального партнерства» [463, с. 159]. 

Представниками галузевих правничих наук підтримано підхід щодо 

необхідність закріплення як стратегічної задачі функціонування держави 

створення саме «гідних», «сприятливих» умов життєдіяльності людини. Так, 

представник еколого-правової науки відзначає, що розуміння сутності 

сприятливого навколишнього природного середовища пов’язується із 

досягнення певного стану, який відповідає критеріям, стандартам та 

нормативам забезпечення використання природних ресурсів 

загальнодержавного та регіонального значення на засадах раціональності, 

відновлюваності, збереження екологічної біофонду, впровадження ідеї 

екологізації виробництва [179, с. 147; 180, с. 78]. 

Відтак метою публічно-управлінських відносин має бути визнано 

реалізація ідеї соціального захисту населення, забезпечення впровадження 

ідеї розуміння людини як найвищої соціальної цінності, що означає, що як 

нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування та державної 

влади, так і процедура ухвалення індивідуальних адміністративних актів, 

зміст їх положень не повинні створювати перешкоди для здійснення прав та 

законних інтересів приватної особи у відповідній сфері.  

Йорг Пуделька в цьому сенсі відзначає, що реалізація принципів 

верховенства права та принципів соціальної держави є неможливою без 

забезпечення впровадження принципу кооперації (партнерства), як 

пріоритетного принципу взаємодії суспільства в цілому та споживачів 

адміністративних послуг зокрема, з одного боку, та держави в цілому, і 

суб’єктів владних повноважень (адміністративних органів) зокрема, з іншого 

боку. Вченим зазначається та наводяться переконливі аргументи до того, що 

реалізація принципу адміністративної кооперації, що розуміється як 

співпраця адміністративного органу із приватною особою, що є ознакою 

належного публічного управління (good administration) [387]. 
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Під партнерськими відносинами громадянина та адміністративного 

органу має розумітися   громадянин повинні по можливості співпрацювати у 

дусі належного управління. Суб’єкт владних повноважень має виявляти 

належний рівень «турботи» відносно громадянина, відповідним чином 

доводячи до нього інформацію щодо необхідності подання документів для 

розгляду звернення чи адміністративної скарги, роз’яснення змісту вимог, що 

мають бути відображені заявником. Саме така вимога закріплена у § 25 

Закону Федеративної Республіки Німеччини про адміністративні процедури 

[523]. 

У разі наявності поданих заявником недоліків адміністративний орган 

має про це повідомити приватній особі про помилковість подання 

клопотання, чи про відсутність необхідних відомостей у заяві, чи про 

наявність інших помилок, допущених при складанні процесуальних 

документів фізичною чи юридичною особою [523]. 

Варто відзначити, що проявом соціально-партнерських відносин між 

громадянином та адміністративним органом є і надання останнім у 

необхідному обсязі довідкової інформації, відносно якої у споживача 

публічних послуг є законне право на отримання, що є гарантією ефективності 

здійснення функцій та завдань публічного адміністрування, а відтак і 

відноситься до системи гарантій здійснення суб’єктивних прав та інтересів 

приватної особи.  

Надання довідкової інформації адміністративним органом має бути 

наслідком обґрунтування такої вимоги заявником, у разі наявності у 

останнього законного права на такі вимоги. До змісту такої довідкової 

інформації включаються передусім відомості про власне стадії 

адміністративної процедури, застосування якої пов’язується із 

врегулюванням спору чи адміністративної справи. Роз’яснення щодо змісту 

матеріально-правової норми, що є предметом розгляду адміністративної 

заяви чи клопотання, не відноситься до обов’язків адміністративного органу; 

надання повної консультативної допомоги не входить до компетенції 
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суб’єкта владних повноважень. Роз’яснення матеріально-правових норм 

відноситься до обов’язків адміністративного органу лише в тому обсязі, в 

якому такі відомості є необхідними для належного доступу до відповідної 

публічної процедури. Крім того до обов’язків адміністративного органу 

відноситься надання роз’яснень заявникові щодо можливості прискорення 

адміністративної процедури (§ 25 ч. 2 Закону Федеративної Республіки 

Німеччини про адміністративні процедури) [523]. Однак на разі межі 

реалізації такої вимоги пов’язуються також із наявністю процесуальної 

необхідності. Проте цей обов'язок консультування так само, як і обов'язок 

надання довідкової інформації, обмежується вимогою необхідності. У разі 

підвищеного рівня публічної значущості справи, що підлягає розгляду 

адміністративним органом, можуть бути до сфери його обов’язків додаткові 

вимоги задля максимально повного задоволення вимог приватної особи [515; 

387, с. 197]. 

Відтак, як зазначає А.І. Берлач, публічно-управлінські відносини 

повинні мати соціально-правовий характер, що є «ідеальною», «справжньою» 

формою вираження державної волі, недотримання якої є свідченням 

«паразитування» суб’єктів владних повноважень, використання наданої їм 

обсягом компетенції на власну користь [41, с. 382]. 

Таким чином, погоджуючись із наведеними вище міркуваннями, а 

також із врахуванням зарубіжного досвіду із закріплення нормативно-

правових засад здійснення адміністративних процедур як основного 

елементу реалізації публічно-управлінських функцій держави, необхідним є 

зробити висновок про доцільність акцентування уваги на їх соціальному 

характері, що має визначати їх зміст та спрямування діяльності. 

Отже, підставою для виникнення, зміни та припинення публічно-

управлінських актів є настання певного юридичного факту, серед яких 

особливе місце займають адміністративні акти. Є. Порохов обґрунтовує, що 

адміністративний акт необхідно розглядати як офіційне односторонньо-

владне управлінське рішення чи дію (візуальний, світовий, звуковий чи 
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інший умовний знак, жест чи сигнал, таким чином, вченим відзначається 

допустимість ухвалення акта у формі конклюдентних дій (авт.)), що 

ухвалюється чи вчинюється компетентним органом у конкретній 

індивідуальній справі, або якщо такої «реакції» вимагає конкретна ситуація, 

із дотриманням встановленої процедури, порядку та строків застосування, що 

не містить у собі нормативних положень, що позбавляє його 

загальнообов’язковості до виконання всіма суб’єктами, а лише безпосередньо 

закріпленими у структурі особами [101, с. 404]. Такий підхід свідчить про 

однократність застосування адміністративного акта як однієї із його 

визначальних ознак. 

Отже, адміністративний акт своєю сутністю, спрямуванням дії 

породжує публічно-управлінські відносини, адміністративний акт не може 

існувати поза межами функціонування органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, інших суб’єктів владних повноважень. 

Адміністративний акт відтак є підставою для виникнення, зміни чи 

припинення публічно-управлінських правовідносин, однак при цьому він не є 

і не може бути його передумовою. При цьому необхідно підкреслити, що 

адміністративний акт може бути підставою для виникнення, зміни та 

припинення і приватно-правових суспільних відносин, що відрізняє їх від 

інших юридичних дій, до яких, зокрема, відносяться і правочини. Укладення 

цивільного правочину не має своїм наслідком виникнення, зміну чи 

припинення публічно-управлінських правовідносин. 

Передумовою для прийняття адміністративного акта, для активізації 

процесів, пов’язаних із забезпеченням реалізації владних повноважень, як 

зазначає В.М. Бевзенко, часто є неправомірне діяння, що вимагає втручання 

владного суб’єкта з метою захисту суб’єктивних публічних прав приватної 

особи, які можуть бути умовно виділені як права особи на участь у розробці 

та прийнятті управлінського рішення, права особи на доступ до публічної 

інформації, права особи обиратися чи бути обраним, права особи на 

використання публічного майна тощо [36, с. 229]. 
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Є. Порохов наголошує, що адміністративний акт може бути як 

правомірним, так і неправомірним, у разі недотримання вимог процедури 

його прийняття чи розробки, або у разі наявності дефектів суб’єктного 

складу, чи дефекту волі, чи дефекту змісту, зокрема, у разі його спрямування 

на фіктивне регулювання публічно-управлінських правовідносин [292, с. 78]. 

Публічно-управлінські відносини можуть бути нормотворчими, 

правозастосовчими, чи правоохоронними. Реалізація правозастосовчих 

відносин є «прерогативою» адміністративних актів, тоді як внаслідок 

нормотворчих дій можуть бути підзаконні нормативно-правові акти. 

Правоохоронні акти можуть пов’язуватись як ухваленням адміністративних 

актів, так і актів-дій, в тому числі пов’язаних із застосуванням засобів 

адміністративного примусу [419, с. 112]. 

Також правоохоронними актами є судові рішення, що також 

відносяться до рішень індивідуальної дії. Однак варто відзначити, що 

здійснені реформи системи адміністративних судів, перегляду 

концептуальних положень адміністративно-судочинних  правовідносин було 

запроваджено інститут зразкових справ. 

Впродовж 2018-2020 рр. до Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного Суду надійшло понад 80 подань щодо розгляду типових 

справ як зразкових. Зокрема, у 2018 року Касаційним адміністративним 

судом у складі Верховного Суду було розглянуто 44 подання щодо розгляду 

типових справ. З них 7% поданих заяв було повернуто, у 77% поданих заяв 

було відмовлено у розгляді; лише у 16% поданих звернень справи було 

розглянуто справу по суті. У 3 справах (6% від загальної кількості справ, 

поданих у 2018 році) щодо розгляду заяви як типової справи позовні вимоги 

було задоволено. На підставі судових рішень, ухвалених у зразкових справах, 

які набрали законної сили, підготовлено правові висновки, які направлено до 

державних органів влади для виконання [481].  

За результатом роботи із розгляду подань щодо вирішення типових 

справ Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду у 2018 
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році було ухвалено такі рішення, як: Рішення Верховного Суду від 01.11.2018 

№ Пз/9901/52/18 (№ 0640/3835/18) - щодо перерахунку щомісячного 

грошового утримання судді у відставці [405], Рішення Верховного Суду від 

03.05.2018 № Пз/9901/20/18 (№ 805/402/18) - про припинення виплати пенсії 

внутрішньо переміщеній особі[411], Рішення Верховного Суду від 16.04.2018 

№ Пз/9901/16/18 (№ 825/506/18) – про відмову прокуратури у видачі довідки 

про зарплату для перерахунку пенсій[409], Рішення Верховного Суду від 

30.03.2018 № Пз/9901/22/18 (№ 812/292/18) - щодо нарахування пені та 

штрафів платникам податків, розташованих у зоні АТО[410], Рішення 

Верховного Суду від 26.03.2018 № Пз/9901/2/18 (№ 806/3265/17) - про 

оформлення паспорта громадянина України[408], Рішення Верховного Суду 

від 12.03.2018 № Пз/9901/1/18 (№ 802/2196/17-а) - щодо нескладання 

Ліквідкомісією МВС довідки для перерахунку пенсій пенсіонерам МВC[406], 

Рішення Верховного Суду від 15.02.2018 № Пз/9901/8/18 (№ 820/6514/17) - 

щодо перерахунку пенсій пенсіонерам МВС з урахуванням грошового 

забезпечення поліцейських [407]. 

Запровадження інституту зразкових справ дозволило суттєво зменшити 

навантаження на судову систему шляхом розгляду та вирішення типових 

справ, виходячи із положень правового висновку Верховного Суду в одній з 

таких справ [417]. Відповідно до положень частини 4 статті 4 КАС України 

визначається, що типовими адміністративними справами є «адміністративні 

справи, відповідачем у яких є один і той самий суб’єкт владних повноважень 

(його відокремлені структурні підрозділи), спір у яких виник з аналогічних 

підстав, у відносинах, що регулюються одними нормами права, та у яких 

позивачами заявлено аналогічні вимоги» [146]. Розгляд зразкової справи 

відбувається Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду 

як судом першої інстанції (ч. 22 ст. 4 КАС України) [146]. 

Адміністративна справа набуває ознак типовості у разі наявності у 

провадженні одного або кількох адміністративних судів адміністративних 

позовів, кількість яких визначає доцільність ухвалення зразкового рішення; 
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внесення адміністративним судом мотивованого подання до ВС про розгляд 

однієї з таких справ як судом першої інстанції; долучення до подання 

матеріалів такої справи (стаття 290 КАС України) [146]. 

Варто відзначити, що запровадження інституту зразкових справ, як 

обґрунтовує М.А. Бояринцева, є проявом зближення англосаксонської та 

романогерманської правових систем, надаючи юридичної нормативної сили 

рішенню Верховного Суду [50, с. 415]. 

Отже, відповідно до чинного законодавства України рішення суду із 

ознак правозастосовчого акта набуває ознак нормативності, визначаючи 

загальнообов’язкові стандарти врегулювання певних суспільних 

правовідносин у встановлений спосіб, що міститься у правовому висновку 

Верховного Суду у зразковій справі. 

 

 

Висновки до розділу 1: 

 

1. Встановлено, що коріння доктринальних корінь концепції 

адміністративного акта простягаються від французької та німецької 

адміністративно-правової науки. Визначено, що французька теорія acte 

administratif, яка охоплювала більшість дій адміністративної влади, що 

стосувалися законних інтересів людини, була запозичена  німецькими 

юристами та з 1826 р. була адаптовано до правової системи Федеративної 

Республіки Німеччини. Встановлено, що відповідно до законодавства 

Федеративної Республіки Німеччина 1826 р. адміністративним актом 

вважалися всі адміністративні заходи, застосовувані в межах публічного та 

приватного права, проте поступово обсяг цієї категорії обмежився 

адміністративними заходами в рамах публічного права. З’ясовано, що 

відповідно до концепції, обґрунтованої О. Майєром, адміністративний акт 

розуміється як інструмент державного управління, за допомогою якого 

реалізується необхідна для держави й суспільства вимога забезпечення 



105 

правопорядку, безпеки, дотримання громадянами їхніх обов’язків стосовно 

держави, а також у правовий спосіб можуть бути визначені й окреслені 

шляхи й межі діяльності держави та сфери свобідної поведінки її громадян. 

Зроблено висновок, що західноєвропейські підходи зводяться до розуміння 

адміністративного акту як акта застосування закону в конкретній 

індивідуальній ситуації (Австрія, Німеччина, Польща, Швеція); як будь-якого 

підвладного закону акта органів публічної влади, що відображує природу 

закону (Бельгія, Греція, Велика Британія, Франція); як поєднання 

допустимості проявів індивідуального та нормативного адміністративного 

актів (Іспанія, Італія, Португалія). 

Зроблено висновок, що найголовнішою формою адміністративної 

діяльності в радянській адміністративно-правовій науці визнавалися акти 

державного управління, які в загальному вигляді розумілися як виконувані 

виконавчо-розпорядчими органами юридичні форми виконавчо-розпорядчої 

діяльності. Визначено неоднозначність підходів до визначення 

адміністративного акта: виділено, як наукові підходи, що полягають у 

відокремленні адміністративного акта як правового феномена (О.Ф. Євтихієв, 

І.М. Пахомов та ін.); так і підходи, сутність яких полягає у ототожненні 

адміністративого акта та нормативного акта (Ю.М. Старилов, В.Л. 

Ковалевський, та ін.). Визначено існування за радянських часів диференціації 

актів державного управління за юридичним характером; цей критерій 

дозволив виділити нормативні акти управління (тобто регулюючі або, в 

деяких джерелах, регламентарні), які відповідали централізованому 

керівництву та координації, та індивідуальні акти управління, що 

стосувалися конкретних одиничних явищ та випадків і називалися 

адміністративними. Визначено, що за радянських часів пріоритетною була 

тенденція до «гіперболізації» можливостей органів управління у справі 

дотримання соціалістичної законності за допомогою методів примусу та 

переконання сприяла концентрації уваги науковців саме на правових формах 

управління, притаманних централізованому керівництву, тому проблематика 
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індивідуальних адміністративних актів у радянські часи характеризувалася 

вторинністю. 

До визначальних характеристик адміністративного акта як правового 

інституту, з врахуванням доктринальних актів Ради Європи, Європейської 

комісії та Європейського суду з прав людини, віднесено: 1) індивідуальний 

характер; 2) реалізуються в межах здійснення повноважень органами 

публічної влади; 3) має характер прямої дії та правомірно або неправомірно 

стосується прав, свобод та інтересів приватних осіб; 4) не є актом, що 

виконується під час здійснення судових функцій. Зроблено висновок, що 

розуміння категорії «адміністративного акта» у вітчизняній адміністративно-

правовій традиції характеризується відсутністю єдності теоретико-

методологічних досліджень до визначення її ролі й місця в догматиці науки 

адміністративного права. Наголошено, що наявність суперечливих тлумачень 

одного й того самого поняття пояснюється передусім історичними 

особливостями становлення українського адміністративного права. Виділено 

нормативні та адміністративні акти як інструменти діяльності публічної 

адміністрації; при цьому адміністративний акт розуміється як будь-яке 

розпорядження (рішення) суб’єкта публічної адміністрації, спрямованого на 

регулювання окремого (конкретного) випадку у сфері публічного 

адміністрування, що веде до виникнення, зміни та припинення публічно-

владних правовідносин. 

В ході здійсненого дослідження встановлено, що методологічна 

складова є сукупністю дослідницьких методів, за допомогою яких наука 

досягає своєї основоположної мети – здобуття та формування нового знання 

про досліджувані явища та процеси. Наголошено, що арсенал наукових 

методів, що використовуються адміністративним правом, є надзвичайно 

широким і включає як емпіричні методи – вимірювання, спостереження, 

порівняння, – так і суто теоретичні. З’ясовано, що адміністративний акт, 

будучи основною формою діяльності органів публічної влади, є базовим, 

центральним поняттям науки адміністративного права; що перебуває у 
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кореляційних зв’язках  з багатьма іншими  адміністративно-правовими 

категоріями (адміністративною процедурою, публічно-владними 

відносинами тощо). На підставі наявності полісемантичних науково-

дослідних зв’язків досліджуваної категорії із іншими адміністративно-

правовими інститутами підкреслено складність обрання належного 

методологічного базису, що вимагає комплексного підходу до обрання 

наукового інструментарію різних теоретичних конструкцій. З врахуванням 

усталеної в адміністративно-правових дослідженнях традиції обґрунтовано 

доцільність використання трьохрівневої методологічної моделі наукового 

пізнання сутності поняття адміністративного акта, що складається з 

філософського, загальнонаукового та спеціально-юридичного рівнів. 

Зроблено висновок, що високий евристичний потенціал діалектичного та  

системного підходів характеризується можливістю розгляду системи 

адміністративного права, складовою якої є адміністративний акт, на 

декількох рівнях: як підсистеми соціуму, як складового елементу сучасного 

права, як окремої системи. Підкреслено, що залежно від завдань 

дослідження, їх уточнення й конкретизації у ході аналітичної роботи оптику 

системного підходу можна змінювати, умовно кажучи, масштабуючи окремі 

елементи системи як предмети дослідження. 

2. Наголошено, що пріоритетною задачею функціонування органів 

державної влади та місцевого самоврядування відповідно до сучасних 

стандартів здійснення публічного управління є не видання рішень, що мають 

характер примусу, владного веління, а ухвалення рішень, що мають 

обслуговуючий характер, характер сервісної діяльності. Визначено, що 

встановлення сутності публічно-управлінських відносин, дослідження 

розуміння сервісно-орієнтованої держави, обґрунтування авторських 

підходів до розуміння категорії «сервісноорієнтована держава» в різні часи 

було предметом досліджень таких вчених, як В.Б. Авер’янов, О.Ю. Дрозд, 

П.В. Діхтієвський, Є.О. Легеза, Т.О. Коломоєць, В.В. Кудря, Ю.О. Легеза, 

Д.В. Лученко, Р.С. Мельник, О.І. Миколенко, С. Г. Стеценко та ін., у 
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наукових розробках яких зосереджено активізація зусиль у напрямі 

поглибленого дослідження феномена публічно-управлінських правовідносин.  

Визначено, що публічно-управлінські відносини мають 

трьохелементну структурну характеристику, що містить у собі об’єкт, 

суб’єктний склад та зміст, що встановлюється сукупністю правомочностей та 

зобов’язань органів державної влади, місцевого самоврядування, 

громадських об’єднань, юридичних та фізичних осіб приватного права. 

Наголошено, що широке розуміння категорії «публічне управління» та 

його складової «публічно-управлінських відносин» полягає у здійсненні 

владного впливу органами державної влади, місцевого самоврядування та 

громадських організацій через застосування складної сукупності 

економічних, адміністративних, інформаційних, культурних методів задля 

досягнення цілей суспільного розвитку та інтересу, що має бути визначений 

як найбільш оптимальний в певних умовах, де держава із органу примусу та 

обмежень повинна стати координатором суспільних процесів. 

Обґрунтовано висновок про розуміння системи суб’єктів, 

уповноважених на здійснення публічного управління має складатися із таких 

складових, як сукупність органів державної влади, місцевого 

самоврядування, а також громадських об’єднань, що у складній взаємодії 

здатна забезпечити реалізації вимог із розбудови суспільства на засадах 

верховенства права, законності, демократизму, відкритості та 

обґрунтованості застосування інструментів владного впливу.  

Зміст публічно-управлінських відносин визначено як здійснення 

компетенції суб’єктами владних повноважень, спрямованої на забезпечення 

реалізації та захисту як особистих прав та інтересів споживачів 

управлінських послуг, так і досягнення публічного інтересу. Акцентовано на 

доцільності застосування багатовекторного підходу до визначення сутності 

публічно-управлінських відносин, що дозволяє визначити їх сутність як 

«тріаду» проявів, зокрема, як діяльність із реалізації функцій держави; як 

внутрішньоструктурна організація суб’єктів владних повноважень; як 
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відносини із оптимізації методів, функцій та задач вчинення позитивного 

впливу на приватних осіб.  

Наголошено, що публічно-управлінські відносини мають відповідати 

вимогам «адміністративно-правової сервісності», що полягає у здатності 

задоволення суб’єктивних прав та інтересів та потреби учасників 

правовідносин, створенні сприятливих умов для суспільного розвитку. 

Підкреслено, що реалізація в повній мірі ідеї «адміністративно-правової 

сервісності» пов’язується із переглядом підходів до розуміння 

функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Підкреслено, реалізація публічно-владних відносин в сучасних умовах 

повинна відбуватися в електронній формі, що зводить до гранично 

допустимого мінімуму рівень суб’єктивізму у прийнятті управлінських 

рішень. Зроблено висновок, що з цією метою впродовж останніх років 

активізувалась діяльність із створення спеціальних управлінських сервісних 

продуктів, зокрема, сервісу iGov, що був запущений у 2015 році, сервісу 

«Дія», запущеного у 2020 році. 

Обґрунтовано, що метою публічно-управлінських відносин має бути 

визнано реалізація ідеї соціального партнерства держави та громадського 

суспільства, забезпечення впровадження ідеї розуміння людини як найвищої 

соціальної цінності, що означає, що як нормативно-правові акти органів 

місцевого самоврядування та державної влади, так і процедура ухвалення 

індивідуальних адміністративних актів, зміст їх положень не повинні 

створювати перешкоди для здійснення прав та законних інтересів приватної 

особи у відповідній сфері.  

Визначено, що підставами виникнення, зміни та припинення публічно-

управлінських правовідносин є юридичні факти (до яких віднесено юридичні 

дії (настання яких залежить від волі людини), та юридичні події (настання 

яких відбувається поза волею людини)). З’ясовано, що адміністративні акти у 

системі юридичних фактів виникнення, зміни та припинення публічно-
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управлінських правовідносин відносяться до категорії правомірних дій 

регулятивного чи охоронного характеру впливу на діяльність їх учасників.  

Окремі теоретико-методологічні й практичні проблеми розділу 

висвітлено в авторських наукових працях [240; 243; 238; 242; 236; 252; 251]. 
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РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНІ АКТИ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ 

ІНСТРУМЕНТІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

2.1 Характеристика системи інструментів публічного управління 

 

Головним завданням функціонування системи органів здійснення 

публічного управління є забезпечення суб’єктивних публічних та приватних 

прав приватної особи. Здійснення завдань діяльності системи органів 

публічного адміністрування є складовою внутрішньої та зовнішньої 

державної політики. Пріоритетне значення при цьому має забезпечення 

нормативної регламентації здійснення завдань реалізації зовнішніх та 

внутрішніх функцій публічного управління. Досягнення належного рівня 

правової ефективності функціонування суб’єктів публічного управління 

вимагає запровадження гнучкої системи форм їх діяльності (інструментів 

публічного адміністрування) [274, с. 175]. 

Система інструментів здійснення функцій органами публічної 

адміністрації має задовольняти вимоги оперативності врегулювання 

управлінських завдань, мобільності реалізації управлінських рішень, 

доступності здійснення адміністративних процедур, та відкритості ухвалення 

нормативних та адміністративних актів [218, с. 165]. 

Адміністративний акт відноситься до системи інструментів діяльності 

суб’єктів публічного управління, за умови спрямування його дії на 

конкретних суб’єктів адміністративного права, в чому виявляється його 

індивідуальний характер нормативного регулювання.  

Категорія «інструмент публічного управління» є відносно новою 

категорією для сучасної науки адміністративного права та процесу, 

запровадженою, зокрема у дослідженнях Р.С. Мельника та С. О. Мосьондза. 

Так, вченими відзначається, що до системи інструментів публічного 

управління відносяться «юридичні акти, адміністративні договори, акти-

плани та акти-дії» [217, с. 166]. При цьому під до складових підсистеми 
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юридичних актів вченими відноситься сукупність нормативних та 

адміністративних актів, що ухвалюються суб’єктами публічного управління. 

Систему інструментів публічного адміністрування (управління – що 

розглядається в межах даного дослідження як синонімічні категорії (авт.)) 

авторський колектив підручника «Адміністративне право. Повний курс» 

розглядає як сукупність нормативних актів; адміністративних актів; 

адміністративних договорів; планів здійснення державної та регіональної 

політики; фактичній дій [15, с. 144]. 

Доволі цікавою є пропозиція, обґрунтована І.В. Патерило, що до 

системи інструментів публічного адміністрування необхідно відносити лише 

рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та місцевого 

самоврядування, що мають принципово юридичне значення та наслідки для 

приватних осіб [274, с. 175]. 

За відсутності такої ознаки здійснені дії, ухвалені рішення чи прояви 

бездіяльності суб’єктів владних повноважень вченим не відносяться до 

складових елементів системи публічного адміністрування. Таким чином, 

вченою наголошується, що до системи інструментів публічного управління 

відносяться передусім прояви функціонування владних повноважень, що 

мають зовнішній вплив на приватних осіб – фізичних та юридичних осіб 

приватного права. І.В. Патерило використовує вельми неординарний підхід, 

відзначаючи, що інструменти публічного управління здійснюють 

«небезпечний» вплив на приватну особу [274, с. 174]. «Небезпечність», на 

думку вченого виявляється у ймовірності надання негативних шкідливих 

правообмежувальних наслідків для приватної особи [274, с. 174]. 

В цілому, підтримуючи новаторські ідеї І.В. Патерило, хотілося б 

відзначити, що спрямування здійснення публічно-сервісної діяльності своїм 

безумовним пріоритетом має досягнення балансу приватного та публічного 

інтересу [192, с. 233; 126, с. 61; 188, с.11], забезпечення конституційних прав 

та свобод людини, що у будь-якому разі не може бути охарактеризовано як 

прояв «небезпеки» нормативного регулювання, відтак застосування такої 
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характеристики інструментів публічного управління, вважаємо, передчасним 

та таким, що не відповідає сутності концепції «good governance». 

Як відзначає А.М. Абделатиф реалізація концепції належного 

управління (good governance) характеризує трансформаційні зміни 

суспільства. Концепція «good governance» має відповідати ряду критеріїв, та 

втілюватися у взаємодії визначених елементів [514]. Визначення 

імперативності критеріїв відповідності здійснення функцій державного 

управління визначає встановлення вимоги дотримання нормативних 

положень чинного національного законодавства [538]. 

Нормативне закріплення концепції «good governance» на міжнародному 

рівні відбулося, зокрема, із прийняттям Резолюції Парламентської Асамблеї 

Ради Європи 1060 (1995) від 27 квітня 1995 р. [530]  було встановлено, що 

належність здійснення функцій державного управління вимагає 

запровадження ідеї та принципів демократії, верховенства прав, забезпечення 

конституційних прав та свобод людини, ефективності запобігання корупції, 

дієвістю соціальних реформ, відсутністю декларативних підходів до їх 

реалізації, розбудови економічної політики з врахуванням ринкових 

принципів, належного захисту навколишнього середовища, вільної 

конкуренції та сприяє подоланню проявів антимонопольного законодавства.  

 Іншим міжнародним нормативно-правовим актом, що закріплював 

вимоги до реалізації ідеї належного урядування стала Резолюція 

Парламентської Асамблеї 1547 (2007) від 18 квітня 2007 р., положеннями 

якої встановлювалась пріоритетність реалізації принципів субсидіарності й 

пропорційності [531]. 

Окремі аспект реалізації концепції «good governance» на регіональному 

рівні закріплені у Європейській Стратегії інновацій та належного управління 

на місцевому рівні, схваленої на 15-й Європейській конференції міністрів, 

відповідальних за місцеве та регіональне управління (м. Валенсія, 15–16 

жовтня 2007 р.), з подальшим її затвердженням Комітетом Міністрів Ради 

Європи у 2008 [539].  Європейською комісією за демократію через право 
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(Венеціанською комісією) до елементів належного урядування відноситься 

дотримання підзвітності суб’єктів публічної влади; дотримання вимог 

прозорості; необхідності реагування на потреби людей; продуктивності 

управлінських рішень та ефективності їх реалізації, що має забезпечутися 

залученням громадськості, забезпеченням доступу до публічної інформації, а 

також врахуванням легітимних очікувань як складової системи 

конституційних прав та свобод приватної особи. Зазначена Європейська 

Стратегія інновацій та належного управління на місцевому рівні закріплює 

такі принципи здійснення публічного управління, як: 1) чесне проведення 

виборів, представництво та участь, щоб забезпечити реальні можливості для 

всіх громадян мати свій голос у вирішенні місцевих справ; 2) чутливість, щоб 

забезпечити відповідне реагування органів місцевої влади на законні 

очікування та потреби громадян; 3) забезпечення раціонального 

використання ресурсів; 4) відкритість та прозорість, що досягається в тому 

числі шляхом запровадження механізму доступу до публічної інформації; 5) 

верховенство права як гарантія впровадження ідеї соціальної справедливості 

та політичної нейтралітету регіональної влади у здійсненні наданих їй 

повноважень; 6) дотримання етичних моральних засад суспільства, що є 

гарантією досягнення балансу приватних та публічних інтересів; 7) 

компетентність як професійна здатність посадових осіб органів місцевої 

влади належним чином виконувати надані ним компетенційні обов’язки; 8) 

інновації та відкритість до реформаційних змін задля створення можливостей 

впровадження найкращих практик адміністрування; 9) сталий розвиток та 

орієнтація на довгострокові результати, щоб враховувати інтереси майбутніх 

поколінь у збереженні національної (місцевої) спадщини; 10) ефективний 

фінансовий менеджмент та моніторинг, реалізація якого сприятиму 

ощадливому та продуктивному використанню публічних фінансових 

ресурсів та інших матеріальних засобів; 11) досягнення культурної 

різноманітності та соціальної консолідації задля забезпечення захисту та 
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поваги до всіх і кожного; 12) підзвітність, щоб забезпечити відповідальність 

посадових осіб місцевої влади за свої дії [96, с. 177; 541]. 

Таким чином, реалізація концепції «good governance» має відповідати 

демократичним засадам розбудови правової соціальної держави, досягнення 

чого вимагає застосування визначеної чинним законодавством системи 

інструментів. І.В. Патерило також до складових системи інструментів 

публічного управління відносить підзаконні нормативні акти (фактично 

ототожнюючи їх із нормативними), адміністративні акти, адміністративні 

договори, адміністративні акти-дії та акти-плани [274, с. 177]. 

Виділяється підхід, обґрунтований у докторській дисертації 

Н.В. Коваленко «Адміністративно-правові режими» (2017 рік) [144]. Вченою 

обстоюється наукова позиція доцільності віднесення категорії 

«адміністративно-правовий режим» до системи інструментів здійснення 

публічного управління, що відзначається застосування певної сукупності 

взаємопов’язаних взаємообумовлюючих елементів, реалізація яких дозволяє 

вирішити певні державницькі стратегічні задачі та функції (наприклад, 

подолання проявів надзвичайної екологічної реформи; чи досягнення цілей 

реформи соціального страхування; вирішення проблеми земельної реформи 

тощо) [144, с. 396; 145, с. 54].  Таким чином, запроваджується категорія 

«режимне регулювання», при цьому досягнення цілей його запровадження, 

на думку Н.В. Коваленко, відзначається поєднанням необхідної сукупності 

складових системи інструментів публічного управління.  

В цілому, обґрунтованим є проміжний висновок про існування 

відносної єдності науково-теоретичних підходів до розуміння сутності 

системи інструментів публічного управління (адміністрування), до складових 

яких відносяться нормативні акти, адміністративні акти, адміністративні 

договори, адміністративні акти-дії та акти-плани.  

Нормативні акти органів публічного управління авторським 

колективом підручника «Адміністративне право. Повний курс» наділяються 

такими ознаками, як: дотримання певного визначеного чинним 
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законодавством порядку ухвалення; нормативний характер врегулювання 

суспільних відносин; неперсоніфікований характер впливу на необмежену 

кількість приватних осіб, що відзначає можливість їх багаторазового 

застосування [15, с. 145]. Прийняття та розробка нормативних актів дозволяє 

деталізувати положення законодавчого акта, що сприяє підвищенню їх 

правової ефективності, а відтак і забезпеченню цілей та завдань їх ухвалення 

[65]. 

Нормативні акти можуть бути класифіковані за сферою правового 

регулювання суспільних відносин (зокрема, у сфері подолання економічних 

проблеми у якості прикладу таку функцію виконують накази Міністерства 

економіки, торгівлі та сільського господарства України, які деталізують 

положення законодавчих актів у відповідній галузі економіки (так, 

положення Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного 

виробництва, обігу та маркування органічної продукції» від 10 липня 2018 

року № 2496-VIII [362]  деталізуються Наказом Міністерства економіки, 

торгівлі та сільського господарства України від 17.06.2020 № 1141 «Про 

затвердження Порядку розгляду апеляцій на рішення органів сертифікації» 

[344]).  

Деталізація положень законодавчих актів відноситься до компетенції 

Кабінету Міністрів України [352]  та центральних органів виконавчої влади 

[386]. 

Згідно із положеннями Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України», що нормативними актами національного уряду є постанови (ч. 2 

ст. 49) [352].   Організаційно-розпорядчі та інші поточні питання 

вирішуються шляхом розробки та прийняття розпоряджень Кабінету 

Міністрів України (ч. 2 ст. 49) [352].   Положеннями статей 50-52 Закону 

України від 27 лютого 2014 року № 794-VII встановлюється процедура 

прийняття нормативних актів уряду України. Зокрема, встановлюється, що 

відповідно до ч. 1 ст. 50 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» 

[352]. визначено, що ініціативою розробки та прийняття нормативного акту 
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уряду наділяються не лише члени Кабінету Міністрів України, а також і 

центральні органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, Рада 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 

Севастопольська міські державні адміністрації. Таким чином, реалізується 

ідея відкритості реалізації функцій публічного управління. Проєкти 

нормативних актів Кабінету Міністрів готуються центральними органами 

виконавчої влади, іншими центральними органами виконавчої влади, 

державними колегіальними органами, Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими 

державними адміністраціями, та вносяться на розгляд Кабінету Міністрів 

України Секретаріатом Кабінету Міністрів України, чи іншими суб’єктами, 

визначеними ч. 3 ст. 50 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» 

[352]. 

Проєкти нормативних актів Кабінету Міністрів України підлягають 

оприлюдненню на офіційній інтернет-сторінці Кабінету Міністрів України, а 

також на офіційному веб-ресурсі розробника проєкту нормативного акту 

(наприклад, на сайті Міністерства інфраструктури України оприлюднено 

проєкт Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Технічного регламенту морського обладнання» [347]). Проєкти нормативних 

актів Кабінету Міністрів України, що мають важливе суспільне значення, що 

впливають на реалізацію прав та свобод людини та громадянина вимагає 

проведення додаткової процедури громадського обговорення (ч. 6 ст. 50 

Закону України «Про Кабінет Міністрів України» [352]). Здійснення функції 

громадського обговорення визначається відповідно до положень Постанови 

Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення 

участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» [320]. 

Обговорення проєктів нормативних актів Кабінету Міністрів України 

відбувається у формі консультацій за участі громадськості з питань, що 

пов’язується із соціально-економічним розвитком держави, реалізації та 

захисту прав і свобод громадян, задоволенням їх політичних, економічних, 
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соціальних, культурних та інших інтересів (п. 3 Постанови Кабінету 

Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики» [320]. 

Формами участі громадськості у нормотворчій діяльності органів є 

проведення консультацій таких видів, як: публічне громадське обговорення, 

електронні консультації з громадськістю (безпосередні форми) та вивчення 

громадської думки (опосередкована форма) [320]. При цьому допускається 

поєднання декількох форм залучення громадськості до обговорення проєктів 

нормативних актів Кабінету Міністрів України. Наприклад, прийняттю 

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

зберігання документованої інформації та її передавання центральному 

засвідчувальному органу в разі припинення діяльності кваліфікованого 

надавача електронних довірчих послуг» [341] передувала процедура 

громадського обговорення у період з 04 червня 2018 року до 04 липня 2018 

року, про що було оприлюднено відповідну інформації на офіційному 

інтернет-ресурсів Міністерства юстиції України в підрубриці «Інформаційні 

повідомлення про проведення публічного громадського обговорення 

проектів нормативно-правових актів» у підрубриці «Обговорення 

нормативно-правових актів» підрубрики «Публічні громадські обговорення» 

з подальшим звітуванням перед населенням України [124]. 

Отже, процедура розробки нормативних актів Кабінету Міністрів 

України та центральних органів виконавчої влади містить обов’язкові ознаки, 

що мають бути притаманні концепції здійснення публічного управління на 

засадах відкритості, публічності та залучення громадськості. Прийняття 

нормативного акта Кабінету Міністрів України відбувається на засіданнях 

Кабінету Міністрів України більшістю голосів від посадового складу 

Кабінету Міністрів України (ст. 51 Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України») [352]. За загальним правилом, постанови Кабінету Міністрів 

України набувають чинності від дня їх опублікування, тоді як розпорядження 

Кабінету Міністрів України – з дня їх прийняття [352].    
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Як було зазначено вище, законодавчі акти деталізуються у 

нормативних актах центральних органів виконавчої влади. Відповідно до ст. 

7 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17 березня 

2011 року № 3166-VI визначено, що завдань діяльності міністерства 

відноситься забезпечення нормативно-правового регулювання. У статті 15 

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17 березня 

2011 року № 3166-VI встановлюються окремі аспекти розробки та набуття 

чинності наказами як нормативними актами міністерств. Зокрема, відповідно 

до ч. 1 ст. 15 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» від 

17 березня 2011 року № 3166-VI закріплюється положення, що прийняття та 

ухвалення наказів міністерство забезпечує виконання положень Конституції 

України, законів України, актів Президента України та постанов Верховної 

Ради України. Таке положення фактично закріплює ієрархічну систему 

нормативно-правових актів України. Нормативний характер наказів 

міністерств встановлюється положеннями ч. 2 ст. 15 Закону України «Про 

центральні органи виконавчої влади» від 17 березня 2011 року № 3166-VI 

[386].  

Накази міністерств є обов’язковими до виконання не лише приватними 

особами, а і органами державної влади та місцевого самоврядування за 

відповідними субординаційними ієрархічними зв’язками.  

Обов’язковою умовою набуття чинності наказом міністерства є 

проходження ним процедури державної реєстрації Міністерством юстиції 

України, з подальшим внесення його до Єдиного державного реєстру 

нормативно-правових актів (ч. 3 ст. 15 Закону України «Про центральні 

органи виконавчої влади» від 17 березня 2011 року № 3166-VI[386). Цілями 

створення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів 

відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 

2001 р. № 376 визначено: 1) забезпечення ідентифікації нормативно-правових 

актів та ведення їх державного обліку в межах інформаційного простору 

України; 2) створення фонду та підтримання в контрольному стані 
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нормативно-правових актів, надання інформації про них; 3) забезпечення в 

межах, визначених законодавством, доступності, гласності та відкритості 

правової інформації для користувачів [340]. 

Накази міністерств залежно від їх функціонального змісту поділяються 

на регуляторні акти та нормативно-правові акти. Відповідно до положень 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року № 1160-IV [324] 

встановлюється, що регуляторними актами є акти: «1) прийняті 

уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або 

окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських 

відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами 

або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання; 2) 

прийняті уповноваженим регуляторним органом інший офіційний письмовий 

документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується 

неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення 

якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також 

адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими 

органами державної влади та суб’єктами господарювання, незалежно від 

того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює 

відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом» (ст. 1) [324]. 

Набуття нормативного характеру для наказів міністерства відбувається 

у разі їх внесення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових 

актів з подальшим опублікуванням державною мовою в офіційних 

друкованих виданнях (ч. 5 ст. 15 Закону України «Про центральні органи 

виконавчої влади» від 17 березня 2011 року № 3166-VI[386]). Момент 

набуття чинності наказу міністерства, що має нормативно-правовий 

характер, відзначається днем його офіційного оприлюднення (ч. 7 ст. 15 

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17 березня 

2011 року № 3166-VI [386]). 
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Чинним законодавством України встановлюється допустимість 

здійснення процедури судового оскарження змісту та процедури дотримання 

прийняття та розробки наказів міністерства в цілому чи його частини (ст. ст. 

5, 264 КАС України) [146]. 

Таким чином, ознаки нормативних актів проявляється у: їх здатності 

деталізувати положення законодавчих актів, сприяючи забезпеченню прав та 

свобод людини; здійсненні правотворчої діяльності уповноважених осіб; 

владному вольовому характері; неперсоніфікованому характері; необхідності 

дотримання встановленої чинним законодавством України процедури; 

можливості оскарження їх положень; запровадженні механізму 

відповідальності у разі неналежності виконання їх положень зобов’язаними 

особами. 

Отже, нормативним актом органу публічного управління є розроблений 

задля деталізації положень Законів України у процесі здійснення 

правотворчої діяльності обов’язковий неперсоніфікований акт, ухвалений 

відповідно до встановленої чинним законодавством процедури, виконання 

якого забезпечується запровадженням механізму юридичної 

відповідальності.  

Ієрархічна система нормативних актів складається із указів Президента 

України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів нормативного 

характеру міністерств, служб, інспекцій та інших центральних органів 

державної виконавчої влади, розпоряджень нормативного характеру 

місцевих державних адміністрацій, нормативних актів юридичних осіб 

публічного права, що за своїм статусом не відносяться до центральних 

органів державної виконавчої влади, нормативних актів органів місцевого 

самоврядування, локальних нормативних актів, застосування положень яких, 

як правило, відзначається ситуативність регулювання [15, с. 148]. 

До складових елементів інструментів публічного управління 

відносяться також адміністративні договори. При цьому необхідно 

відзначити, що попри проголошення стратегічних задач розробки договірних 
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засад взаємовідносин приватної особи та органами державної влади 

відповідно до положень Концепції адміністративної реформи 1998 року[350], 

а також згідно із положеннями Кодексу адміністративного судочинства 

України 2005 року, де відзначалось серед джерел нормативного регулювання 

публічно-владних відносин адміністративні договори, реальна можливість їх 

запровадження відбулася із прийняттям Закону України «Про внесення змін 

до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України та інших законодавчих актів» від 03.10.2017 року [307]. 

Відповідно до положень п. 16 ч. 1 ст. 16 КАС України передбачено, що 

підставами для укладання адміністративних договорів, є: необхідність 

забезпечення диференціації компетенції чи визначення порядку 

взаємозв’язків органів державної влади та інших суб’єктів владних 

повноважень; переадресації частини публічно-владних управлінських 

функцій; перегляд руху фінансових ресурсів місцевих та державного 

бюджету; перерозподілу або об’єднання бюджетних коштів у випадках, 

визначених законом; є заміною індивідуального акта; сприяє оптимізації 

механізму питання надання адміністративних послуг [146]. 

Нормативному закріпленню підстав укладення адміністративного 

договору передувала триваюча наукова дискусія серед представників 

вітчизняної юриспруденції. Змістовна характеристика, здійснена В.А. 

Юсуповим, зосереджена на суб’єктному складу адміністративно-договірних 

відносин. Так, вченим відзначається, що імперативною ознакою 

адміністративного договору є орган державного управління або їх законних 

представників [509, с. 73].  Метою реалізації положень адміністративного 

договору, як відзначає В.А. Юсупов, є задоволення суб’єктивних публічних 

майнових прав (наприклад, права особи на укладення договору оренди 

земель комунальної власності) [509, с. 73].   

Схожим є підхід, обґрунтований у наукових розробках С.С. Скворцова, 

яким відзначається такі ознаки адміністративного договору, як добровільний 
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характер, суб’єктний склад правовідносин (зокрема, участь органу 

державного управління) [425, с. 109].  Одним із перших відзначив 

можливість делегування дискреційних повноважень у адміністративному 

договору К.К. Афанасьєв [30, с. 12],  при цьому вченим відзначається 

виконавчий або розпорядчий характер такого інструменту владного впливу.  

О.В. Константий підкреслює нормативно-правовий характер 

адміністративного договору, таким чином певною мірою його ототожнюючи 

із нормативними актами суб’єктів владних повноважень, однак при цьому 

наголошуючи на двосторонньому та багатосторонньому характері таких 

відносин. Адміністративний договір, як відзначає вчений, має 

індивідуальний характер, що виявляється у його здатності встановлювати 

(змінювати, припиняти) конкретні правовідносини між його учасниками 

[168, с. 77]. Схожий підхід обґрунтовується у наукових працях С. В. Ківалова 

[7, с. 179], М.В. Макарейка [6, с. 106] та ін. 

Необхідно виділити підхід, обґрунтований Т.О. Коломоєць, яка 

відзначає змішаний характер адміністративного договору, що полягає у його 

здатності як нормативного регулювання відносин шляхом встановлення 

загальнообов’язкових правил поведінки, так і індивідуального регулювання 

шляхом персоніфікації публічно-управлінських відносин [16, с. 105]. 

О.О. Бандурка, при здійсненні дослідження сутності категорії 

«адміністративний договір», виділяє цільове спрямування його ухвалення, 

що проявляється у задоволенні публічного (соціального) інтересу [32]. 

Таким чином, адміністративний договір відноситься до системи 

юридичних фактів, тобто обставин, із настанням якої відбувається 

виникнення, зміна чи припинення публічно-управлінських відносин [471]. 

Адміністративні договори мають схожі ознаки, що є подібними до інших 

інструментів публічного управління, зокрема, необхідність їх укладення 

відповідно до встановленої процедури, спрямування на задоволення 

суб’єктивних публічних прав тощо. Відмінними ознаками адміністративного 

договору є його добровільний характер ухвалення, двосторонній та 
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багатосторонній характер регулювання суспільних відносин, при цьому 

однією із сторін договору завжди виступає суб’єкт владних повноважень. 

Відтак, допускається проміжний висновок, що у реалізації адміністративно-

договірних відносин відбувається ситуації юридичної рівності його сторін, 

відтак специфічним є механізм забезпечення його реалізації. 

В якості прикладу адміністративного договору варто навести 

адміністративний договір, змістом якого стало ухвалення Положення про 

розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської 

ради від 14.07.2016 № 777, що має нормативний характер регулювання 

публічно-управлінських відносин [370]. 

Адміністративно-договірні засади запроваджується положенням 

Закону України від 17 червня 2014 року № 1508-VII «Про співробітництво 

територіальних громад» [373], де закріплюється можливість взаємодії двох 

чи більше територіальних громадам, що має реалізовуватися на договірних 

засадах у визначених законом формах з метою забезпечення соціально-

економічного, культурного розвитку територій, підвищення якості надання 

послуг населенню на основі спільних інтересів та цілей, ефективного 

виконання органами місцевого самоврядування визначених законом 

повноважень.  

Деталізація зазначеного Закону України від 17 червня 2014 року № 

1508-VII відбулася у нормативному акті - Наказі Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

27.08.2014 № 233, де затверджено примірні форми договорів, до яких 

віднесено договори про співробітництво територіальних громад у формі 

делегування виконання окремих завдань, про співробітництво 

територіальних громад у формі реалізації спільних проектів, про 

співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування 

(утримання) підприємств, установ та організацій комунальної власності, про 

співробітництво територіальних громад у формі утворення спільних 
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комунальних підприємств, установ та організацій, про співробітництво 

територіальних громад у формі утворення спільного органу управління [260].  

Прикладами сфер реалізації адміністративних договорів Р.О. Куйбіда 

[187, с. 28] виділяє: нормативно-правове регулювання надання соціальних 

послуг (Закон України «Про соціальні послуги» [372]); укладення угод про 

розподіл продукції (Закон України «Про угоди про розподіл продукції» 

[384]); укладення договорів про земельну концесію, містобудівну концесію 

та інші види концесій (Закони України «Про концесії», «Про концесії на 

будівництво та експлуатацію автомобільних доріг») тощо. Як зазначає, М.Г. 

Поліщук, предметом адміністративних договорів є «певна діяльність, робота 

чи послуги, що випливають з управлінських функцій та здійснюються з 

метою задоволення громадських потреб», що і встановлюється відповідними 

положеннями чинного законодавства України [289, с. 38]. 

Отже, адміністративним договором є домовленість, що є підставою для 

виникнення, зміни та припинення публічно-управлінських відносин, що 

виявляється у формі певної дії чи управлінського рішення, метою досягнення 

якої є задоволення публічного (суспільного) інтересу. 

При цьому до проблем нормативного закріплення застосування 

адміністративного договору відноситься відсутність визначеної процедури їх 

укладення, зміни та припинення. КАС України лише закріплює підстави його 

укладення, не відзначаючи зміст договору, зокрема, не визначаються права та 

обов’язки невладного суб’єкта. Виходячи із сутності адміністративного 

договору невладний суб’єкт не має права ініціювати зміни до 

запропонованого суб’єктом владних проєкту договору, таким чином 

адміністративний договір відноситься до публічних договорів та договорів 

приєднання, тобто договорів, істотні умови якого не можуть бути 

відкориговані особою приватного права.  

Конструкція та сутність адміністративного договору свідчить про 

імперативність вимоги щодо приєднання невладного суб’єкта до заздалегідь 

визначених істотних умов договору, що відзначає його публічний характер 
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[288, с. 194]. Суб’єктом владних повноважень може бути додатково 

оприлюднена форма адміністративного договору, його зміст та істотні умови. 

Такими прикладами є договір земельної концесії, договір про надання 

соціальних послуг тощо. 

Суперечливим виглядає підхід, обґрунтований у дисертаційному 

дослідженні Н.Р. Поліщук, яка розуміє адміністративний договір як 

«зініційований суб'єктом владних повноважень правовий акт у сфері 

управління для задоволення публічних інтересів та потреб, що здійснюється 

на основі домовленості з іншою стороною, якою можуть виступати суб'єкти 

владних повноважень, фізичні, юридичні особи, фізичні особи-підприємці та 

інші, шляхом передачі певних управлінських функцій, організації взаємодії 

чи співробітництва на визначених законом підставах та має різні зовнішні 

форми прояву» [289, с. 84]. Такий авторський підхід нівелює застосування 

адміністративного договору як інструмента публічного управління його 

особливості, що полягає у диспозитивноve характері реалізації права 

невладного суб’єкта приєднатися до визначених заздалегідь істотних умов 

договору. 

Варто відзначити, що відповідно до наявної європейської практики 

нормативного регулювання відносин із застосування адміністративного 

договору як інструменту здійснення функцій публічного управління є 

неможливим встановити єдність його розуміння. Так, відповідно до 

положень чинного законодавства Республіки Естонії під адміністративним 

договором розуміється домовленість, що досягнення якої відбувається між 

органом державної влади та місцевого самоврядування із питань 

забезпечення реалізації функцій публічного управління, натомість відповідно 

до чинного законодавства Республіки Литви спостерігається 

багатоаспектність розуміння адміністративного договору як договору про 

соціальне партнерство та як договору про публічні закупівлі. Чинним 

законодавством Федеративної Республіки Німеччина встановлюється 

публічно-правовий характер адміністративного договору, що виявляється у 
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його здатності замінити адміністративний акт шляхом досягнення 

домовленості із невладним суб’єктом державного впливу [119, с. 274]. 

Чинним законодавством України передбачається віднесення до 

змістовних умов укладення адміністративного договору наявність певної 

компетенційної складової функціонального статусу суб’єктів владних 

повноважень. Зокрема, відповідно о положень ч. 1 ст. 17 Закону України 

«Про державно-приватне партнерство» визначається, що уповноважений 

орган, до компетенції якої відноситься ухвалення рішення про проведення 

конкурсу із визначення приватного партнера, зобов’язаний укласти договір з 

переможцем цього тендеру [314].   

Визначення сутності адміністративного договору є можливим шляхом 

виокремлення його характерних особливостей, що відрізняють його з-поміж 

інших інструментів здійснення функцій публічного управління. Отже, до 

ознак адміністративного договору відносяться такі особливості, як: 1) 

характеристика його суб’єктного складу, що відзначається імперативною 

участю у його укладенні органу державної влади та місцевого 

самоврядування; 2) специфіка змісту договірних відносин, що полягає у 

спрямуванні на реалізацію владних управлінських функцій; 3) пріоритетність 

задоволення публічних інтересів; 4) є договором приєднання за можливістю 

зміни істотних умов; 5) його укладення передує прийняття адміністративного 

акту чи іншого владного управлінського рішення.  

Прикладом адміністративного договору з врахуванням вище 

зазначених ознак, що вимагає перегляду науково-практичних засад до 

розуміння договору оренди земельної ділянки комунальної та державної 

форми власності. Укладенню такого договору передує ухвалення рішення 

відповідно місцевої ради щодо виділення земельної ділянки для розробки 

проєкту землеустрою. Рішення про надання дозволу проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва мають бути 

оприлюднені на офіційному веб-ресурсі суб’єкта владних повноважень [125].  

Крім того відповідно до результатів судової практики стадія розробки 
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землевпорядної документації постановою Великої Палати Верховного Суду 

від 29.09.2020р. у справі № 688/2908/16-ц віднесена до переддоговірної стадії 

укладення договору оренди земельної ділянки комунальної чи державної 

форми власності, що означає виникнення зобов’язань як у суб’єкта владних 

повноважень щодо виявлення ним наміру передати у майбутньому 

відповідний об’єкт для користування, так і у ініціатора підготовки проєкту 

землеустрою щодо використання земельної ділянки із певною метою та у 

встановлений спосіб [442]   

Так само згідного із положеннями Закону України «Про концесію» 

встановлюється, що переможець концесійного конкурсу відповідно до 

встановлених умов має право укладати вимагати концесійний договір (ст. ст. 

7, 10) [354].   

При цьому очевидним є висновок про розпорошеність нормативно-

правових положень в умовах відсутності спеціального законодавчого акту 

«Про адміністративні договори» знижує правову ефективність реалізації 

такого інструменту здійснення публічного управління. Аргументація 

доцільності розробки та прийняття спеціального законодавчого акту, що 

врегулював би особливості укладення, зміни та припинення 

адміністративного договору неодноразово обґрунтовувалась представниками 

вітчизняної юридичної науки [120, с. 299; 30, с. 270]. 

З врахуванням вище зазначених міркувань є необхідним визначити, що 

адміністративний договір є публічним договором приєднання, змістом якого 

є реалізація управлінських функцій, пов’язаних із наданням публічних 

послуг, забезпеченням ефективності використання публічного майна, що 

укладається між суб’єктом владних повноважень за ініціативою невладного 

суб’єкта.  

В існуючих умовах з метою забезпечення доступності законодавчого 

регулювання, а також задля уникнення ситуації надзвичайного накопичення 

масиву нормативно-правових актів пропонується доповнити проєкт Закону 

України «Про адміністративну процедуру» таким положенням: 
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«адміністративний договір – це публічний договір приєднання, змістом 

якого є реалізація управлінських функцій, пов’язаних із наданням публічних 

послуг, забезпеченням ефективності використання публічного майна, що 

укладається між суб’єктом владних повноважень за ініціативою невладного 

суб’єкта» (додаток Б). 

До складових елементів системи інструментів здійснення публічного 

управління відносяться акти-дії публічної адміністрації, які розуміються як 

офіційне рішення уповноваженого органу, що ухвалюється з метою 

врегулювання суспільних відносин у певній сфері [120, с. 299; 30, с. 270]. В 

результаті актів-дії відбувається настання фактичних результатів, на відміну 

від адміністративних договорів, адміністративних актів, нормативних актів, 

що своїми наслідками має виникнення, зміну та припинення правових 

відносин [223, с. 39].  Р.В. Миронюк відзначає, що під актом-дією публічної 

адміністрації розуміється «офіційне рішення суб’єкта владних повноважень 

та уповноваженого на виконання його функції суб’єкта, що здійснюється на 

основі і у відповідності з нормами публічного (в першу чергу, 

адміністративного) права у формі певних інтелектуально-вольових та 

фізичних (вербальних) дій і містить публічно-владне веління з конкретної 

юридичної ситуації, яке спрямоване на індивідуальне регулювання 

суспільних відносин шляхом встановлення, зміни або припинення 

суб’єктивних прав та обов’язків їх учасників» [223, с. 40]. При цьому вченим 

відзначається, що акт-дія є результатом публічно-владної діяльності 

компетентних органів [223, с. 40]. 

О.В. Фандалюк, І.М. Погрібний, досліджуючи систему актів 

застосування права, обґрунтовують доцільність відокремлення актів-дій, 

актів-сигналів та актів-документів [485, с. 7; 286, с. 91].  При цьому вченими 

відзначається, що акти застосування права мають передусім відповідати 

вимогам ефективності врегулювання індивідуальної справи, що пов’язується 

із реалізацією державно-владних повноважень [286, с. 91]. Такий авторський 

підхід певною мірою корелюється із науковою позицією, висловленою у 
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дослідженнях М.Г. Олександрова, який акти застосування права поділяє на 

акти-дії та акти-документи, при цьому останні є зовнішньою формою 

реалізації перших [22, с. 511].  

До видів актів-дій публічної адміністрації відносяться : дії, пов’язані з 

розподілом та перерозподілом бюджетних коштів; дії правоохоронних 

органів, пов’язані із забезпеченням безпеки дорожнього руху, охорони 

громадського руху, громадської безпеки, екологічної безпеки тощо; 

оприлюднення відомостей про ймовірність настання певних дій, фактів, в 

тому числі шляхом розміщення інформації в засобах масової інформації, 

офіційних інтернет-ресурсах тощо; припинення протиправних дій шляхом 

вчинення актів-дій в умовах крайньої необхідності; підготовка та розміщення 

звітної інформації; подолання проявів пандемії, в тому числі шляхом 

проведення вакцинації, знищення заражених об’єктів тваринного та 

рослинного світу; вчинення дій, спрямованих на забезпечення безпеки 

людини, в тому числі шляхом евакуації людей; здійснення сертифікації 

продукції; надання публічних екологічних послуг, в тому числі послуг у 

сфері благоустрою населених пунктів [120, с. 123]. 

Акти-дії є найбільш поширеними у правозастосовній діяльності 

правоохоронних органів публічної влади, мають інформаційний характер 

(реагування суб’єкта владних повноважень на інформаційний запит; 

забезпечення ведення загальнонаціональних державних реєстрів тощо), 

інформаційно-превентивний характер (проведення моніторингового 

оцінювання діяльності підвладного суб’єкта), а також характер 

припиняючого впливу, застосування якого допомагає подолати негативних 

наслідків протиправного діяння, а також уникнути ймовірності їх настання 

(наприклад, застосування вогнепальної зброї працівником міліції з метою 

припинення проявів протиправної поведінки винної особи) [120, с. 327; 15, с. 

148]. 

Акти-дії відносяться до категорії конклюдентних дій. Категорія 

«конклюдентні дії» є притаманна для цивільно-правового регулювання, і 
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проявляється у вигляді мовчання, або шляхом вчинення дій, прояв яких є 

свідченням наміру особи діяти відповідним чином з метою уникнення 

негативних наслідків протиправної діяльності чи неналежного виконання 

покладених зобов’язань.  

До проблем правозастосування актів-дій необхідно віднести низьку 

ефективність здійснення інформаційно-превентивної функції органами 

публічної адміністрації, що обумовлюється в тому числі відсутністю 

належності нормативно-правового регулювання на підзаконному рівні [219, 

с. 223]. 

До системи інструментів здійснення публічного управління відносяться 

акти-плани, призначенням яких є реалізація завдання із забезпечення 

виконання та належного застосування законів, тобто досягнення 

відповідності нормативним вимогам впровадження політичних рішень та 

ідей. Необхідно відзначити, що єдності підходів до визначення сутності 

актів, що встановлюють стратегічні засади, реалізація яких сприяє 

здійсненню напрямів внутрішньої та зовнішньої політики [39, с. 162]. В 

межах теорії управління категорія «план» розуміється попередньо 

встановлений порядок, певну послідовність процедур, стадій, 

взаємопов’язаних етапів реалізації певної програми розвитку [215, с. 162].  

В.М. Плішкін акт-план визначає як рішення суб’єкта владних повноважень, 

реалізація якого сприяє здійсненню конкретної управлінської задачі у 

встановлені строки та визначеним виконавцем [285, с. 551]. 

Акти-плани за своєю зовнішньою формою можуть мати ознаки, що 

притаманні нормативним актам та адміністративним актам. Крім того окремі 

акти-плани закріплюються на законодавчому чи підзаконному рівнях. У 

якості прикладу є доцільним навести положення Національної 

антикорупційної стратегії на 2011–2015 рр., що була ухвалена Указом 

Президента України від 21 жовтня 2011 р. № 1001/2011 [329], положення 

Закону України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій 

щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 р.» від 
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05 березня 2009 року №106-VI [321], положення Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 26 серпня 2020 р. № 1057-р «Про схвалення Концепції 

реалізації державної політики щодо соціального захисту населення та захисту 

прав дітей» [377]. 

До ознак актів-планів в межах наявних науково-практичних розробок 

системи інструментів здійснення публічного управління, що дозволяють їх 

відмежувати від суміжних категорій, відносяться такі: чітко визначена мета 

їх ухвалення, що, як правило, обмежується строком застосування плану, або 

досягненням мети його прийняття. Наприклад, відповідно до Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р «Про схвалення 

Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні» [378]  встановлюється, що метою ухвалення 

зазначеної концепції є подолання таких проблем, як: 

- зниження рівня правової ефективності надання публічних 

послуг через нездатність більшості регіональних органів публічного 

управління забезпечувати належне виконання власних і делегованих 

повноважень; 

- низький рівень матеріально-технічного оснащення 

теплових, каналізаційних, водопостачальних мереж та житлового 

фонду, що спричинює техногенні та екологічні ризики та 

надзвичайні ситуацій, що поглиблюється недостатністю обсягу 

фінансових ресурсів регіону; 

- поглиблення демографічної кризи більшості 

територіальних громад (що полягає у збільшенні загальної кількості 

осіб похилого віку, знелюднення сільських територій); 

- відсутність єдності підходів до реалізації засад місцевої 

політики забезпечення соціально-економічного розвитку; 

- відсутність або низька ефективність механізмів реалізації 

форм прямої та опосередкованої демократії; 



133 

- неналежний рівень професійного добору осіб на посади 

публічної служби, що пов’язується в тому числі із низьким рівнем 

конкурентоспроможності органів місцевого самоврядування на 

ринку праці; 

- домінування корпоративних інтересів при прийнятті 

управлінських рішень, що спричинює непрозорість діяльності 

органами місцевої влади, високий рівень корупції, що неминучим 

наслідком веде до зниження рівня інвестиційної привабливості 

регіону та зростанню проблем соціального забезпечення та захисту;  

- надмірна централізація повноважень органів виконавчої 

влади та фінансово-матеріальних ресурсів; 

- наявність подвійних бюрократичних дозвільно-ліцензійних 

проваджень з питань набуття спеціальних прав на використання 

земельних ресурсів комунальної форми власності, а також ділянок 

надр, що містять родовища корисних копалин місцевого значення, 

що унеможливлює забезпечення належного рівня правової 

ефективності реалізації регіональної політики з питань 

землекористування. 

Отже, зазначена концепція розроблена та ухвалена з метою подолання 

проявів проблем досягнення правової ефективності вирішення проблем 

місцевого самоврядування, що містить певні стратегічні задачі, виконання 

яких в подальшому має деталізувати у актах-планах в тому числі 

регіонального рівня. Наприклад, таким актом-планом є Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 року № 591-р «Про 

затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні», де 

встановлюються строки та завдання, виконання яких сприятиме оптимізації 

здійснення регіонального публічного управління [332]. 
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Максимальна деталізація плану діяльності органу публічного 

управління, його оприлюднення із обов’язковим зазначенням строків їх 

реалізації та відповідальним суб’єктів необхідно віднести до системи 

гарантій забезпечення ефективності здійснення громадського контролю як 

складової системи запобігання корупції. Головною ознакою, за якою 

необхідно відмежовувати акти-плани від інших інструментів здійснення 

публічного управління є їх цільове спрямування, обмеженість у строках їх 

реалізації та необхідність визначення матеріального (фінансового) базису їх 

впровадження. При цьому доцільність дотримання процедури розробки та 

ухвалення акту-плану відноситься до умов його чинності, однак за своєю 

сутнісною характеристикою не може бути критерієм до відмежування від 

інших інструментів публічного управління [15, с. 177-179]. 

Акти-плани для визначення їх сутності можуть бути класифіковані за 

рядом критеріїв. Так, за строком здійснення поставлених у плані задач 

виділяються акти-плани стратегічного періоду (до них необхідно, наприклад, 

віднести Постанову Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 

1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 

та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони» [306]), акти-плани 

довгострокової дії (до них відносяться плани, реалізація яких передбачається 

у понад п’ятирічний період, наприклад таким є План 

імплементації Регламенту (ЄС) № 910/2014 Європейського Парламенту та 

Ради від 23 липня 2014 р. щодо електронної ідентифікації та довірчих послуг 

для цілей електронних транзакцій на внутрішньому ринку, що скасовує 

Директиву 1999/93/ЄС Європейського Парламенту та Ради[283]), акти-плани 

середньострокової дії (реалізація яких передбачається у строк від одного до 

п’яти років, у якості прикладу можливим навести численну кількість 

регіональних планів розвитку – Рішення Хмельницької обласної ради від 28 

травня 2015 року № 2-32/2015 «Про План заходів з реалізації Стратегії 

регіонального розвитку Хмельницької області на 2015-2017 роки» [364], 

https://minjust.gov.ua/files/general/2017/12/01/20171201124327-40.pdf
https://minjust.gov.ua/files/general/2017/12/01/20171201124327-40.pdf
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Рішення Чернігівської обласної ради від 18 грудня 2015 року № 8-2/VI «План 

заходів з реалізації у 2015-2017 роках стратегії сталого розвитку 

Чернігівської області на період до 2020 року» [281] та ін.), акти-плани 

короткострокової дії (як правило, деталізують довгострокові та 

середньострокові акти-плани та ухвалюються строком до одного року – 

наприклад, таким є Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 січня 

2019 р. № 83-р «Про затвердження плану заходів на 2019 рік з реалізації 

Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки» 

[331]). 

У якості критерію класифікації актів-планів авторський колектив 

підручника «Адміністративне право України. Повний курс» відзначають 

рівень юридичної обов’язковості, відокремлюючи імперативні та 

факультативні плани [15, с. 181]. Такий підхід попри його прогресивність та 

відповідний рівень науково-практичного значення є певною мірою 

дискусійним, адже його реалізація ставить під сумнів ефективність 

впровадження окремих різновидів інструментів здійснення публічного 

управління; також віднесення окремих актів-планів до факультативних 

інструментів публічно-владного впливу вимагає закріплення нормативних 

вимог до їх змісту, встановлення обставин, що звільняють фізичних осіб та 

юридичних осіб приватного права від їх виконання, адже факультативність 

виконання акту-плану для суб’єкта владних повноважень взагалі протирічить 

сутності його функціонування. 

За суб’єктом видання акти-плани поділяються на акти, ухвалені на 

урядовому рівні, на рівні центральних органів виконавчої влади, на 

місцевому рівні.  

За суб’єктивним складом учасників, зобов’язаних на виконання актів-

планів, можуть бути класифіковані на акти-плани, що реалізуються 

одноособово (наприклад, виконання Плану заходів на 2019 рік для реалізації 

Програми розвитку культури і мистецтва в області на 2016-2020 роки, 

затверджений Розпорядженням Закарпатської обласної державної 
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адміністрації від 18 січня 2019 року №20 [282] покладено одноособово на 

Департамент культури обласної державної адміністрації); комплексно 

(виконання яких вимагає залучення двох та більше суб’єктів владних 

повноважень, до яких відноситься більшість загальнонаціональних актів-

планів, - наприклад, таким є Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

від 30 серпня 2017 р. № 601-р «Про реалізацію Стратегії розвитку системи 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року» [368]). 

В умовах відсутності єдиного законодавчого акту, що врегулював би 

особливості процедури прийняття та розробки нормативно-правових актів, 

акти-плани можуть бути ухвалені як положеннями Законів України, так і 

Указами Президента України, розпорядженнями Кабінету Міністрів України.  

Особливе місце у системі інструментів здійснення публічного 

управління займають адміністративні акти.  

Розуміння сутності категорії «адміністративний акт» в межах 

вітчизняної науки відноситься до сфері дискусійних питань. Одним із 

перших проблематику встановлення сутності адміністративного акта 

визначено як актуальну у дослідженнях В.П. Тимощука, при цьому вченим 

обстоювалась позиція щодо необхідності її розуміння у широкому значенні – 

до системи адміністративних актів відносились як нормативні акти, так і 

індивідуальні акти, а також дії та результати дій [471]. Такий підхід 

ґрунтується на результатах судової практики, зокрема, вартою уваги є окрема 

думка судді Конституційного Суду Україні М.Д. Савенка стосовно Рішення 

Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 73 

народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) здійсненого Президентом України права вето стосовно 

прийнятого Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін 

до статті 98 Конституції України» та пропозицій до нього (справа щодо права 

вето на закон про внесення змін до Конституції України) від 11 березня 2003 
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р. № 6-рп/2003, який до адміністративних актів відносить акти Президента 

України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади 

та місцевого самоврядування, а також акти, застосування яких дозволяє 

врегулювати індивідуальні адміністративні справи [269]. 

Необхідно відзначити, що будь-який адміністративний акт є правовим, 

однак не всі правові (нормативні) акти не є адміністративними. Особливе 

місце адміністративних актів у системі інструментів публічного управління 

дозволяє визначити їх застосування як засобу владного впливу, що дозволяє 

оперативно врегулювати індивідуальну справу.  

З врахуванням вище здійсненого дослідження до системи інструментів 

публічного управління необхідно віднести правові (нормативні) акти, 

адміністративні акти, акти-дії, акти-плани. При цьому, вимагає нормативного 

закріплення система інструментів здійснення публічного, їх системи, змісту, 

прав та обов’язків учасників публічно-управлінських відносин, шляхом 

розробки та прийняття спеціального законодавчого акту, в межах якого 

встановити особливості застосування нормативних актів, адміністративних 

актів, адміністративних договорів, актів-планів та актів-дій.  

 

 

2.2 Поняття, ознаки адміністративних актів та їх класифікація  

 

Дослідження сутності «адміністративних актів», визначення їх ознаки є 

можливим шляхом здійснення класифікації, що дозволить відокремити такі 

інструменти здійснення публічного управлінні з-поміж інших. 

Поліаспектність та догматичність наявних класифікаційних підходів є 

свідченням багатогранності досліджуваного правового явища. Складність 

взаємовідносин людини та держави породжує проблематику визначення 

сутності системи інструментів реалізації функції публічного управління в 

цілому, і зокрема, з питань забезпечення ефективності процедури розробки та 

прийняття адміністративних актів.  
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Загальновизнаним є підхід до визначення застосування методу 

класифікації як одного із найважливіших методів наукового пізнання, що 

дозволяє визначити сутність та ознаки досліджуваного явища. Здійснення 

класифікації певної суспільно-правової категорії дозволяє вирішити питання 

упорядкування наявних науково-практичних підходів до досліджуваного 

явища, що дозволяє повною мірою здійснити його співвідношення з явищами 

подібними за своєю сутністю. Саме у такий спосіб є найбільш ефективним 

здійснення емпіричного пошуку відповідей на питання щодо обґрунтування 

авторського підходу до змісту досліджуваної категорії.  

Змістом процесу класифікації правових явищ є науково-пізнавальна 

діяльність, в результаті якої здійснюється відокремлення певних підгруп за 

найбільш суттєвими та важливими ознаками, що є характерними для нього 

[118, с. 152]. 

Отже, здійснення класифікації в межах адміністративно-правового 

дослідження є базисом для подальших процесів обґрунтування авторської 

моделі розуміння системи певного явища, виконуючи гносеологічну функцію 

наукового пізнання. 

Необхідність здійснення класифікації адміністративних актів 

обумовлюється доцільністю вирішення наукового завдання із подолання 

не лише теоретичних дискусійних питань, а і сприяє оптимізації 

правозастосовчих процесів, зокрема, у частині визначення суб’єктного 

складу досліджуваних правовідносин, їх змісту та механізмів 

відповідальності.  

Попередній розділ дозволив обґрунтувати висновок про доцільність 

віднесення адміністративного акта до системи юридичних фактів, на підставі 

яких виникають, змінюються та припиняються публічно-управлінські 

правовідносини. Відтак серед критеріїв класифікації адміністративних актів 

необхідно визначити сферу публічно-управлінських відносин, визначення 

ознак їх прояву залежно від особливостей галузі їх застосування. Керуючись 

наявною структурою Кабінету Міністрів України [352],  є можливим 



139 

визначити такі сфери, де виникають, змінюються та припиняються публічно-

управлінські відносини, як: захист довкілля та природних ресурсів; 

забезпечення громадського порядку та громадської безпеки; міграційні 

відносини; відносини з питань розвитку та державної підтримки спорту; 

сфера міжнародного співробітництва та представництва публічних інтересів 

української держави у зовнішніх дипломатичних зносинах; сфера 

інфраструктури; сфера соціального забезпечення та захисту населення; сфера 

аграрної політики та продовольства; сфера юстиції; сфера акумулювання та 

розподілу фінансових ресурсів; економічна сфера; сфера сільського 

господарства; сфера охорони здоров’я; сфера національної оборони та 

охорони державного кордону; сфера культури та інформаційної політики; 

сфера розвитку громад та територій, в тому числі питання забезпечення 

благоустрою населених пунктів; сфера освіти та науки; енергетична сфера як 

складова системи національної безпеки України. Наприклад, 

адміністративним актом за сферою публічно-управлінської діяльності є 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності 

державного підприємства “Енергоринок”» від 3 лютого 2021 р. № 88-р[87], 

положеннями якого визначено особливості здійснення аудиторської 

перевірки окремого суб’єкта господарювання, діяльність якого має 

стратегічне важливе значення. Правовстановлююче значення має 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 85-р «Про 

утворення Державної наукової установи “Інститут інформації, безпеки і 

права Національної академії правових наук України”»[385], реалізація якого 

дозволяє здійснити функцію держави щодо організації управління у сфері 

освіти та науки. Питання використання природних ресурсів 

загальнонаціонального значення як об’єкту публічно-майнових 

правовідносин стали предметом адміністративного акту, яким є 

Розпорядження Кабінету Міністрів України ВІД 28 грудня 2020 р. № 1655-р 

«Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у 

межах ділянки Балаклійська, між Державою Україна та акціонерним 
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товариством “Укргазвидобування” і визначення уповноваженого органу з 

питань реалізації Угоди» [364] 

Пов’язаним із сферою публічно-управлінських відносин є критерій 

здійснення класифікації адміністративних актів за суб’єктом його ухвалення 

та затвердження. За суб’єктом видання адміністративного акта 

загальновизнаним є виділення адміністративних актів, що видаються: 

Кабінетом Міністрів України; б) акти центральних органів виконавчої влади, 

якими є накази, які характеризуються їх здатністю врегулювувати особисті 

правовідносини; в) акти місцевих органів виконавчої влади – розпорядження 

як акти, яким притаманний індивідуальний характер; г) акти органів 

місцевого самоврядування – накази індивідуального характеру; д) акти 

підприємств, установ, організацій, які володіють адміністративними 

повноваженнями – накази, що мають індивідуальний характер. 

Необхідним є приділення певної дослідницької уваги питанню 

визначенню особливостей реалізації окремих видів адміністративних актів за 

суб’єктом видання. До актів індивідуальної дії Кабінету Міністрів України, 

якими є за своєю сутністю адміністративні акти, відносяться розпорядження 

уряду (ч. 3 ст. 49 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» [352]). 

Розпорядження відносяться до актів Кабінету Міністрів України, ухвалення 

яких спрямовано на вирішення поточних організаційних питань, і часто, 

пов’язуються із врегулюванням індивідуальної адміністративної справи. 

Наприклад, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

необхідність призначення на вакантну посаду заступника Голови Державного 

агентства рибного господарства України» [361] є різновидом 

адміністративного акта, адже за своїм змістом спрямовано на врегулювання 

поточних питань індивідуального характеру. 

Здійснення класифікації адміністративних актів ускладняється 

відсутністю нормативно визначених критеріїв їх поділу, що супроводжується 

триваючими науковими дискусіями у цій сфері. Адміністративний акт з 

врахуванням наявних загальнотеоретичних розробок відноситься до 
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правозастосовних актів. Доцільність визначення адміністративного акту як 

акту правозастосування дозволяє їх класифікувати за юридичною формою 

вираження; за суб’єктом ухвалення; за способом вираження; за змістом 

правових наслідків; за сферою застосування; за зовнішнім проявом; за 

змістом приписів; за функціями правового регулювання; за кількісним 

складом суб’єкта прийняття [197].  К. І. Бриль до вище зазначеної системи 

класифікаційних критеріїв адміністративних актів пропонує додати такі 

ознаки, як спосіб прийняття та значення в юридичному процесі [53]. 

Збережений такий концептуальний підхід у дослідженнях О.Ф. Скакун, яка 

відокремлює такі критерії класифікації адміністративних актів, як форма 

зовнішнього вираження; спосіб прийняття; суб’єкти прийняття; юридична 

форма; функції правового регулювання; галузева належність; значення у 

юридичному процесі; характер індивідуальних розпоряджень [424, с. 399].   

Одним із першим до проблематики здійснення класифікації 

адміністративних актів звернувся у своїх наукових дослідженнях 

В.Б. Авер’янов. Так, вченим виділено у якості критеріїв класифікації такі 

ознаки, як: юридичні наслідки (зобов’язуючі; забороняючі; 

правоуповноважуючі; такі, що містять відмови); суб’єкт видання чи 

прийняття (акти Кабінету Міністрів України; акти центральних органів 

виконавчої влади; акти місцевих органів виконавчої влади); юридична форма 

(постанови; розпорядження; накази; інструкції; правила; положення); 

порядок прийняття (акти, які приймаються одноосібно; акти, які 

приймаються колегіально; акти, що приймаються спільно двома або більше 

суб’єктами; акти, що вимагають погодження); форма волевиявлення (усні 

(реалізація яких вченим пов’язувалась із здійсненням виробничої діяльності, 

для забезпечення громадської безпеки, на транспорті, у військових 

формуваннях; та письмові (прийняття яких вимагається для організації 

процесів проходження державної служби)); момент набуття чинності (акти, 

дія яких настає негайно; акти, дата набуття чинності яких визначається їх 

положеннями; акти, чинність яких пов’язується із здійсненням державної 
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реєстрації; акти, дія яких пов’язується з моменту їх оприлюднення); обсяг 

повноважень суб’єкта видання акту (акти, ухвалені в межах дискреційних 

повноважень; акти, ухвалені в межах альтернативних повноважень; акти 

«пов’язаної адміністрації» (ухвалені в межах безальтернативних (авт.) 

повноважень) [13, с. 283]. 

О.О. Мандюк відзначає доцільність відокремлення таких критеріїв 

здійснення індивідуальних адміністративних актів, як функції правового 

регулювання (регулятивні; охоронні); юридичні наслідки (зобов’язуючі; 

забороняючі; равоуповноважуючі; такі, які містять відмови); форма 

зовнішнього вираження (письмовий індивідуальний акт; усний 

індивідуальний акт; конклюдентний індивідуальний акт); спосіб прийняття 

(колегіальні; одноособові); порядок прийняття (акти, що видаються 

єдиноначально; акти, що видаються колегіально; акти, що видаються спільно 

двома або більше суб’єктами; акти, що видаються за узгодженням; час дії 

(строкові; безстрокові); суб’єкт видання (акти Кабінету Міністрів України; 

акти центральних органів виконавчої влади; акти місцевих органів 

виконавчої влади; акти органів місцевого самоврядування; акти підприємств, 

установ, організацій, які володіють адміністративними повноваженнями); 

відповідність нормам чинного законодавства України (правомірні; 

неправомірні); за наявністю недоліків змісту (нікчемні; оспорювані); 

характер дії (сприяючі; обтяжуючі; змішані; акти з подвійної дією) [207, с. 

64]. Вченим одним із перших піднімається питання доцільності застосування 

критерію характеру дії для здійснення класифікації адміністративних актів, 

як обставини, що дозволяє відзначити сутність його змісту. Вплив 

адміністративних актів пов’язується як з обмеженням наявного 

адміністративно-правового становища, і в такому разі набуває ознак 

обтяження (до різновидів таких адміністративних актів відносяться, зокрема, 

рішення про позбавлення ліцензії чи дозволу, або ж рішення про припинення 

договірних відносин із використання об’єктів публічного майна тощо), так і 

може привезти до покращення такого становища, що свідчить про його 
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сприятливість (наприклад, такими можуть бути визначені рішення про 

надання дозволу на розробку проєкту землеустрою [359]), чи виконує 

функцію правовстановлення (наприклад, підтвердження факту наявності 

права на субсидію). Зміст сприятливих адміністративних актів складають 

правовстановлюючі норми, тоді як обтяжуючі акти своїм структурним 

змістом мають правозобов’язальні та правопиняючі нормативні положення 

[208].   

В якості критерію класифікації адміністративних актів є необхідним є 

виділення характеру процедури їх ухвалення. За таким критерієм доцільним 

виділити спрощену та загальну процедуру прийняття адміністративного акта. 

Загальна процедура прийняття адміністративного акта може передбачати 

заслуховування свідків, проведення експертиз, врахування висновків 

спеціаліста з правових питань. В умовах відсутності чинного Закону України 

«Про адміністративну процедуру» дотримання вимог щодо процедури 

прийняття адміністративного акта викликає певні складнощі реалізація права 

на адміністративне оскарження щодо забезпечення дотримання вимог їх 

прозорості та відкритості. Зокрема, регулювання процедури отримання 

дозволу на будівництво може відбуватися у спрощеному порядку чи у 

загальному порядку. У спрощеному порядку допускається отримання 

дозволу для здійснення будівельних робіт із розбудови об’єктів нерухомості 

першої, другої та третьої категорій складності (зокрема, до такої категорії 

відносяться і житлові будинки площею не більше 300 кв.м.) [86]. 

Не вимагається отримання дозволу на здійснення будівельних робіт, 

пов’язаних із проведенням реставрації фасадів будівель, зміни заливки 

фундаменту, зміни плану споруди, включаючи ремонт будівель, зведення 

тимчасових експлуатаційних споруд; будівництво під’їзних доріг, чи 

реконструкція тротуарів; будівництво чи реконструкція дитячих майданчиків 

тощо. Стадіями процедури отримання дозволу на будівництво у спрощеному 

порядку є: здійснення топознімання М 1: 500, що покладається на 

ліцензовану організацію; попереднє розроблення проекту здійснення 
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будівництва, що має виконуватися проектною організацією; оформлення 

будівельного паспорта (що допускається для споруд, площа яких не 

перевищує 300 кв. м., має не більше двох поверхів, при цьому відносяться до 

1-2 категорії складності), що покладається на Департамент містобудування та 

архітектури відповідних місцевих державних адміністрацій; у разі, якщо 

площа об’єкту забудови перевищує 300 кв.м вимагається погодження 

містобудівних умов і обмежень, що також відноситься до компетенції 

Департаменту містобудування та архітектури місцевих державних 

адміністрацій; погодження технічних умов (зокрема, з прокладання 

електричних мереж, мереж водопостачання, каналізаційних мереж та ін.); 

початок здійснення будівельних робіт вимагає отримання дозволу на 

підготовчі роботи (якщо здійснюється будівництво об’єктів, площа яких 

перевищує 300 кв. м, що належить до компетенції Державної архітектурно-

будівельної інспекції) або ж вимагається отримання повідомлення про 

початок робіт - для будівель площею до 300 кв. м. першої та другої категорій 

або декларацій [86]. Для отримання зазначених документів вимагається 

подання заяви; ідентифікаційних документів заявника; правовстановлюючих 

документів, що підтверджують майнові права; розроблений проект 

будівництва; декларація про початок виконання будівельних робіт у двох 

примірниках. Чинним законодавством України передбачається строк для 

здійснення спрощеної процедури на здійснення будівельних робіт має бути 

застосовано десятиденний строк розгляду поданих документів [86]. Загальна 

процедура надання дозволу на здійснення будівельних робіт застосовується 

для проведення будівельних робіт об’єктів четвертої та п’ятої категорій 

складності, до яких відносяться багатоповерхові будинки, великі торговельні 

комплекси, автомобільні заправні станції, інші об’єкти забудови, 

експлуатація яких пов’язується із необхідністю забезпечення підвищених 

вимог техніки безпеки. До додаткових вимог проведення будівельних робіт 

першої та другої категорій відноситься їх здійснення відповідними 

суб’єктами господарювання, що мають ліцензію на заняття таким різновидом 
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господарської діяльності [358]. До стадій загальної процедури надання 

дозволу на здійснення будівельних робіт об’єктів першої та другої категорій 

складності відноситься: здійснення топознімання М 1: 500, що покладається 

на ліцензовану організацію; одержання містобудівних умов і обмежень, що 

реалізується в межах компетенції Департаменту містобудування та 

архітектури; отримання технічних умов здійснення будівельних робіт 

(проведення електричних мереж, мереж водопостачання, каналізаційних 

мерех та ін.); здійснення ліцензованою організацією експертизи проекту; 

надання повідомлення про виконання підготовчих робіт Державною 

архітектурно-будівельною інспекцією України; отримання дозволу про 

початок будівельних робіт, що також відноситься до компетенції Державної 

архітектурно-будівельної інспекції України. Документи, необхідні для 

здійснення погодження будівельних робіт споруд першої та другої категорій, 

визначені у Постанові Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року 

№466. Строк здійснення загальної процедури із отримання дозволу на 

здійснення будівельних робіт чинним законодавством не визначено. В 

сучасних умовах запроваджено можливість реалізації як загальної, так і 

спрощеної процедур отримання дозволу на здійснення будівельних робіт 

шляхом звернення до центрів з надання адміністративних послуг.  

Таким чином, спрощення адміністративної процедури видання 

індивідуального акта має базуватися як на встановленні можливості його 

прийняття шляхом звернення до центрів надання адміністративних послуг, 

так і шляхом зменшення кількості суб’єктів владних повноважень, що мають 

розглядати таке звернення. Крім того, у порівнянні із загальним строком 

прийняття адміністративного акта, спрощена процедура його ухвалення має 

менш тривалий строк розгляду та прийняття рішення у справі. Доцільність 

застосування спрощеної процедури прийняття адміністративного акта 

пов’язується із забезпеченням реалізації та захисту публічних інтересів 

населення, а також з метою впровадження ідеї оперативності здійснення 

функцій публічного управління.  
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Спостерігаються кореляційні зв’язку між критерієм визначення 

процедури прийняття адміністративного акта та висунення вимог, що 

висуваються до порядку його ухвалення. Отже, за таким критерієм як 

порядок ухвалення адміністративного акта є необхідним виділити акти, для 

прийняття якого достатньо рішення одного суб’єкта владних повноважень; 

акти, що ухвалюються колегіально; акти, що ухвалюються двома чи більше 

суб’єктами; акти, для ухвалення яких є необхідним здійснення 

погоджувальних процедур. 

Загальновизнаним є такий критерій класифікації, як функції правового 

регулювання, за яким адміністративні акти поділяються на регулятивні та 

охоронні [15, с. 85]. 

За дотриманням вимог чинного законодавства адміністративні акти 

класифікуються на дійсні та недійсні (при цьому недійсність може 

встановлюватися з моменту його прийняття, і такі акти визнаються 

нікчемними; та акти, недійсність яких вимагає звернення до 

адміністративного суду, що дозволяє їх визначити як оспорювані акти). При 

цьому достатньо спірною виглядає позиція І.В. Патерило, що відзначає, що 

предметом судового контролю виступає лише прояв зовнішньої діяльності 

органів державної влади та місцевого самоврядування [274, с. 175]. Вченою 

встановлюється, що акти, що впливають на внутрішню організацію 

діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування не 

підлягають оскарженню у судовому порядку[274, с. 176], що є доволі 

дискусійним, адже до предметної юрисдикції адміністративних судів 

відноситься розгляд та вирішення спорів у сфері проходження публічної 

служби (ст. 19 КАС України) [146].  В тому числі судовому оскарженню 

підлягають накази про здійснення переведення публічного службовця, 

позбавлення його премій чи надбавок, звільнення з посади, відсторонення від 

виконання посадових обов’язків. Відмінним від підходу, запропонованому у 

наукових розробках І.В. Патерило, є підхід авторського колективу 

підручника «Адміністративне право. Повний курс». Так, здійснюючи 
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класифікацію нормативних актів, вченими виділяються акти внутрішнього та 

зовнішнього впливу, при цьому їх оскарження допускається у рівній мірі [15, 

с. 150]. 

Варто відзначити, що поділ адміністративних актів на дійсні та 

недійсні (чи правомірні та неправомірні) є найбільш розповсюдженим та 

характерним як для положень систем права зарубіжних країн, так і для 

становлення та розвитку адміністративно-правових досліджень. Зокрема, ще 

на початку ХХ століття у дослідженнях А. І. Єлістратова обґрунтовувалась 

доцільність відокремлення оспорюваних та нікчемних актів 

правозастосування. Наявність недоліків, невідповідність положень 

адміністративного акта вимогам чинного законодавства, як відзначає А.І. 

Єлістратов, свідчить про нікчемність акта правозастосування. Доказуванню 

не підлягає нікчемність адміністративного акта, вимагається лише вжити 

заходів із відновлення правового становища, що було до моменту ухвалення 

нікчемного адміністративного акта [109, с. 551]. 

Впродовж розвитку адміністративно-правової науки у радянські часи 

ідея поділу адміністративних актів на оспорювані та нікчемні залишалася 

домінуючою, зокрема, у дослідженнях І.М. Пахомова йдеться про акти 

заперечні та нікчемні, при цьому до нікчемних актів вченим відносяться 

акти, що заподіють шкоду національній державній безпеці, порушували 

інтереси радянської держави [275, с. 182]. 

Як зазначалось, поділ адміністративних актів на нікчемні та 

оспорювані є притаманним і для чинного законодавства зарубіжних країн. 

Так, відповідно до положень чинного Закону Федеративної Республіки 

Німеччини «Про адміністративну процедуру» можна зробити висновок про 

нормативне закріплень поділу адміністративних актів на протиправні (їх 

нікчемність не вимагає оскарження у судовому порядку) та оспорювані (їх 

недійсність має бути підтверджена рішенням суду) (абзац перший параграфу 

44) [301, с. 209]. 
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За змістом адміністративного акта необхідно виділити акти, реалізація 

яких вимагає від суб’єкта владних повноважень вжиття активних дій чи 

утримання від певних дій, таким чином зобов’язуючи суб’єкта владних 

повноважень до пасивної форми діяльності. 

Серед критеріїв класифікації адміністративних актів доцільним є 

здійснення поділу за правовими наслідками, що вони спричинюють. Так, за 

правовими наслідками, виділяються адміністративні акти 

правовстановлюючі, правозобовязуючі, правоприпиняючі, 

правозабороняючі.  

За встановленням допустимості періодичності застосування 

адміністративні акти варто класифікувати на адміністративні акти разової дії 

(тобто адміністративні акти, багаторазове застосування яких є неможливим 

та недоцільним – до прикладів таких адміністративних актів необхідно 

віднести адміністративний акт про призначення та виплату разової грошової 

допомоги чи компенсації); періодичні адміністративні акти (реалізація 

положень такого адміністративного акту дозволяє виходячи із його сутності 

його багаторазове застосування для врегулювання публічно-управлінських та 

правових відносин).  

Цікавим є підхід до виділення критеріїв здійснення класифікації 

адміністративних актів, обґрунтований у дослідженнях Ю.П. Битяка. Вченим 

визначається недоцільність надмірного накопичення критеріїв здійснення 

класифікації адміністративних актів, що не дозволяє зосередити увагу на 

визначенні їх сутності. При цьому Ю.П. Битяк виділяє у якості критерію 

поділу системи адміністративних актів лише суб’єктний склад 

уповноважених на їх видання та форму правозастосовних актів [17, с. 

143].Такий підхід вченого хибно було оцінено у дисертаційному дослідженні 

О.О. Мандюка [207, с. 55].    

Нетривіалістю підходів до здійснення класифікації адміністративних 

актів відрізняються дослідження Д.М. Бахраха, який з-поміж інших підстав їх 

поділу виділяє ступінь складності рішення (що дозволяє вченому виділити 
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«рутинні», «складні» та «унікальні» акти). Цікавими є визначені вченим 

сфери застосування адміністративних актів, серед яких виділяються сфера 

фінансів, сфера методичного забезпечення державного управління, сфера 

кадрового забезпечення державного управління, сфера обліку [35, с. 278]. 

Варто відзначити, що підхід, обґрунтований Д.М. Бахрахом, може бути 

охарактеризований як такий, що суперечить публічно-сервісному характеру 

сучасної держави, та відзначається наявністю домінування інтересів держави 

над інтересами приватними та соціальними. фінансових питань, методичного 

характеру, кадрових питань, обліку, постачання та інших загальних функцій 

адміністративної діяльності.  

Збереження ідеї складності адміністративних актів як критерії їх поділу 

знаходимо у дослідженнях В. А. Юсупова. Саме за такою підставою вченим 

відокремлюються прості акти (зміст яких закріплює один індивідуальний 

припис) та комплексний (що є сукупністю декількох індивідуальних 

приписів) [510, с. 113].   

Розвиток вітчизняної науки адміністративного права свідчить про 

активізацію процесів закріплення ідеї публічно-сервісного характеру 

функціонування сучасної держави, що дозволяє відокремити акти, що 

ініціюються органом владних повноважень внаслідок здійснення 

контрольно-наглядової діяльності, та акти, видання яких має нормативно-

явочний характер [12, с. 114]. 

З врахуванням вище зазначених міркувань, необхідним є 

обґрунтування проміжного висновку про наявність різноманітності підходів 

до визначення критеріїв класифікації адміністративних актів, серед яких 

найбільш поширеними є зміст акта, порядок його прийняття, особливості 

процедури розгляду індивідуальної адміністративної справи, функції 

правового регулювання, що реалізуються внаслідок ухвалення 

адміністративного акта, сфера застосування адміністративного акта тощо. 

Однак, з точки зору ефективності практики правозастосування доцільним є 

зосередження уваги на визначенні особливостей дотримання вимог 
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відповідності вимогам чинного законодавства, що дозволяє відокремити 

нікчемні адміністративні акти (акти, недійсність яких визначається з моменту 

їх прийняття) та оспорювані адміністративні акти (що вимагають доведення 

їх недійсності у судовому порядку), що і буде реалізовано у наступному 

підрозділі цього дослідження.  

Рух наукового пізнання досліджуваної адміністративно-правової 

категорії вимагає звернення до визначення ознак адміністративного акта. До 

ознак адміністративних актів більшість дослідників відноситься конкретність 

обрання форми врегулювання визначених суспільних правовідносин. Зміст 

адміністративного актам має відповідати ознакам чіткості та 

безальтернативності правозастосування, що дозволяє уникнути майбутніх 

суперечок, пов’язаних із реалізацією його положень. До обов’язкових ознак 

адміністративних актів загальновизнано відноситься визначення суб’єкта, на 

діяльність якого розповсюджується їх вплив. Відсутність вказівки щодо 

інформаційного встановлення суб’єкта владного впливу є однією із підстав 

для визначення адміністративного акта недійсним. Ефективність правового 

регулювання суспільних відносин шляхом ухвалення адміністративного акта 

додатково виявляється у створенні відповідного механізму оскарження, в 

тому числі в порядку звернення до спеціального органу судової юстиції – 

адміністративного суду [15, с. 151]. 

Міжнародні стандарти до встановлення сутності адміністративних 

актів вперше визначено у Резолюції від 28.09.1977 р. (77) Комітету міністрів 

Ради Європи [395]. У зазначеному міжнародно-правовому акті 

встановлюється, що адміністративний акт має бути належним чином 

доведено його зміст як до суб’єкта поширення владного впливу, так і до 

інших учасників публічно-сервісних відносин, що можуть мати 

зацікавленість в отриманні такої інформації. До ознак адміністративного акта 

відноситься також його спрямованість на настання, зміну чи припинення 

суспільних відносин у сфері реалізації функцій публічного управління, що 

означає його зовнішнє спрямування впливу [15, с. 155]. 
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Саме за цією ознакою адміністративний акт відрізняється від 

внутрішньо спрямованих актів, що своїм предметом правового регулювання 

мають вирішення організаційних питань, що пов’язуються безпосередньо із 

діяльністю адміністративного органу. Найчастіше такі акти відносяться до 

актів, що є підставою для застосування заходів дисциплінарної 

відповідальності і не оприлюднюються в умовах відсутності вимог щодо 

забезпечення відкритості доступу до їх змісту. При цьому хотілось б 

наголосити, що з врахуванням специфіки функціонування діяльності органів 

публічної служби (до складових якої в межах цього дослідження відносяться 

не лише представники державної та муніципальної служб, а і судді, 

працівників правоохоронних органів, особи, що займають політичні владні 

посади) вимагається законодавче закріплення вимоги оприлюднення як акта 

про застосування заходів дисциплінарного впливу до таких посадових осіб, 

так і забезпечення доступу громадськості до здійснення функції контролю за 

дотриманням відповідної процедури, що означає необхідність оприлюднення 

як актів, який мають зовнішній вплив, так і актів, що спрямовуються на 

внутрішню організацію діяльності адміністративного органу.  

Адміністративні акти за своєю сутністю відносяться до юридичних 

фактів, що визначаються правомірні дії, перебуваючи в одного 

категоріальному ряду правозастосування із судовими рішеннями, 

правочинами, міжнародними актами чи договорами. Відтак обґрунтованим є 

висновок, що адміністративний акт, будучи юридичним фактом, своєю дією 

має спрямування на виникнення, зміну чи припинення суспільних 

правовідносин, при цьому вони є результатом правозастосовчої діяльності. 

Адміністративний акт може спричинити ухвалення іншого адміністративного 

акта, може спричинити подальше укладення цивільно-правового договору чи 

іншого різновиду правочину, може бути підставою для вирішення як 

приватно-правового спору, так і публічно-правової суперечності. 

Загальновизнаним є підхід до визначення категорії «адміністративний акт» 

як «рішення суб’єкта публічної адміністрації щодо вирішення конкретної 
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адміністративної справи, що зумовлює юридичні наслідки для конкретних 

суб’єктів адміністративного права, а їх дія припиняється після одноразового 

застосування (здійснення встановлених у них адміністративних прав і 

обов’язків)» [15, с. 148]. 

Такий підхід до розуміння сутності адміністративних актів потребує 

певних уточнень, зокрема, у частині необхідності здійснення акценту на 

необхідності дотримання процедури ухвалення адміністративного акта, як 

безумовної складової ознаки набуття ним чинності. 

При цьому варто наголосити, що видання адміністративних актів є 

близьким до видання нормативного акта, однак не може бути з ним 

ототожнене. Здійснення відокремлення таких процесів вимагає реалізації 

розуміння адміністративних актів як юридичних фактів, внаслідок як 

публічно-управлінські відносини виникають, змінюються або припиняються. 

Адміністративні акти відрізняються від нормативних тим, що їх дія 

адресується до конкретних суб’єктів суспільних відносин, при цьому вони 

припиняються після належної реалізації визначених в них прав і обов’язків, 

тобто після одноразового їх застосування.  

Відповідно до німецької адміністративно-правової доктрини до ознак 

адміністративного акта необхідно віднести: каузальність правового 

регулювання; дуалізм нормативного впливу; публічний характер змісту його 

положень [404, с. 196]. 

Є. Порохов обґрунтовує, що адміністративний акт необхідно 

розглядати як офіційне односторонньо-владне управлінське рішення чи дію 

(візуальний, світовий, звуковий чи інший умовний знак, жест чи сигнал, 

таким чином, вченим відзначається допустимість ухвалення акта у формі 

конклюдентних дій (авт.)), що ухвалюється чи вчинюється компетентним 

органом у конкретній індивідуальній справі, або якщо такої «реакції» 

вимагає конкретна ситуація, із дотриманням встановленої процедури, 

порядку та строків застосування, що не містить у собі нормативних 

положень, що позбавляє його загальнообов’язковості до виконання всіма 
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суб’єктами, а лише безпосередньо закріпленими у структурі особами [294, с. 

406].Такий підхід свідчить про однократність застосування 

адміністративного акта як однієї із його визначальних ознак. 

Таким чином, необхідно відзначити, що адміністративні акти, 

поділяючись за суб’єктом впливу на адміністративні акти, дія яких 

поширюється на діяльності приватних осіб, на адміністративні акти, дія яких 

поширюється на діяльність посадових осіб органів публічного управління, 

можуть бути оскаржені у судовому порядку. 

Отже, в межах здійсненого дослідження сутності та ознак 

адміністративних актів у системі інструментів здійснення публічного 

управління, визначення критеріїв їх класифікації дозволяє обґрунтувати 

авторський підхід до їх розуміння. Адміністративні акти наділені такими 

ознаками, як: їх спрямування на забезпечення прав та свобод приватної особи 

у сфері здійснення публічно-владних функцій держави, що визначає 

каузальний характер їх впливу; необхідність дотримання встановленої 

чинним законодавством процедури, форми та обсягу правосуб’єктності 

суб’єкта владних повноважень, що його ухвалює, що має безпосередній 

зв'язок із дотримання вимог чинності адміністративного акта; їх застосування 

з метою врегулювання індивідуальної справи, що не виключає можливості їх 

триваючої у часі реалізації; забезпечення можливості оскарження їх змісту, 

процедури ухвалення, що означає необхідність дотримання вимог прозорості 

та відкритості здійснення функцій публічного управління. 

В ході здійсненого дослідження система адміністративних актів 

класифікована за суб’єктом видання; за формою адміністративного акта; за 

правовими наслідками, що вони спричинюють; за встановленням 

допустимості періодичності застосування, при цьому обґрунтовується 

необхідність зосередження нормативного регулювання на визначенні вимог 

відповідності адміністративних актів, що є пріоритетом до розуміння їх 

чинності чи нікчемності. 
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2.3 Умови чинності та умови дії адміністративних актів 

 

 

Відповідно до вимог національного законодавства України 

розмежовуються такі категорії, як «чинність» та «дія» правової норми. В 

якості прикладів нормативного розмежування категорій «дія» та «чинність» 

необхідно розглянути підходи, визначені до розуміння правозастосування 

положень законодавчих та підзаконних актів, що має бути основою для 

здійснення подальшої характеристики адміністративних актів. 

Звернення до положень кодифікованого галузевого законодавства 

України дозволяє визначити одночасне застосування до здійснення 

характеристики актів категорій їх дії та чинності. Так, відповідно до 

положень Цивільного кодексу України визначається, що цивільне 

законодавство діє у просторі, часі та за колом осіб (згідно із положеннями 

статті 5 встановлено, що дія актів цивільного законодавства у часі, 

пов’язується із моментом набуття ними чинності) [495]. 

Положеннями Податкового кодексу України визначається, що внесення 

змін до податкового законодавства «набирає чинності з початку бюджетного 

періоду». Так, зокрема, відповідно до положень пункту 12.4.3. «прийняття 

рішення про встановлення місцевих податків та зборів, зміну розміру їх 

ставок, об'єкта оподаткування, порядку справляння чи надання податкових 

пільг, яке тягне за собою зміну податкових зобов'язань платників податків та 

яке набирає чинності з початку бюджетного періоду» (курс. –авт.) [287]. 

В цілому в умовах нормативної невизначеності особливостей 

застосування категорій «дія» та «чинність» необхідним є звернення до 

результатів здійснених наукових досліджень таких термінів. Доцільним є 

підкреслити, що така проблематика відноситься до малодосліджуваних 

питань не лише представників загальнотеоретичної науки, а і представників 

галузевих юридичних наук. В таких умовах фактичної відсутності керівних 

положень чинного національного законодавства України, а також відсутність 

доктринальних досліджень категорій «дія» та «чинність» адміністративного 
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акта вимагає активізації наукових пошуків такої проблеми. Дослідження 

категорії дії нормативного акту та дії правозастосовного акта на 

фрагментарному рівні здійснювались представниками загальнотеоретичної 

науки та науки адміністративного права. Вченими досліджувались проблеми 

дії актів у часі, просторі та щодо кола осіб. Вартими уваги є дослідження 

В.П. Тимощука «Адміністративні акти: процедура прийняття та припинення 

дії» (2010 рік) [471], де піднімаються питання чинності адміністративних 

актів та процедури припинення їх дії; дослідження Ф. Ф. Яхіна «Дія 

адміністративно-правових актів» (2004 рік) [513], де здійснюється спроба 

відокремити підстави набуття чинності та введення в дію індивідуальних 

адміністративних приписів як актів правозастосування; дослідження О.О. 

Мандюка  «Індивідуальні адміністративні акти: теорія та практика 

застосування» (2017 рік) [207], де вченим здійснюється порівняння категорій 

«дія», «чинність», «юридична сила» адміністративних актів. 

При цьому варто відзначити, що ряд дослідників ототожнюють такі 

поняття, як «дія» та «чинність» акта [391]. Натомість чинне 

законодавство, виходячи із положень вище зазначених актів, розмежовує такі 

терміни, як чинність нормативно-правового акта та дія нормативно-

правового акта. Використання в межах одного нормативно-правового акта як 

критеріїв чинність, так і введення в дію, свідчить про необхідність 

визначення відмінності їх правозастосування. 

Спроба розмежування категорій «дія» та «чинність» була здійснена 

відповідно до положень рішення Конституційного Суду України №21-

рп/2010 від 6 жовтня 2010 року у справі за конституційним поданням 

Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень законів України «Про засади запобігання та 

протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення 

корупційних правопорушень», «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» (справа 

про корупційні правопорушення та введення в дію антикорупційних законів) 
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[413].  Так, у зазначеному рішенні визначено, що набуття чинності 

законодавчим актом пов’язується із моментом його «офіційного 

оприлюднення», що вимагає дотримання встановленої процедури (абзац 

сьомий підпункту 4.1 пункту 4 Рішення Конституційного Суду України від 7 

липня 2009 року № 17-рп/2009 [414]).  

Виходячи із положень зазначених рішень Конституційного Суду 

України введення в дію законодавчого чи підзаконного нормативно-

правового акту може пов’язуватись не лише із спливом десятиденного строку 

з моменту його опублікування, а і в інший строк, що безпосередньо 

встановлюється його положеннями [413;414]. 

Тобто дія акта за загальним правилом пов’язується із дотриманням 

вимог відповідності часу, місця, та визначеного кола суб’єктів впливу. Тоді 

як чинність законодавчого акта вимагає встановлення дотримання змістом 

його положень вимог, що до них висуваються, зокрема, однією із таких 

вимог є відповідність положенням Конституції України. Визнання 

нормативного акта неконституційним саме через не відповідність його 

положень змісту та вимогам Конституції України, що відбувається у порядку 

конституційного судового провадження і належить до повноважень 

Конституційного Суду України (ст. 1 Закону Україні від 13 липня 2017 року 

№ 2136-VIII[353]) своїм наслідком має втрату ним чинності. Зокрема, 

статтею 91 Закону України «Про Конституційний Суд України» 

визначається, що «закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані 

неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним 

Судом рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим 

рішенням, але не раніше дня його ухвалення» [340]. 

 Відповідно до ч. 7 ст. 15 Закону України «Про центральні органи 

виконавчої влади» накази міністерств набувають чинності з дня офіційного 

опублікування, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня 

офіційного опублікування; при цьому вимагається здійснення державної 

реєстрації нормативно-правового акта [386].В Україні із прийняттям 
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Постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 376 «Про 

затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-

правових актів та користування ним» [340] визначено, що включенню до 

відповідного реєстру підлягають «повні офіційні тексти рішень і висновків 

Конституційного Суду України, нормативно-правових актів з усіма 

додатками, прийнятих Верховною Радою України, Президентом України, 

Кабінетом Міністрів України, подаються до Мін'юсту протягом трьох 

робочих днів з дня їх прийняття (законів України - протягом трьох робочих 

днів з дня підписання Президентом України)». Крім того включенню до 

Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів підлягають і тексти 

міжнародних договорів України, при внесенні яких до реєстру обов’язково 

має бути зазначена дата їх підписання, дата ратифікації (затвердження), дата 

набрання чинності та термін дії договору (п. 8 Постанови Кабінету Міністрів 

України від 23 квітня 2001 р. № 376 «Про затвердження Порядку ведення 

Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування 

ним» [340]). На жаль, при цьому вимоги дії нормативно-правових актів та 

умови чинності нормативно-правових актів центральних органів виконавчої 

влади на законодавчому рівні не визначаються. 

Варто відзначити, що положеннями окремих законодавчих актів навіть 

в межах однієї норми водночас може використовуватися як термін 

«чинність», так і термін «дія». В якості прикладу доцільним навести 

положення Закону України від 9 квітня 1999 року № 586-XIV «Про місцеві 

державні адміністрації» [358, де визначається, що «акти місцевих 

державних адміністрацій індивідуальної дії, прийняті в межах їх 

повноважень, набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо самими 

актами не встановлено пізніший строк введення їх у дію. Ці акти доводяться 

до їх виконавців, а також обов’язково оприлюднюються, крім 

внутрішньоорганізаційних актів» (ч. 5 ст. 41). Таким чином, законодавець 

ототожнює категорії «чинність» та «дія» індивідуального адміністративного 

акта.  



158 

Натомість такий підхід не збережено відповідно до норм новаційного 

законодавства України, зокрема, положень проєкту Закону України «Про 

адміністративну процедуру» №3475 від 14.05.2020. 

При цьому положеннями проєкту Закону України «Про 

адміністративну процедуру» №3475 від 14.05.2020 окремо встановлюються 

сфера дії досліджуваного проєкту. Зокрема, відповідно до частини першої 

статті 1 проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру» №3475 

від 14.05.2020 його дія не поширюється на відносини, що виникають під час: 

1) здійснення розгляду звернень осіб, змістом яких є пропозиції, поради, 

рекомендації з питань реалізації державної, регіональної та місцевої 

політики, а також з питань регламентації відносин, врегульованих 

положеннями нормативно-правових актів; 2) здійснення кримінального 

провадження, адміністративно-деліктного провадження, застосування  

заходів під час реалізації завдань оперативно-розшукової діяльності, 

виконавчого провадження (крім виконання постанов про накладення на 

зобов’язану особу грошового стягнення), вчиненні нотаріальних дій, 

виконанні кримінально-правових покарань, застосуванні законодавства про 

захист економічної конкуренції, зокрема, у частині усунення ситуацій 

монопольного становища в певному секторі національної економіки; 3) 

проходження державної служби, дипломатичної та військової служби, 

служби в органах внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, 

служби в органах муніципальної служби; проходження служби особами 

рядового і начальницького складу, служби в органах місцевого 

самоврядування, проходження служби в поліції, а також іншої публічної 

служби; 4) забезпечення реалізації таких суб’єктивних публічних прав 

приватної особи, як право на участь у проведенні всеукраїнського та 

місцевих референдумів, пасивного та активного виборчих прав як складової 

процесів формування; 5) оскарження процедур публічних закупівель [302]. 

Чинність індивідуального адміністративного акта пов’язується із 

«моментом доведення його до відома відповідної особи, якщо пізніший 
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термін набрання ним чинності не передбачено законодавством або самим 

адміністративним актом» (ч. 1 ст. 70 проєкту Закону України «Про 

адміністративну процедуру» №3475 від 14.05.2020 [302]). Таким чином, 

закріплюється фактично умови дії адміністративного акта, що полягають у 

часовому вимірі із встановленням моменту доведення його змісту до відома 

особи, відносно якої він був розроблений та ухвалений. Отже, доцільним 

зробити висновок, що у положеннях статті 70 проєкту Закону України «Про 

адміністративну процедуру» №3475 від 14.05.2020 [302] йдеться про 

визначення умов не чинності адміністративного акта, а його дії. Крім того 

положеннями ч. 2 ст. 70 проєкту Закону України «Про адміністративну 

процедуру» №3475 від 14.05.2020 [302] визначається дія адміністративного 

акта за колом осіб – положення адміністративного акта діють відносно 

адресата або іншої заінтересованої особи з тим змістом, з яким він 

доводиться до відома відповідної особи [302]. Дія адміністративного акта при 

цьому пов’язується із його належним виконанням. Можливим є проведення 

«паралелі» із іншим юридичним фактом, як підставою виникнення, зміни та 

припинення особистих немайнових та майнових правовідносин, а саме із 

сутністю цивільно-правового зобов’язання. Так, відповідно до статті 

встановлюється, що відповідно до статті 599 Цивільного кодексу України 

зобов’язання припиняється його належним виконанням [302]. Застосування 

методу моделювання та порівняльно-правового методу дозволяє припустити, 

що виконання адміністративного акта означає припинення його дії. При 

цьому ч. 2 ст. 71 проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру» 

№3475 від 14.05.2020 [302] визначається невідворотність виконання 

адміністративного акта. Так, зазначений проєкт містить положення про те, 

що «виконаний адміністративний акт не може бути відкликаний, визнаний 

недійсним або скасований у тій його частині, в якій його виконання призвело 

до настання невідворотних правових наслідків», що водночас не означає 

відсутність нормативно закріпленого положення про допустимість визнання 

неправомірності (нечинності – прим. авт.) акта, навіть і такого, виконання 
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якого вже відбулося. За наявності підстав виконаний адміністративний акт у 

зазначеній частині може бути визнаний неправомірним. 

Проводячи паралелі із цивільно-правовим законодавством варто 

відзначити, що вимогами, які мають бути дотримані як імператив для 

визначення правочину чинним, є: 1) відповідність змісту правочину вимогам 

чинного законодавства, а також моральним засадам суспільства; 2) наявність 

у особи, що вчиняє правочин необхідного обсягу цивільної дієздатності; 3) 

відповідність зовнішнього волевиявлення внутрішній волі суб’єкта 

правочину; 4) дотримання форми укладення правочину; 5) спрямованість на 

настання реальних правових наслідків; 6) не можуть суперечити правам та 

інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей [495]. 

Для порівняння відповідно до ст. 71 проєкту Закону України «Про 

адміністративну процедуру» №3475 від 14.05.2020 [302] визначаються такі  

умови чинності адміністративного акта, як: «1) дотримання строку дії 

адміністративного акта; 2) відсутність умов для відкликання 

адміністративного акта адміністративним органом, що його видав; 3) 

адміністративний акт не визнано недійсним адміністративним органом, що 

його видав; 4) протиправний адміністративний акт не скасовано в порядку 

адміністративного оскарження або судом» [302]. 

Як було з’ясовано у попередньому підрозділі адміністративні акти за їх 

відповідністю вимогам чинного законодавства України поділяються на дійсні 

та недійсні, при цьому недійсність актів може бути встановлена як з моменту 

їх ухвалення (і такі акти визнаються нікчемними), так і у судовому порядку 

чи у порядку адміністративного оскарження (і такі акти є оспорюваними). 

Саме така класифікація має бути основою для виділення окремих груп 

адміністративних актів, що і обґрунтовується у дослідженнях 

Ю.М. Старилова, Б.В. Росинського[415], І.М. Ткаченка[476], 

Т.О. Коломоєць[155, с. 153],  В.К. Колпакова[160], В.Б. Авер’янова [2, с. 

123].  та ін. 



161 

Цікавим є підхід до виділення критеріїв здійснення класифікації 

адміністративних актів, обґрунтований у дослідженнях Ю.П. Битяка. Вченим 

визначається недоцільність надмірного накопичення критеріїв здійснення 

класифікації адміністративних актів, що не дозволяє зосередити увагу на 

визначенні їх сутності. При цьому Ю.П. Битяк виділяє у якості критерію 

поділу системи адміністративних актів лише суб’єктний склад 

уповноважених на їх видання та форму правозастосовних актів [17, с. 143–

144].  

Як зазначалось, поділ адміністративних актів на нікчемні та 

оспорювані є притаманним і для чинного законодавства зарубіжних країн. 

Так, відповідно до положень чинного Закону Федеративної Республіки 

Німеччини «Про адміністративну процедуру» можна зробити висновок про 

нормативне закріплень поділу адміністративних актів на протиправні (їх 

нікчемність не вимагає оскарження у судовому порядку) та оспорювані (їх 

недійсність має бути підтверджена рішенням суду) (абзац перший параграфу 

44) [301, с. 209]. 

Отже, слідуванням європейським традиціям розбудови 

адміністративно-процедурного законодавства стало результатам розроблення 

проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру» №3475 від 

14.05.2020 [302], де в якості нормативної ознаки адміністративних актів 

обґрунтовується доцільність виокремлення саме критерію відповідності 

порядку та змісту акта вимогам чинного законодавства. Статтею 73 Закону 

України «Про адміністративну процедуру» №3475 від 14.05.2020 року [302] 

визначено, нікчемним є адміністративний акт: в якому не визначено 

адміністративний орган, який його прийняв, а суб’єкт, на якого поширюється 

його дія; не дотримана форма прийняття адміністративного акта; прийнятий 

поза межами компетенції адміністративного органу; виконання якого 

відноситься до злочинних діянь; виконання якого є неможливим через 

наявність об’єктивних перешкод. Адміністративний акт може бути визнаний 

недійсним в окремій своїй частині, чи в цілому, позаяк визнання частини 
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адміністративного акта недійсною може спричинити настання наслідків у 

вигляді неможливості його виконання в цілому. Варто відзначити, що 

адміністративний орган, який видав адміністративний акт, наділений 

повноваженнями визнання нікчемності останнього, що позитивно 

відображується на економії процесуального часу здійснення функцій 

публічного управління. 

Згідно положеннями новаційного проєкту Закону України «Про 

адміністративну процедуру» №3475 від 14.05.2020 [302] у разі визнання 

адміністративного акта недійсним передбачається настання правових 

наслідків відповідно до норм цивільного законодавства, зокрема, настає 

двосторонню реституція, а також відшкодування заподіяних майнових 

збитків та моральної шкоди, що покладається на адміністративний орган.  

Під двосторонньою реституцією розуміється відновлення майнового  

становища, що існувало до ухвалення оспорюваного чи нікчемного 

адміністративного акта. У разі неможливості відновлення майнового 

становища через відсутність такого майна, його знищення чи передачу за 

оплатним правочином іншому учаснику управлінсько-владних відносин, то 

застосовується такий правовий наслідок, як відшкодування заподіяних 

збитків та/або моральної шкоди (ст.ст. 216, 1206, 1207 Цивільного кодексу 

України) [495; 178, с. 163-164]. Підставою для звільнення від несення 

цивільно-правової відповідальності адміністративного органу має бути 

встановлення вини приватної особи у настання шкідливих наслідків від 

виконання положень адміністративного акта. Натомість відсутність вини 

посадової особи адміністративного органу, а також недоведеність наявності 

вини приватної особи як її контрагента в публічно-владних відносинах є 

підставою для застосування заходів цивільно-правової відповідальності саме 

до суб’єкта владних повноважень.  

Попри очевидну необхідність для визначення підстав до реалізації 

права на оскарження адміністративного акта з метою встановлення його 

недійсності, положеннями новаційного проєкту Закону України «Про 
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адміністративну процедуру» №3475 від 14.05.2020 [302]. не встановлюється 

коло обставин, за яких адміністративний акт може бути визнано у судовому 

порядку недійсним. 

Безумовною умовою дійсності адміністративного акта є його 

виконання. Виконання адміністративного акта не припускає його 

відкликання у майбутньому, що означає, що адміністративний акт не 

допускає зворотної дії у часі. За наявності підстав виконаний 

адміністративний акт у зазначеній частині може бути визнаний 

неправомірним (ч. 2 ст. 71 проєкту Закону України «Про адміністративну 

процедуру» №3475 від 14.05.2020). 

Ряд вчених до вимог, що мають висуватися до змісту 

адміністративного акта, недотримання яких не спричинює визнання його 

недійсним, однак при цьому можуть мати суттєвий вплив на розуміння його 

сутності, а відтак – і відзначатися на ефективності виконання його положень. 

Такі умови в ході здійснених наукових досліджень представниками науки 

адміністративного права розглядаються як неюридичні умови (О.О. 

Мандюк[207, с. 69]), як організаційно-технічні вимоги (І.М. Пахомов[275, с. 

181]), технічні вимоги (Н.В. Макарейко[202, с. 111]), формально-логічні 

вимоги (Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Дьяченко [17, с. 152]) тощо.  

В цілому такі вимоги зводяться до необхідності забезпечення 

доступності для сприйняття змісту адміністративного акта. Необхідно 

наголосити, що недотримання таких вимог, що мають значення 

лінгвістичних, лексичних, організаційно-технічних складових 

характеристики структури та змісту адміністративного акта, не може своїм 

наслідком мати визнання акта недійсним, однак їх недотримання суттєво 

знижує рівень ефективності його виконання. І.М. Пахомов виділяє такі 

організаційно-технічні вимоги, яким мають відповідати акти державного 

управління, як: відповідність принципам конкретизації, диференціації та 

оперативності прийняття управлінського рішення; стислість викладу змісту 

владного припису та доступність для його сприйняття уповноваженими 
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виконавцями; наявність відомостей про обсяг, строки, форми і методи 

виконання положень акта [231, с. 181]. Дещо подібним є підхід, 

обґрунтований у дослідженнях Н.В. Макарейко, що доповнюється 

сукупністю вимог, що висуваються до процедури його оприлюднення та 

доведення до відома осіб, на діяльність яких поширюється його дія [202, с. 

111]. Підхід, досягнений у дослідженнях Н.В. Макарейко, корелюється із 

висновками, досягнутими у наукових розробках С.С. Бородіна та С. С. 

Громика [49, с. 168]. 

Н.В. Чехун пропонує деталізовану характеристику структурних 

елементів, які мають бути притаманні змісту будь-якого адміністративного 

акта, що повинен містити: преамбулу, де має бути  викладено цілі та мотиви 

прийняття акта; визначення предмету адміністративно-правового впливу, з 

встановленням способу, методу їх реалізації; інформація про дію акта за 

колом осіб;  описова частина акта має бути лаконічною та зрозумілою для 

сприйняття; резолютивна частина, що має відображати висновки, які 

обґрунтовується у ході викладу основної описової частини акта. Структурно 

зміст адміністративного акта має бути викладено у статтях, пунктах, абзацах 

та підпунктах, з відповідною нумерацією. Адміністративний акт може 

містити таблиці, діаграми, інші різновиди додатків [498, с. 17]. 

По суті викладені вимоги мають характер формальних вимог, що 

свідчать про рівень професійної правової культури посадової особи 

адміністративного органу, можуть бути охарактеризовані як «культура 

оформлення адміністративного акта» [459, с. 80].  

На конкретності викладення завдань, що ставляться перед виконавцями 

адміністративного акта, наголошується у дослідженнях Ю.П. Битяка, 

В.М. Гаращука, О.В. Дьяченка [17, с. 152]. Крім того рядом вчених робиться 

акцент на необхідності дотримання вимоги що викладу змісту 

адміністративного акта виключно державною мовою, тобто українською 

мовою [17, с. 152]. 
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Варто відзначити, що ряд вимог, що вченими відносяться до 

організаційно-технічних, за своєю сутністю є складовою розуміння 

дотримання вимог щодо форми адміністративного акта. Такими є вимоги 

щодо зазначення виконавців (адресатів) адміністративного акта та адресантів 

акта, дата прийняття акта та строків його виконання, відповідні підписів, 

штампів, печаток [498; 17, с. 152]. Віднесення зазначених вимог до 

неюридичних умов прийняття адміністративних актів є хибним підходом, 

адже їх недотримання своїм наслідком може мати визнання їх недійсними; 

крім того недотримання вимог із зазначення обов’язкових реквізитів 

адміністративних актів є свідченням недотримання встановленої форми до 

його прийняття, а відтак є підставою для його визнання недійсним у порядку 

адміністративного оскарження чи у порядку адміністративного судочинства.  

Досягнення задачі повноти здійснення правового регулювання 

публічно-владних відносин, ефективності адміністративно-процедурного 

законодавства вимагає доповнення окремою статтею новаційного проєкту 

Закону України «Про адміністративну процедуру» №3475 від 14.05.2020 

[302] щодо встановлення підстав для ініціювання процедури визнання 

недійсним адміністративного акта у такій редакції: 

«Стаття 73-1. Оспорювані адміністративні акти. 

Оспорюваними адміністративними актами є рішення 

адміністративного органу, що суперечать реалізації публічного інтересу 

суспільства, протирічать законним охоронюваним інтересам приватних 

осіб, не відповідають вимогам законності та верховенства права. 

До оспорюваних адміністративних актів також відносяться акти, 

прийняття яких не спрямовано на виникнення, зміну чи припинення 

правовідносин, пов’язаних із забезпеченням реалізації та захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи». 

Таким чином, залежно від дотримання умов чинності 

адміністративного акта адміністративні акти поділяються на нікчемні 

(недійсність яких встановлюється з моменту його ухвалення) та оспорювані 
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(недійсність яких встановлюється у порядку адміністративного оскарження 

чи у порядку розгляду та вирішення спору адміністративним судом). 

 

 

2.4. Форма адміністративного акта: сучасні підходи до розуміння 

 

Як було встановлено у попередніх підрозділах цього дослідження 

одним із критеріїв класифікації адміністративних актів, є його форма. 

Передусім необхідно підкреслити доцільність відокремлення таких категорій, 

як «форма управлінської діяльності» та «форма адміністративного акта». 

Радянська адміністративно-правова доктрина базувалась на розумінні 

категорії адміністративний акт як форма управлінської діяльності, 

визначаючи її складовою виконавчої та розпорядчої діяльності органів 

державної влади. Виданню адміністративних актів передувало прийняття 

законодавчого акта, відтак «радянський» підхід до розуміння категорії 

«адміністративний акт» базувався на його імперативній дії для всіх учасників 

управлінських відносин; таким чином правова природа індивідуального 

адміністративного акта за часів існування радянського періоду розвитку 

української держави не виділялася як мета здійснення задач функціонування 

органів виконавчої влади [8, с. 130]. З моменту проголошення незалежності 

України в цілому, і зокрема, з моменту проголошення Концепції 

адміністративної реформи України до класифікаційних форм управлінської 

діяльності відноситься видання адміністративного акта. Такі висновки є 

загальновизнаними і вже є складовою доктрини адміністративного права [13; 

17, с. 134;161, с. 14; ]. 

Необхідно підкреслити, що з моменту ухвалення Концепції 

адміністративної реформи 1998 року до сучасності розуміння категорії 

«адміністративний акт» знаходиться у постійних трансформаційних процесах 

праворозуміння. Розвиток вітчизняної адміністративно-правової науки на 

межі тисячоліть засвідчив поступовий перехід від багатоаспектного 
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розуміння категорії «адміністративний акт» у широкому значенні 

нормативно-правового акта у сфері управлінських відносин та у вузькому 

значенні як індивідуального акта, що виконує функції врегулювання 

адміністративної справи. В цьому сенсі варто відзначити, що виділяється 

науковий підхід, сутність якого зводиться до розуміння адміністративного 

акта є різновиду владного припису, що має базуватися на положеннях 

чинного законодавства, ухвалюється суб’єктом владних повноважень в 

межах його компетенції з метою врегулювання індивідуальної 

адміністративної справи [17, с. 128], таким чином підкреслюється 

односторонній характер такої форми управлінської діяльності. Згідно із 

лексикоморфологічним тлумаченням категорії «припис» вона розуміється як 

«певний порядок, що встановлюється керівними органами держави; є 

нормою поведінки, яка містить ознаки керівної вказівки на обрання тієї чи 

іншої форми діяльності» [59, с 1126].  Натомість дослідження позиції В.Б. 

Пчеліна, який наголошує, що зміст адміністративного акта може містити 

декілька приписів, або взагалі положення адміністративного акта можуть 

бути позбавлені положень, які мають нормативний характер[392], є 

свідченням трансформації поглядів на природу адміністративного акта. 

До загальних поширених форм адміністративних актів відноситься 

передусім письмова форма, під якою розуміється фіксація його змісту в 

окремому документі (наказі, розпорядженні, листі, рішенні) [264].   В межах 

розвитку теорії держави та права загальновживаним є науковий підхід, 

сутність якого полягає у розумінні письмової форми правового акту як акту 

волевиявлення (що може виражатися в тому числі у формі рішення в 

індивідуальній справі (авт.)), який приймається уповноваженим суб’єктом 

права задля регламентації суспільних відносин за допомогою закріплення (у 

вигляді зміни, скасування, припинення дії) правових норм; метою правового 

акту теоретики визначають також врегулювання індивідуальних справ, в 

тому числі, пов’язаних із застосуванням заходів юридичної відповідальності, 
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що вимагає його оформлення у формі письмового документа (акта-

документа) [424, с. 399].   

Варто наголосити, що допустимість видання адміністративного акту у 

письмовій формі, в усній формі чи у формі конклюдентних дій, відноситься 

до широкого тлумачення форми адміністративного акту. Прихильниками 

широкого підходу до розуміння форми адміністративного акту є А.М. 

Гвоздєва [67, с. 47], О.О. Мандюк[207, с. 38-39], В.П. Тимощук [471, с. 103],  

та ін. Натомість виділяється вузький підхід до розуміння форми 

адміністративного акта, прихильники якого вважають допустимим його 

оприлюднення виключно у формі письмового документа. Такий підхід, 

зокрема, обстоюється у дослідженнях М.В. Демченка, при цьому вчених 

допускається можливість віднесення до допустимих форм оприлюднення 

адміністративного акта і здійснення офіційного запису у відповідному 

документі [81, с. 15]. Проти такої ідеї висловлюються заперечення у 

дисертаційному дослідженні О.О. Мандюка [207, с. 38], що водночас не 

виключає його хибності та дискусійності.  

М.В. Демченко аргументує, що ознака офіційності, а відтак і 

імперативності виконання, якій має відповідати адміністративний акт, 

набувається лише у разі його оформлення у документарній формі, з 

дотриманням відповідних документів, заперечуючи можливість застосування 

усної форми чи форми конклюдентних дій [81, с. 15]. 

Дещо відмінною є позиція А. М. Гвоздєвої, яка в цілому обстоюючи 

пріоритетність застосування письмової форми адміністративного акту, 

допускає виділення усної форми, яка є можливою у разі ухвалення 

адміністративним органом «актів оперативного управління» [67, с. 47]. 

При цьому вченою до актів оперативного управління відносяться 

правовстановлюючі акти-записи до загальнонаціональних державних 

реєстрів, наприклад до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

[67, с. 47]. 
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Державним реєстром речовим прав на нерухоме майно є «Реєстр прав 

власності на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів 

нерухомого майна, Державний реєстр іпотек та у випадку, передбаченому 

законом, відомості Державного реєстру земель» (п. 2 Постанови Кабінету 

Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141 «Про затвердження Порядку 

ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» [339]). До 

аргументації необхідності віднесення до форм адміністративних актів такої її 

форми, як вчинення запису у державному реєстрі (кадастрі) необхідно 

віднести, що однією із стадії його ведення, є оформлення індивідуальних заяв 

з подальшою їх реєстрацією чи відмовою у реєстрації, що фактично є 

ознакою прийняття рішення у індивідуальній справі.  

Необхідно відзначити, що широке розуміння форми адміністративного 

акта є загальновизнаним в межах сучасної адміністративно-правової науки, 

що підтверджується його викладенням на рівні підручників з 

адміністративного права (його загальної та особливих частин) [219; 15, с. 

148]. Аргументацією на користь визнання широкого підходу до розуміння 

форми адміністративного акта є оприлюднена окрема думка судді 

Конституційного Суду України М. Д. Савенка у справі, пов’язаній із 

Рішенням Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 73 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) здійсненого Президентом України права вето 

стосовно прийнятого Верховною Радою України Закону України «Про 

внесення змін до статті 98 Конституції України» та пропозицій до нього 

(справа щодо права вето на закон про внесення змін до Конституції України) 

[444]. Зокрема, у зазначеному рішенні наголошується про можливість 

реалізації суб’єктом владних повноважень (у досліджуваній справі – 

Президента України) права на вето не лише у документарній формі, а і в 

усній формі.  

Отже, доцільним є відзначення доцільності віднесення до форм 

адміністративних актів не лише письмової документарної форми, а і усної 
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форми. При цьому очевидним є запитання, коли є доцільним ухвалення 

адміністративного акта в усній формі. Чинним законодавством України, 

окрім зазначених проявів судової практики є відсутнім підхід до 

нормативного закріплення допустимості видання адміністративного акта в 

усній (словесній формі). Новаційне законодавство України натомість містить 

вказівки на можливість подання заяви до адміністративного органу в усній 

формі. Так, відповідно до статті 36 проєкту Закону України №3475 від 

14.05.2020 «Про адміністративну процедуру» передбачається, що усна заява 

може бути подана у випадках, коли законодавством не передбачено 

виключно письмову форму заяви [302]. Положеннями частини третьої статті 

36 проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру» № 3475 від 

14.05.2020 визначається заборона встановлення обов’язку особи подавати 

заяву в паперовій формі у випадках, коли вона може бути замінена усною 

заявою, якщо всі відомості, необхідні для початку адміністративного 

провадження, містяться в документах, що додаються до заяви, національних 

електронних інформаційних ресурсах чи документах, що можуть бути 

витребувані адміністративним органом з дотриманням принципу офіційності 

[302]. 

 Згідно із аналізованим проєктом №3475 від 14 травня 2020 року 

подання усної заяви відбувається у разі особистого звернення або за 

допомогою засобів телефонного зв’язку. При цьому деталізується порядок 

подання усної заяви у разі ініціювання суб’єктом звернення 

адміністративного провадження із надання публічних послуг, що 

допускається в тому числі із використанням засобів телефонного зв’язку, що 

вимагає підтвердження ідентифікації особи, яка її подає, зокрема з 

використанням засобів розпізнавання голосу або відповідей на контрольні 

запитання [302].   

Однак нормативне закріплення усної форми заяви суб’єктам звернення 

вимагає під посадової особи адміністративного органу її оформлення у 

документарному вигляді, що передбачає подальше її скріплення підписом 
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заявника чи його підписом представника заявника, а разі якщо подання заяви 

вимагає особистого підпису чи підпису уповноваженого представника. Усна 

форма заяви не вимагається її переведення у документарну форму у разі її 

задоволення в момент подання [302]. 

Статтею 66 досліджуваного проєкту Закону України №3475 від 

14.05.2020 «Про адміністративну процедуру» визначається, що 

адміністративний акт має бути оформлений у письмовій формі 

(документарній чи електронній), усна форма при цьому нормативно не 

закріплюється. Усна форма адміністративного акта досліджуваним проєктом 

Закону №3475 від 14.05.2020 вимагає подальшого оформлення у вигляді 

письмового документу [302].  Натомість з врахуванням наявної судової 

практики, а також галузевих норм правового регулювання суспільних 

відносин (зокрема, положень ст. 206 Цивільного кодексу України, де 

визначено допустимість правочину в усній формі у разі його виконання в 

момент укладення [495]), є необхідним доповнити положення статті 66 

досліджуваного проєкту Закону України №3475 від 14.05.2020 «Про 

адміністративну процедуру» таким положенням, як: 

«Допускається ухвалення адміністративного акта в усній формі без 

застосування вимоги щодо його подальшого документарного оформлення у 

разі, якщо зміст адміністративного акта виконується в момент його 

проголошення». 

Триваючими є наукові дискусії з приводу можливості реалізації 

адміністративного акта у формі конклюдентних дій, тобто у формі знаків, 

сигналів, позначень, звукових та шумових сигналів, чи діяльності посадової 

особи органу державної влади чи місцевого самоврядування, що може 

свідчити про намір застосувати певний спосіб примусу чи іншого владного 

рішення. Ряд представників російської науки адміністративного права (Ю. М. 

Старілов, Б. В. Россинський та ін.) визначають доцільність відокремлення 

можливості прийняття адміністративного акта не лише у словесній формі, чи 

у письмовій формі, а і у формі конклюдентних дій [416, с. 445].Натомість 
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виділяються дослідження окремих вчених (М.В. Демченко, А.М. Гвоздєва та 

ін.), де обґрунтовується розуміння адміністративного акта виключно як 

рішення, оприлюдненого у офіційно-документальній формі, тобто у вигляді 

офіційних документів, з відповідними реквізитами, відтак заперечується не 

лише форма конклюдентних дій, а і словесна форма проголошення та 

подальшого виконання адміністративного акта [81, с. 47]. 

Необхідно підкреслити, що обґрунтування доцільності відокремлення 

не лише можливості прийняття адміністративного акта у письмовій формі, а і 

у словесній формі чи у формі конклюдентних дій, відбулося і в межах 

діяльності Конституційного Суду України, зокрема, у окремій думці судді 

Конституційного Суду України М. Д. Савенка стосовно Рішення 

Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 73 

народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) здійсненого Президентом України права вето стосовно 

прийнятого Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін 

до статті 98 Конституції України» та пропозицій до нього (справа щодо права 

вето на закон про внесення змін до Конституції України) [269]. 

Розвиток інформаційних технологій, а також активізація процесів із 

пошуку оптимальних шляхів забезпечення здійснення громадського 

контролю вимагає активізації процесів із запровадження концепції 

електронного урядування. Впровадження ідеї «електронного урядування» 

безпосередньо віднесено до стратегічних державницьких задач, що прямо 

зазначається відповідно до положень Концепції розвитку електронного 

урядування в Україні, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 20 вересня 2017 р. № 649-р[380]; Концепції розвитку електронної 

демократії в Україні, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 08 листопада 2017 р. № 797-р[381]; Концепції розвитку цифрової 

економіки та суспільства України на 2018–2020 роки, схваленої 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-

р[382], тощо. При цьому під категорією «електронна демократія» відповідно 
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до зазначених концептуальних програм розвитку української держави 

розуміється «форма суспільних відносин, за якої громадяни та організації 

залучаються до державотворення та державного управління, а також до 

місцевого самоврядування шляхом широкого застосування інформаційно-

комунікаційних технологій в демократичних процесах, що дає змогу: 

посилити участь, ініціативність та залучення громадян на 

загальнодержавному, регіональному та місцевому рівні до публічного життя; 

поліпшити прозорість процесу прийняття рішень, а також підзвітність 

демократичних інститутів; поліпшити зворотну реакцію суб’єктів владних 

повноважень на звернення громадян; сприяти публічним дискусіям та 

привертати увагу громадян до процесу прийняття рішень» [381]. 

Вперше стратегічне завдання із запровадження концепції електронної 

демократії як ознаки української держави відбулося відповідно до положень 

довгострокової урядової програми «Електронна Україна», що була планом 

імплементації європейської програми розвитку «Europe», затвердженою 

Європейською комісією у 2002 роц. Загальнодержавна програма "Електронна 

Україна" визначає стратегічні завдання Національної програми 

інформатизації соціально-економічного, науково-технічного, національно-

культурного розвитку країни з урахуванням світових досягнень у сфері 

інформатизації і спрямована на розв'язання таких найважливіших 

загальносуспільних проблем, як забезпечення розвитку освіти, науки, 

культури, охорони довкілля та здоров'я людини, державного управління та 

демократизації суспільства, національної безпеки та оборони держави, 

створення умов для інтеграції України у світовий інформаційний простір 

[295]. 

У 2003 році на урядовому рівні відбулося закріплення Порядку надання 

інформаційних та інших послуг із використанням електронної інформаційної 

системи «Електронний уряд», де визначено допустимість перелік 

адміністративних послуг, надання яких допускається онлайн. Формами 

надання адміністративних послуг відповідно до зазначених урядових 
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програм є інформування (шляхом забезпечення реалізації пасивної форми 

доступу до публічної інформації через її розміщення на офіційних інтернет-

ресурсах); односторонньої взаємодії (що має втілюватися у наданні 

інформаційної можливості подання електронного звернення); двосторонньої 

взаємодії (що вимагає вжиття механізмів не лише прийняття електронного 

звернення, а і надання можливості ідентифікації особи, зокрема, шляхом 

запровадження механізму електронного підпису особи), проведення 

трансакцій (положення Наказу Державного комітету зв’язку та 

інформатизації України від 15 серпня 2003 року № 149 «Про затвердження 

Переліку і Порядку надання інформаційних та інших послуг з використанням 

електронної інформаційної системи "Електронний Уряд"») [330]. 

З метою впровадження ідеї «електронного урядування» («електронної 

демократії») в різні часи функціонували спеціальні уповноважені органи 

публічної влади, до компетенції яких відносилось активізація процесів 

інформатизації розробки та прийняття управлінських рішень. Зокрема, саме 

таким був створений у 2010 році Національний центр підтримки 

електронного урядування, ціллю функціонування якого було визначено 

сприяння координаційно-організаційної, технологічної, дослідницько-

експертної, консультативної, навчально-методичної, просвітницької 

діяльності із забезпечення інформаційної взаємодії органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадських 

об’єднань та окремих фізичних осіб, в результаті якої має бути запроваджено 

реалізація ідеї електронного урядування [279; 265]. 

У 2019 році ідея «діджиталізації» (по суті запровадження концепції 

електронного урядування) стала основою для створення спеціального органу 

центральної виконавчої влади – Міністерства цифрової трансформації 

України[278], до завдань якого віднесено: 1) реалізація організаційно-

розпорядчих повноважень (з питань забезпечення здійснення заходів щодо 

впровадження системи електронної взаємодії державних електронних 

інформаційних ресурсів; системи електронної взаємодії органів виконавчої 
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влади; інтегрованої системи електронної ідентифікації; єдиного державного 

веб-порталу відкритих даних; національного реєстру електронних 

інформаційних ресурсів; єдиного державного веб-порталу електронних 

послуг; виконання функцій генерального державного замовника 

Національної програми інформатизації та інших державних програм 

цифровізації); 2) реалізація повноважень у сфері нормотворчої діяльності 

(зокрема, щодо розробки проектів законів та інших нормативно-правових 

актів з питань, що належать до його компетенції; розробки нормативно-

технічної документації щодо цифрових трансформацій; узагальнення 

практики застосування законодавства з питань, що належать до його 

компетенції, розробки пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, 

актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому 

порядку вносить їх Кабінетові Міністрів України; проведення цифрової 

експертизи та підготовка відповідних висновків до проектів відповідних 

актів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших органів виконавчої 

влади; розробка пропозицій щодо визначення основних напрямів розвитку 

системи надання електронних та адміністративних послуг, здійснення заходів 

з її реформування; прийняття або внесення змін до нормативно-правових 

актів з питань захисту персональних даних, охорони інтелектуальної 

власності); 3) забезпечення реалізації та захисту суб’єктивних публічних 

прав приватної особи (формування та ведення Реєстру адміністративних 

послуг; забезпечення функціонування системи центрів надання 

адміністративних послуг, формування стратегії із реалізації такої державної 

підтримки (у тому числі фінансової); забезпечення функціонування та 

інформаційної підтримки діяльності органів та центрів надання 

адміністративних послуг, що ними утворені, задля оптимізації процесів 

здійснення публічних процедур, в тому числі в електронній формі, розвитку 

електронної інформаційної взаємодії таких центрів із суб’єктами надання 

адміністративних послуг, поглиблення функцій центрів та розгирення 

переліку послуг, що ними надаються; реалізація моніторингу якості надання 
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адміністративних послуг, в тому числі послуг, що надаються в електронній 

формі, у формі широкосмугового доступу до Інтернету, у формі відкритих 

даних; виробленні пропозицій про визначення напрямів державної політики з 

питань телекомунікаційної державної політики, а також із питань надання 

послуг поштового зв’язку; вставновленні вимог щодо рівня якості 

телекомунікаційних публічних послуг; реалізації технічної політики у сфері 

надання телекомунікаційних послуг, стандартизації, підтвердження 

відповідності технічних засобів телекомунікацій; розробленні технічних 

вимог до телекомунікаційних мереж, засобів і об’єктів телекомунікацій); 4) 

виконанні інформаційних повноважень, в тому числі у сфері забезпечення 

вимог національної кібербезпеки (сприяння розвитку та доступності послуг 

широкосмугового доступу до Інтернету, формування пропозиції щодо 

надання державної підтримки, у тому числі фінансової, такому розвитку; 

координація діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої 

влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих 

держадміністрацій, а також державних підприємств, установ, організацій та 

державних господарських об’єднань, навчальних закладів з питань, що 

належать до компетенції Мінцифри, надає їм необхідну методичну допомогу; 

розробка пропозицій щодо визначення цілей і завдань державної 

інформаційної політики, інтелектуальної власності та шляхів її реалізації; 

встановлення стандартів, норм, правил, порядків, класифікаторів у сферах, 

що належить до його компетенції; визначення порядку функціонування 

офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади, державних інформаційно-

аналітичних систем, державних інформаційних ресурсів, електронних 

реєстрів та баз даних; бере у формуванні державної політики у сферах 

криптографічного та технічного захисту інформації, кіберзахисту, 

телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового 

зв’язку спеціального призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку, 

захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо 

захисту якої встановлена законом, в інформаційних, телекомунікаційних та 
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інформаційно-телекомунікаційних системах і на об’єктах інформаційної 

діяльності, а також у сферах використання державних інформаційних 

ресурсів в частині захисту інформації, протидії технічним розвідкам, 

функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв’язку, 

Національної системи конфіденційного зв’язку; впровадженні концепції 

смарт-сіті органами місцевого самоврядування; забезпеченні розвитку 

віртуальних активів, блокчейну та токенізації, штучного інтелекту; 

розробленні норм, стандартів у сферах електронних довірчих послуг, 

електронної ідентифікації та автентифікації; розробленні критеріїв і порядку 

проведення оцінки стану захищеності державних інформаційних ресурсів в 

інформаційно-телекомунікаційних системах; організації та проведенні оцінки 

стану захищеності державних інформаційних ресурсів, наданні відповідних 

рекомендацій; формуванні і реалізації державної тарифної політики та 

політики публічних закупівель у сферах телекомунікацій, користування 

радіочастотним ресурсом України; інформування суб’єктів ринку 

телекомунікацій про політику та стратегію розвитку телекомунікаційних 

мереж загального користування; формування державної політики 

цифровізації освіти та розробленні професійних стандартів з питань цифрової 

грамотності; розроблення та впровадженні вимог до форматів даних 

електронного документообігу в державних органах; щодо функціонування 

електронного документообігу; до оформлення документів, організації 

документообігу, зокрема електронного документообігу; розроблення та 

організація виконання державних програм з питань захисту інформації та 

кіберзахисту; здійснення заходів щодо забезпечення функціонування 

Національної системи конфіденційного зв’язку та Національної 

телекомунікаційної мережі; 5) забезпечення реалізації задачі із впровадження 

міжнародного фінансового та технологічного співробітництва (сприяння 

залученню інвестицій, впровадженню новітніх технологій та використанню 

управлінського досвіду з питань, що належать до компетенції Мінцифри; 

здійснення заходів, зокрема міжнародних, спрямованих на формування 
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позитивного інвестиційного іміджу ІТ-індустрії України; опрацювання 

проектних пропозицій щодо ініціювання інвестиційних проектів у сфері ІТ-

індустрії України, що підтримуються міжнародними фінансовими 

організаціями; підготовка та направлення іноземним державам, банкам і 

міжнародним фінансовим організаціям офіційні звернення щодо спільної 

підготовки інвестиційних проектів у сфері ІТ-індустрії; сприяння 

впровадженню у державних органах та органах місцевого самоврядування 

технологій цифрових трансформацій; здійснення у межах повноважень 

заходів щодо впровадження та функціонування електронного 

документообігу; організація та координація діяльності органів виконавчої 

влади, пов’язаної із співпрацею з програмою ЄС “Єдиний цифровий ринок” 

(Digital Single Market), інших міжнародних програм цифрового 

співробітництва; 6) запобігання вчинення інформаційних правопорушень 

(здійснення моніторингу даних про вчинення та/або спроби вчинення 

несанкціонованих дій щодо державних інформаційних ресурсів в 

інформаційно-телекомунікаційних системах, а також про їх наслідки, 

інформує правоохоронні органи для вжиття заходів із запобігання та 

припинення злочинів у зазначеній сфері; здійснення державне регулювання і 

нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення щодо постачальників послуг, 

пов’язаних з обігом віртуальних активів; здійснення заходів, спрямованих на 

підтримку стартапів та розвиток цифрової економіки; координація 

адміністрування, функціонування та використання адресного простору 

українського сегмента Інтернету; здійснення визначених законом 

повноважень у сферах електронних довірчих послуг та електронної 

ідентифікації, в тому числі з питань надання адміністративної послуги щодо 

внесення юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які мають намір 

надавати електронні довірчі послуги, до Довірчого списку; погодження 

розроблених надавачами електронних довірчих послуг порядку синхронізації 
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часу із Всесвітнім координованим часом (UTC); погодження планів 

припинення діяльності кваліфікованих надавачів електронних довірчих 

послуг; прийому та зберігання документованої інформації сформованих 

сертифікатів (у тому числі посилених, кваліфікованих) відкритих ключів, 

реєстрів чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів у 

разі припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих 

послуг. Міністерством цифрової трансформації України здійснюються інші 

повноваження, визначені чинним законодавством. 

Отже, активізація процесів розвитку інформаційних технологій робить 

актуальним питанням є забезпечення ефективності вирішення 

адміністративної справи шляхом ухвалення адміністративного акта в 

електронній письмовій формі. Зокрема, відповідно до положень частини 

другої статті 65 проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру» 

№3475 від 14.05.2020 року визначено допустимість прийняття 

адміністративного акта в автоматичному режимі – у разі, якщо «рішення у 

справі може бути прийнято на підставі електронних документів у 

машинозчитувальному форматі та/або даних національних електронних 

інформаційних ресурсів» [302]. Крім того, відповідно до положень частини 

другої статті 66 проєкту №3475 від 14.05.2020 року Закону України «Про 

адміністративну процедуру» визначено, що якщо не встановлено інше, 

письмовий адміністративний акт приймається в електронній формі в 

машинозчитувальному форматі [302]. 

Отже, згідно із положеннями новаційного законодавства України 

реалізація електронної письмової форми прийняття адміністративного акта є 

можливою і у автоматичному режимі, у разі ініціювання провадження у 

справі шляхом подання заяви за допомогою електронних засобів 

телекомунікаційного зв’язку. Запровадження такої форми, як прийняття 

адміністративного акта в електронній письмовій формі в автоматичному 

машинозчитувальному форматі вимагає внесення змін до Закону України 

«Про електронні документи та електронний документообіг» від 22 травня 
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2003 року № 851-IV [319] у частині допустимості реалізації такої форми 

адміністративного акта. Отже, є необхідним доповнити чинну редакцію 

статті 8 Закону України частиною п’ятою такого змісту (додаток А): 

«Допустимим та таким, що відповідає вимогам чинного 

законодавства, є рішення у справі, що оформлено у формі електронного 

документу, яке прийнято на підставі електронних документів у 

машинозчитувальному форматі та/або даних національних електронних 

інформаційних ресурсів в автоматичному режимі». 

Крім того є необхідним внести зміни до проєкту Закону України «Про 

адміністративну процедуру», статтю 66 якого доповнити вимогами щодо 

необхідності дотримання ряду вимог, які мають висуватися до оформлення 

адміністративного акта за його зовнішніми характеристиками, зокрема, 

шляхом нормативного закріплення вимог закріплення реквізитів 

адміністративного органу та особи, що є контрагентом у публічно-владних 

правовідносинах. Реалізація авторської пропозиції пов’язується із 

доповненням частини другої статті 66 проєкту Закону України «Про 

адміністративну процедуру» абзацом четвертим такого змісту: 

«Адміністративний акт має містити реквізити адміністративного 

органу, що його видав, реквізити виконавця адміністративного акта (у разі 

якщо він не збігається із видавником акта), а також особи, інтереси та 

права якої пов’язуються із виконанням адміністративного акта». 

Отже, адміністративні акти за формою виявлення поділяються на акти, 

виражені: усно (словесно) (що можуть бути застосовані лише з врахуванням 

конкретних обставин індивідуальної справи, зокрема, якщо вимоги 

адміністративного акта можуть бути виконані в момент його проголошення); 

письмово (у простій документарній формі; у формі електронного документу; 

у формі електронного документу, прийнятого в автоматичному режимі на 

підставі електронних документів у машинозчитувальному форматі); 

конклюдентно (шляхом вчинення певних дій, які свідчать про вирішення 

справи по суті). 
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Висновки до розділу 2: 

 

1. Визначено, що система інструментів здійснення функцій 

органами публічної адміністрації має задовольняти вимоги оперативності 

врегулювання управлінських завдань, мобільності реалізації управлінських 

рішень, доступності здійснення адміністративних процедур, та відкритості 

ухвалення нормативних та адміністративних актів. Наголошено, що до 

системи інструментів публічного управління відносяться передусім прояви 

функціонування владних повноважень, що мають зовнішній вплив на 

приватних осіб – фізичних та юридичних осіб приватного права. 

З’ясовано, що відповідно до Резолюції Парламентської Асамблеї 1547 

(2007) від 18 квітня 2007 р. визначено пріоритетність застосування принципів 

субсидіарності й пропорційності як базису для здійснення функцій 

публічного управління. 

До системи інструментів публічного управління (адміністрування) 

віднесено: нормативні акти, адміністративні акти, адміністративні договори, 

адміністративні акти-дії та акти-плани. Виділено такі ознаки нормативних 

актів, як: їх здатність деталізувати положення законодавчих актів, сприяючи 

забезпеченню прав та свобод людини; здійснення правотворчої діяльності 

уповноважених осіб; владний вольовий характер; неперсоніфікований 

характер дії; необхідність дотримання встановленої чинним законодавством 

України процедури розробки та ухвалення; механізм судового оскарження їх 

положень; застосування заходів відповідальності у разі неналежності 

виконання їх положень зобов’язаними особами. Ознаками адміністративного 

договору виділено добровільний характер ухвалення, двосторонній та 

багатосторонній характер регулювання суспільних відносин, при цьому 

однією із сторін договору завжди виступає суб’єкт владних повноважень (до 
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сфер реалізації адміністративних договорів віднесено: надання соціальних 

послуг; укладення угод про розподіл продукції; земельна концесія, 

містобудівна концесія та інші види концесій тощо. Обґрунтовано доцільність 

віднесення адміністративного договору до публічних договорів та договорів 

приєднання, тобто договорів, істотні умови якого не можуть бути 

відкориговані особою приватного права. Наголошено на диспозитивному 

характері реалізації права невладного суб’єкта приєднатися до визначених 

заздалегідь істотних умов договору. До ознак адміністративного договору 

віднесено: його суб’єктний склад, що відзначається імперативною участю у 

його укладенні органу державної влади та місцевого самоврядування; зміст 

договірних відносин, що полягає у спрямуванні на реалізацію владних 

управлінських функцій; пріоритетність задоволення публічних інтересів; є 

договором приєднання за можливістю зміни істотних умов; його укладенню 

передує прийняття адміністративного акту чи іншого владного 

управлінського рішення. Зроблено висновок про доцільність доповнення 

проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру» спеціальною 

нормою про визначення сутності адміністративного договору як публічного 

договору приєднання, змістом якого є реалізація управлінських функцій, 

пов’язаних із наданням публічних послуг, забезпеченням ефективності 

використання публічного майна, що укладається між суб’єктом владних 

повноважень за ініціативою невладного суб’єкта. 

Визначено, що застосування актів-дій має інформаційний характер 

впливу (реагування суб’єкта владних повноважень на інформаційний запит; 

забезпечення ведення загальнонаціональних державних реєстрів тощо), 

інформаційно-превентивний характер впливу (проведення моніторингового 

оцінювання діяльності підвладного суб’єкта), а також характер 

припиняючого впливу, застосування якого допомагає подолати негативних 

наслідків протиправного діяння, а також уникнути ймовірності їх настання 

(наприклад, застосування вогнепальної зброї працівником міліції з метою 

припинення проявів протиправної поведінки винної особи).  
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Акти-плани як складова системи інструментів публічного управління 

забезпечують виконання та належне застосування законів, тобто є засобом 

досягнення відповідності нормативним вимогам впровадження політичних 

рішень та ідей. До ознак актів-планів віднесено їх цільове спрямування, 

обмеженість у строках їх реалізації та необхідність визначення матеріального 

(фінансового) базису їх впровадження. Акти-плани класифіковано на акти-

плани стратегічного періоду, акти-плани довгострокової дії, акти-плани 

середньострокової дії, акти-плани короткострокової дії. 

Адміністративні акти за своєю сутністю віднесено до юридичних 

фактів, що визначаються як правомірні дії, перебуваючи в одного 

категоріальному ряду правозастосування із судовими рішеннями, 

правочинами, міжнародними актами чи договорами.  

2. Здійснено класифікацію адміністративних актів за юридичною 

формою вираження (акти в усній (словесній) формі, в письмовій 

документарній чи електронній формах, в автоматичному режимі або у формі 

конклюдентних дій); за суб’єктом ухвалення (акти, ухвалені центральними 

органами державної влади, акти, прийняті органами місцевого 

самоврядування, локальні органи); за змістом правових наслідків 

(правовстановлюючі, правозмінюючі, правозобовязуючі та правоприпиняючі 

акти); за сферою застосування (захист довкілля та природних ресурсів; 

забезпечення громадського порядку та громадської безпеки; міграційні 

відносини; відносини з питань розвитку та державної підтримки спорту; 

сфера міжнародного співробітництва та представництва публічних інтересів 

української держави у зовнішніх дипломатичних зносинах; сфера 

інфраструктури; сфера соціального забезпечення та захисту населення; сфера 

аграрної політики та продовольства; сфера юстиції; сфера акумулювання та 

розподілу фінансових ресурсів; економічна сфера; сфера сільського 

господарства; сфера охорони здоров’я; сфера національної оборони та 

охорони державного кордону; сфера культури та інформаційної політики; 

сфера розвитку громад та територій, в тому числі питання забезпечення 
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благоустрою населених пунктів; сфера освіти та науки; енергетична сфера як 

складова системи національної безпеки України); за функціями правового 

регулювання (регулятивні акти, охоронні акти, акти змішаної дії); за 

характером процедури ухвалення (акти, прийняті у спрощеній процедурі та 

акти, прийняті у загальній процедурі); за кількісним складом суб’єкта 

прийняття (акти, для прийняття якого достатньо рішення одного суб’єкта 

владних повноважень; акти, що ухвалюються колегіально; акти, що 

ухвалюються двома чи більше суб’єктами; акти, для ухвалення яких є 

необхідним здійснення погоджувальних процедур); за дотриманням вимог 

чинного законодавства адміністративні акти класифікуються на дійсні та 

недійсні (при цьому недійсність може встановлюватися з моменту його 

прийняття (нікчемні акти) та акти, недійсність яких вимагає звернення до 

адміністративного суду чи подання адміністративної скарги (оспорювані 

акти)); за змістом (акти, реалізація яких вимагає від суб’єкта владних 

повноважень вжиття активних дій чи утримання від певних дій); за 

встановленням допустимості періодичності застосування (адміністративні 

акти, багаторазове застосування яких є неможливим та недоцільним 

(наприклад, рішення про призначення та виплату разової грошової допомоги 

чи компенсації); періодичні (реалізація яких допускає багаторазове 

застосування).  

Обґрунтовано авторський підхід до розуміння адміністративного акта 

як рішення суб’єкту владних повноважень (органу державної влади, органу 

місцевого самоврядування, іншого суб’єкта, уповноваженого на здійснення 

публічно-владних функцій) у індивідуальній адміністративній справі, що 

проголошено в усній (словесній) формі, в письмовій документарній чи 

електронній формах, в автоматичному режимі (на підставі отриманих 

документів у машинозчитуваному форматі), в результаті якого виникають, 

змінюються чи припиняються відносини у сфері публічно-сервісної, 

контрольно-наглядової, інформаційно-орієнтовної діяльності держави. 
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З точки зору ефективності практики правозастосування, а також з 

врахуванням зарубіжного досвіду (Федеративної Республіки Німеччини, 

Республіки Польща, Республіки Естонії та ін.), обґрунтовано доцільність 

зосередження уваги на визначенні особливостей дотримання вимог 

відповідності вимогам чинного законодавства, що дозволяє відокремити 

нікчемні адміністративні акти (акти, недійсність яких визначається з моменту 

їх прийняття) та оспорювані адміністративні акти (що вимагають доведення 

їх недійсності у судовому порядку).  

До ознак адміністративних актів віднесено: каузальність правового 

регулювання; дуалізм нормативного впливу; публічний характер змісту його 

положень; їх спрямування на забезпечення прав та свобод приватної особи у 

сфері здійснення публічно-владних функцій держави, що визначає 

каузальний характер їх впливу; необхідність дотримання встановленої 

чинним законодавством процедури, форми та обсягу правосуб’єктності 

суб’єкта владних повноважень, що його ухвалює, що має безпосередній 

зв'язок із дотримання вимог чинності адміністративного акта; їх застосування 

з метою врегулювання індивідуальної справи, що не виключає можливості їх 

триваючої у часі реалізації; забезпечення можливості оскарження їх змісту, 

процедури ухвалення, що означає необхідність дотримання вимог прозорості 

та відкритості здійснення функцій публічного управління. 

3. Наголошено на відсутності єдності науково-практичних підходів до 

застосування термінів «дія адміністративного акта» та «чинність 

адміністративного акта». Визначено, що у дослідженнях В.П. Тимощука 

піднімаються питання чинності адміністративних актів та процедури 

припинення їх дії; Ф.Ф. Яхін здійснив спробу відокремити підстави набуття 

чинності та введення в дію індивідуальних адміністративних приписів як 

актів правозастосування; О.О. Мандюк здійснив порівняння категорій «дія», 

«чинність», «юридична сила» адміністративних актів. Встановлено, що 

спроба розмежування категорій «дія» та «чинність» була здійснена 

відповідно до положень рішення Конституційного Суду України №21-
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рп/2010 від 6 жовтня 2010 року, де визначено, що набуття чинності 

законодавчим актом пов’язується із моментом його «офіційного 

оприлюднення», що вимагає дотримання встановленої процедури.  

Обґрунтовано, що дія адміністративного акта пов’язується із 

дотриманням вимог відповідності часу, місця, та визначеного кола суб’єктів 

впливу, тоді як чинність адміністративного акта вимагає встановлення 

дотримання змістом його положень вимог, що до них висуваються, зокрема, 

однією із таких вимог є відповідність положенням Конституції України. 

Визначено, що умовами чинності адміністративного акта є: дотримання 

процедури його розробки, ухвалення та оприлюднення; дотримання вимог 

щодо встановленої форми адміністративного акта; відповідність змісту 

адміністративного акта положенням чинного законодавства України; 

спрямованість на виникнення, зміну та припинення публічно-управлінських 

відносин; наявність необхідного обсягу адміністративної правосуб’єктності у 

учасників публічно-управлінських правовідносин. Наголошено, що дія 

адміністративного акта при цьому пов’язується із його належним 

виконанням.  

Відзначено, що адміністративні акти мають відповідати не лише 

вимогам, що мають правові наслідки правозастосування, а і вимогам, які 

мають характер формальних вимог, що відображаються рівень професійної 

правової культури посадової особи адміністративного органу. Крім того є 

необхідним внести зміни до проєкту Закону України «Про адміністративну 

процедуру», статтю 66 якого доповнити вимогами щодо необхідності 

дотримання ряду вимог, які мають висуватися до оформлення 

адміністративного акта за його зовнішніми характеристиками, зокрема, 

шляхом нормативного закріплення вимог закріплення реквізитів 

адміністративного органу та особи, що є контрагентом у публічно-владних 

правовідносинах.  

4. Відзначено, що допустимість видання адміністративного акту у 

письмовій формі, в усній формі чи у формі конклюдентних дій відноситься 
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до широкого тлумачення форми адміністративного акту (А.М. Гвоздєва, О.О. 

Мандюк, В.П. Тимощук, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков та ін.). З’ясовано, 

що сутність вузького підходу до розуміння форми адміністративного акта 

полягає у допустимості його оприлюднення виключно у формі письмового 

документа (М.В. Демченка, І.В. Патерило та ін.). 

З врахуванням наявної судової практики, здобутків наукових 

досліджень, присвячених визначенню форм адміністративного акта 

обґрунтовано необхідність доповнення статті 66 проєкту Закону України 

№3475 від 14.05.2020 «Про адміністративну процедуру» таким положенням, 

як:  

«Допускається ухвалення адміністративного акта в усній формі без 

застосування вимоги щодо його подальшого документарного оформлення у 

разі, якщо зміст адміністративного акта виконується в момент його 

проголошення». 

Визначено, що згідно із положеннями новаційного законодавства 

України реалізація електронної письмової форми прийняття 

адміністративного акта є можливою і у автоматичному режимі, у разі 

ініціювання провадження у справі шляхом подання заяви за допомогою 

електронних засобів телекомунікаційного зв’язку. Підкреслено, що 

запровадження такої форми, як прийняття адміністративного акта в 

електронній письмовій формі в автоматичному машинозчитувальному 

форматі вимагає внесення змін до Закону України «Про електронні 

документи та електронний документообіг» від 22 травня 2003 року № 851-IV 

у частині допустимості реалізації такої форми адміністративного акта 

шляхом доповнення статті 8 частиною п’ятою такого змісту: 

«Допустимим та таким, що відповідає вимогам чинного 

законодавства, є рішення у справі, що оформлено у формі електронного 

документу, яке прийнято на підставі електронних документів у 

машинозчитувальному форматі та/або даних національних електронних 

інформаційних ресурсів в автоматичному режимі». 
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Зроблено висновок, що адміністративні акти за формою виявлення 

поділяються на акти, виражені: усно (словесно) (що можуть бути застосовані 

лише з врахуванням конкретних обставин індивідуальної справи, зокрема, 

якщо вимоги адміністративного акта можуть бути виконані в момент його 

проголошення); письмово (у простій документарній формі; у формі 

електронного документу; у формі електронного документу, прийнятого в 

автоматичному режимі на підставі електронних документів у 

машинозчитувальному форматі); конклюдентно (шляхом вчинення певних 

дій, які свідчать про вирішення справи по суті). 

Окремі теоретико-методологічні й практичні проблеми розділу 

висвітлено в авторських наукових працях [232; 241; 245; 255]. 
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РОЗДІЛ 3.  ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ ТА ВИКОНАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ 

 

3.1 Європейські та світові стандарти здійснення процедури 

прийняття адміністративних актів 

 

Інтеграція України в європейський правовий простір вимагає 

докорінного реформування правової системи та приведення її у відповідність 

до стандартів європейських інституцій. Європейські стандарти є тими 

вимогами, що забезпечують наближення правових систем та є важливим 

засобом гармонізації законодавства України та Європейського Союзу. 

Адаптація законодавства України до системи права Європейського Союзу 

відповідно до критеріїв, що висуваються Європейським Союзом щодо 

держав, які мають намір приєднатися до нього – це перший етап тривалого 

процесу наближення національної системи права, яка включає проміж іншого 

доктрину та судову і адміністративну практику. 

У демократичній державі обов’язковим елементом правової системи є 

законодавче регулювання відносин органів публічної адміністрації з 

приватними (фізичними та юридичними) особами. Як свідчать дослідження 

окремих авторів, впродовж другої половини ХХ сторіччя у цій царині у 

розвинених країнах напрацьовано низку обов’язкових правил. Так, у 

переважній більшості держав Європи протягом другої половини ХХ сторіччя 

відбувалася систематизація законодавства про адміністративну процедуру та 

прийняття окремих законодавчих актів (Австрія, Польща, Угорщина, Іспанія, 

ФРН, Данія, Болгарія, Італія, Нідерланди, Португалія, Естонія, Латвія тощо). 

На теренах колишнього СРСР декілька держав вже також прийняли загальні 

закони про адміністративну процедуру, зокрема, в Азербайджані, Білорусі, 

Вірменії, Грузії, Казахстані.  

Доцільно зазначити, що в науковій літературі з процесом кодифікації 

законодавства про адміністративну процедуру в 20-х роках ХХ століття 
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пов’язують виникнення адміністративного процедурного права в Європі 

[326]. Зокрема, при прийнятті адміністративних рішень, тобто рішень органів 

публічної адміністрації, які стосуються прав і обов’язків конкретних 

приватних осіб, вимагається забезпечити: права особи: бути вислуханою 

перед прийняттям негативного (несприятливого) рішення; на допомогу та 

представництво; на ознайомлення з матеріалами справи; обов’язки 

адміністративного органу обґрунтовувати несприятливі акти та зазначати 

порядок їх оскарження тощо. Ці та інші права особи і обов’язки 

адміністративних органів зафіксовано у законах про загальну 

адміністративну процедуру [10, с. 178]. 

На сучасному етапі наша держава активно рухається у напрямі 

інтеграції до європейського простору. Зокрема статтею 1 Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом до основних цілей 

асоціації віднесено посилення співробітництва у сфері юстиції, свободи та 

безпеки з метою забезпечення верховенства права та поваги до прав людини і 

основоположних свобод. На необхідності законодавчого врегулювання 

відносин органів публічної адміністрації з приватними (фізичними та 

юридичними) особами також наголошується в Угоді про асоціацію між 

Україною та ЄС (стаття 471 – Доступ до судів та адміністративних органів)  

[482]. 

У межах реалізації зазначених цілей актуальними є питання 

наближення національного адміністративного законодавства та практики 

його застосування до законодавства ЄС. Так, в преамбулі до Угоди про 

асоціацію йдеться про важливість для досягнення поставлених нею цілей, 

тісного співробітництва у рамках Організації Об’єднаних Націй (ООН), 

ОБСЄ та Ради Європи (РЄ). Адже адаптація вимог ключових документів, 

укладених в межах цих структур також сприятиме приведенню вітчизняної 

практики до європейських стандартів. 

Як слушно вказується у спеціальній літературі, право на оскарження є 

важливою складовою забезпечення відповідальності суб’єктів владних 
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повноважень перед населенням. Саме вказане визнається одним із базових 

принципів адміністративного права в Європі та знаходить свій вияв у 

багатьох документах Ради Європи та практиці Європейського суду з прав 

людини[199]. Наприклад, Директивою № 1382/2013 Європейського 

парламенту та Ради від 17 грудня 2013 року щодо створення програми 

правосуддя на період з 2014 по 2020 рік акцентовано увагу як на питаннях 

забезпечення доступу до судових процедур так і на можливосях 

використання альтернативних методів врегулювання спорів.  

Зокрема до основних документів Ради Європи, які мають значення в 

контексті проблем оскарження та здійснення процедури прийняття 

адміністративних актів, доцільно віднести наступні: 

1.  Резолюцію (77)31 Комітету міністрів Ради Європи державам-

членам про захист особи відносно актів адміністративних органів від 28.09.77 

р. (далі – Резолюція (77)31) [395];  

2. Рекомендацію R (80)2 Комітету міністрів Ради Європи державам-

членам щодо здійснення дискреційних повноважень адміністративними 

органами від 11.03.80 р. (далі – Рекомендація R (80)2) [396];  

3. Рекомендацію R (91)1 Комітету міністрів Ради Європи державам-

членам стосовно адміністративних санкцій від 13.02.91 р. (далі – 

Рекомендація R (91)1) [398];  

4. Рекомендацію Rec (2001)9 Комітету міністрів Ради Європи 

державам-членам стосовно альтернативних методів урегулювання спорів між 

адміністративними органами і приватними особами від 05.09.2001 р. (далі – 

Рекомендація Rec (2001)9) [399];  

5. Рекомендацію Rec (2003)16 Комітету міністрів Ради Європи 

державам-членам про виконання адміністративних рішень і судових рішень у 

сфері адміністративного права від 09.09.2003 р. (далі – Рекомендація 

(2003)16) [400]. 

Найбільш вагомою задля розуміння поняття «адміністративного акта» у 

документах Ради Європи доцільно визначити Резолюцію (77)31, яка містить 
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широкий підхід до цього поняття, та охоплює не лише акти адміністративних 

органів влади, але й будь-які заходи або прийняті рішення, які за своїм 

характером безпосередньо впливають на права або інтереси як фізичних осіб, 

так і юридичних, в ході здійснення публічної влади. Вказує основним 

критерієм відмежування адміністративних актів від інших подібних актів те, 

що ці акти приймаються у зв’язку зі здійсненням публічно-владних 

повноважень, незалежно від того, чи є суб’єктом цих повноважень орган 

державної влади або ж будь-який інший орган чи особа, яким ці 

повноваження делеговано. Утім у п. 10 пояснювальної записки до Резолюції 

вказано, що нею не охоплюються акти, які приймаються за наслідками 

судової процедури, кримінального розслідування і законодавчого процесу. 

Так, якщо адміністративний акт, наданий у письмовій формі, несприятливо 

впливає на права, свободи або інтереси особи, то в ньому зазначаються 

звичайні засоби правового захисту проти такого впливу, а також строки для 

їх використання.  

Разом з тим звичайні засоби не охоплюють конституційну скаргу, 

звернення до омбудсмана чи міжнародних судових установ тощо. Так, згідно 

п. 34 пояснювальної записки до Резолюції (77)31, ці засоби включають у себе 

звернення до органів, які компетентні переглядати адміністративні акти по 

суті, а отже, ідеться про оскарження цих актів у судовому і позасудовому 

порядку.  

Ці засоби повинні бути ефективними, тобто такими, що надають особі 

реальну можливість через оскарження домогтися перегляду цих актів [199]. 

У п. 28 пояснювальної записки до Резолюції (77)31також наголошується на 

необхідності надання мотивації при ухваленні адміністративних актів, 

оскільки вивчення мотивів, якими керувався владний суб’єкт, є важливим 

для скаржника при вирішенні питання доцільності оскарження акта.  

Рекомендацією R (80)2 закріплюється, що акт, прийнятий у ході 

здійснення дискреційних повноважень, підлягає контролю щодо його 

законності з боку суду або іншого незалежного органу. Такий контроль не 
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виключає можливості попереднього контролю з боку адміністративного 

органу, уповноваженого приймати рішення щодо його законності та суті 

справи. Таким чином, контроль за адміністративними актами може 

відбуватися в порядку поступового адміністративного і судового оскарження 

цих актів, причому обов’язкова адміністративна скарга не є, відповідно до 

Рекомендації R (80)2, порушенням європейських стандартів, за умови, що 

відомчий контроль не перешкоджає судовому.  

Пунктами 7, 10 Додатку до Рекомендації R (80)2 наголошується на 

необхідності мотивування адміністративних актів і на праві контролюючих 

органів на отримання інформації, пов’язаної з ухваленням певного публічно-

владного рішення. Згідно з п. 43 Додатку до Рекомендації R (80)2, метою 

контролю за адміністративними актами є забезпечення їх законності та 

«якісності».  

На жаль Рекомендація R (80)2 чітко не формулює, що доцільно 

розуміти під якістю адміністративного акта, але окремі автори припускають, 

що йдеться, зокрема, про вимоги, що випливають з верховенства права 

(розумність, добросовісність, пропорційність, розсудливість тощо). Це 

означає, що при оскарженні подібних актів законність не повинна 

тлумачитись органами, які здійснюють контроль, суто формально; скаржник 

повинен мати можливість посилатися не лише на невідповідність акта певній 

нормі закону, але й на порушення наведених вище принципів, які призвели 

до зниження «якості» адміністративного акта  [199]. 

У Рекомендації Rec (2001)9 підкреслюється важлива роль позасудових 

засобів врегулювання спорів, що сприяє полегшенню доступу до правосуддя 

і зменшенню надмірного навантаження на суди. Крім того, ця рекомендація, 

як і Рекомендація R (80)2, передбачає, що внутрішній розгляд (у термінах 

вітчизняного законодавства йдеться про адміністративне оскарження та 

здійснення відомчого контролю) може бути обов’язковим і, тим самим, 

передувати зверненню до суду (розділ ІІІ Додатку до Рекомендації Rec 

(2001)9). Необхідно відмітити, що Рекомендація Rec (2001)9 згадує про низку 
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способів урегулювання спорів за участю адміністративних органів: 

внутрішній розгляд, мирова угода, арбітраж, примирення. В аспекті проблем 

оскарження сьогодні в Україні функціонує тільки інститут внутрішнього 

розгляду і обговорюється можливість запровадження арбітражу 

(третейського розгляду) і примирення у публічно-правових справах [165; 101, 

с. 13]. 

Рекомендація (2003)16 містить положення, які стосуються наслідків 

оскарження особою адміністративного акта. У розділі І Додатку до 

Рекомендації вказується, що якщо у законодавстві не передбачено, що подача 

апеляції на рішення автоматично зупиняє виконання даного рішення, 

приватним особам має бути надана можливість звернутися до 

адміністративних або судових органів з клопотанням про зупинення 

виконання оспорюваного рішення для захисту їх прав та інтересів. При цьому 

ця правомочність (клопотати про зупинення рішення) має бути реалізована 

приватною особою у розумні строки, щоб не створювати без необхідності 

перешкод для діяльності адміністративних органів і забезпечити законну 

достовірність. Пунктом 2 розділу І Додатку до Рекомендації наголошується 

на необхідності гарантування права на оскарження примусового виконання 

рішень адміністративних органів. Крім того, Рекомендація (2003)16 звертає 

увагу на обов’язок держави забезпечити виконання у розумний строк 

судових рішень, ухвалених відносно адміністративних органів.  

Рекомендація R (91)1 містить положення, що стосуються оскарження 

рішень про застосування адміністративних стягнень, а саме про притягнення 

до адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачені 

КУпАП та накладення всіх стягнень, що належать до адміністративно-

правової сфери. Відповідно до принципу 8, закріпленого в Рекомендації R 

(91)1, адміністративний акт про застосування санкцій підлягає щонайменше 

перевірці на законність перед незалежним і неупередженим юрисдикційним 

органом, створеним на підставі закону. Оскільки оскарження є однією з форм 

перегляду, а отже, особі, яку притягнуто до адміністративної 
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відповідальності, іншим зацікавленим особам, має бути гарантовано право на 

оскарження відповідного адміністративного акта. Рекомендація R (91)1 

говорить про те, що перегляд рішень про застосування адміністративних 

стягнень включає в себе перегляд справи по суті. Юрисдикційний орган, 

який здійснює перегляд, не повинен бути зв’язаним обставинами чи фактами, 

встановленими у такому адміністративному акті, а скаржник може апелювати 

щодо невстановлення чи неврахування певних обставин як підстави для його 

скасування.  

Крім наведених документів Ради Європи досліджувана проблематика 

не вичерпується. Зокрема, Рекомендація R (84)5 Комітету міністрів Ради 

Європи державам-членам про принципи цивільного судочинства, спрямовані 

на удосконалення судової системи, від 28.02.84 [397] хоч і не має прямого 

відношення до судового адміністративного процесу, проте її положення 

можуть бути використані як відправні засади розвитку законодавства, яке 

регламентує здійснення правосуддя в адміністративних справах.  

Безумовно вагоме значення для розуміння європейських стандартів 

адміністративно-правового оскарження має практика Європейського суду з 

прав людини. Нагадаємо, що згідно зі ст. 17 Закону України «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» [305] 

суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і 

основних свобод та практику ЄСПЛ як джерело права. Крім того, 

враховувати розуміння принципу верховенства права у практиці 

Європейського суду вимагає й КАС України.  

Це означає, що аналіз рішень суду має не лише доктринальне значення 

і слугує підґрунтям для покращення правового регулювання, але й підлягає 

безпосередньому використанню суддями у процесі вирішення справ і через 

це впливає і на практику органів, які здійснюють публічне управління  [199]. 

Зокрема адміністративно-правова проблематика зустрічається у 

практиці суду, яка стосується багатьох статей Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод. Відповідно до ст. 13 Конвенції, кожен, чиї 
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права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на 

ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо 

таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні 

повноваження. Отже, практика Європейського суду з прав людини за цими 

статтями має безпосереднє відношення до питань судового і позасудового 

захисту прав і законних інтересів приватних осіб. Стаття 1 Першого 

Протоколу до Конвенції передбачає, що кожна фізична або юридична особа 

має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений 

своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених 

законом і загальними принципами міжнародного права.  

Під час розробки й ухвалення Конвенції, як випливає з буквального 

розуміння положень статті 6, передбачалося, що вона поширюватиметься 

саме на справи, що розглядаються в порядку кримінального й цивільного 

судочинства, про адміністративні справи не йшлося [12, с. 421].  Однак 

згодом суд почав поступово розширювати своє розуміння ст. 6. Так, у справі 

«Цимерман і Штайнер проти Швейцарії», в якій йшлося про судове 

оскарження рішення адміністративного органу (оціночної комісії) щодо 

визначення розміру державної компенсації на користь заявників, ЄСПЛ 

вказав, що у даному випадку права заявників підпадають під дію ст. 6, 

оскільки ці права є по суті приватними [440]  Подібний підхід 

прослідковується і у справі «Церква села Сосулівка проти України». Проміж 

інших подібних справ доцільно вказати: «OVR проти Російської Федерації» 

[437] щодо питань діяльності юридичних осіб публічного права – 

професійних об’єднань, створених на основі обов’язкового членства; справа 

«Фельдебрюгге проти Нідерландів» [12, с. 421] – щодо припинення надання 

соціальних пільг у сфері медицини; справа «Гавриленко проти Російської 

Федерації» щодо нарахування та індексації соціальних пільг [439]. У справах 

щодо притягнення до адміністративної відповідальності (і, відповідно, 

оскарження рішень про накладення адміністративних стягнень), ЄСПЛ 

вказав, що у деяких випадках ці справи можуть підпадати під дію ст. 6 
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Конвенції, якщо проступки, визначені в національному законодавстві як 

адміністративні, за своєю природою є кримінально-правовими, або характер 

обтяжень, які накладаються на особу настільки серйозні, що можна казати, 

що вона фактично притягнута до кримінальної відповідальності [508].  

В аспекті наведеного, ми погоджуємося з тими вченими, які вказують, 

що європейські стандарти у сфері адміністративного оскарження 

перетворилися на доволі складний комплекс вимог, які накладаються на 

державу як у вимірі правового регулювання даних питань, так і щодо 

забезпечення належного функціонування судової влади та доступу до 

правосуддя [199]. 

Взагалі правові стандарти встановлюються у сферах правового 

регулювання, в яких необхідно типологізувати поведінку відповідних 

суб’єктів права з метою усунення юридичних колізій або «підготовки» певної 

сфери суспільних відносин для більш високого рівня уніфікованого 

регулювання  [402]. 

Етимологічний аналіз поняття «стандарт» вказує, що даний термін 

тлумачиться як загальноприйнятий взірець, типова форма, норма, шаблон 

чого-небудь; те, що позбавлене індивідуальних особливостей [429]. 

Сьогодні правові стандарти використовуються для адаптації 

національних правових систем у межах європейського правового простору до 

європейських міждержавних правових систем. Вони містять принципи та 

норми права, які визнані державами-учасницями у межах міждержавно-

правових систем, зафіксовані у міжнародно-правових актах та документах і 

сприяють правовій інтеграції національних правових систем у міжнародну 

спільноту [198]. 

Задля оптимальної стандартизації спеціальні комітети Ради Європи 

розробили Принципи адміністративного права, які визначають відносини між 

адміністративними органами та приватними особами [532]. Ці принципи 

мають на меті забезпечити ефективні засоби контролю за адміністративними 

актами та діями органів державного управління, які порушують права та 
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інтереси громадян. Вони є своєрідними гарантіями, стандартами, які 

гарантують мінімальний рівень захисту суб’єктивних прав громадян у 

державному управлінні [402]. 

Запровадження у правозастосовну діяльність публічних органів влади 

зазначених принципів має важливе значення для ефективного регулювання 

адміністративно-процедурних відносин суб’єктів владних повноважень із 

іншими суб’єктами адміністративних правовідносин, адже саме принципи є 

тим необхідним підґрунтям, яке дозволяє захистити права і законні інтереси 

будь-якої особи у взаємовідносинах із державою, сприяє обмеженню проявів 

бюрократизму, свавілля та корупції з боку службовців, підвищенню 

ефективності роботи органів державної влади [433, с. 150]. 

Доцільно вказати, що сучасні вітчизняні та зарубіжні науковці-

адміністративісти визначають цілу низку принципів застосування 

адміністративних процедур. Зокрема В. Тимощук серед найважливіших 

принципів, які є вихідними для адміністративно-процедурної діяльності, 

виокремлює принципи законності, рівності, публічності, оперативності, 

ефективності та підконтрольності [10, с. 32]. 

Окремі автори пропонують розподіл принципів адміністративних 

процедур на групи, відповідно до тих чи інших критеріїв. Так, виділяють 

загальні, загально-правові, та галузеві [10, с. 32]. Деякі вчені поділяють такі 

принципи на загально-правові, які визначають фундаментальні положення у 

контексті адміністративно-процедурної діяльності та мають загально-правове 

значення, і галузеві, що закріплюють сутність власне адміністративно-

процедурної діяльності. Інші в основу розподілу основних принципів 

адміністративних процедур пропонують покласти критерій об’єкту правового 

регулювання, виділяючи, таким чином, дві групи принципів:  

1) Організаційні: принцип компетенції, принцип рівності усіх осіб, 

які беруть участь в адміністративній справі, перед законом і перед органом, 

що вирішує справу, принципи диспозитивності та публічності, принцип 
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відповідальності органу, посадової особи, і осіб, які беруть участь у справі, за 

обґрунтованість та законність дій та рішень. 

2) Функціональні: принципи транспарентності, формальної істини 

та процесуальної економії [77]. 

На нашу думку найбільш оптимальним є розподіл принципів на дві 

основні групи, загальні та спеціальні. Отже, серед загальних принципів 

адміністративної процедури, що є традиційними для адміністративного права 

та процесу в цілому, перш за все, доцільно виділити принцип верховенства 

права, який є пріоритетним принципом у будь-якій правовій державі та 

основоположним для усієї сукупності принципів у сфері застосування 

адміністративної процедури [433]. 

Доцільно підкреслити, що окремі принципи адміністративної 

процедури виходять з документів Ради Європи щодо захисту прав особи у 

відносинах з адміністративними органами. Зокрема, це стосується принципів 

обґрунтованості, безсторонності (неупередженості) адміністративного 

органу, пропорційності (включно з застосуванням повноваження з належною 

метою), гарантування права особи на участь в адміністративному 

провадженні, гарантування правового захисту [349]. 

З 2005 року більшість з вищеназваних принципів було закріплено у 

Кодексі адміністративного судочинства України. Спочатку це була частина 3 

статті 2, а з 2017 року – частина 2 статті 2. І хоча це питання прямо і не 

належить до предмету регулювання КАС України, але у 2005 році була 

зроблена спроба через судовий розгляд справ впливати на адміністративну 

практику [263, с. 35]. 

Зміст принципів адміністративної процедури розкривається у статтях 4-

19 проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру», а також в 

інших його положеннях. У статті 4 проєкту перераховуються загальні 

принципи адміністративної процедури, зокрема, принцип верховенства 

права, законності, рівності учасників адміністративного провадження перед 

законом та інші[263, с. 35]. Проте, доцільно зазначити, що поряд із 
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загальними принципами публічно-правових відносин в ньому закріплено й 

низку нових спеціальних принципів адміністративної процедури, як-то 

принципи ефективності, використання повноважень з належною метою, 

пропорційності, безсторонності (неупередженості) адміністративного органу, 

добросовісності, розсудливості, презумпції правомірності дій і вимог особи. 

У зв’язку з цим, видається доцільним розмежування загальних та 

спеціальних принципів адміністративної процедури, як це має місце в 

європейському адміністративному процедурному праві.  

Так, аналіз європейських стандартів взаємовідносин органів публічної 

адміністрації з громадянами дозволяє дійти висновку про застосування 

класифікації принципів за двома основними групами стосунків органів 

публічної адміністрації з громадянами [20]:  

1. Матеріальні (базові): принцип законності, принцип рівності перед 

законом, принцип відповідності статутним цілям, принцип пропорційності, 

принцип об’єктивності та безсторонності, принцип захисту довіри до закону 

та законодавчо закріплених прав, принцип відповідальності та  

2. Процедурні: принцип доступу до адміністративних (публічних) 

послуг; право бути почутим; право на представництво та допомогу; принцип 

розумного строку (терміну), принцип повідомлення, пояснення причин та 

визначення засобів захисту прав і апеляцій, принцип виконання 

адміністративних рішень [263, с. 35]. 

У європейській науці адміністративного права такий поділ принципів 

на матеріальні (базові) та процедурні є традиційним [389].   

Крім того, європейська наука адміністративного права виокремлює  

принципи адміністративного права в аспекті діяльності публічної 

адміністрації (принципи належної адміністрації (good administration) та 

принципи належного урядування (good governance) [296, с. 35]), більшість з 

яких можуть бути віднесені до принципів, що впливають на адміністративну 

процедуру.  
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Отже, статтею 5 проєкту Закону України «Про адміністративну 

процедуру» закріплено принцип верховенства права. Зокрема у спеціальній 

літературі вказується, що принцип верховенства права означає 

співвідношення права і політики, економіки, ідеології, а також інших 

соціальних норм, моралі, звичаїв тощо, яке полягає у пріоритеті права щодо 

них [5, с. 72-79].  Принцип верховенства права має визначальне ідеологічне 

та практичне значення. Для його правильного розуміння та застосування 

необхідне насамперед розрізнення права і закону, адже й закон може бути 

неправовим за своїм змістом або за процедурою його прийняття [70, с. 544]. 

Принцип верховенства (панування) права отримав доктринальне 

тлумачення завдяки відомому англійському вченому-конституціоналісту 

Альберту Вен Дайсі, який вислів «rule of law» вперше застосував у 1875 році 

для визначення однієї з особливостей англійської конституції. Доктрина 

верховенства права А. Дайсі, як відмічають сучасні дослідники, складається з 

трьох основних ідей [70, с. 35]:  

1) право є вищим та протилежним деспотичній владі. Також 

підкреслено, що уряди не повинні мати широких дискреційних повноважень, 

вони обов’язково мають бути хоча б певною мірою обмежені;  

2) кожна людина має бути рівною перед законом, що означає, 

незалежно від того, ким вона є, у випадку порушення закону розгляд (у суді) 

буде відбуватися за тими ж законами;  

3) основним джерелом права виступають природні права людини. 

Кожна людина у суспільстві повинна мати свої права та свободи, які 

дозволяють їй роботи все, що вона бажає. Кожний, чиї права порушені, має 

право на судовий захист [263, с. 38]. 

Суб’єкт владних повноважень, вирішуючи конкретну індивідуальну 

справу, відповідно до даного принципу, має розглядати право не як закон чи 

систему нормативних актів. Відповідно, як втілення справедливості, рішення 

адміністративного органу повинно бути справедливим. 
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Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи вказує, що під час 

здійснення повноважень органи публічної влади повинні забезпечити баланс 

між індивідуальними інтересами та інтересами суспільства, якому вони 

служать, іншими словами – задовольнити «публічний інтерес». 

Адміністративне право регулює відносини щодо здійснення повноважень 

органами публічної влади і передбачає контроль за таким здійсненням. У 

деяких державах є спеціальні адміністративні провадження та створено 

адміністративні суди, які вирішують спори, що виникають у зв’язку зі 

здійсненням повноважень органами публічної влади, тоді як в інших 

державах такі спори розглядаються судами загальної юрисдикції [263, с. 35]. 

У багатьох випадках також передбачено позасудовий перегляд рішень, 

ухвалених органами публічної влади. Враховуючи привілейоване становище 

органів публічної влади у демократичних суспільствах і публічний характер 

їхньої діяльності, природно, що верховенство права є основним джерелом 

багатьох принципів. Верховенство права гарантує, що всі (приватні особи та 

органи публічної влади) підпорядковуються закону; що є принцип юридичної 

визначеності та що кожен знає про свої права та обов’язки, які захищаються 

законом; що органи публічної влади не можуть діяти в свавільний спосіб; що 

належне застосування норм закону забезпечується незалежною й 

безсторонньою судовою владою, чиї рішення виконуються; що права 

людини, насамперед принципи рівності й недискримінації, поважаються 

[112]. 

Сучасне тлумачення змісту та основних критеріїв (вимог) принципу 

верховенства права дістало закріплення, зокрема, у рішеннях Європейського 

суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо застосування положень Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї [263, с. 

35]. За результатами проведеної систематизації рішень ЄСПЛ, що містять у 

собі положення про верховенство права, серед основних груп рішень, у яких 

сформульовано посилання на концепцію або принцип верховенства права (з 

урахуванням того, що в одній справі чи рішенні може міститися дві та більше 
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ознак, істотних елементів принципу верховенства права відповідно до їх 

розуміння, сформованого судовою практикою ЄСПЛ) [537], можна виділити 

й ті, які безпосередньо стосуються діяльності публічної адміністрації:  

- Рішення ЄСПЛ, у яких містяться вимоги щодо якості закону, в тому 

числі щодо законного обмеження здійснення прав та свобод людини. 

Узагальнюючи вироблені судовою практикою ЄСПЛ критерії відповідності 

якості закону принципу верховенства права, до основних критеріїв треба 

віднести: точність формулювання, наявність чітких та детально розроблених 

правил, а також гарантій у національному законодавстві, дієвість цих 

гарантій відносно особи, відсутність «хитрощів» та різного роду провокацій. 

Так, у Cправі Крюслен проти Франції від 24 квітня 1990 року (The Case of 

Kruslin v. France) визначено, що «вимога передбачуваності розрахована на те, 

що особа може «передбачити», коли влада планує вчинити певні дії та, 

відповідно скоригувати свою поведінку. Тому формулювання закону повинні 

бути достатньо ясними та зрозумілими, з тим, щоб надати громадянам 

необхідну інформацію щодо обставин та умов, за яких публічна влада 

наділяється повно важеннями для прихованого та потенційно небезпечного 

втручання у здійснення прав особи» [111]. 

- Рішення ЄСПЛ, у яких встановлені межі дискреційних повноважень 

та вимоги щодо обмеження свавілля органів публічної влади у відповідності 

до принципу верховенства права. Важливою вимогою, тісно пов’язаною з 

дотриманням принципу верховенства права, є захист від свавілля з боку 

органів державної, в т.ч. виконавчої влади. У цьому зв’язку слід враховувати 

важливість закріплення на рівні закону меж дискреційних повноважень 

відповідних органів влади.  

- Рішення ЄСПЛ, що містять вимоги щодо ефективного контролю за 

реалізацією прав і основоположних свобод людини, що гарантуються 

Конвенцією та першочергово пов’язується з реалізацією принципу 

верховенства права. Важливим критерієм також виступає наявність 

ефективного контролю, тобто відповідних контрольних процедур, які 
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повинні містити контрольні механізми, встановлені відповідно до закону з 

метою попередження свавілля органів виконавчої влади в реалізації прав 

людини. Звичайно, такий контроль має здійснюватися судовою владою, 

щонайменше як останній засіб – судовий контроль надає найкращі гарантії 

незалежності, безсторонності та належної процедури [263, с. 41]. 

В адміністративно-процедурному законодавстві зарубіжних країн 

пряме згадування принципу верховенства права не зустрічається. Проте 

доцільно згадати специфіку німецького підходу до принципу верховенства 

права, а точніше до принципу правової держави, який означає підкорення 

діяльності публічної влади праву та, в свою чергу, включає низку інших 

принципів, зокрема законності, рівності перед законом, неупередженості, 

пропорційності тощо.  

Так само процедурне законодавство Республіки Казахстан закріплює 

принцип законності, справедливості, відповідності, пріоритету прав, охорони 

права на довіру тощо. Крім того ч. 2 ст. 6 закріплюється, що «встановлені в 

цьому розділі принципи адміністративних процедур не є вичерпними і не 

можуть бути перешкодою для застосування інших принципів права» [147]. 

Загалом європейській правовій доктрині притаманно поняття 

«справедливої процедури», яке включає право особи бути вислуханою до 

прийняття рішення, право доступу до матеріалів справи, право на допомогу 

та представництво в адміністративній процедурі, обов’язок 

адміністративного органу мотивувати своє рішення, обов’язок повідомляти 

особі порядок оскарження адміністративного акта [349].  Без виконання 

зазначених обов’язків адміністративний орган не має права прийняти 

рішення. І це також можна вважати проявом принципу верховенства права в 

адміністративній процедурі, адже вся діяльність адміністративного органу 

спрямована на «добре (належне) адміністрування» (good administration), 

врахування думки заінтересованих осіб, максимально неконфліктне та 

справедливе вирішення справи [263, с. 42]. 
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Як прояв принципу верховенства права в діяльності адміністративних 

органів можна розглядати і так зване правило про «захист довіри» [21, с. 191]. 

Зокрема, у законодавстві зарубіжних країн, орієнтованих на німецьку 

адміністративно-правову доктрину визначаються умови, за наявності яких 

навіть порушення законності є недостатньою підставою для відкликання або 

скасування адміністративного акта. Так, у німецькому законодавстві, яке 

гарантує захист «довіри», не можна визнати недійсним адміністративний акт, 

якщо особа, яка отримує вигоду, використала допомогу або розпорядилась 

майном так, що не може чи може тільки при непомірних витратах повернути 

справу до попереднього становища [121]. Аналогічний механізм використано 

у казахському процедурному законодавстві (ст. 13[147] ), а також і 

укладачами проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру» [263, 

с. 43]. 

Однією із складових загального принципу верховенства права є 

принцип пропорційності, спрямований на забезпечення неможливості 

обмеження основних прав та свобод людини і громадянина, захист від 

необмеженого панування державних інтересів над інтересами особистості. 

Зокрема заходи, вжиті органами публічної влади для виконання своїх 

повноважень, не повинні бути надмірними стосовно впливу на права й 

інтереси осіб і мають бути необхідними та застосовуватись тою мірою, якою 

вимагається для досягнення бажаної мети [534]. 

Зокрема європейська доктрина закріплює, що пропорційність є 

всеосяжною вимогою в державі, яка керується принципом верховенства 

права. Органи публічної влади можуть обмежувати права осіб у відносинах з 

державою лише в тому обсязі, у якому це потрібно для захисту публічного 

інтересу. Необхідно встановити «справедливий баланс» між загальним 

інтересом суспільства і вимогою захисту основоположних прав людини. 

Принцип пропорційності буде порушено в разі недотримання таких вимог. 

Має бути обґрунтований зв’язок між цілями, які лежать в основі діяльності 

органів публічної влади, і засобами, обраними для їхнього досягнення. Будь-
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яке обмеження прав людини або втручання в них має бути належним і 

необхідним, а цілі неможливо досягнути жодними іншими засобами. 

Заборона на використання надмірних засобів зобов’язує органи публічної 

влади застосовувати лише ті засоби, що необхідні для досягнення бажаного 

результату. ii. Має бути обґрунтований зв’язок між обмеженням, накладеним 

на ту чи іншу особу, та публічним інтересом, який необхідно захистити. Таке 

обмеження, накладене на ту чи іншу особу, має обґрунтовано 

співвідноситися із благом, яке отримує суспільство [20]. 

Принцип пропорційності спрямовано насамперед на обмеження 

дискреційної влади адміністративних органів [263, с. 35]. Європейський 

досвід та, зокрема, Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи щодо 

здійснення дискреційних повноважень адміністративними органами, 

передбачає, що адміністративний орган при здійсненні дискреційних 

повноважень повинен:  

1) не переслідувати інших цілей, ніж ті, для яких дискреційне 

повноваження було надано;  

2) дотримуватися об’єктивності та неупередженості, враховуючи тільки 

ті факти, які стосуються конкретної справи;  

3) дотримуватися принципу рівності перед законом шляхом 

запобігання несправедливої дискримінації;  

4) зважати на будь-які негативні наслідки, які може мати його рішення 

для прав, свобод та законних інтересів осіб, та співвідносити їх з цілями 

органу;  

5) приймати рішення протягом розумного строку;  

6) керуватися загальними адміністративними вказівками, враховуючи 

при цьому конкретні обставини окремої справи [396]. 

Як слушно вказують автори науково-практичного коментаря проєкту 

Закону України «Про адміністративну процедуру», принцип пропорційності 

стосується не лише адміністративного акта, тобто кінцевого рішення у 

справі, а й процедурних рішень, дій та бездіяльності. Таким чином, щодо 
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будь-якої діяльності адміністративного органу мають бути чітко відображені 

обов’язки: використовувати повноваження лише з метою, з якою це 

повноваження надано; зважати на негативні наслідки своїх рішень, дій та 

бездіяльності; співвідносити цілі прийняття рішення та умови їх досягнення 

[263, с. 35]. 

Зокрема практика ЄСПЛ закріплює наступне. Так, у справі «Соерінг 

проти Сполученого Королівства» (Soering v. the United Kingdom) заявник 

скаржився на те, що його екстрадиція до Сполучених Штатів Америки, де 

йому загрожувала смертна кара, порушує статтю 3 Європейської конвенції з 

прав людини. У справі «Гуттен-Чапська проти Польщі» (HuttenCzapska v. 

Poland) заявниця була одним із багатьох орендаторів нерухомості в Польщі, 

які постраждали від обмежувальної системи контролю оренди. В обох 

справах Європейський суд з прав людини зауважив, що «пошук 

справедливого балансу між вимогами загального інтересу суспільства та 

вимогами захисту основоположних прав особи є наскрізним елементом усієї 

Європейської конвенції з прав людини». Див. також справу «Ксінтарас проти 

Швеції» (Xintaras v. Sweden), у якій Європейський суд з прав людини визнав, 

що вилучення у заявника посвідчення водія не порушило його майнового 

права відповідно до статті 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з 

прав людини. Суд постановив, що вилучення посвідчення було передбачено 

національним законодавством і мало легітимну мету – встановлення 

справедливого балансу між загальними інтересами шведського суспільства та 

індивідуальними інтересами заявника [20]. 

Системний аналіз змісту статей 12 та 14 проєкту Закону України «Про 

адміністративну процедуру», в яких розкривається сутність принципів 

пропорційності (стаття 12) та «своєчасності та розумного строку» (стаття 14 

проекту) в поєднанні із практикою Європейського суду з прав людини та 

відповідних актів РЄ, дає підстави для висновку про дещо різні підходи у 

розумінні сутності запропонованих принципів адміністративної процедури  

[263]. Так, з аналізу змісту статті 12 проєкту Закону України «Про 
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адміністративну процедуру» не видається можливим чітко і ясно зрозуміти 

сутність принципу пропорційності, який в європейській доктрині та практиці 

ЄСПЛ визначається як необхідна складова принципу верховенства права. 

Своєю чергою, принцип пропорційності зводиться до обов’язку 

адміністративного органу під час вирішення адміністративної справи 

зберігати баланс між цілями та завданнями, на досягнення яких спрямований 

адміністративний акт, і будь-якими можливими негативними наслідками для 

прав, свобод та інтересів особи, які можуть настати в результаті прийняття 

адміністративного акта [11, с. 95].  

Аналогічний підхід до розуміння сутності цього принципу міститься в 

статті 52 Хартії основоположних прав ЄС, 2000 р. [492]. та інших актах 

первинного і вторинного права ЄС. В контексті рекомендацій та резолюцій 

органів РЄ принцип пропорційності тлумачиться в світлі гармонізації 

публічних і приватних інтересів, а також обмеження адміністративного 

розсуду. 

Критерій «своєчасності», відображений в ч. 2 статті 14 проєкту Закону 

України «Про адміністративну процедуру», розглядається в практиці ЄСПЛ 

як один із необхідних елементів принципу пропорційності, який серед іншого 

передбачає, що дії та рішення органу влади повинні бути своєчасними та 

необхідними, спрямованими на досягнення відповідної мети, а спричинені 

цими діями або рішеннями негативні наслідки не можуть виходити за межі 

рівня, необхідного для досягнення поставленої мети [263]. Натомість 

критерій «розумного строку» розгляду справи взагалі має самостійне 

значення в практиці ЄСПЛ і переважно розуміється в аспекті судочинства. 

Відповідно до ч. 3 ст. 2 КАС України принцип розумного строку охоплює як 

необхідність дотримання часових рамок, що визначені у нормативно-

правових актах, так і неможливість невиправданого для конкретної ситуації 

зволікання. Західна наукова доктрина принцип оперативності у сфері 

адміністративної процедури розуміє через категорію обмеження діяльності 

органів адміністративного типу «розумним часом». Даний період часу 
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залежить від комплексу таких факторів, як ступінь складності справи, яку 

розглядають; невідкладність рішення; кількість осіб, залучених до справи, 

тощо [263, с. 35]. 

Як вказують окремі дослідники, розуміння верховенства права як 

формальної законності є домінантним для лібералізму і капіталізму і 

найбільш поширене серед теоретиків права. Його найважливішою рисою є 

передбачуваність [468, с. 138]. 

Саме передбачуваність є основою одного з фундаментальних та 

основоположних для реалізації, захисту прав та інтересів кожної особи 

принципу – принципу правової визначеності, який є одним зі складових 

принципу верховенства права, та керівною засадою під час здійснення 

адміністративними органами своїх владних обов’язків та повноважень. 

У демократичному суспільстві правова визначеність визнається однією 

з основоположних цінностей, це саме той принцип, який покликаний надати 

можливість учасникам правовідносин передбачити результати своїх дій, 

разом з тим передбачає і прогнозованість судових рішень за результатами 

розгляду спорів. Більшість дослідників визначають принцип правової 

визначеності, як сукупність вимог до організації та функціонування правової 

системи з метою забезпечення стабільного правового становища особи 

шляхом вдосконалення процесів як правотворчості, так і правозастосування  

[431]. 

Вимога визначеності – одна з найсуттєвіших, що пред’являються як до 

правових актів, так і до судових вердиктів. При цьому правова визначеність 

як елемент верховенства права постулюється в таких проявах: непорушність і 

нескасовуваність набутих законних прав (vested rights); законні очікування 

(legitimate expectations) – право особи розраховувати на сталість 

законодавства; незворотність закону й неможливість застосування закону до 

особи, яка не могла знати про його існування (non-retroactivity) [213; 201, с. 

127]. 
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Головним аспектом принципу правової визначеності є визначеність 

норми, яка становить неодмінну властивість права. Визначеність процесу 

створення та застосування правових норм забезпечує чіткість і злагодженість 

діяльності відповідних юридичних механізмів. Норма права постулюється як 

загальнообов’язкове формальне правило належної поведінки, що 

встановлюється та забезпечується державою, закріплене й оприлюднене в 

офіційних актах, спрямоване на регулювання суспільних відносин шляхом 

визначення прав і обов’язків їхніх учасників [501, с. 159]. 

У розкритті принципу правової визначеності важливу роль відіграє 

Європейський суд з прав людини, який у своїй практиці часто наголошує на 

важливості цього принципу. Європейський принцип правової визначеності 

походить від німецького принципу Rechtssicherheit (дослівно – правова 

безпека), метою якого є забезпечення чіткості змісту законодавства та який 

переважно застосовується у справах щодо ретроактивної дії законодавства; 

принцип захисту законних очікувань походить від німецького Vertrauenschutz 

(дослівно – захист довіри), метою якого є забезпечення того, щоб кожен, хто 

має довіру до легальності рішень і дій публічної адміністрації, підлягав 

захисту [536]. 

Разом з тим, принцип правової визначеності знаходить своє 

відображення у джерелах права ЄС і застосовується у практиці ЄСПЛ, є 

спільним для правопорядків держав - членів ЄС і набуває поширення у праві 

України. Деякі автори пропонують розглядати принцип правової 

визначеності як сукупність вимог до організації та функціонування правової 

системи з метою забезпечення перш за все стабільного правового становища 

індивіда шляхом вдосконалення процесів правотворчості та 

правозастосування [299, с. 54]. 

Окремі дослідники вказують, що наше національне правосуддя ще 

перебувае на шляху до впровадження загальноприйнятних європейських 

критеріїв справедливого судочинства. Проте прогрес відбувається, його 

можна прослідкувати навіть у рішеннях Європейського суду з прав людини 
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щодо порушення ст. 6 Конвенції під час здійснення судочинства. Варто 

звернути увагу, що рішення ЄСПЛ регулюють відносини та роз’яснюють ті 

правові позиції, які недостатньо врегульовані національним законодавством. 

Вони дають можливість прийняти рішення з урахуванням більш чіткого 

розуміння права особи на захист, права учасників на розумні строки розгляду 

справи в суді тощо. Усе це в сукупності дійсно посилює правову систему 

України та сприяє справедливому розгляду справ у суді [99, с. 49]. 

Принцип правової визначеності узагальнює такі загально-правові 

категорії як «непорушність прав», «якість та точність закону», «стабільність 

та остаточність судових рішень», «законні очікування», на які спирається 

практика Європейського Суду з прав людини, власне, як і практика 

Верховного Суду. Зокрема Європейський суд у своїх рішеннях («Брумареску 

проти Румунії», «Стіл та інші проти Сполученого Королівства» тощо) 

неодноразово робив висновок, що принцип правової визначеності є одним з 

фундаментальних аспектів верховенства права [431]. 

Правова визначеність є елементом верховенства права та є істотно 

важливою для питання довіри до судової системи. Аби досягти цієї довіри, 

держава повинна зробити текст закону легко доступним, закон має бути 

сформульований з достатньою мірою чіткості, аби особа мала можливість 

скерувати свою поведінку. Разом з тим у рішенні по справі «Ольссон проти 

Швеції» (Olsson v. Sweden, 24 March 1988) ЄСПЛ вказав, що норма 

національного закону не може розглядатися як право, якщо її не 

сформульовано з достатньою точністю так, щоб громадянин мав змогу, якщо 

потрібно, з відповідними рекомендаціями, до певної міри передбачити 

наслідки своєї поведінки. Окрім того, Європейський суд зазначає, що «якість 

закону» означає, що національне законодавство повинне бути доступним і 

передбачуваним, тобто визначати достатньо чіткі положення, аби дати людям 

адекватну вказівку щодо обставин і умов, за яких державні органи мають 

право вживати заходів, що вплинуть на права осіб (рішення у справах 

«Олександр Волков проти України», «C.G. та інші проти Болгарії» тощо). 

https://ips.ligazakon.net/document/view/SOO00519?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_campaign=IPS_text&utm_content=jl01
https://ips.ligazakon.net/document/view/SOO00519?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_campaign=IPS_text&utm_content=jl01
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Відповідальність за подолання недоліків законодавства, правових колізій, 

прогалин, інтерпретаційних сумнівів лежить, в тому числі, і на судових 

органах, які застосовують та тлумачать закони (рішення у справах «Вєренцов 

проти України», «Кантоні проти Франції») [111]. 

Венеційська комісія вказує, що для забезпечення принципу 

передбачуваності закон має бути, за можливості, проголошений наперед – до 

його застосування, та має бути передбачуваним щодо його наслідків. Коли 

особа переконана у досягненні запланованого результату, має легітимні 

(законні) очікування, діючи згідно з нормами права, їй має бути 

гарантований захист цих очікувань. Близькою до окресленого принципу є 

презумпція незворотності дії закону в часі й неможливості застосування 

закону до особи, яка не могла знати про його існування [111]. 

Правова визначеність є універсальним правовим началом, дія якого 

поширюється на такі важливі сфери правовідносини між державою і особою, 

як реалізація та забезпечення прав і свобод людини і громадянина, 

встановлення юридичної відповідальності, підстав та порядку притягнення 

до неї, недопустимість дій та бездіяльності, спрямованих на безпідставне 

обмеження прав і свобод людини, встановлення пропорційності застосованих 

до особи обмежень, здійснення повноважень органами державної влади у 

межах, визначених Конституцією і законами України [431]. 

Принцип правової визначеності є одним з основних принципів, на 

якому базується будь-яке демократичне утворення. Принцип правової 

визначеності передбачає наявність злагодженого механізму, здатного 

забезпечувати верховенство права та слугувати стандартом для 

законодавства та судочинства [212, с. 37]. Дотримання вимог принципу 

правової визначеності наблизить українське законодавство до європейських 

правових стандартів, сприятиме вдосконаленню механізмів правотворчості й 

правореалізації, слугуватиме додатковою гарантією захищеності людини від 

свавілля органів державної влади [46]. 

https://jurliga.ligazakon.net/news/104492_imenem-ukrainy-prinuditelnoe-uchastie-detey-v-mirnom-sobranii
https://jurliga.ligazakon.net/news/104492_imenem-ukrainy-prinuditelnoe-uchastie-detey-v-mirnom-sobranii


213 

Одним із найважливіших принципів у державній діяльності загалом та 

в адміністративній процедурі, зокрема, є принцип законності. Як і принцип 

верховенства права, принцип законності також належить до загальних 

принципів і може бути визначений як здійснення адміністративними 

органами своєї діяльності лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, 

що передбачені чинним законодавством.  

У частині співвідношення принципу верховенства права (або правової 

держави) та принципу законності у німецькій доктрині стверджується, що 

протиправність правових норм принципово приводить до їх недійсності, 

тобто вони з самого початку є нікчемними або недійсними; таким чином не 

вимагається додаткового акта скасування для встановлення їх 

недійсності[404, с. 196]. Разом з тим, німецькі дослідники додають, що «з 

міркувань захисту права забороняється демонстрація будь-якою особою 

недійсності норми шляхом її недотримання. Саме у спорі про недотримання 

норми потрібна формальна процедура» [404, с. 196]. У наш час, очевидно, у 

цьому випадку необхідно враховувати такий критерій нікчемності правового 

акта як очевидність його протиправності. Тобто якщо нормативний акт явно 

не відповідає праву (порушує природні права людини) і це ні в кого не 

викликає сумнівів, то його приписи не повинні виконуватись. До речі, тут 

вже можуть бути корисними й ознаки нікчемності адміністративного акта, 

які закріплені у статті 79 проєкту Закону України «Про адміністративну 

процедуру» [263, с. 51]. 

До загальних принципів також відноситься принцип рівності, що 

набуває особливого значення в адміністративній процедурі. Спираючись на 

положення Конституції України, згідно з яким, не може бути привілеїв чи 

обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, 

місця проживання, за мовними та іншими ознаками. 
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Принцип рівності учасників адміністративного провадження перед 

законом спрямовано на забезпечення справедливого функціонування 

публічної адміністрації, захист особи від свавілля та дискримінації. 

Аналіз спеціальних принципів, які відбивають сутність процедурної 

діяльності, безпосередньо пов’язаний із розглядом сучасних стандартів щодо 

закріплення принципів адміністративних процедур у міжнародному 

адміністративному праві [263, с. 51]. 

 Слід відзначити, що в нормативних актах низки європейських держав 

стосовно регулювання адміністративних процедур закріплені та діють на 

практиці відповідні принципи, серед яких можна відзначити, зокрема: 

принцип правової довіри, принцип заборони свавілля, принцип 

самостійності, принцип економічності, принцип ефективності, принцип 

прозорості, принцип єдності вимог адміністративних процедур для всіх 

державних органів та ін.  

Розглядаючи чинні європейські стандарти адміністративного права, 

зокрема, видання Ради Європи «Адміністрація і Ви», доцільно вказати, що до 

принципів адміністративного права, що стосуються відносин між 

адміністративною владою і приватними особами», до найбільш важливих при 

унормуванні адміністративної процедури віднесено [20]:  

- доступ до публічних послуг право кожного звертатися до органів 

публічної влади, які, у свою чергу, зобов’язані діяти у належний спосіб (що 

залежить від характеру звернень і визначається законодавством держави);  

- право бути почутим зацікавлені особи мають право подавати факти, 

аргументи та свідчення (а органи влади зобов’язані поінформувати 

зацікавлену особу про те, що вона має право надати факти, свідчення або 

докази);  

- право бути представленим та право на допомогу зацікавлена особа 

має право бути представленою, а також має право на допомогу протягом 

усього адміністративного провадження, в якому вона задіяна;  
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- розумний строк обов’язок органів публічної влади проводити 

адміністративні провадження та приймати за його підсумками кінцевий 

адміністративний акт протягом розумно обґрунтованого часу;  

- повідомлення про підстави та засоби оскарження адміністративний 

акт має бути повідомленим усім зацікавленим особам, а також містити 

вказівки на можливі засоби його оскарження;  

- виконання адміністративних рішень адміністративні рішення, які 

надають право чи захист інтересу приватної особи, повинні бути виконані 

впродовж розумного строку.  

Разом з тим, у Резолюції про захист особи від актів адміністративних 

органів було визначено п’ять основних принципів:  

1) право бути вислуханим;  

2) доступ до інформації;  

3) допомога і представництво;  

4) викладення мотивів;  

5) зазначення засобів правового захисту [10, с. 461]. 

Зважаючи на важливість кожної з цих вимог до адміністративної 

процедури, а також на необхідність узгодження національного законодавства 

з європейськими стандартами, їх доцільно розглядати в межах конкретних 

питань адміністративної процедури, зокрема тих, які стосуються прав особи в 

адміністративній процедурі, обов’язків адміністративного органу, вимог до 

адміністративних актів тощо [489]. 

Принцип ефективності є важливим для діяльності адміністративних 

органів, адже органи публічної адміністрації повинні діяти оперативно та з 

меншими процедурними витратами, аніж, наприклад, судові органи, оскільки 

у переважній більшості випадків рішення адміністративних органів не носять 

конфліктного (спірного) характеру та не стосуються складних справ. Отже, 

адміністративний орган повинен застосовувати найпростіші засоби для 

досягнення результату та діяти з найменшими витратами часу та коштів 

[263]. Наприклад, саме з цих мотивів більшість процедурних рішень можуть 
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бути оскаржені в адміністративному порядку лише разом з адміністративним 

актом. Такий підхід покладає відповідальність за хід адміністративного 

провадження на адміністративний орган. Дуже гарно акцентовано увагу на 

простоті адміністративної процедури у відповідному Законі ФРН (а потім 

аналогічну норму запозичено і до законів багатьох інших країн). Зокрема, у 

його §10 («неформальність адміністративної процедури») сказано, що 

«адміністративна процедура не зв’язана визначеними формами, якщо закон 

не встановлює особливі вимоги до форми процедури. Процедура має 

відбуватися просто, доцільно і швидко» [263, с. 71]. 

Підсумовуючи проведений аналіз європейських підходів до визначення 

та класифікації принципів, що регулюють адміністративно-процедурну 

діяльність, доцільно виділити такі основні загальні принципи 

адміністративних процедури, як верховенство права, законність, рівність та 

публічність, а також такі спеціальні принципи, що стосуються власне 

процедурної діяльності і відповідають сучасним європейським та світовим 

стандартам в галузі адміністративного права, як ефективність, 

пропорційність, безсторонність та ефективність.  

Безумовно, наведений перелік принципів адміністративних процедур 

не є остаточним та вичерпним. Крім того, відзначаючи виняткову важливість 

в адміністративній процедурі кожного із зазначених принципів, розумно 

також погодитися з думкою сучасних дослідників про те, що дані принципи 

не повинні залишатися лише формальними деклараціями, адже задля 

забезпечення дієвості принципів необхідно їх змістовне наповнення 

реальними правовими механізмами [84, с. 204; 10, с. 9]. 

Таким чином, головним завданням сьогодення вбачається реальне 

впровадження даних принципів у сферу правового регулювання 

взаємовідносин суб’єктів владних повноважень з іншими суб’єктами 

адміністративного права. В аспекті вказаного, прийняття Закону України 

«Про адміністративну процедуру», в проєкті якого закріплено оптимальний 

перелік загальних та спеціальних принципів адміністративної процедури, 
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буде оптимальним заходом щодо впровадження у національну правову 

систему європейських та світових стандартів здійснення процедури 

прийняття адміністративних актів. 

 

3.2. Межі дискреційних повноважень у реалізації процедури 

прийняття адміністративних актів 

 

Глобалізаційні процеси, які відбуваються в умовах побудови 

демократичних інститутів всередині держави зазнають постійних 

трансформацій щодо взаємовідносин людини і держави та на міжнародному 

рівні вимагають максимального наближення і сумісності цих процесів.  

Як наголошується у наукових дослідженнях, сучасні суспільно-

політичні явища, розвиток інформаційних технологій, глобалізаційні процеси 

та темпи їх розвитку сьогодні ставлять усе нові й нові виклики перед 

органами публічної влади. Доволі часто невідкладного розв’язання 

потребують проблеми, що виходять за межі формальних повноважень 

органів державної влади чи органів місцевого самоврядування. До того ж 

необхідні нові і нестандартні підходи до опрацювання таких проблем, а 

головне – оперативне прийняття рішення на основі наданого конституційно-

правового статусу органу влади і в межах його повноважень. Це має 

логічним наслідком поступове розширення компетенції органів влади, а 

також ширший спектр ситуацій, де органи державної влади наділені 

свободою розсуду щодо застосування норм права [512]. 

Протягом багатьох років проблема розсуду привертає увагу як 

вітчизняних, так і зарубіжних учених, юристів-практиків, а на сучасному 

етапі ця проблематика стає все більш актуальною та дискусійною, оскільки 

наразі відсутнє єдине розуміння та підхід як до змісту самого терміну, так і 

до видів розсуду та меж. 

У перекладі з англійської слово «розсуд» (discretion) визначається як - 

представляти, передавати на чийсь розсуд, на розсуд будь-кого, діяти на 
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власний розсуд [26]. Зокрема, як вказує спеціальна література, слово 

«дискреція» згадується з 1705 року та має французьке походження. Сучасний 

словник іншомовних слів під словом «дискреція» розуміє вирішення 

посадовою особою або державним органом певного питання на власний 

розсуд [510]. Прикметник «discretionary» – як «дискреційний, наданий на 

розсуд»; «право вирішувати; необхідні повноваження». Французький 

еквівалент «discretionnaire» – має значення «дискреційний», тобто «залежний 

від власного розсуду». 

На думку окремих вчених французький переклад дискреційності в 

загальносуспільному значенні, як діяльності на власний розсуд, за власним 

переконанням, суперечить її правовому змісту, адже йдеться не про 

безконтрольну, безвідповідальну роботу посадових осіб, а про реалізацію 

повноважень у межах, визначених законом. Відповідно, під 

адміністративним розсудом вчений пропонує розуміти діяльність органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, що ґрунтується на 

використанні можливостей, визначених нормою права, за власним 

переконанням [189, с. 86]. 

В англійській науковій літературі наголошується, що дискреція – це не 

обов’язок, а повноваження адміністративного органу, оскільки юридична 

концепція дискреції передбачає можливість вибору між альтернативними 

способами дій та/або бездіяльністю. У разі, якщо законодавство передбачає 

прийняття лише певного конкретного рішення, то це не є реалізацією 

дискреції (повноважень), а є виконанням обов’язку [528]. 

Доцільно підкреслити, що поняття «дискреції» часто зустрічається в 

численних національних нормативно-правових актах, проте на сьогодні 

легальна дефініція цього поняття відсутня. Утім, у Наказі Міністерства 

юстиції України «Про затвердження Методології проведення 

антикорупційної експертизи» №1380/5 від 23 червня 2010 року (Наказ 

втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції України від 

24.04.2017 №1395/5 ) закріплено визначення – дискреційні повноваження – 
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сукупність прав та обов’язків органів державної влади та місцевого 

самоврядування, осіб уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, що надають можливість на власний розсуд 

визначити повністю або частково вид і зміст управлінського рішення, яке 

приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з кількох 

варіантів управлінських рішень, передбачених нормативно-правовим актом 

[327]. У Рекомендаціях Комітету Міністрів Ради Європи № R(80)2 стосовно 

здійснення адміністративними органами влади дискреційних повноважень, 

прийнятих Комітетом Міністрів 11.03.1980, дискреційні повноваження 

визначені як повноваження, які адміністративний орган, приймаючи рішення, 

може здійснювати з певною свободою розсуду, тобто, коли такий орган може 

обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке він вважає 

найкращим за даних обставин. Особливістю дискреційних повноважень, яка 

випливає із рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи № R(80)2, є право 

адміністративного органу на власний розсуд прийняти одне з кількох 

можливих рішень, в залежності від певних обставин [517]. 

Означена Методологія Міністерства юстиції, на відміну від 

Рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи № R(80)2, надає державним 

органам та органам місцевого самоврядування, а також окремим 

уповноваженим особам істотно ширші повноваження, що полягає в 

можливості на власний розсуд повністю або частково визначати вид і зміст 

управлінського рішення. Проте таке визначення, на думку деяких 

дослідників, не є обґрунтованим, адже у розсуду державного органу мають 

бути межі допустимих законом рішень [195, с. 116]. 

На сторінці Касаційного адміністративного суду офіційного веб-сайту 

Верховного Суду розміщено науковий висновок щодо меж дискреційного 

повноваження суб’єкта владних повноважень, в якому зокрема вказується, 

що суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого 

самоврядування, інший суб’єкт, що здійснює владні управлінські функції 

відповідно до законодавства, у тому числі на виконання делегованих 
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повноважень (стаття 1 Закону України «Про інформацію»). Так, дискреційне 

повноваження може полягати у виборі діяти чи бездіяти, а якщо діяти, то у 

виборі варіанту рішення чи дії серед варіантів, що прямо або опосередковано 

закріплені у законі. Важливою ознакою такого вибору є те, що він 

здійснюється без необхідності узгодження варіанту вибору із будь-ким. Для 

позначення дискреційного повноваження законодавець використовує, 

зокрема, терміни «може», «має право», «за власної ініціативи», «дбає», 

«забезпечує», «веде діяльність», «встановлює», «визначає», «на свій розсуд». 

Однак наявність такого терміну у законі не свідчить автоматично про 

наявність у суб’єкта владних повноважень дискреційного повноваження 

[262]. 

Отже, дискреційне повноваження може полягати у виборі діяти чи 

бездіяти. Якщо діяти – у виборі варіанта рішення чи дії серед варіантів, що 

прямо або опосередковано закріплені в законі. Важливою ознакою такого 

вибору є те, що він здійснюється без необхідності узгодження з кимось 

обраного варіанта. Вибір варіанту передбачає встановлення фактичних 

обставин справи й надання їм юридичної оцінки; пошук відповідної норми 

права та перевірку її дії або вирішення питання щодо застосування аналогії 

(закону); з’ясування змісту норми права (тлумачення правової норми); 

здійснення вибору оптимального варіанту рішення, вчинення дій, утримання 

від дій. Таке право органу виконавчої влади (посадової особи) обумовлене 

певною свободою, тобто, адміністративним розсудом, в оцінюванні, діях або 

утриманні від дій (бездіяльність), а якщо у діях – то у виборі одного з 

варіантів рішень (дій) чи правових наслідків. Це вибір лише однієї із 

законних альтернатив. Вибір може здійснюватися між двома й більше 

альтернативами. При цьому, вибір може бути обмеженим, коли всі 

альтернативи, з яких слід вибирати, вичерпно передбачені законом (закритий 

перелік альтернатив). Крім того, вибір може здійснюватися з невизначеної 

кількості альтернатив, тобто вибір може бути необмеженим (так званий 

відкритий перелік альтернатив) [76]. 
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У Методології проведення антикорупційної експертизи [328] 

зазначено, що дискреційні повноваження можуть закріплюватися в 

нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів такими 

способами:  

1) за допомогою оціночних понять, наприклад: «за наявності поважних 

причин орган вправі надати...», «у виключних випадках особа, уповноважена 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може 

дозволити ...», «рішення може бути прийнято, якщо це не суперечить 

суспільним інтересам ...» тощо;  

2) шляхом перерахування видів рішень, що приймаються органом 

(особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування), не вказуючи підстав для прийняття того чи іншого рішення 

або шляхом часткового визначення таких підстав;  

3) шляхом надання права органу (особі, уповноваженій на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування) при виявленні певних 

обставин (настанні конкретних юридичних фактів) приймати чи не приймати 

управлінське рішення залежно від власної оцінки цих фактів. 

Розсуд є певним процесом і результатом вибору посадовою особою 

варіанту поведінки (рішення, дії чи бездіяльності), що має суб'єктивний, 

інтелектуально-логіко-вольовий характер. Від дискреції необхідно відрізняти 

невизначені юридичні поняття. Різниця між ними полягає у тому, що якщо 

дискреція перебуває на боці юридичних наслідків норми, то невизначені 

юридичні поняття знаходяться на боці юридичного складу, що вимагає 

застосування для пізнання сутності (змісту) таких понять відповідних 

методик тлумачення права. Тлумачення невизначених юридичних понять 

може здійснюватися з використанням всіх різновидів тлумачення. 

На сьогодні у науці адміністративного права та юридичній практиці 

немає єдності у вживанні поняття «розсуд». «Розсуд» часто вживається разом 

у словосполученнях «вільний розсуд», «власний розсуд», «адміністративний 

розсуд», що надає цьому явищу різні смислові відтінки. Так званий «вільний 
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розсуд», нічим не обмежений, здійснений по своїй волі розсуд, може 

включати всі прояви «свободи волі» – «правильну» волю та/або 

«неправильну» волю особи  [61, с. 277]. 

За Словником української мови «вільний» трактується як незалежний; 

який має право або можливість діяти, чинити зі своєї волі, за власним 

бажанням; не обмежений певними законами, постановами; безперешкодний; 

який не відповідає певним нормам, правилам, стандартам. 

Одним із проявів «вільного» розсуду (свободи волі) негативного 

характеру є «свавілля» (свобода «неправильної» волі), під якою розуміється: 

1) «необмежена влада, відсутність законності, справедливості»; 2) 

«схильність діяти на власний розсуд, не зважаючи на волю й думку інших – 

самовілля»; 3) «свавільна поведінка, свавільний вчинок». Стосовно органів 

виконавчої влади та їх посадових осіб поняттям «свавілля» позначають такі 

дії цих суб’єктів, які не засновані на будь-яких нормах, а виражають, перш за 

все, антисоціальні цілі і уявлення, що спричиняє негативні і несправедливі 

наслідки для інших осіб (необмежений розсуд) [82, с. 63]. 

Надмірний та такий, що має розмиті межі розсуд вказує на 

неефективну роботу насамперед законодавчої влади, невідповідність 

приписів закону потребам суспільства, необхідності дотримання та захисту 

прав, свобод і інтересів приватних осіб від впливу «вільного» розсуду, що 

межує із «свавіллям» [73]. 

Якщо звернутись до частини 2 статті 19 Конституції України, то згідно 

з її приписами «Органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України». Власне, це означає, що розсуд суб’єктів владних повноважень є 

обмеженим, і виражається через «свободу волі», яка є «правильною» і 

відмінною від «свавілля». Для органів виконавчої влади (їх посадових осіб) 

обмеженнями, насамперед, виступає закон, а також внутрішні обмежувачі – 

норми моралі, культури, правосвідомості [82, с. 63]. 
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«Власний розсуд» пов’язаний із значенням слова «власний»: 

«належний кому-, чому-небудь за правом власності; свій, особистий; 

властивий тільки кому-, чому-небудь» [97, с. 702]. Власний розсуд – це 

особистий безпосередній розсуд, який стосується конкретного органу чи 

посадової особи, що випливає з матеріальних норм права, які встановлюють 

їх компетенцію, повноваження, цілі, завдання. Тобто, законодавство, 

визначаючи міру свободи розсуду, уповноважує орган чи посадову особу 

діяти на власний розсуд у рамках закону при реалізації наданих повноважень 

[73, с. 19]. 

Словосполучення «адміністративний розсуд» вказує на відповідну 

сферу та суб’єктів його здійснення. Словник української мови під словом 

«адміністративний» розуміє: 1) стосовно до адміністрації (адміністративним 

порядком; в адміністративному порядку – за розпорядженням органів 

виконавчої влади). 2) властиве адміністраторові; організаторський; 

адміністративні здібності [55]. Великий тлумачний словник під словом 

«адміністрація» (від лат. administratio – управління) розуміє виконавчі і 

розпорядчі органи управління влади в державі; посадових осіб, які очолюють 

установи, підприємства, організації [9, с. 29]. 

У наукових працях законність і розсуд розглядаються як об’єктивні 

явища, відповідно вищого і нижчого порядків, без яких правове регулювання 

у правовій системі неможливо. Об’єктивними факторами, що обумовлюють 

існування розсуду виступають: «об'єктивна неможливість регулювання 

загальною нормою всіх індивідуальних правовідносин; існування оціночних 

понять, диспозитивних, імперативних норм права, що містять відносно 

визначені або альтернативні санкції; наявність відкритих правових переліків, 

прогалин в праві, колізій законодавства». Обґрунтоване застосування 

адміністративного розсуду у ході реалізації владних повноважень не 

суперечить законності, навпаки, в складних ситуаціях, де не можна всього 

передбачити, фактично (творчо) забезпечує законність. Адміністративний 

розсуд органів виконавчої влади (їх посадових осіб) вважається виключним 
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засобом здійснення правотворчо-правозастосовної діяльності у вирішенні 

завдань правового регулювання суспільних відносин. Адміністративний 

розсуд випливає з норм права, тому його застосування розуміється як право й 

обов’язок органів виконавчої влади (їх посадових осіб), має бути 

справедливим, ґрунтуватися на об’єктивних обставинах конкретної справи, 

ситуації. У публічно-правовій сфері, на думку науковців, правильним було б 

вживання понять «власний розсуд», який стосується конкретного суб’єкта 

владних повноважень чи «адміністративний розсуд», що конкретизує сферу 

застосування розсуду [73]. 

Доцільно зазначити, що поняття «дискреція» і «розсуд» подібні, 

зокрема у перекладах з різних мов вони мають такі значення, як: «розсуд, 

свобода дій, вільний вибір, право розсуду, дискреційне право, розсудливість, 

обережність, надані на власний розсуд, що діють за власним розсудом, 

дискреційні» [74, с. 98], та потребують подальшого з’ясування їх сутності. З 

точки зору ціннісно-правових засад сучасних інтеграційних процесів в 

Україні, дискреція – явище правове, що має невід’ємні його атрибути – 

свободу, рівність, справедливість[75, с. 421], та мету – створення 

«суспільства для всіх», в якому всі особи, кожен з яких володіє правами і 

обов’язками, покликані відігравати активну роль у забезпеченні рівності всіх 

людей перед законом, з урахуванням національного інтересу та панування 

права  [73]. 

Таким чином, правовою доктриною права країн ЄС у поняття 

«дискреція» вкладено розсуд, який здійснюється у межах компетенції 

суб’єкта владних повноважень (органу чи особи), оскільки така можливість 

фактично передбачена та обмежена законом.  

Дискреція органів виконавчої влади (їх посадових осіб) є елементом 

адміністративної влади, що ототожнюється із обмеженим (правовим) 

розсудом і відповідно базується на двох засадах: 1) вольовій, власне розсуд – 

владне веління, що ґрунтується на розумному співвідношенні інтересів, 

відповідно до якого мають здійснюватися дії, прийматися рішення в межах 
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власних повноважень, формується відповідна мотивація, здійснюється оцінка 

альтернатив (дій, рішень) та обґрунтовується вибір відповідного варіанту, 

обумовлюється намір слідувати прийнятим рішенням і діяти відповідно з 

ними; 2) інтелектуальній (морально-правовий аспект), що означає 

використання владних повноважень «за здоровим глуздом», під яким 

розуміють, крім логічного порядку дій, і розумну усталеність правопорядку 

[33; 47, с. 102; 60, с. 49; ].  

Утім, як вказують окремі дослідники, подібність понять «дискреція» і 

«розсуд» (у загальному значенні) не дає підстав вважати їх синонімічними, 

оскільки вони мають різні соціокультурні джерела походження і певне 

тлумачення, а також володіють стійкими, достатньою мірою сформованими 

на практиці відмінностями [73].По-перше, дискреція, на відміну від розсуду 

(у загальному розумінні цього слова) «заснована на праві і обмежена правом; 

вона являє собою правову форму соціально-психологічного явища розсуду», 

по-друге, «всі прояви дискреції містять у собі розсуд, але не кожний прояв 

розсуду є дискрецією (розсуд може проявлятися як свавілля), при цьому 

розсуд (у широкому розумінні) може як відповідати, так і не відповідати 

правовим нормам і принципам» [224, с. 33]. Так, «вільний», не обмежений 

якимись заборонами (безперешкодний, беззаборонний) розсуд, у тому числі 

органів виконавчої влади (їх посадових осіб), не є дискрецією у 

вищевикладеному розумінні.  

Зокрема Ю. Г. Барабаш вважає, що дискреція передбачає одночасне 

поєднання двох елементів – «вольового, що включає в себе вільний розсуд, і 

інтелектуального (морально-правового), який означає використання 

дискреційних повноважень «за здоровим глуздом». При цьому автор 

зауважує, що під «здоровим глуздом» слід розуміти не стільки логічний 

порядок дій, скільки розумну усталеність правопорядку. Також він наводить 

приклад європейських країн, де межами владної дискреції є історичні 

конституційні традиції та правові звичаї. Саме правове регулювання на рівні 

моралі та суспільних традицій може бути «розумним обмеженням», яке не 



226 

дозволяє «посадовій особі при реалізації дискреційних повноважень 

спиратись виключно на внутрішню мотивацію» [33, с. 49]. 

Дискреційна влада – спосіб реалізації публічної влади, за яким 

відповідний суб’єкт влади (орган чи посадова особа) застосовує надані йому 

в межах закону повноваження на власний розсуд, без необхідності 

узгодження в будь-якій формі своїх дій з іншими суб’єктами» [4, с. 195]. B. I. 

Ремньов розглядав дискреційні повноваження як право органу державного 

управління приймати владні рішення на власний розсуд. Розглядаючи ці 

органи в їх вертикальному підпорядкуванні, він дійшов висновку, що обсяг 

дискреційних повноважень зменшується зверху донизу. Самі ж дискреційні 

повноваження є елементом компетенції, і їх використання в рамках закону 

лише зміцнює законність [401, с. 51]. 

Таким чином підсумовуючи, доцільно зазначити, що «дискреція» є 

одним із передбачених законом засобів здійснення влади, оскільки закон, 

уповноважуючи владних суб’єктів на виконання відповідних функцій і 

завдань, закріплюючи ту чи іншу форму такої діяльності, надає їм певний 

ступінь свободи розсуду оцінювати ситуації, здійснювати правомірний вибір 

між декількома варіантами рішень (дій), у межах компетенції органу чи 

особи. Розсуд є певним процесом і результатом вибору посадовою особою 

варіанту поведінки (рішення, дії чи бездіяльності), що має суб'єктивний, 

інтелектуально-логіко-вольовий характер. «Вузькі» межі розсуду - посадова 

особа володіє можливістю вибирати тільки з двох варіантів поведінки, 

«широкі» межі розсуду - коли за посадовою особою закріплено право вибору 

з безлічі законних альтернатив. 

За способом закріплення розрізняються якісні (є варіантами можливих 

рішень, які розрізняються між собою сукупністю істотних ознак) і кількісні 

(виступають як варіанти наданих суб’єкту рішень, які розрізняються між 

собою ступенем визначеності) межі розсуду. Підкреслимо, що єдиного чи 

повного переліку законодавчих (нормативних формулювань), з яких можна 

було б зробити чіткий висновок про наявність в адміністративного органу 
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права (повноваження) на застосування дискреції у процесі реалізації 

процедури прийняття адміністративних актів, не існує. Наявність 

уповноваження на дискрецію, таким чином, необхідно завжди докладно 

перевіряти шляхом аналізу закону з урахуванням висновків органів судової 

влади [119, с. 442]. 

Як вказують укладачі звіту «Дискреція адміністративних органів і 

судовий контроль за її реалізацією», дискреція є необхідною та 

безальтернативною для управлінської діяльності адміністративного органу 

юридичною конструкцією, завдяки якій вирішується низка важливих завдань, 

центральними з яких є забезпечення справедливої, ефективної та 

орієнтованої на індивідуальні потреби приватної особи правозастосовної та 

правотворчої діяльності названих суб’єктів [123]. 

Зокрема у звіті виділяються три основних види дискреції 

адміністративного органу:  

1) дискреція щодо рішення/дії. Адміністративний орган має право 

самостійно вирішити, чи буде або не буде він приймати рішення/діяти. У разі 

виявлення порушень об’єктами нагляду вимог законодавства у сфері 

містобудівної діяльності, головні інспектори будівельного нагляду мають 

право ініціювати притягнення посадових осіб цього об’єкта до 

дисциплінарної відповідальності (п. 3 ч. 4 ст. 411 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності»), тобто адміністративний орган має 

право як ініціювати, так і не ініціювати притягнення винних осіб до 

дисциплінарної відповідальності. Прийняття такого рішення знаходиться у 

межах дискреції головного інспектора будівельного нагляду [420, с. 61];  

2) дискреція щодо одного з варіантів рішення/дії. 

Адміністративному органу надається можливість прийняти одне з юридично 

допустимих рішень або вчинити одну із юридично допустимих дій. 

Національна комісія з питань державного регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації має право прийняти рішення про вилучення (повністю або 

частково) в оператора телекомунікацій номерного ресурсу (ч. 4 ст. 70 Закону 
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України «Про телекомунікації»), тобто адміністративний орган має право 

обирати між повним і частковим вилученням номерного ресурсу [113, с. 90];  

3) дискреція щодо способу дії. Адміністративному органу надається 

можливість самостійно вирішити, яким чином він буде діяти у конкретній 

ситуації. Поліція відповідно до покладених на неї завдань вживає заходи для 

забезпечення публічної безпеки та порядку на вулицях, площах, у парках, 

скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських і річкових портах, 

інших публічних місцях (п. 10 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про поліцію»), 

тобто поліція самостійно приймає рішення про те, які саме заходи будуть 

нею вжиті для виконання названого завдання [394, с. 181]. 

Мета дискреції (адміністративного розсуду) адміністративного органу 

зводиться до того, що:  

- по-перше, завдяки дискреції забезпечується індивідуалізація та 

справедливість вирішення тих або інших справ, бо вони розглядаються в 

межах конкретних обставин, які можуть бути враховані відповідним 

суб’єктом;  

- по-друге, такі повноваження сприяють адміністративній гнучкості, 

дозволяючи адміністративним органам, які приймають рішення, 

адаптуватися до мінливих обставин та пріоритетів (за умови дотримання 

обмежень законності та розумності) [527] та сприяють підвищенню 

ефективності (раціональності) та оперативності управлінської діяльності 

[518, с 3];  

- по-третє, дискреція дозволяє максимально повно врахувати права, 

свободи та інтереси приватної особи і, особливо, під час їх зважування з 

публічним інтересом [123]. 

У спеціальній літературі дискреційні повноваження визначаються як 

право голови держави, уряду, інших посадовців в органах державної влади у 

разі ухвалення рішення з питання, віднесеного до їх компетенції, діяти за 

певних умов на власний розсуд у рамках закону. Аналізуючи розуміння 

дискреційних повноважень у французькому праві, а також у праві інших 
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держав, Ж. Зіллер зауважує, що не йдеться про свавільну чи безконтрольну 

діяльність адміністрації. Навпаки, існування в усіх країнах розвиненого, 

складного права дискреційної влади є, можливо, найкращим вираженням 

правової держави. Це дає можливість диференціювати ситуації належної 

компетенції, коли законодавець у деякій мірі все передбачив, і адміністрація 

цілком може покластись на комп’ютери, щоб прийняти рішення, і ситуації – 

які трапляються частіше – коли адміністрація змушена вирішувати, якого 

саме конкретного змісту слід надати принципам діяльності чи політичним 

принципам стосовно загального порядку [51, с 192]. 

Дискреція не є довільною; вона завжди здійснюється відповідно до 

закону (права), оскільки згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України «органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України». Дискреція, будучи видом 

повноваження адміністративного органу, надає останньому певний простір, 

оскільки він може здійснювати вибір між декількома допустимими під кутом 

зору закону (права) рішеннями. Він може діяти або не діяти, а коли він діє, то 

обирає один або декілька з можливих варіантів дій. Під «дискреційними 

повноваженнями» потрібно розуміти повноваження, що надають органу 

публічної влади певний ступінь дискреційності щодо суті рішень, які він 

уповноважений ухвалювати, надаючи йому змогу обирати з кількох 

юридично прийнятних рішень найбільш, на його думку, прийнятне [20]. 

Традиційно виділяють наступні загальні ознаки «дискреційних 

повноважень» [73]: 

1) дозволяють особі, уповноваженій на виконання функцій держави, 

на власний розсуд оцінювати юридичний факт (фактичний склад), внаслідок 

чого можуть виникати, змінюватись або припинятись правовідносини; 

2) надають можливість особі, уповноваженій на виконання функцій 

держави, на власний розсуд вибирати міру публічно-правового впливу щодо 

фізичних та юридичних осіб, його вид, розмір, спосіб реалізації; 



230 

3) дозволяють особі, уповноваженій на виконання функцій держави, 

обрати форму реалізації своїх повноважень – видання нормативного або 

індивідуально-правового акта, вчинення (утримання від вчинення) 

адміністративної дії; 

4) дозволяють на власний розсуд обирати одну із декількох, 

запропонованих у проекті нормативно-правового акта, форм реагування на 

даний юридичний факт; 

5) надають можливість особі, уповноваженій на виконання функцій 

держави, на власний розсуд визначати спосіб виконання управлінського 

рішення, у тому числі передавати виконання прийнятого рішення підлеглим 

особам, встановлювати строки і процедуру виконання. 

Межі «дискреційних повноважень» визначають як: 

1) межі розсуду в процесі встановлення фактичних обставин 

справи. Межі розсуду орієнтують суб’єкта на пошук тільки тих фактів і 

обставин, які передбачені нормою права і є юридично вагомими. Решта 

фактів не повинна досліджуватися. В процесі встановлення фактичних 

обставин посадовець не повинен виходити за межі юридично дозволених дій. 

Від повноти дослідження фактичних обставин залежатиме рішення. 

2) межі розсуду при встановленні юридичних обставин справи. 

Межі розсуду при встановленні юридичної основи справи обмежують 

свободу вибору посадовця в процесі правової кваліфікації (оцінки) 

встановлених фактів і обставин. 

3) межі розсуду в процесі винесення рішення по справі. На основі 

встановлених фактичних і юридичних обставин, посадова особа ухвалює 

офіційне рішення. Даний вид меж обмежує розсуд посадової особи в процесі 

вибору варіанту рішення по даній справі. 

Посадові особи, використовуючи дискреційні повноваження, 

зобов’язані передусім правильно оцінювати обставини у кожному 

конкретному випадку, і не допускати при цьому зловживання владою. В 
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основі мотивації такого вибору має бути законність, обґрунтованість, 

доцільність, справедливість прийнятого рішення. 

В науковій літературі [73] виділяють наступні підстави застосування 

адміністративного розсуду (дискреції): відсутність окремого нормативного 

елементу в механізмі правового регулювання; протиріччя закону і 

підзаконного акту; суперечливість компетенції, протиріччя принципів 

«єдності влади» і «поділу влади»; розширювальне тлумачення повноважень 

[133, с. 57]; необмежена свобода у виборі варіанту рішення; недостатня 

прозорість механізму послуг (видача дозвільних документів); наявність 

складних і тривалих процедур прийняття рішень органами влади [48, с. 3-4]; 

необхідність конкретизації правозастосовними органами змісту юридичних 

правил; здійснення охорони і захисту прав і свобод громадян; здійснення 

контролю за поведінкою суб’єктів; реалізація права на власну самостійну 

поведінку; реалізація права на чужу поведінку [426]; встановлення 

«адміністративних заборон або нових видів покарань, при визнанні обставин 

скоєння проступків такими, що обтяжують або пом’якшують 

відповідальність, при обранні місця розгляду адміністративної справи, 

скасування, зміни постанови з адміністративної справи» [25, с. 89]; 

неможливість законодавця наперед обумовлювати всі форми діяльності 

органів виконавчої влади [61, с. 124]; оцінювання органом виконавчої влади 

ситуації при відсутності чіткого нормативного визначення повноважень 

(прав і обов’язків) [84] тощо.  

Про дискрецію адміністративного органу (адміністративний розсуд) 

йдеться в тих випадках, коли частина норми права, що містить юридичні 

наслідки (зокрема, санкції), передбачає декілька варіантів можливої 

(допустимої) реакції адміністративного органу на події або вчинки учасників 

правовідносин. У цьому випадку, на думку як європейських, так і 

українських авторів, такому органу наданий певний простір, оскільки він 

може здійснювати вибір між декількома допустимими під кутом зору закону 
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(права) рішеннями. Він може діяти або не діяти, а коли він діє, то обирає 

один або декілька з можливих варіантів дій  [526]. 

Концепцією правової держави використання у діяльності органів 

виконавчої влади (їх посадових осіб) адміністративного розсуду пов’язується 

з управлінням і регулюванням на основі і на виконання закону та має 

зобов’язально-дозвільний характер. Це випливає з їх правового статусу, де 

центральним елементом є обов’язок діяти з врахуванням інтересів 

суспільства, держави, окремої особи (баланс інтересів). У цьому сенсі органи 

виконавчої влади зобов’язані застосовувати розсуд у процесі 

правозастосування чи нормотворчості, але тільки у тому випадку, коли 

розсуд є допустимим з точки зору законодавця. Так, свобода вибору 

зобов’язує органи виконавчої влади (їх посадових осіб) у кожному випадку, з 

метою не допущення прийняття помилкового чи не правового рішення, 

установлювати істинний сенс норми права, що застосовується, звертатися до 

Конституції України, принципів і норм міжнародного і адміністративного 

права, що закріплюють насамперед права, свободи та інтереси людини. З 

іншого боку, свобода вибору передбачає також право поліпшувати 

становище індивіда у порівнянні з існуючим, робити ще більш зручним 

процес використання прав і свобод, виконання обов’язків [73]. 

Підставами для скасування актів органів виконавчої влади (їх 

посадових осіб) є їх суперечність Конституції України та законам України, 

рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України, 

Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади.  

У системі органів виконавчої влади скасування правових актів 

здійснюється у субординаційному порядку. Наприклад, у ч. 6 ст. 21 Закону 

України «Про Кабінет Міністрів України» встановлено повноваження 

Кабінету Міністрів України скасовувати акти міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині [352, с. 

1]. У Законі України «Про центральні органи виконавчої влади» 

повноваження скасовувати повністю чи в окремій частині, зокрема, накази 
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міністерства надано Кабінету Міністрів України (ч. 9 ст. 15 цього Закону); 

накази центрального органу виконавчої влади – Кабінету Міністрів України 

(ч. 3 ст. 23 цього Закону) [386, с. 1]; акти територіальних органів міністерства 

– Міністру як керівнику міністерства (п. 14 ч. 2 ст. 8 цього Закону); акти 

територіальних органів центрального органу виконавчої влади – керівнику 

центрального органу виконавчої влади (п. 19 ч. 4 ст. 19 цього Закону). При 

цьому означений вище Закон не містять вказівки на те, що скасування актів 

здійснюється уповноваженими органами у випадку їх невідповідності закону. 

Тобто, фактично чинне законодавство закріплює повноваження скасовувати 

акти повністю чи в окремій частині за розсудом відповідного органу 

виконавчої влади.  

Іншим проявом розсуду органів виконавчої влади (їх посадових осіб), 

що випливає з Конституції України та актів законодавства, є положення, які у 

конкретній ситуації не виключають можливість, а уповноважують приймати 

адміністративні акти за власним розсудом. Наприклад, до повноважень 

Кабінету Міністрів України відноситься призначення на посади та звільнення 

з посад за поданням Прем’єр-міністра України керівників центральних 

органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів 

України (п. 9-2 ст. 116 Конституції України). У цьому випадку застосування 

розсуду має місце, коли за рівних умов із декількох кандидатів необхідно 

вибрати одного. До повноважень Кабінету Міністрів України відноситься 

також прийняття рішень про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) 

або припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від 

форми власності у разі порушення ними законодавства про охорону праці та 

навколишнього природного середовища (абз. 17 п. 2 ст. 20 Закону України 

«Про Кабінет Міністрів України») – у цьому випадку розсуд може 

проявлятися у оцінці ситуації, тлумаченні норми права та/або виборі 

релевантного принципу права, виборі варіанту рішення тощо [73]. 

Керівник центрального органу виконавчої влади має повноваження 

утворювати, ліквідовувати, реорганізовувати підприємства, установи, 
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організації, затверджувати їхні положення (статути), в установленому 

порядку призначати на посади та звільняти з посад їх керівників, 

здійснювати в межах своїх повноважень інші функції з управління об'єктами 

державної власності, що належать до сфери його управління (п. 18 ч. 2 ст. 19 

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади») та ін.  

Проведений аналіз діючого законодавства і наукових джерел свідчить, 

що адміністративний розсуд у процесі реалізації процедури прийняття 

адміністративних актів за своїм характером виступає одним з засобів 

виконання покладених на них завдань і функцій. Наприклад, коли потрібно 

оперативно, швидко прийняти управлінське рішення, пов’язане з 

підготовкою адміністративного акта, орган виконавчої влади (його посадова 

особа), реалізуючи повноваження, встановлене нормою права, має спиратися 

на загальні принципи права.  

З іншого боку, «вільний» розсуд може призвести до перевищення 

правових меж, і відповідно, до негативних наслідків для фізичних чи 

юридичних осіб – корупції, зловживань правом тощо. Небезпека проявів 

корупції міститься в самій природі виконавчої влади, яка часто тяжіє до 

доцільності на шкоду законності. Негативний характер «вільного» розсуду 

має місце, коли він протиставляється праву і закону [73]. 

Окремими дослідника обґрунтовується позиція, що рівень законності 

нижче у тому випадку, коли ширша сфера виконавчо-розпорядчої діяльності 

за розсудом. Так, деякі вчені зауважують, що чим більше свободи у виборі 

варіантів рішень, тим нижче рівень законності та правопорядку, і навпаки 

[23, с. 66]. Разом з об’єктивно-необхідним розумінням реалізації 

повноважень шляхом застосування розсуду в діях органів виконавчої влади 

(їх посадових осіб) виявляються ознаки незаконного та довільного їх 

застосування, без врахування балансу публічного й приватного інтересів. Це 

пов’язано з наявністю суб’єктивного вибору, що робить непередбачуваними 

наслідки застосування владних повноважень.  
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Як слушно визначається у спеціальній літературі: «при такому 

здійсненні функцій влади залежність від держави перетворюється в особисту 

залежність від органів влади і цим, звичайно, порушується свобода громадян, 

так як вони виявляються залежними вже не від об’єктивних умов суспільного 

життя, що приводять до залежності людини від держави, а від суб’єктивного 

свавілля окремих органів влади, що експлуатують діяльність державної влади 

у своїх особистих інтересах» [173, с. 270]. Крім того: «якщо влада, що 

встановила правило, не вважає необхідним його дотримуватись, а діє у 

кожному конкретному випадку за власним розсудом, то право змінюється 

свавіллям» [503]. Разом з тим «наявність розсуду знижує стабільність й 

одноманітність практики застосування законодавства, а нерідко призводить і 

до зловживання правом» [211, с. 8]. 

Свого часу професор А. І. Єлістратов справедливо наголошував, що 

вирішення завдання адміністративного права – упорядкування публічних 

відносин – полягає у витісненні системи розсуду влади, тобто «в основу 

відносин між органами управління і пересічними громадянами треба 

покласти правовий принцип, початок законності» [110, с. 23]. 

Наведене дає підстави для висновку, що чим суворіше режим 

законності, тим менше випадків прийняття адміністративних актів «за 

розсудом» суб’єкта владних повноважень. Чим частіше застосовується 

розсуд у ході реалізації владних повноважень у процесі реалізації процедури 

прийняття адміністративних актів, тим нижче рівень законності в діяльності 

органів держави.  

Визнається факт, що недосконалість законодавчої техніки (недостатня 

визначеність окремих правових норм, відсутність вказівок про те, як їх 

потрібно розуміти тощо) істотно ускладнює процес реалізації владних 

повноважень під час процедури прийняття адміністративних актів, що 

призводить до необхідності вибору варіантів поведінки суб’єкта владних 

повноважень. 
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Тому поєднання у правовому регулюванні застосування розсуду і 

законності є тимчасовою необхідністю, яка існує до того часу, допоки право 

не наповнить своїм змістом всі суспільні відносини [73]. 

Незаконна реалізація дискреції у процесі реалізації процедури 

прийняття адміністративних актів може знаходити прояв у різних формах: а) 

перевищення повноваження на застосування дискреції; б) 

незастосування/недостатнє застосування дискреції; в) зловживання 

дискрецією.  

Застосування дискреційних повноважень у процесі реалізації 

процедури прийняття адміністративних актів лише у випадках, передбачених 

законом, означає, що вони обмежуються певними межами, в рамках яких 

закон допускає застосування адміністративного розсуду, а вибір моделі 

поведінки визнається правомірним. В одних випадках правові межі 

дискреційних повноважень у процесі реалізації процедури прийняття 

адміністративних актів можуть включати прямо передбачені законом 

обмеження (офіційно формалізовані обмеження), в інших – це обмеження, 

що вимагають творчої інтерпретації правових текстів або обмеження, що 

обумовлені позаправовими факторами. Серед науковців немає єдиного 

розуміння співвідношення «підстав» та «меж» дискреційних повноважень. 

При врегулюванні питань будь-якого роду, пов’язаних з публічно-правовими 

відносинами, органи виконавчої влади зобов’язані керуватися законом і не 

можуть змінювати, доповнювати чи розширювати його зміст. У зв’язку з цим 

постають вимоги до якості закону, який має з достатньою чіткістю визначати 

як межі дискреційних повноважень, так порядок їх здійснення, з урахуванням 

легітимної мети певного заходу. Конкретна норма закону повинна містити 

досить чіткі положення про рамки і характер здійснення відповідних 

дискреційних повноважень, наданих органам виконавчої влади [262]. 

Для зниження ризиків можливого свавілля і суб’єктивізму доцільно 

закріпити нормативно або прийняти в якості стійкої директиви 

неформального характеру вимогу обов’язкового обґрунтування дискреційних 
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рішень у процесі реалізації процедури прийняття адміністративних актів. 

Тобто, адміністративний акт органу виконавчої влади або його посадової 

особи, що прийнятий у ході реалізації дискреційних повноважень у процесі 

реалізації процедури прийняття адміністративних актів, завжди повинен 

містити розгорнуту мотивацію застосування адміністративного розсуду і 

вибору відповідної альтернативи. 

Під час реалізації дискреційних повноважень у процесі реалізації 

процедури прийняття адміністративних актів орган виконавчої влади має 

орієнтуватися не тільки на норми законодавства, а й на принципи, цілі, 

правові цінності, судову й правозастосовну практику, офіційні роз’яснення 

(інтерпретаційні акти), рекомендації («soft law», документи «м’якого права»), 

а також звичаї, що склалися у певній сфері діяльності з урахуванням 

принципу верховенства права. 

Окрім зазначеного, межі дискреційного повноваження у процесі 

реалізації процедури прийняття адміністративних актів обумовлені 

альтернативами, кожна з яких має бути правомірною, тобто вибір однієї з них 

відповідає вимогам доцільності. До позаправових меж у ході реалізації 

дискреційних повноважень у процесі реалізації процедури прийняття 

адміністративних актів можна віднести здоровий глузд, індивідуальний й 

колективний досвід, логіку, моральні цінності, політичні установки, релігійні 

норми, національні й культурні традиції, прогнозування наслідків рішень, що 

приймаються. До цієї категорії обмежень можна включити емоційно – 

психологічні фактори, що мають вплив на вибір варіанту рішення (дії) – 

стереотипи, емоції, настрій, соціальні орієнтації, афекти, переваги й забобони 

тощо. 

Зокрема у цьому аспекті С. Корф зазначав, що у Європі надто боялися в 

будь-чому обмежити свободу дій адміністрації. Усім здавалося, що чим така 

свобода ширше, тим краще забезпечено «благо» держави (насправді ж 

інтереси «правлячих» класів). Ця точка зору призвела в Європі до створення 

могутньої адміністративної влади, яку мав обмежити інститут 
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адміністративної юстиції… Із плином часу межі дискреційних повноважень 

органів адміністрації ставали все вужчими  [176]. 

Тож, на даний момент, досить чітко можна визначити два протилежні 

напрями у правовому регулюванні щодо встановлення меж дискреційних 

повноважень у процесі реалізації процедури прийняття адміністративних 

актів:  

- перший – правовими нормами, зокрема, підзаконними актами, 

намагаються охопити найменші дії уповноважених органів та їх посадових 

осіб, тобто звуження дискреційних повноважень; 

- другий – застосування широкої дискреції, в межах, визначених 

законом, поєднана зі сталими традиціями правової держави, що притаманно 

для європейських країн. 

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що для встановлення 

меж адміністративного розсуду, найбільш доцільним крім застосування норм 

національного законодавства, необхідно брати до уваги міжнародні 

стандарти обмеження дискреційних повноважень у процесі реалізації 

процедури прийняття адміністративних актів. Вони досить чітко та лаконічно 

сформульовані, в тому числі, в Рекомендаціях Комітету Міністрів Ради 

Європи № R(80)2.  

Так, адміністративний орган влади, приймаючи конкретне рішення, має 

прагнути досягнення мети, задля якої його наділено відповідними 

повноваженнями; дотримуватися принципу об’єктивності й безсторонності, 

враховуючи лише ті фактори, які мають відношення до цієї конкретної 

справи; дотримуватися принципу рівності перед законом, не допускати 

несправедливої дискримінації; забезпечувати належну рівновагу 

(пропорційність) між метою рішення та його негативними наслідками для 

прав, свобод чи інтересів осіб; приймати рішення в межах розумного строку з 

урахуванням характеру справи; послідовно та узгоджено застосовувати 

загальні адміністративні приписи, враховуючи конкретні обставини кожної 

справи [438]. Здійснення повноважень у спосіб, що призводить до виразно 
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несправедливих, невмотивованих, нерозумних або деспотичних рішень, є 

порушенням правовладдя [112]. 

Резолюція Комітету Міністрів Ради Європи (77) 31 про захист особи 

стосовно актів адміністративної влади визначила процедурні гарантії для 

особи в межах адміністративних проваджень (незалежно від реалізації в них 

дискреційних повноважень), такі як: право особи бути вислуханою; доступ 

до інформації; допомога і представництво; зазначення мотивів; повідомлення 

про способи оскарження (перегляду). 

Отже, підсумовуючи вищенаведене доцільно вказати, що питання щодо 

визначення меж дискреційних повноважень у процесі реалізації процедури 

прийняття адміністративних актів залишається досить дискусійним. Однак, в 

будь-якому випадку, адміністративний орган не обмежений у виборі способів 

реалізації своїх повноважень у процесі реалізації процедури прийняття 

адміністративних актів. 

 

 

3.3. Процедура прийняття адміністративних актів як складова 

концепції електронного урядування 

 

Запорукою формування правової та демократичної держави, 

побудованої на європейських цінностях, в першу чергу, є відкритість, 

чесність та прозорість органів публічного адміністрування. На сучасному 

етапі наша держава потужно розвиває та запроваджує «електронне 

урядування» задля становлення «електронної демократії». Передумовою 

наведеного є не тільки реалії викликані часом, зокрема розвиток 

інформаційно-телекомунікаційних технологій, а й намаганням остаточно 

утвердити демократію в Україні.  

Разом з тим у контексті прагнень нашої держави у напрямку 

інтегрування до європейської спільноти особливого значення набувають 

запровадження європейських норм і стандартів реалізації державної 
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інформаційної політики. У зв’язку з зазначеним, Указом Президента України 

«Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» № 5/2015 від 12.01.2015 

розвиток електронного урядування визначено одним із першочергових 

пріоритетів реформування системи публічного адміністрування [374]. 

Звісно у 2010 році на етапі ухвалення Концепції розвитку електронного 

урядування в Україні як державними органами, так і пересічними 

громадянами було важко усвідомити, що являє собою «електронне 

урядування» та які напрями задля цього необхідно розвивати. Зокрема, згідно 

з дослідженням United Nations Е-government Survey 2016 щодо розвитку 

електронного урядування (E-Government Development Index), Україна посіла 

62 місце серед 193 країн [380]. Вказане потребувало чіткого розуміння мети, 

особливостей, принципів та переваг функціонування технологій 

електронного урядування та удосконалення державної політики у цій сфері. 

Зокрема сьогодні саме на Міністерство цифрової трансформації 

України покладено реалізацію основних завдань Уряду України в сфері 

електронної демократії та електронного урядування. Вказане міністерство 

відповідає за формування та реалізацію державної політики у сфері 

цифровізації, розвитоку електронної демократії та електронного урядування; 

впровадження національних електронних інформаційних ресурсів та 

забезпечення їх інтероперабельності; зниження цифрового розриву, що 

відповідає Принципам Торонто.  

Взагалі доцільно нагадати, що основу формування концепцій 

електронного урядування складають теорія інформаційного суспільства (Д. 

Белл, А. Турен, М. Кастельс, О. Тоффлер), теорія постмодерного суспільства 

(Ф. Ліотар, Ж. Бодріяр, З. Бауман, С. Леш), теорія «суспільства послуг» (Д. 

Рісман), теорія «самореферентних систем» (Н. Луман), теорія «інтерактивної 

демократії» (П. Розанвалон), теорія «суспільства ризику» (У. Бек), теорія 

«комунікативного суспільства» та «суспільства знань» (Р. Мюнх, К. Мертен, 

К. Байме) [45]. 
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В Україні дослідженням та висвітленням проблем електронного 

урядування та основних передумов його впровадження займаються такі 

вчені, як Н. Грицяк[72], М. Демков та І. Коліушко[79], В. Дрешпак[208], В. 

Малиновський[208], І. Малюкова[105], А. Семенченко[421], А. Семенченка, 

В. Дмитренко [92],  М. Ільницький[130], Р. Гасимов[66], Ю. Соломко[434] та 

інші. 

Окремі дослідники [194] описують визначення «електронний Уряд», як 

систему співпраці уряду і громадян (бізнесу, громадських організацій), яка 

базується на використанні інформаційно-комунікаційних технологій. Крім 

того вказують на функціональні характеристики, як то:  

а) інформаційно-комунікаційних технологій;  

б) нормативно-правової бази (прийняття рішень);  

в) інформаційно-ресурсної бази».  

Деякі вчені, розкриваючи особливості світового досвіду впровадження 

електронного урядування та його специфіку в нашій державі, пропонують 

визначення електронного уряду, як способу організації державної влади за 

допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної 

інформаційної мережі, яка забезпечує функціонування певних служб в 

режимі реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне 

спілкування громадянина з офіційними установами [153]. 

Подібний підхід спостерігається та обґрунтовується й європейською 

доктриною, зокрема на сайті «Empirica» надане наступне визначення: 

«електронний уряд – це використання ІКТ у громадських установах у 

поєднанні з організаційними змінами і розвитком нових навичок у 

співробітників державного апарату по роботі з ІКТ задля покращення послуг, 

що надаються державними установами суспільству, активізація 

демократичних процесів і посилення підтримки соціальної політики» [540]. 

Загалом, термін «електронне урядування» (e-government) з кожним 

розвивається в Україні з огляду на популяризацію ідеї «держави в 

смартфоні». Утім, доцільно вказати, що вперше ідея використання 
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інформаційних технологій у сфері публічного адміністрування була 

запропонована президентом США Б. Клінтон в 1991 році [519]. Пізніше цей 

термін використовувати засоби масової інформації, а згодом й нормативно-

правові документи. На сучасному етапі, законодавство США електронне 

урядування визначає як «діяльність по використанню органами влади 

Інтернет-додатків та інших інформаційних технологій, інтегрованих з 

процесами, які використовують дані технології для того щоб покращити 

доступ до поширення державної інформації та послуг громадянам та іншим 

державним організаціям або покращити діяльність органів влади, зокрема їх 

результативність, якість послуг та будь-яких трансформацій» [521]. 

Проте Європейська Комісія підходить до розуміння цього поняття 

наступним чином: «використання ІКТ в державному управлінні в поєднанні з 

організаційними змінами та новими навичками задля поліпшення послуг та 

здійснення демократичних перетворень, зміцнення підтримки державної 

політики в країні» [522]. 

Зокрема в Європі вперше ідея формування електронного управління 

була сформульована у Франції Прем’єр-міністром Французької Республіки 

Ліонелем Жоспеном в останнє десятиліття ХХ століття, а одним з 

пріоритетних напрямків програми урядових дій з побудови інформаційного 

суспільства (PAGSI) та створення електронного уряду було проголошено 18 

січня 1998 року: «…Нові інформаційні і комунікаційні технології можуть 

використовуватись для того, щоб зробити контакти населення і бізнесу з 

державним апаратом міцнішими, забезпечивши при цьому широкий доступ 

до нових технологій…».  

Взагалі електронний уряд у сучасному розумінні складається з:  

а) G2G, government to government, уряд урядові;  

б) G2B, government to business, уряд бізнесу;  

в) G2C, government to citizens, уряд громадянам. 

І включає в себе численні прикладні елементи та зв’язки як прямі так і 

зворотні між цими складовими [27, с. 46]. 



243 

Згідно з положеннями Концепції, затвердженої Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України № 649-р від 20.09.2017, е-урядування – форма 

організації державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, 

відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування з використанням інформаційно-

телекомунікаційних технологій задля формування нового типу держави, 

орієнтованої на задоволення потреб громадян [380]. 

В Україні важливим завданням для забезпечення сталого та 

ефективного функціонування е-урядування є підтримка розвитку 

інструментів, удосконалення їх процедур на державному та місцевому рівні  

(додаток Б). Проміж іншого й процедур прийняття адміністративних актів. 

Доцільно зазначити, що на відміну від правового регулювання 

розробки проектів нормативних актів, характерною особливістю процедури 

розробки проектів адміністративних актів є його мінімальна процедурна 

регламентація. Наявний стан правового регулювання процедури прийняття 

адміністративного акта варто здійснювати з урахуванням класифікації видів 

проваджень, які вже знайшли своє наукове обґрунтування.  

Так, В.П.Тимощук цілком слушно пропонує умовно розподілити 

процедуру прийняття адміністративних актів на два напрями: 1) правове 

регулювання прийняття адміністративних актів за зверненням приватної 

особи (у заявних провадженнях); та 2) правове регулювання прийняття 

адміністративних актів за ініціативою адміністративного органу (у 

втручальних провадженнях) [471]. 

Щодо процедури прийняття адміністративного акта першого напряму 

вчений пропонує виділити такі стадії, як: 1) подача громадянином 

відповідного звернення і ухвалення його до розгляду компетентним 

суб'єктом; 2) розгляд справи, аналіз і обрання відповідних правових норм; 3) 

винесення ухвали; 4) виконання рішення; 5) оскарження або 

опротестовування рішення  [471]. 
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Щодо другого напряму стадія підготовки управлінського акта 

збігається зі стадією ініціації ухвалення індивідуального акта управління, а 

саме − ухвалюється рішення про видання такого акта. У цьому випадку 

найважливішими передумовами виступають, в першу чергу, об’єктивна 

необхідність прийняття адміністративного акта, а також відповідна юридична 

підстава такого видання.  

Найважливішим етапом вказаної стадії провадження є підготовка 

проекту адміністративного акта. У переважній більшості випадків проекти 

адміністративних актів розробляються і узгоджуються (при необхідності) 

фахівцями юридичних служб адміністративного органу.  

Процедура ухвалення адміністративного акта в одноособовому порядку 

здійснюється шляхом його підписання певною посадовою особою, яка діє від 

імені адміністративного органу. Колегіальний порядок ухвалення 

індивідуального акта управління передбачає обговорення акта, що 

приймається, і голосування при його ухваленні [163, с. 3]. 

Надзвичайно важливим для будь-якого адміністративного акта є 

момент набрання чинності останнього. Так, згідно пункту 2 частини першої 

статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» встановлено, 

що суб’єкти владних повноважень, зобов’язані оприлюднювати акти 

індивідуальної дії (крім внутрішньо-організаційних), прийняті цим 

суб’єктом, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про 

адміністративно-правові засади діяльності. За загальним правилом, у 

чинному законодавстві не передбачено передумову набранням чинності 

адміністративного акта його оприлюднення (офіційне опублікування), на 

відміну від нормативно-правових актів.  

Утім, дотримуючись європейських принципів прозорості та відкритості 

роботи публічних адміністрацій, законодавець пішов на зустріч громадській 

ініціативі, і зобов’язав будь-якого суб’єкта владних повноважень у будь-

якому випадку невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня 

затвердження оприлюднювати такі акти (частина друга статті 15 Закону 
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України «Про доступ до публічної інформації»). А згідно ч. 4 статті 15 

вищенаведеного Закону, передбачено обов’язок суб’єктів владних 

повноважень невідкладно оприлюднювати будь-які акти, які містять 

інформацію про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і 

про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.  

Вказані правові заходи, за умови винесення письмових 

адміністративних актів, є достатньо адекватними для забезпечення їх 

належного оприлюднення. Разом з тим таке оприлюднення, за загальним 

правилом, не матиме будь-який вплив на набрання ними чинності, а лише 

виступає факультативним процедурним елементом прийняття 

адміністративного акта.  

Нагадаємо, що адміністративні акти, залежно від їх зовнішнього вияву, 

є усними, письмовими та конклюдентними [17]. Утім, перехід до е-

урядування змінює підхід до всіх традиційних форм органів державної влади, 

що є складовими частинами кожної з гілок влади. Разом з цим змінюється 

підхід й до класифікації адміністративних актів, зокрема в залежності від 

процедури їх прийняття та оприлюднення тощо. 

Адміністративні акти мають письмову форму у разі, коли вони 

розраховані на багаторазове застосування. Адміністративні акти, 

використання яких вичерпується їх одноразовим правозастосуванням, 

зазвичай, викладаються у письмовій формі, проте, в деяких випадках, з 

метою оперативної реалізації заходів за такими актами, останні можуть мати 

усну форму чи форму конклюдентних дій [130]. 

Проте саме електронна форма адміністративного акта визнається 

найбільш перспективною, в першу чергу, з огляду на зручність у процесі 

прийняття, легкість доведення до відома, виправлення та, в решті решт, 

економію бюджетних коштів [263]. Проте навіть при електронній формі 

адміністративного акта мають бути дотримано вимоги щодо їхніх реквізитів 

та підпису відповідальних осіб. Таким чином, фактично електронна форма 
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адміністративного акта може бути прирівняна за значенням до письмової, 

оскільки електронна форма виступає модифікацією письмової.  

Необхідність у відповідності електронних адміністративних актів 

процедурним стандартам є проявом вимоги до форми таких актів, а також 

тісно пов’язана із компетенцією електронних адміністративних актів. Тобто, 

орган публічної адміністрації, діючи одночасно в межах своїх повноважень, 

приймаючи певне рішення чи вчиняючи певний захід, має чітко 

дотримуватися процедури. Такі правила мають закріплюватися у вигляді 

уніфікованих правил діяльності всіх органів публічної адміністрації на рівні 

спеціального закону. Такий рівень регулювання, знову ж таки, обумовлений 

специфічним значенням електронного адміністративного акта, порушення 

правил, з огляду на їх суттєвість, може у випадку виходу за межі компетенції 

призводити до нікчемності відповідного акта, оскарження або просто до 

необхідності виправлення електронного адміністративного акта. 

У зв’язку з наведеним, доцільно вказати, що на сучасному етапі у 

зв’язку з тим, що відбувається потужний розвиток електронного урядування 

та адміністрування, зокрема проєктом Закону України «Про адміністративну 

процедуру» передбачено (ч.1 ст. 72), що навіть для письмових 

адміністративних актів пріоритетно визначено, що адміністративний акт 

приймається в електронній формі, якщо інше не передбачено законом. Такий 

адміністративний акт оформлюється відповідно до вимог законодавства про 

електронні документи, електронний документообіг та у сфері електронних 

довірчих послуг [263]. 

Відповідно до абзацу другого частини 4 статті 73 проєкту Закону 

України «Про адміністративну процедуру», на адміністративний акт, 

складений в електронній формі, накладається кваліфікована електронна 

печатка адміністративного органу або кваліфікований електронний підпис 

уповноваженої на це посадової особи адміністративного органу [263]. 

Проставлення підпису уповноваженої посадової особи має на меті 

забезпечити належну персональну відповідальність за прийнятий 
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адміністративний акт. Підпис зазвичай ставить керівник адміністративного 

органу або його заступники. На рішеннях колегіальних органів підписи 

ставляться їх головуючими (головами) та зазвичай також секретарем. Але 

підпис може поставити і будь-яка інша посадова особа (працівник) 

адміністративного органу, якщо вона належним чином уповноважена на це. 

Більше того, проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» у 

різних його нормах заохочує, щоб адміністративні справи вирішувалися на 

виконавчому рівні (спеціалістів, фахівців), а не керівниками органів (див., 

наприклад, частину 1 статті 23 Закону України «Про адміністративну 

процедуру»). Питання щодо того, хто конкретно серед працівників 

адміністративного органу наділений правом підпису, визначається 

внутрішніми службовими документами відповідно до законодавства [263]. 

Як вказують окремі дослідники, реквізити, в залежності від форми 

зовнішнього виразу норм, слід розглядати через специфічну призму 

наступного ряду обставин та порядку прийняття такого адміністративного 

акта:  

1) Момент набуття чинності адміністративного акта;  

2) Оптимальний спосіб оприлюднення адміністративного акта та/або 

доведення його змісту до суб’єктів правовідносин які ним регулюються;  

3) Спосіб підписання чи інша юридична дія направлена на надання 

правового змісту адміністративного акта;  

4) Облік адміністративних актів, їх упорядкування у межах відповідної 

облікової системи [130]. 

Як вказують окремі дослідники, процес переходу на електронну форму 

офіційної та ділової комунікації у публічному адмініструванні накладає свій 

відбиток на техніко-юридичну форму адміністративних актів. Традиційна, 

усталена форма адміністративних актів, так само, як і процедури їх 

прийняття модернізуються. Триває процес творення сучасної «юридичної 

інфраструктури», яка дасть змогу адміністративним актам успішно 

функціонувати в електронному середовищі  [130]. 



248 

У зв’язку з цим, доцільно наголосити на необхідності розмежовувати 

поняття правовий акт в електронній формі та поняття електронний зміст 

правового акту на паперовому носієві (електронного «тіла» правового акту, 

який створюється у текстовому редакторі і зберігається у паперовій формі) 

[422]. 

Електронний адміністративний акт не передбачений законодавством 

України. Наразі законодавство України передбачає лише одиничні випадки 

використання електронної форми адміністративного акту.  

Найпоширенішим адміністративним актом органів, що здійснюють 

контроль за дотриманням податкового законодавства, а саме: податкове 

повідомлення-рішення – письмове повідомлення контролюючого органу 

(рішення) про обов’язок платника податків сплатити суму грошового 

зобов’язання, визначену контролюючим органом у випадках, передбачених 

Податковим кодексом України та іншими законодавчими актами, контроль за 

виконанням яких покладено на контролюючі органи, або внести відповідні 

зміни до податкової звітності [287]. 

Податкові повідомлення-рішення, адресовані контролюючим органом 

платнику податків, повинні бути складені у письмовій формі, відповідним 

чином підписані та у випадках, передбачених законодавством, завірені 

печаткою такого контролюючого органу, зокрема це передбачено статтею 42 

ПК України. Податкові повідомлення-рішення вважаються належним чином 

врученими, якщо вони надіслані за адресою (місцезнаходженням, 

податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з 

повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків (його 

представнику).  

Платники податків, які пройшли електронну ідентифікацію онлайн в 

електронному кабінеті та подають звітність в електронній формі, можуть 

здійснювати листування з контролюючими органами засобами електронного 

зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про 
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електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні 

довірчі послуги».  

Таке листування здійснюється шляхом надіслання адміністративного 

акта (або іншого документа) в електронний кабінет з одночасним 

надісланням платнику податків на його електронну адресу (адреси) 

інформації про вид документа, дату та час його надіслання в електронний 

кабінет. Датою вручення платнику податків документа є дата, зазначена у 

квитанції про доставку у текстовому форматі, що відправляється з 

електронного кабінету автоматично та свідчить про дату та час доставки 

документа платнику податків.  

Датою вручення документа платнику податків вважається наступний 

робочий день, у разі якщо доставка документа відбулася після 18 годин. Так 

само, у разі, коли доставка відбулася у вихідний чи святковий день, датою 

вручення документа платнику податків вважається перший робочий день, що 

настає за вихідним або святковим днем.  

У разі неотримання контролюючим органом квитанції про доставку 

документа в електронний кабінет протягом двох робочих днів з дня його 

надіслання такий документ у паперовій формі на третій робочий день з дня 

відправлення з електронного кабінету надсилається за адресою 

(місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків 

рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто 

вручається платнику податків (його представнику). При цьому строк 

доставки документа в електронний кабінет не зараховується до строку 

надіслання документів, визначеного ПК України [287]. 

Відповідно до п. 52.4 Податкового кодексу України [287] консультації, 

крім узагальнюючих, надаються в усній формі – контролюючими органами; у 

письмовій або електронній формі – контролюючими органами в Автономній 

Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональними 

територіальними органами, центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну податкову і митну політику, та підлягають обов’язковому 
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розміщенню на сайті контролюючого органу, який надав консультацію, 

протягом 10 календарних днів після дня їх надання без зазначення 

найменування (прізвища, ім’я, по батькові) платника податків та його 

податкової адреси.  

Згідно ст. 21 Митного кодексу України визначено консультацію з 

питань практичного застосування окремих норм митного законодавства 

України як правовий акт індивідуальної дії та передбачає наступне. 

Консультації з питань практичного застосування окремих норм 

законодавства України з питань державної митної справи надаються 

митницями за місцем розташування підприємств (за місцем проживання або 

тимчасового перебування громадян) або центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну 

політику за бажанням заінтересованої особи, електронній формі у строк, що 

не перевищує 30 календарних днів, наступних за днем отримання 

відповідного звернення.  

У зв’язку з фрагментарним характером використання електронної 

форми адміністративного акта у національному законодавстві, постає 

питання щодо визначення основних характеристик адміністративного акту в 

електронній формі.  

З точки зору окремих вчених, розвиток теорії електронного 

адміністративного акта повинен опиратися на базові принципові положення, 

установлені юридичною наукою для поняття адміністративного акта взагалі. 

Тобто електронний адміністративний акт має відповідати всім ознакам та 

характеристикам адміністративного акта. Проте, доцільно наголосити, що 

адміністративні акти набувають характеристики електронних саме завдяки їх 

опублікуванню за допомогою інформаційних технологій в електронній 

формі.  

Доцільно вказати, що на відміну від адміністративних актів, 

оприлюднення нормативних актів визначений Указом Президента України 
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«Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та 

набрання ними чинності» від 10.06.1997 № 503/97.  

Відповідно до п.1 цього Указу закони України, інші акти Верховної  

Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України не 

пізніш як у п'ятнадцятиденний строк після їх прийняття у встановленому 

порядку і підписання підлягають оприлюдненню державною мовою в 

офіційних друкованих виданнях. Офіційними друкованими виданнями є: 

«Офіційний вісник України»; газета «Урядовий кур'єр», газета «Голос 

України», «Відомості Верховної Ради України», інформаційний бюлетень 

«Офіційний вісник Президента України». Отже, чинне законодавство 

України не пов’язує набрання чинності нормативно-правовим актом із 

моментом його опублікування на інформаційному ресурсі. За таких обставин, 

можна стверджувати, що в Україні відсутня на даний час електронна форма 

нормативно-правового акту.  

Щодо набуття чинності адміністративними актами, дотепер традиційно 

застосовується загальне правило, за яким адміністративні акти набувають 

чинності з моменту їх прийняття. Цей принцип закріплений, наприклад, в ч. 2 

ст. 52 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» [352] щодо 

розпоряджень Кабінету Міністрів України.  

Проте, таке правило не відповідає сучасним тенденціям регулювання 

відносин між публічною адміністрацією та приватними особами, оскільки в 

такому випадку виникає проблема правової визначеності як для адресатів 

таких актів, так і для заінтересованих осіб. У більшості правових 

європейських систем адміністративне рішення, що не було доведено до 

відома у встановленому порядку, не має юридичної сили для зацікавленої 

особи, яку не було повідомлено про прийняття такого рішення. Так, у законі 

ФРН «Про адміністративну процедуру» [121] зазначено, що «чинність 

адміністративного акта відносно особи, якій він призначений або інтереси 

якої зачіпає, починається з моменту, коли він проголошений цій особі».  
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Одним із способів проголошення адресату змісту адміністративного 

акту може бути відсилання його на електронну адресу особи. В такому 

випадку слід врахувати, що факт доведення адміністративного акта до відома 

особи повинен бути належним чином зафіксований, оскільки за наявності 

сумнівів факт та час доведення адміністративного акта до відома особи має 

доказуватися адміністративним органом. Отже, електронні адміністративні 

акти насамперед є формою законодавчої і виконавчо-розпорядчої 

(управлінської) діяльності в комунікаційних відносинах інформаційного 

суспільства (електронний документообіг, електронний уряд, електронне 

урядування) [130]. 

В зв’язку з цим задля їх ефективного функціонування слід розробити 

загальні вимоги щодо впровадження електронного адміністративного акту із 

застосуванням електронного цифрового підпису, організації роботи з 

електронними адміністративними актами у діловодстві в адміністративних 

органах.  

Вид електронного адміністративного акту не змінюється від 

використання інформаційних технологій, залишається таким, яким він був 

прийнятий відповідним суб’єктом права. Разом з тим, якщо чинне 

законодавство передбачає письмову форму акту, вона не може бути замінена 

електронною, поки не буде передбачене інше. Значною перепоною у 

широкому застосуванні електронної форми адміністративних актів є 

відсутність загального правила про порядок вручення електронних 

адміністративних актів публічного управління їх адресатам. Зміст 

електронного адміністративного акта в повному об’ємі і тексті відповідає 

паперовому носієві акту, але в той же час надає більше можливостей для його 

використання.  

Зокрема цікавою новелою проєкту Закону України «Про 

адміністративну процедуру» є норма частини 5 ст. 72, яка передбачає, що у 

справах, коли рішення може бути прийнято на підставі заяви особи та даних, 

отриманих з офіційних реєстрів, і немає необхідності її заслуховувати, 
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адміністративний акт може бути виданий автоматизовано, з використанням 

електронних засобів. Це також спрямовано на поширення застосування 

інформаційних технологій у сфері публічного адміністрування [263]. 

Поняття «електронний адміністративний акт» можна визначити як 

створений в інформаційній системі в передбаченому законодавством порядку 

офіційний документ, що виражає волю органів публічного управління, 

містить приписи індивідуального характеру і тягне за собою певні юридичні 

наслідки, всі реквізити якого оформлені відповідно до нормативних вимог.  

З метою уникнення непорозумінь при застосування термінів доречно 

класифікувати електронні адміністративні акти за їх цільовою ознакою: 

електронний адміністративний акт, як спосіб зберігання традиційного 

адміністративного акта в електронній формі; електронний адміністративний 

акт, як первинний акт, створений в електронній системі, що включається в 

інформаційно-комунікаційну систему без паперової форми. 

 

3.4. Виконання адміністративних актів 

 

Традиційно під поняттям «виконання адміністративного акта» 

розуміється реалізація права або дотримання вимоги виконати певні дії, яка 

міститься в акті, якщо його зміст зводився лише до реалізації цього 

права/виконання цієї вимоги. Зокрема, В.П. Тимощук вказує, що у цьому 

випадку йдеться про досягнення мети, поставленої перед актом (виконання 

приписів акта тощо). Наприклад, після отримання особою призначеної їй 

одноразової матеріальної допомоги адміністративний акт фактично вичерпує 

себе  [10, с. 158]. 

Проте з цього приводу серед науковців постійно обговорюються досить 

дискусійні питання. Одні дослідники вказують, що виконання акта не завжди 

означає припинення його дії. Наприклад, вважається, що не є таким, що 

припинив свою дію, наказ про призначення особи на посаду, після того, як 

особа приступила до виконання обов’язків, або ж акт про утворення органу  
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[57, с. 79].Відповідно підкреслюється, що такий акт є триваючим, а не 

разовим. Разом з тим наявна думка, що в абсолютній більшості випадків 

адміністративне рішення діє постійно, тобто воно породжує наслідки 

протягом усього часу, доки не буде анульовано чи скасовано [404]. 

Інша група вчених достатньо обґрунтовано констатують, що у цих 

випадках акт припиняє дію, оскільки передбачений у ньому факт відбувся і 

наступили відповідні правові наслідки. Так само й подальший статус особи 

на посаді не визначається цим актом. І, головне, навряд чи у цьому випадку 

може ставитися питання про скасування такого акта (з дією в минуле), адже 

тоді постануть інші питання, зокрема, про правові наслідки, породжені 

діяльністю особи на посаді тощо. Тобто подібна ситуація, навіть у разі 

незаконності призначення особи на посаду, може вирішуватися лише через 

прийняття нового рішення – про звільнення з посади.  

Проте наявний й підхід щодо розділення понять «чинність» акта та 

його «дію». У такому разі адміністративний акт після доведення до відома 

особи стає чинним, але не завжди діє (наприклад, це стосується акта, дія 

якого починається з певної дати чи події). Крім того, його дія може бути 

вичерпана виконанням, але не веде до втрати чинності, доки про це не буде 

прийнято спеціального рішення (нового адміністративного акта). Проте, на 

думку В.Тимощука, і цей варіант має недоліком певну штучність такого 

розмежування «чинності» і «дії», адже мало сенсу вважати «чинним» акт 

який «не діє». Варто також відзначити, що принаймні стосовно нормативних 

актів у вітчизняній юридичній науці поняття «чинності» та «дії акта» 

фактично ототожнюються. Але в будь-якому разі очевидно, що ці питання 

потребують додаткового вивчення [10, с. 159]. 

Наразі доцільно підкреслити, що підходи до виконання 

адміністративного акта доречно розглядати здебільшого щодо обтяжуючих 

адміністративних актів, оскільки адміністративні акти позитивного 

характеру, які приймаються на користь особи або підтверджують наявність 

певного становища, зазвичай реалізуються ipso jure та відповідно до їх 
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натури не потребують окремих дій з виконання, за виключенням тих 

випадків, коли інші особи заважають їх реалізації [263, с. 35]. 

Додаткових дій адміністративного органу в такому випадку не 

передбачається. Тому у разі перешкоджання виконанню (реалізації) особою 

позитивного для неї адміністративного акта з боку інших осіб, законодавець 

виходить із можливості забезпечення подальшого його виконання шляхом 

звернення адресата адміністративного акта до органу виконання або до суду. 

У цьому проявляється важлива відмінність між забезпеченням виконання 

адміністративних актів адміністративним органом та громадянином, оскільки 

громадянин, на відміну від адміністративного органу, не може самостійно 

забезпечувати примусове виконання позитивного для нього 

адміністративного акта, а повинен звернутись до органу виконання або суду 

[263, с. 35]. 

Як приклад доцільно навести норми Митного кодексу України (далі – 

МК України), який передбачає: проведення перевірки відносно підприємства, 

яке подало заяву про видачу сертифіката уповноваженого економічного 

оператора відбувається на основі поданої ним письмової згоди (ч. 2 ст. 14); за 

згодою власника товарів, які передбачається знищити або зруйнувати, ці 

товари поміщуються у митний режим відмови на користь держави (ч. 5 ст. 

176); якщо на підприємстві відсутні належні організаційні умови, його 

перевірка, за згодою керівника підприємства, може проводитися у 

приміщенні органу доходів і зборів (ч. 2 ст. 346); за письмовою заявою 

правовласника про надання згоди на поновлення митного оформлення 

товарів, які містять об’єкти права інтелектуальної власності, оформлення 

поновлюється (ч. 11 ст. 399); якщо правовласник надасть згоду власника 

товарів, які містять об’єкти права інтелектуальної власності, на їх знищення, 

застосовується спрощена процедура знищення таких призупинених у 

митному оформленні товарів (ч. 1 ст. 401). Виконанню у зазначених випадках 

адміністративних актів передує вільне волевиявлення особи, але вони не 

перестають бути актами і, тим більше, не стають адміністративними 
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договорами, виражаючи імперативний вплив суб’єкта владних повноважень, 

не супроводжуваний його поступками або врівноваженням становища сторін. 

Безумовно, стадія виконання адміністративного акта передбачає як 

добровільну, так і примусову реалізацію рішення відповідними суб’єктами.  

З об’єктивних причин добровільне виконання передусім стосується 

сприятливих адміністративних актів.  

Зокрема адміністративні акти, що вчиняються із наступною згодою 

особи. Наприклад відповідно до МК України, взаємовідносини утримувача 

вільної митної зони або митного складу з органом доходів і зборів 

визначаються затвердженою начальником органу доходів і зборів та 

погодженою утримувачем процедурою (ч. 2 ст. 425, ч. 3 ст. 431). Зазначена 

послідовність правовстановлюючих фактів, зважаючи на відсутність у 

кодексі більшої деталізації, породжує запитання про роль «погодження»; 

якщо воно є обов’язковою умовою набуття чинності акта, то багаторазові 

затвердження-непогодження стають своєрідним паліативом договірної 

форми. Проте, подібна гіпотеза виявляється неспроможною при зверненні до 

підзаконно-конкретизованого порядку [293, п. 3.3. і 3.4]: по-перше, проект 

Процедури подає суб’єкт господарювання разом із заявою про надання 

дозволу на зайняття відповідною діяльністю; по-друге, начальник митниці 

затверджує вже погоджену Процедуру; по-третє, погодження та 

затвердження є етапом набуття необхідного для суб’єкта господарювання 

статусу, що виключає його надмірну принциповість у питаннях змісту 

Процедури. Таким чином, відповідна група адміністративних актів існує 

лише теоретично, адже фактично підзаконні приписи, відступаючи від букви 

МК України, перетворюють їх на акти, які видаються за попередньою 

згодою.  

Крім того доцільно згадати й спільні адміністративні акти, які 

видаються від імені кількох представників публічного інтересу шляхом 

координації їх нормотворчих позицій. Не дивлячись на те, що відповідні акти 

містять елементи взаємодії та співпраці, у них наявні і конкретні владні 
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приписи, які регламентують порядок втілення компетенції державними 

інституціями, послідовність та умови здійснення позитивних розпорядчих і 

юрисдикційних заходів.  

Особливою вважаємо ситуацію, коли адміністративний акт вчиняється 

на підставі договору і визнається його частиною. Це стосується мирової 

угоди, після завершення дії якої складається акт про виконання або акт про 

невиконання угоди, котрий, як прямо зазначено в п. 6 Типової мирової 

угоди[472], являється її невід’ємною частиною. Вказаними актами 

адміністративний орган в односторонньому порядку фіксує факт 

виконання/невиконання угоди приватною особою, що відрізняє їх від 

приватноправових обслуговуючих договір актів (прийому-передачі 

виконаних робот тощо), які складаються обома контрагентами.  

Стійка тенденція до лібералізації способів публічного адміністрування 

в розглядуваній сфері обумовила виникнення та застосування 

адміністративних актів «за згодою», випадки прикладного втілення яких, з 

огляду на загальний вектор перетворень, будуть зростати. При цьому на 

порядку денному вітчизняної публічно-правової науки залишається 

концептуальне опрацювання означених актів, конкретизація питомої ваги 

«згоди» та наслідків її ненадання, що може стати перспективним напрямком 

подальших досліджень. Е. Шмідт-Ассманн наголошує, що не останню роль 

тут відіграє вартий бути використаним адміністративний акт, особливо в 

такій кваліфікованій його формі, як «адміністративний акт за згодою» [118, с. 

393]. 

Виконання ж обтяжуючих актів часто потребує примусового 

виконання, передусім йдеться про забезпечення адміністративними органами 

примусового виконання адміністративних актів, якими на фізичну або 

юридичну особу були покладені відповідні публічно-правові зобов’язання, 

зокрема здійснити певну дію або навпаки, утриматись від неї чи допустити 

здійснення дії третьою особою.  
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Виходячи з природи таких адміністративних актів саме 

адміністративний акт набуває ключового значення, оскільки він у деяких 

випадках одночасно діє як адміністративний акт та виконавчий документ, або 

ж орган додатково приймає в рамках виконання ще один адміністративний 

акт з метою забезпечення виконання «головного» адміністративного акта. 

Таким чином, у сфері адміністративного виконання адміністративні органи 

передусім діють в якості органів імперативного (а не послугового) 

управління (адміністрування) [263, с. 428]. 

У цьому аспекті доцільно підкреслити, що адміністративно-процедурне 

законодавство у зарубіжних країнах спрямоване на те, щоб адресати 

адміністративних актів виконували їх у добровільному порядку. З цією 

метою у польському Кодексі адміністративного провадження передбачене 

положення, що органи публічної адміністрації зобов’язані роз’яснювати 

сторонам принципові передумови, якими вони керуються у вирішенні 

справи, аби таким чином в міру можливості доводити до виконання 

сторонами рішення без застосування засобів примусу [263, с. 428]. 

Взагалі виділяють наступні стадії процедури, під час яких приймають 

адміністративні акти: 

1) порушення адміністративної справи; 

2) підготовка та розгляд адміністративної справи; 

3) прийняття індивідуального адміністративного акта; 

4) оскарження індивідуального адміністративного акта; 

5) виконання індивідуального адміністративного акта. 

Переважна більшість зарубіжних країн, які кодифікували 

адміністративно-процедурне законодавство, перші чотири стадії детально 

регулюються загальними адміністративно-процедурними кодексами. Щодо 

стадії виконання адміністративного акта, доцільно вказати, що саме ця стадія 

забезпечується спеціальними законами. Зокрема Закон ФРН «Про виконання 

розпорядчих адміністративних актів» або Закон Республіки Польща «Про 

виконавче провадження в адміністрації». Так, у цих законах визначаються 
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засоби, що можуть застосовуватись уповноваженими на виконання органами 

публічної адміністрації як грошового характеру (стягнення із заробітної 

плати, пенсійних виплат, банківських рахунків), так й інших видів 

(відібрання майна, виселення з приміщення). 

В Україні під час виконання адміністративного акта орган виконання 

передусім повинен дотримуватись вимог частини другої статті 19 

Конституції України та принципів адміністративної процедури, оскільки має 

втручальний характер дій. Саме у такий спосіб забезпечується належний 

рівень як правомірності дій органу під час виконання адміністративних актів, 

так і правового захисту зобов’язаної особи в рамках виконання. Більше того 

окрім зазначеного, суб’єкти владних повноважень мають враховувати 

Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи № Rес (2003) 16 «Про 

виконання адміністративних рішень та судових рішень в галузі 

адміністративного права». Так само при використанні адміністративними 

органами права на розсуд, а також під час визначення ними порядку 

виконання адміністративного акта або надання відстрочки виконання, вони 

також повинні приймати до уваги Рекомендації Ради Європи № R 80 (2) 

щодо здійснення дискреційних повноважень адміністративними органами. 

Обов’язок виконати чинний адміністративний акт, забезпечити 

виконання відносно адресатів адміністративних актів, тобто осіб, на яких 

адміністративний орган адміністративним актом поклав відповідне 

зобов’язання або встановив заборони, – обов’язок покладений на суб’єкта 

владних повноважень, тобто на орган, що видав відповідний 

адміністративний акт.  

Адміністративні органи фактично позбавлені права управлінського 

розсуду в цьому питанні. При цьому загальними передумовами для 

виникнення у адресата адміністративного акта або в адміністративного 

органу обов’язку виконати адміністративний акт є наступні:  
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1) відповідний адміністративний акт відноситься до тих, якими на 

фізичну або юридичну особу були покладені відповідні публічно-правові 

зобов’язання, зокрема здійснити певну дію або навпаки, утриматись від неї;  

2) адміністративний акт вже набрав чинності або більше не підлягає 

оскарженню  [263, с. 430]. 

Прийняття адміністративним органом адміністративного акта фактично 

не може реалізувати породжених ним прав і обов’язків для різних суб’єктів. 

Лише за умови реального виконання адміністративного акта спрацьовує 

механізм його впливу на фізичну або юридичну особу, на яку були покладені 

відповідні публічно-правові зобов’язання, зокрема здійснити певну дію або 

навпаки, утриматись від неї. Переважна більшість вітчизняних науковців 

(Є.В. Додін, В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, Т.О. Коломоєць, М.М. Тищенко, 

С.В. Ващенко, В.Г. Поліщук, В.Г. Перепелюк, Е.Ф. Демський, О.І. 

Миколенко, Д.П. Калаянов та інші) визначають стадію виконання 

адміністративного акта як «завершальну» стадію процедури прийняття 

адміністративних актів. Отже, ми погоджуємося з таким твердження і також 

розглядаємо виконання адміністративного акта як завершальну стадію цього 

провадження. 

Реалізовуючи санкції адміністративно-правових норм, компетентні 

органи створюють особливий вид правової діяльності, який у спеціальній 

літературі називають виконанням адміністративних стягнень [58, с. 3]. На 

думку Л.В. Сороки, коли йдеться про виконання постанови, також доцільно 

характеризувати таку функцію суб’єкта, наділеного адміністративно-

юрисдикційними повноваженнями, як забезпечення виконання винесеного 

рішення у справі [436, с. 39]. 

З огляду на вищевикладене, нагадаємо пропоновану нами дефініцію 

цієї стадії – це реалізація права або дотримання вимоги виконати певні дії, 

яка міститься в акті, якщо його зміст зводився лише до реалізації цього 

права/виконання цієї вимоги, тобто спрямована на практичну реалізацію 

визначеної в адміністративному акті мети, поставленої перед актом.  
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Зокрема на думку окремих вчених, виконання адміністративного акта 

як стадія провадження включає в себе такий комплекс процесуальних дій:  

1) звернення постанови до виконання;  

2) застосування адміністративного акта;  

3) завершення виконання [18, с. 643].  

Інші автори висловлюють думку, що виконання постанови здійснюють 

в два етапи. Перший етап – звернення постанови до виконання; другий – 

безпосереднє виконання постанови [157, с. 214]. 

Зважаючи на вищевикладене та на підставі проведеного аналізу, 

доцільно запропонувати визначити такі етапи практичної реалізації цієї 

стадії:  

1) звернення адміністративного акта до виконання: скерування акта 

безпосередньому виконавцю, прийняття акта до виконання, вирішення 

питань, пов’язаних із виконанням акта;  

2) безпосереднє виконання або передача матеріалів для примусового 

виконання: проведення виконавчих дій, відповідно до виду 

адміністративного акта, контроль за правильним і своєчасним виконанням 

адміністративного акта.  

Отже, першим етапом стадії виконання адміністративного акта є 

звернення до виконання. Визначальним для змісту цього етапу є момент 

набрання актом такої властивості, як обов’язковість адміністративного акта. 

Обов’язковість акта, передусім, зумовлюється важливістю доведення до 

логічного завершення процедури прийняття, досягнення його мети, однією з 

невід’ємних складових якої є виконання адміністративного акта. 

У спеціальній літературі пропонують різноманітні підходи до 

розуміння обов’язковості виконання адміністративного акта. Зокрема окремі 

вчені, розкриваючи питання обов’язковості акта, наголошують, що звернений 

до виконання адміністративний акт має таку ж юридичну силу, як і судове 

рішення, та підлягає виконанню на рівних з ним засадах [18, с. 396].Інші 

стверджують, що обов’язковість адміністративного акта, який набрав 
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чинності, буквально означає, що він набув сили закону і так само 

обов’язковий до виконання, як і вимога закону [297; 94, с. 7]. Деякі науковці 

вважають, що адміністративний акт, який набрав чинності – це своєрідний 

виконавчий документ, що підлягає обов’язковому виконанню, оскільки його 

винесено від імені держави [164; 61, с. 641;89  ]. Різноманітність підходів 

науковців щодо тлумачення змісту цього поняття укотре підкреслює 

значущість такої невід’ємної ознаки адміністративного акта, як 

обов’язковість [90, с. 40]. 

Таким чином, обов’язковість адміністративного акта – це набуття 

такого юридичного стану цим документом, що зумовлює обов’язки учасників 

таких правовідносин щодо вчинення певних дій (або утримання від них). 

За способом реалізації відносин, що виникають під час звернення 

адміністративного акта до виконання, стягнення слід поділити на ті, що 

мають:  

- добровільний порядок виконання;  

- примусовий порядок виконання за умови пропуску строку 

добровільного виконання;  

- примусовий порядок виконання, незалежно від прагнення особи, 

щодо якої прийнято адміністративний акт, добровільно її виконати. 

Добровільність виконання особами позитивних адміністративних актів, 

тобто тих актів, які були прийняті на їх користь не вимагають додаткових дій 

адміністративного органу. Тому у разі перешкоджання виконанню 

(реалізації) особою позитивного для неї адміністративного акта з боку інших 

осіб, законодавець виходить із можливості забезпечення подальшого його 

виконання шляхом звернення адресата адміністративного акта до органу 

виконання або до суду. У цьому проявляється важлива відмінність між 

забезпеченням виконання адміністративних актів адміністративним органом 

та громадянином, оскільки громадянин, на відміну адміністративного органу, 

не може самостійно забезпечувати примусове виконання позитивного для 
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нього адміністративного акта, а повинен звернутись до органу виконання або 

суду. 

Примусове виконання адміністративних актів ґрунтується на 

закріплених в Конституції України, зокрема в статтях 118, 119, 144 та 146, 

повноваженнях адміністративних органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування та на законах, прийнятих на конкретизацію відповідних 

статей Конституції України. Особливості порядку обрання виду та меж 

застосування засобів примусу ґрунтуються на вимогах принципу законності, 

закріпленого в частині другій статті 19 Конституції України.  

Загальною передумовою для примусового виконання є наявність 

адміністративного акта – зокрема й як виконавчого документа – або 

наявність у адміністративного органу, поряд із підлягаючим виконанню 

адміністративним актом, додаткового документа, який має забезпечити 

виконання адміністративного акта (наприклад, судове рішення). Зазвичай, 

примусовому виконанню підлягають саме ті адміністративні акти, які в 

якості спрямованого певній особі зобов’язання містять вимогу здійснити 

певну дію чи допустити її здійснення з боку іншої особи або ж навпаки – 

заборону здійснювати певну дію. У вигляді заходів із примусового 

приведення у виконання зобов’язуючих та забороняючих адміністративних 

актів виділяють такі види як виконання дій за рахунок зобов’язаної особи, 

грошове стягнення та, як крайній випадок, забезпечення виконання 

адміністративного акта – безпосередній примус [263, с. 432]. 

Частиною 3 ст. 95 проєкту Закону України «Про адміністративну 

процедуру» закріплено, що захід примусу повинен відповідати меті, з якою 

необхідно виконати адміністративний акт. Захід примусу обирається таким 

чином, щоб збитки зобов’язаної особи та суспільства були мінімальними. 

Передусім вказана норма спрямована на практичне забезпечення дії 

принципу законності, закріпленого в частині другій статті 19 Конституції 

України та в статті 6 проєкту Закону України «Про адміністративну 

процедуру»: «Адміністративний орган здійснює адміністративні 
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повноваження та приймає адміністративні акти виключно на підставі, в 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, цим 

Законом та іншими законами України. …» [263, с. 428]. 

Водночас у такий спосіб забезпечується дотримання вимог двох 

похідних від принципу законності «під-принципів»: 1) переваги (пріоритету) 

закону, та 2) обмеження (застереження) законом. Перевага закону в цьому 

випадку означає, що норми закону, прийняті законодавцем в рамках 

формальної процедури законотворення, мають перевагу перед актами органів 

виконавчої влади і місцевого самоврядування та конкретними 

управлінськими заходами адміністративних органів. Адміністративний орган 

може діяти лише в рамках чинного законодавства і не може вживати заходів 

або видавати акти, які суперечать нормам і вимогам закону. Інший «під-

принцип» – обмеження (застереження) законом – вимагає, щоби всі прийняті 

адміністративними органами рішення та акти, особливо які втручаються в 

права, свободи та відносини власності фізичних та юридичних осіб, мали 

чітке законодавче уповноваження органу на їх прийняття і застосування (т. з. 

«позитивна законність») [263]. 

Отже, орган виконання повинен обирати саме той захід примусу та 

саме ту інтенсивність його застосування, які дозволяють досягти виконання 

покладених на особу зобов’язань з мінімальними збитками для зобов’язаної 

особи та суспільства.  

Укладачі проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру» до 

заходів примусу відносять[263]:  

1) виконання дій за рахунок зобов’язаної особи – адресата 

адміністративного акта;  

2) грошове стягнення;  

3) безпосередній примус у порядку, визначеному законами (ч. 2 ст. 95). 

Виконання за рахунок зобов’язаної особи здійснюється або самим 

органом виконання, або за його дорученням третьою особою – іншим 

суб’єктом – та за рахунок зобов’язаної особи[263]. З огляду на суб’єкта 
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безпосереднього виконання та на порядок виконання цей вид примусового 

виконання відрізняється від двох інших закріплених в статті видів (грошове 

стягнення та безпосередній примус), які здійснюються зазвичай 

безпосереднього самим органом виконання, але іноді із залученням інших 

виконавчих органів, тобто залежно від обсягу наявної компетенції. Подальша 

відмінність між цими видами примусових заходів полягає в тому, що перший 

захід примусу спрямований безпосередньо на виконання закріпленого в 

адміністративному акті зобов’язання із наступним стягненням із зобов’язаної 

особи витрат по такому виконанню, а два наступні види мають на меті 

примусити зобов’язану особу до виконання покладених на неї 

адміністративним актом зобов’язань шляхом застосування цих видів примусу 

безпосередньо до зобов’язаної особи. Відповідно, перший вид примусового 

заходу закінчується із виконанням дії адміністративним органом (органом 

виконання) або іншим суб’єктом та стягненням пов’язаних з виконанням 

витрат із зобов’язаної особи, а застосування двох наступних заходів примусу 

не позбавляє зобов’язану особу від особистого виконання зобов’язання, 

покладеного на неї адміністративним актом [263]. 

Важливим на цьому етапі є визначення моменту, з якого постанова про 

накладення адміністративного стягнення підлягає безпосередньому 

зверненню до виконання. Для вирішення цього питання важливе визначення 

моменту набрання постановою у справі про адміністративне правопорушення 

законної сили. На нашу думку, ці часові проміжки слід визначити як 

взаємозумовлені. 

На підставі наведеного доцільно охарактеризувати зміст першого етапу 

– звернення адміністративного акта до виконання. Стаття 94 «Звернення до 

виконання адміністративного акта» проєкту Закону України «Про 

адміністративну процедуру» закріплює[263]:  

1. Адміністративний акт є обов’язковим до виконання з дня набрання 

ним чинності. Адміністративний акт, що прийнятий на користь особи та не 
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потребує дій адміністративних органів, виконується (реалізується) особою 

добровільно.  

2. Адміністративний орган, який видав адміністративний акт, може 

визначити порядок його виконання, надати відстрочку виконання 

адміністративного акта, якщо інше не передбачено законом. 

Зміст звернення адміністративного акта до виконання становить певну 

діяльність органу (посадової особи), який прийняв такий акт, та складається 

з:  

1) своєчасного оприлюднення адміністративного акта;  

2) роз’яснення порядку та умов його виконання;  

3) своєчасного надсилання акта органу-виконавцю;  

4) контролю за виконанням адміністративного акта інших питань – 

відстрочка виконання, припинення виконання, давність виконання постанови 

тощо [80, с. 475]. 

Проте на думку С.С. Гнатюка[69, с. 116], вищевикладене бачення 

змісту цього етапу потребує уточнення. Оголошення, вручення (надсилання) 

особі адміністративного акта (або його копії) є складовою заключного етапу 

іншої стадії цього провадження. Передусім, йдеться про перевірку виконання 

таких дій. Підтримуючи важливість роз’яснення особі порядку та умов 

виконання адміністративного акта, що нині нормативно не закріплено, 

дослідник вказує, що це має бути обов’язком органу, який звертає 

адміністративний акт до виконання.  

В науковій літературі немає єдиної думки щодо визначення звернення 

адміністративного акта до виконання. На думку одних вчених, «звернення 

постанови до виконання» являє собою організаційні дії для реалізації 

приписів, що містяться в постанові, уповноваженими на те органами та 

посадовими особами [474, с. 368]. Інші називають звернення процесуальною 

дією і вважає, що вона є фактом передачі акта органом (посадовою особою), 

що його виніс, органові (посадовій особі), який безпосередньо виконує [102, 

с.41]. В.К. Колпаков визначає, що звернення акта до виконання полягає у 
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діяльності органу (посадової особи), який його виніс щодо створення 

необхідних умов для виконання передбаченого актом. Такі умови створюють 

шляхом своєчасного направлення акта органові-виконавцю; здійснення 

контролю за правильним виконанням; вирішення всіх питань, що пов’язані з 

виконанням [157, с. 215]. 

З огляду на вищевикладені позиції, пропонуємо під етапом звернення 

адміністративного акта до виконання розуміти адміністративно-

процесуальну діяльність адміністративно-юрисдикційного органу (посадової 

особи) з метою доведення адміністративного акта до органу-виконавця 

(посадової особи) і прийняття останнім акта до свого провадження. У 

випадку самостійного виконання органом, що прийняв адміністративний акт 

– її доведення до відома особи та роз’яснення останньому наслідків 

невиконання адміністративного акта, що зумовлює для сторін цих 

адміністративно-виконавчих відносин виникнення відповідних прав і 

обов’язків [263, с. 428]. 

Саме наведений підхід найбільш повно дозволяє визначити відповідне 

коло особливостей етапу звернення адміністративного акта до виконання, а 

саме:  

1) вказаний етап є процесуальною діяльністю, яку здійснюють у 

правовій формі, обов’язковий для особи й органа-виконавця (посадової 

особи) та зумовлений юридично-владним, обов’язковим характером 

адміністративного акта;  

2) звернення адміністративного акта до виконання можна вважати 

закінченим, якщо відбулося не лише доведення адміністративного акта до 

органа-виконавця (посадової особи), а й прийняття цим органом цього акта 

до свого провадження;  

3) він може мати і спрощений порядок за умови, що юрисдикційний 

орган (посадова особа) сам уповноважений виконати адміністративний акт.  

Серед основних положень виконання адміністративного акта 

розробники проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру» 
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передбачили норму, якою регламентують відстрочку виконання 

адміністративного акта [263]. Зокрема ч. 2 ст. 94 проєкту Закону України 

«Про адміністративну процедуру» передбачено, що адміністративний орган, 

який видав адміністративний акт, може визначити порядок його виконання, 

надати відстрочку виконання адміністративного акта, якщо інше не 

передбачено законом.  

Пропонуємо короткий аналіз та наші міркування з цього питання. 

Зокрема частина 2 цієї статті закріплює за адміністративним органом право 

на управлінський розсуд під час визначення порядку і строків виконання 

адміністративного акта, звісно із дотриманням тих меж, які окреслені 

принципами адміністративної процедури та іншими нормами законодавства. 

З урахуванням змісту цієї частини статті треба виходити з того, що таке 

право адміністративного органу поширюється на адміністративні акти, які 

покладають на їх адресатів відповідні обов’язки або визначають заборони. 

Тобто йдеться про адміністративні акти, які в якості зобов’язання містять 

вимогу до особи здійснити дію, утриматись від дії або допустити здійснення 

дії третіми особами [263]. 

Що стосується питання відстрочки виконання адміністративного акта, 

то на нашу думку, закріплення такої дефініції, передусім, свідчить про 

подальшу гуманізацію виконавчого провадження, прагнення авторів проєкту 

Закону України «Про адміністративну процедуру» зважати на різні життєві 

ситуації, які перешкоджають здійсненню негайного виконання 

адміністративного акта [263]. Зокрема, якщо негайне виконання 

адміністративного акта є неможливим, адміністративний орган (посадова 

особа), який прийняв такий акт, може відстрочити його виконання. 

Відстрочка виконання адміністративного акта є скоріш винятком із загальних 

правил і, в першу чергу, покликана зробити реальним виконання 

адміністративного акта. Хоча таикй захід має низку особливостей.  

Доцільно вказати, що наразі законодавець таке правило поширив лише 

на постанови про накладання адміністративного стягнення у вигляді 
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адміністративного арешту, виправних робіт та у встановлених законом 

порядку, штрафу [69, с. 119]. 

Маємо підкреслити, що рішення про відстрочку виконання постанови 

приймають лише органи (посадові особи), що винесли постанову. Водночас 

вказаній нормі проєкту не встановлено перелік суб’єктів, що можуть 

ініціювати вирішення питання про відстрочку виконання адміністративного 

акта. Зі змісту цієї норми є зрозумілим, що приводом для вирішення цього 

питання може бути: по-перше, власна ініціатива органу (посадової особи), що 

виніс постанову; по-друге, клопотання особи, стосовно якої прийнято 

адміністративний акт. Слід зазначити, що законодавець не обумовлює, на 

підставі якого документа може бути надано відстрочку. На нашу думку, таку 

відстрочку може бути надано на підставі письмового звернення. У ньому 

повинні бути вказані обставини, що свідчать про неможливість негайного 

виконання адміністративного акта, та можуть додаватися документи, що 

підтверджують такі обставини.  

Разом з тим у спеціальній літературі акцентується увага на тому, що 

законодавець не обмежує право інших суб’єктів звертатися із клопотанням 

про відстрочку виконання адміністративного акта. До таких відносять 

близьких родичів, трудовий колектив тощо [149].   Цей підхід, на думку 

окремих вчених, є виправданим, але слід уточнити, що вказані вище 

суб’єкти, можуть лише підтримати клопотання про відстрочку виконання 

адміністративного акта [69, с. 122].   

Крім того деякі автори вказують, що питання про відстрочку мають 

вирішувати та застосовувати до моменту початку фактичного виконання 

постанови та за наявності обставин, що ускладнюють або роблять її 

виконання неможливим [418, с. 173]. Проте такий підхід визнається 

необґрунтованим, оскільки: по-перше, обмежує права особи; по-друге, 

обставини, що ускладнюють або унеможливлюють виконання 

адміністративного акта, можуть виникнути і після початку фактичного 

виконання такого акта [69, с. 122]. 
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Укладачі проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру» не 

конкретизують перелік обставин, які надають можливість надати відстрочку 

виконання адміністративного акта, а вказують про таку можливість з 

вказівкою «якщо інше не передбачено законом» [263, с. 173]. З цього 

приводу В.К. Колпаков висловлює думку, що оцінка звернень про відстрочку 

виконання за формою і змістом є прерогативою органу (посадової особи), що 

прийняв адміністративний акт [158, с. 216]. Також особливістю відстрочки 

виконання адміністративного акта є відсутність чіткого встановлення 

строкових меж такої відстрочки.  

До речі стосовно строкових меж виконання адміністративного акта 

доцільно вказати, що наразі адміністративний орган підходить до вирішення 

цього питання ситуативно, в залежності від виду адміністративного акта, 

закріплюючі строки виконання безпосередньо у самому акті. Проте 

зарубіжний законодавець чітко закріплює порядок і строки виконання 

адміністративного акта, надаючи органу, що видав такий акт можливість 

самостійного врегулювання цього питання. Зокрема ч. 3 ст. 86 

Адміністративного процедурно-процесуального кодексу Республіки 

Казахстан передбачено, що адміністративний акт підлягає виконанню 

протягом п’яти робочих днів, якщо інше не встановлено законами Республіки 

Казахстан або адміністративним актом [147, с. 428]. 

Що ж стосується питання відстрочки виконання постанови про 

накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу (за винятком 

стягнення штрафу на місці вчинення правопорушення), то законодавець 

обмежився у нормах КУпАП визначенням, що відстрочка здійснюється в 

порядку, встановленому законом. Проте нині, з огляду на великі розміри 

штрафних санкцій, наприклад, за порушення норм у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху, доцільніше вести мову про так звану «розстрочку» 

виконання адміністративного стягнення у вигляді штрафу [69, с. 123]. 

Цікавий підхід щодо виконання адміністративного акта покладено 

авторами проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру» у ст. 97, 
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якою передбачено можливість та право органу виконання доручити 

виконання покладеного на зобов’язану особу зобов’язання третій особі – 

іншому (третьому) суб’єкту, але за рахунок зобов’язаної особи [263, с. 428]. 

Головна передумова для застосування такого виду заходу примусу полягає у 

тому, що йдеться про виконання таких зобов’язань, які не потребують 

виключно особистих дій з боку зобов’язаної особи. Дія є можливою до 

виконання іншим суб’єктом, якщо вона відповідно до законодавчих вимог та 

обставин конкретної справи об’єктивно може бути виконана також і третьою 

особою за дорученням/на замовлення органу виконання. Тобто у тих 

випадках, коли зобов’язана особа повинна виконати певні дії виключно 

особисто, зокрема коли йдеться про зобов’язання особи утриматись від 

певних дій або ж допустити певні дії, ця стаття та цей захід примусу не 

можуть бути застосовані. За умови дотримання принципів законності та 

пропорційності (співмірності) цей захід примусу може бути обраний органом 

виконання також й у тому випадку, якщо зобов’язана особа на момент 

виконання не здатна виконати покладене на неї адміністративним актом 

зобов’язання виходячи з економічних (фінансових) причин [263, с. 428]. 

Отже, кінцева мета застосування цього заходу примусу полягає у виконанні 

зобов’язання, передбаченого в адміністративному акті. Хоча відносини між 

іншим суб’єктом та органом виконання і мають приватно-правовий, а не 

публічно-правовий характер, результатом їх реалізації має бути саме 

виконання адміністративного акта. 

В якості наступного виду заходу примусу стаття 98 проєкту Закону 

України «Про адміністративну процедуру» передбачає право органу 

виконання накладати на зобов’язану особу грошове стягнення, а також 

передумови та порядок його накладення. Зокрема передумовами для 

застосування грошового стягнення є наступні[263, с. 428]: 1) 

адміністративний акт набрав чинності; 2) покладені на особу зобов’язання 

можуть бути виконані лише особисто зобов’язаною особою; 3) зобов’язана 

особа свідомо не виконує покладені на неї зобов’язання у строк, 
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передбачений в адміністративному акті або встановлений органом 

виконання. Також цей вид заходу примусу може бути застосований і замість 

виконання дій за рахунок зобов’язаної особи, якщо органу виконання відомо, 

що зобов’язана особа не буде в стані відшкодувати органу витрати по 

виконанню її зобов’язання іншою особою [263, с. 428]. 

Стаття 98 проєкту передбачає найбільш жорсткий захід впливу на 

зобов’язану особу з боку органу виконання або залучених ним для 

забезпечення виконання органів або осіб, якщо попередні два види заходів 

примусу не досягли визначеної адміністративним актом цілі або ж ці види не 

можуть бути застосовані з об’єктивних причин [263, с. 428].  Тобто у деяких 

справах безпосередній примус може бути останнім засобом забезпечення 

виконання передбаченого в адміністративному акті зобов’язання (ultima 

ratio). Таким чином, шляхом застосування безпосереднього примусу до 

зобов’язаної особи передбачено примусити її здійснити відповідну дію, 

допустити дію з боку іншої особи або ж утриматись від дії. Разом з тим, 

захистити особу від непропорційного впливу держави, шляхом недопущення 

застосування безпосереднього примусу, якщо для цілей виконання 

адміністративного акта буде достатньо інших заходів примусу [263, с. 428]. 

Підсумовуючи наведене доцільно вказати, що проведений аналіз 

свідчить, що нормативне регулювання стадії виконання адміністративного 

акта потребує подальшого розвитку і вдосконалення, у зв’язку з чим 

необхідно прискорити роботу з підготовки та прийняття проєкту Закону 

України «Про адміністративну процедуру», реалізувавши у ньому усі 

прогресивні розробки юридичної науки, присвячені дослідженню проблем 

виконання адміністративного акта. Переконані, що процедури прийняття 

виконання адміністративних актів повинні бути врегульовані із врахуванням 

кращого зарубіжного законодавства та практики його реалізації.  

 

 

 



273 

Висновки до розділу 3: 

 

1. Зазначено, що у демократичній державі обов’язковим елементом 

правової системи є законодавче регулювання відносин органів публічної 

адміністрації з приватними (фізичними та юридичними) особами. Як свідчать 

дослідження окремих авторів, впродовж другої половини ХХ сторіччя у цій 

царині у розвинених країнах напрацьовано низку обов’язкових правил. Так, у 

переважній більшості держав Європи протягом другої половини ХХ сторіччя 

відбувалася систематизація законодавства про адміністративну процедуру та 

прийняття окремих законодавчих актів (Австрія, Польща, Угорщина, Іспанія, 

ФРН, Данія, Болгарія, Італія, Нідерланди, Португалія, Естонія, Латвія тощо). 

На теренах колишнього СРСР декілька держав вже також прийняли загальні 

закони про адміністративну процедуру, зокрема, в Азербайджані, Білорусі, 

Вірменії, Грузії, Казахстані.  

До основних документів Ради Європи, які мають значення в контексті 

проблем оскарження та здійснення процедури прийняття адміністративних 

актів, доцільно віднесено: Резолюцію (77)31 Комітету міністрів Ради Європи 

державам-членам про захист особи відносно актів адміністративних органів 

від 28.09.77 р.; Рекомендацію R (80)2 Комітету міністрів Ради Європи 

державам-членам щодо здійснення дискреційних повноважень 

адміністративними органами від 11.03.80 р.; Рекомендацію R (91)1 Комітету 

міністрів Ради Європи державам-членам стосовно адміністративних санкцій 

від 13.02.91 р.; Рекомендацію Rec (2001)9 Комітету міністрів Ради Європи 

державам-членам стосовно альтернативних методів урегулювання спорів між 

адміністративними органами і приватними особами від 05.09.2001 р.; 

Рекомендацію Rec (2003)16 Комітету міністрів Ради Європи державам-

членам про виконання адміністративних рішень і судових рішень у сфері 

адміністративного права від 09.09.2003 р.. 

Найбільш вагомою задля розуміння поняття «адміністративного акта» у 

документах Ради Європи визначено Резолюцію (77)31, яка містить широкий 
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підхід до цього поняття, та охоплює не лише акти адміністративних органів 

влади, але й будь-які заходи або прийняті рішення, які за своїм характером 

безпосередньо впливають на права або інтереси як фізичних осіб, так і 

юридичних, в ході здійснення публічної влади. Вказує основним критерієм 

відмежування адміністративних актів від інших подібних актів те, що ці акти 

приймаються у зв’язку зі здійсненням публічно-владних повноважень, 

незалежно від того, чи є суб’єктом цих повноважень орган державної влади 

або ж будь-який інший орган чи особа, яким ці повноваження делеговано. 

Утім акцентовано увагу, що у п. 10 пояснювальної записки до Резолюції 

вказано, що нею не охоплюються акти, які приймаються за наслідками 

судової процедури, кримінального розслідування і законодавчого процесу. 

Так, якщо адміністративний акт, наданий у письмовій формі, несприятливо 

впливає на права, свободи або інтереси особи, то в ньому зазначаються 

звичайні засоби правового захисту проти такого впливу, а також строки для 

їх використання.  

Проведений аналіз європейських стандартів взаємовідносин органів 

публічної адміністрації з громадянами дозволив дійти висновку про 

застосування класифікації принципів за двома основними групами стосунків 

органів публічної адміністрації з громадянами: 1) матеріальні (базові): 

принцип законності, принцип рівності перед законом, принцип відповідності 

статутним цілям, принцип пропорційності, принцип об’єктивності та 

безсторонності, принцип захисту довіри до закону та законодавчо 

закріплених прав, принцип відповідальності та 2) процедурні: принцип 

доступу до адміністративних (публічних) послуг; право бути почутим; право 

на представництво та допомогу; принцип розумного строку (терміну), 

принцип повідомлення, пояснення причин та визначення засобів захисту 

прав і апеляцій, принцип виконання адміністративних рішень.  

2. Вказано, що дискреційні повноваження можуть закріплюватися в 

нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів такими 

способами: 1) за допомогою оціночних понять, наприклад: «за наявності 
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поважних причин орган вправі надати...», «у виключних випадках особа, 

уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

може дозволити ...», «рішення може бути прийнято, якщо це не суперечить 

суспільним інтересам ...» тощо; 2) шляхом перерахування видів рішень, що 

приймаються органом (особою, уповноваженою на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування), не вказуючи підстав для прийняття 

того чи іншого рішення або шляхом часткового визначення таких підстав; 3) 

шляхом надання права органу (особі, уповноваженій на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування) при виявленні певних обставин 

(настанні конкретних юридичних фактів) приймати чи не приймати 

управлінське рішення залежно від власної оцінки цих фактів. 

Зазначено, що правовою доктриною права країн ЄС у поняття 

«дискреція» вкладено розсуд, який здійснюється у межах компетенції 

суб’єкта владних повноважень (органу чи особи), оскільки така можливість 

фактично передбачена та обмежена законом.  

Дискреція органів виконавчої влади (їх посадових осіб) є елементом 

адміністративної влади, що ототожнюється із обмеженим (правовим) 

розсудом і відповідно базується на двох засадах: 1) вольовій, власне розсуд – 

владне веління, що ґрунтується на розумному співвідношенні інтересів, 

відповідно до якого мають здійснюватися дії, прийматися рішення в межах 

власних повноважень, формується відповідна мотивація, здійснюється оцінка 

альтернатив (дій, рішень) та обґрунтовується вибір відповідного варіанту, 

обумовлюється намір слідувати прийнятим рішенням і діяти відповідно з 

ними; 2) інтелектуальній (морально-правовий аспект), що означає 

використання владних повноважень «за здоровим глуздом», під яким 

розуміють, крім логічного порядку дій, і розумну усталеність правопорядку. 

Зроблено висновок, що «дискреція» є одним із передбачених законом 

засобів здійснення влади, оскільки закон, уповноважуючи владних суб’єктів 

на виконання відповідних функцій і завдань, закріплюючи ту чи іншу форму 

такої діяльності, надає їм певний ступінь свободи розсуду оцінювати 
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ситуації, здійснювати правомірний вибір між декількома варіантами рішень 

(дій), у межах компетенції органу чи особи. Розсуд є певним процесом і 

результатом вибору посадовою особою варіанту поведінки (рішення, дії чи 

бездіяльності), що має суб'єктивний, інтелектуально-логіко-вольовий 

характер. «Вузькі» межі розсуду - посадова особа володіє можливістю 

вибирати тільки з двох варіантів поведінки, «широкі» межі розсуду - коли за 

посадовою особою закріплено право вибору з безлічі законних альтернатив.  

За способом закріплення розрізняються якісні (є варіантами можливих 

рішень, які розрізняються між собою сукупністю істотних ознак) і кількісні 

(виступають як варіанти наданих суб’єкту рішень, які розрізняються між 

собою ступенем визначеності) межі розсуду. Підкреслено, що єдиного чи 

повного переліку законодавчих (нормативних формулювань), з яких можна 

було б зробити чіткий висновок про наявність в адміністративного органу 

права (повноваження) на застосування дискреції у процесі реалізації 

процедури прийняття адміністративних актів, не існує. Наявність 

уповноваження на дискрецію, таким чином, необхідно завжди докладно 

перевіряти шляхом аналізу закону з урахуванням висновків органів судової 

влади.  

Обґрунтовано, що для зниження ризиків можливого свавілля і 

суб’єктивізму доцільно закріпити нормативно або прийняти в якості стійкої 

директиви неформального характеру вимогу обов’язкового обґрунтування 

дискреційних рішень у процесі реалізації процедури прийняття 

адміністративних актів. Тобто, адміністративний акт органу виконавчої 

влади або його посадової особи, що прийнятий у ході реалізації дискреційних 

повноважень у процесі реалізації процедури прийняття адміністративних 

актів, завжди повинен містити розгорнуту мотивацію застосування 

адміністративного розсуду і вибору відповідної альтернативи. 

Під час реалізації дискреційних повноважень у процесі реалізації 

процедури прийняття адміністративних актів орган виконавчої влади має 

орієнтуватися не тільки на норми законодавства, а й на принципи, цілі, 
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правові цінності, судову й правозастосовну практику, офіційні роз’яснення 

(інтерпретаційні акти), рекомендації («soft law», документи «м’якого права»), 

а також звичаї, що склалися у певній сфері діяльності з урахуванням 

принципу верховенства права. 

Окрім зазначеного, межі дискреційного повноваження у процесі 

реалізації процедури прийняття адміністративних актів обумовлені 

альтернативами, кожна з яких має бути правомірною, тобто вибір однієї з них 

відповідає вимогам доцільності. До позаправових меж у ході реалізації 

дискреційних повноважень у процесі реалізації процедури прийняття 

адміністративних актів можна віднести здоровий глузд, індивідуальний й 

колективний досвід, логіку, моральні цінності, політичні установки, релігійні 

норми, національні й культурні традиції, прогнозування наслідків рішень, що 

приймаються. До цієї категорії обмежень можна включити емоційно – 

психологічні фактори, що мають вплив на вибір варіанту рішення (дії) – 

стереотипи, емоції, настрій, соціальні орієнтації, афекти, переваги й забобони 

тощо. 

3. Доведено, що електронна форма адміністративного акта є найбільш 

перспективною, в першу чергу, з огляду на зручність у процесі прийняття, 

легкість доведення до відома, виправлення та, в решті решт, впливає на 

економію бюджетних коштів. Проте вказано, що навіть при електронній 

формі адміністративного акта мають бути дотримано вимоги щодо їхніх 

реквізитів та підпису відповідальних осіб. Таким чином, фактично 

електронна форма адміністративного акта може бути прирівняна за 

значенням до письмової, оскільки електронна форма виступає модифікацією 

письмової.  

Необхідність у відповідності електронних адміністративних актів 

процедурним стандартам є проявом вимоги до форми таких актів, а також 

тісно пов’язана із компетенцією електронних адміністративних актів. Тобто, 

орган публічної адміністрації, діючи одночасно в межах своїх повноважень, 

приймаючи певне рішення чи вчиняючи певний захід, має чітко 
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дотримуватися процедури. Такі правила мають закріплюватися у вигляді 

уніфікованих правил діяльності всіх органів публічної адміністрації на рівні 

спеціального закону. Такий рівень регулювання, знову ж таки, обумовлений 

специфічним значенням електронного адміністративного акта, порушення 

правил, з огляду на їх суттєвість, може у випадку виходу за межі компетенції 

призводити до нікчемності відповідного акта, оскарження або просто до 

необхідності виправлення електронного адміністративного акта. 

З метою уникнення непорозумінь при застосування термінів визнано 

доречним класифікувати електронні адміністративні акти за їх цільовою 

ознакою: електронний адміністративний акт, як спосіб зберігання 

традиційного адміністративного акта в електронній формі; електронний 

адміністративний акт, як первинний акт, створений в електронній системі, що 

включається в інформаційно-комунікаційну систему без паперової форми. 

 Зазначено, що прийняття адміністративним органом адміністративного 

акта фактично не може реалізувати породжених ним прав і обов’язків для 

різних суб’єктів. Лише за умови реального виконання адміністративного акта 

спрацьовує механізм його впливу на фізичну або юридичну особу, на яку 

були покладені відповідні публічно-правові зобов’язання, зокрема здійснити 

певну дію або навпаки, утриматись від неї. Переважна більшість вітчизняних 

науковців (Є.В. Додін, В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, Т.О. Коломоєць, М.М. 

Тищенко, С.В. Ващенко, В.Г. Поліщук, В.Г. Перепелюк, Е.Ф. Демський, О.І. 

Миколенко, Д.П. Калаянов та інші) визначають стадію виконання 

адміністративного акта як «завершальну» стадію процедури прийняття 

адміністративних актів. 

4. Запропоновано визначити такі етапи практичної реалізації стадії 

виконання адміністративного акта: 1) звернення адміністративного акта до 

виконання: скерування акта безпосередньому виконавцю, прийняття акта до 

виконання, вирішення питань, пов’язаних із виконанням акта; 2) 

безпосереднє виконання або передача матеріалів для примусового 

виконання: проведення виконавчих дій, відповідно до виду 
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адміністративного акта, контроль за правильним і своєчасним виконанням 

адміністративного акта.  

Запропоновано під етапом звернення адміністративного акта до 

виконання розуміти адміністративно-процесуальну діяльність 

адміністративно-юрисдикційного органу (посадової особи) з метою 

доведення адміністративного акта до органу-виконавця (посадової особи) і 

прийняття останнім акта до свого провадження. У випадку самостійного 

виконання органом, що прийняв адміністративний акт – її доведення до 

відома особи та роз’яснення останньому наслідків невиконання 

адміністративного акта, що зумовлює для сторін цих адміністративно-

виконавчих відносин виникнення відповідних прав і обов’язків.  

Саме наведений підхід найбільш повно дозволяє визначити відповідне 

коло особливостей етапу звернення адміністративного акта до виконання, а 

саме: 1) вказаний етап є процесуальною діяльністю, яку здійснюють у 

правовій формі, обов’язковий для особи й органа-виконавця (посадової 

особи) та зумовлений юридично-владним, обов’язковим характером 

адміністративного акта; 2) звернення адміністративного акта до виконання 

можна вважати закінченим, якщо відбулося не лише доведення 

адміністративного акта до органа-виконавця (посадової особи), а й прийняття 

цим органом цього акта до свого провадження; 3) він може мати і спрощений 

порядок за умови, що юрисдикційний орган (посадова особа) сам 

уповноважений виконати адміністративний акт.  

Визначено, що виконанню адміністративних актів може передувати 

вільне волевиявлення особи, але вони не перестають бути актами і, тим 

більше, не стають адміністративними договорами, виражаючи імперативний 

вплив суб’єкта владних повноважень, не супроводжуваний його поступками 

або врівноваженням становища сторін. З’ясовано, що стадія виконання 

адміністративного акта передбачає як добровільну, так і примусову 

реалізацію рішення відповідними суб’єктами. Обґрунтовано, що з 
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об’єктивних причин добровільне виконання передусім стосується 

сприятливих адміністративних актів.  

Підкреслено, що виконання ж обтяжуючих актів часто потребує 

примусового виконання, передусім йдеться про забезпечення 

адміністративними органами примусового виконання адміністративних актів, 

якими на фізичну або юридичну особу були покладені відповідні публічно-

правові зобов’язання, зокрема здійснити певну дію або навпаки, утриматись 

від неї чи допустити здійснення дії третьою особою. З врахуванням правової 

природи обтяжуючих адміністративних актів їх виконання залежить від 

ефективності імперативного (а не послугового) управління 

(адміністрування). 

Окремі теоретико-методологічні й практичні проблеми розділу 

висвітлено в авторських наукових працях [249; 250; 234; 237; 233; 255; 248].  
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РОЗДІЛ 4. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ 

 

4.1. Припинення дії адміністративних актів у досудовому порядку 

 

Як слушно вказано у спеціальній літературі, в суспільному житті може 

виникати потреба щодо припинення дії адміністративного акта, і не лише з 

метою відновлення стану законності, але й в цілях захисту публічних 

інтересів. Зокрема В.П. Тимощук наголошує, що в цій частині українське 

законодавство має суттєві прогалини, оскільки залишаються невизначеними 

підстави і процедура такого припинення дії адміністративних актів. Як 

наслідок, з одного боку, є майже необмеженим розсуд адміністративних 

органів щодо припинення дії (скасування, визнання недійсними, відкликання, 

визнання нечинними тощо) адміністративних актів, якщо адміністративні 

органи дозволяють собі діяти свавільно. З іншого боку, очевидно, що 

суспільству і державі дійсно необхідне регулювання, яке б надавало 

легітимні можливості адміністративним органам щодо відкликання 

неефективних (хоча й правомірних) рішень, гарантуючи при цьому захист 

прав і законних інтересів приватних осіб [471]. 

Загалом вивченням нормативно-правових та підзаконних актів 

займалося чимало вчених, зокрема дане питання було висвітлено у роботах 

О. Пушняка, О. Пономаренка, М. Щирби, О. Плечій та ін. Поняття ж 

припинення дії адміністративних актів досліджувалися у працях таких 

українських вчених, як: В. П. Тимощук[471], А. М. Школик[505], С. П. 

Рабінович[393], А. Євстигнєєв[114, с. 168], І.С. Козій [152] та ін.. Крім того 

доцільно відзначити німецьких дослідників І. Ріхтера та Г. Шупперта та 

навчальний посібник цих авторів «Судова практика з адміністративного 

права», в якому детально проаналізовано німецький досвід відкликання та 

скасування адміністративних актів [404, с.5]. 

З огляду на те, що в українській науковій літературі питання 

припинення дії саме адміністративних актів досліджується досить 
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фрагментарно, доцільно проаналізувати як це питання вирішується щодо 

нормативних актів в цілому.  

Так, окремі дослідники визначають припинення дії нормативно-

правового акта як волевиявлення уповноваженого суб’єкта, що легалізоване 

у встановленій законом правотворчій або іншій формі, про визнання 

завершеності регулятивної функціональності акта та виключення його 

подальшої реалізації або відміни попередніх [29, с. 9].Інші вказують, що 

припинення дії (втрата сили) або інше обмеження меж дії правових актів 

означає, що за зазначеними законом межами приписи цього акта не можуть 

бути застосовані [228]. 

Також існує думка, згідно якої припинення дії нормативно-правового 

акта – це волевиявлення уповноваженого суб’єкта, що легалізоване у 

встановленій законом правотворчій або іншій формі, про визнання 

завершеності регулятивної функціональності акта та виключення його 

подальшої реалізації або скасування попередніх результатів [29, с. 9]. 

Крім того у спеціальній літературі вказується, що припинення дії акта – 

це офіційно заявлене закінчення випадків виникнення (зміни, припинення) 

передбачених актом правовідносин, причому ці випадки за точно 

встановлений момент припинення переходити не можуть, але дія акта як 

відповідна йому поведінка адресатів продовжується і за цей момент в 

невизначене майбутнє [37, с.5]. 

Щодо припинення дії адміністративного акта проведений аналіз 

спеціальної літератури засвідчив, що більшість авторів визначають його, як 

момент, з якого він перестає впливати на права, обов’язки чи законні 

інтереси осіб, тобто стає неможливою реалізація приписів, що в ньому 

містяться  [15, с. 165].Такий підхід поділяє й зарубіжний законодавець. 

Зокрема § 43 Закону ФРН «Про адміністративну процедуру» закріплює, що 

адміністративний акт діє відносно тієї особи, якій він призначений або яку 

він зачіпає, починаючи з того моменту, в який він був проголошений цій 
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особі. Адміністративний акт діє саме з тим змістом, з яким він 

проголошується.  

Припинення дії адміністративних актів відбувається на основі певних 

підстав, щодо переліку та класифікації яких існують різні позиції в науковій 

літературі. Зокрема, окремі вчені стверджують, що припинення дії 

адміністративних актів відбувається на основі певних підстав, які можуть 

бути розподілені на фактичні (відбувається саме собою, автоматично, у 

зв’язку з настанням певного факту, і тому немає потреби в спеціальному 

волевиявленні, виданні акта, спрямованого на їх припинення) та юридичні 

[15, с. 165]. 

В. П. Тимощук пропонує поділяти підстави припинення дії 

адміністративних актів на «нормальні» (ординарні, об’єктивні) та 

«дострокові» [471, с. 158].   Проте О.О. Мандюк, такий поділ вважає 

недосконалим та таким, що не дозволяє чітко розмежувати одну групу 

підстав від іншої. Автор зазначає, що адміністративні акти, які приймаються 

з конкретно встановленим строком дії (наприклад, до певної дати), в разі 

будь-якого припинення дії, крім настання цієї дати, можна було б вважати 

достроковим припиненням дії акта і при такій інтерпретації цього поділу 

його можна було б вважати обґрунтованим та логічним [207, с. 140].   

Так само вчений піддає критиці позицію В. П. Тимощука, який до 

«дострокових» підстав припинення дії акта відносить лише скасування 

(відкликання, визнання недійсним). Зокрема дослідник підкреслює, що «не 

зрозуміло, чому введення у законну силу нового адміністративного акта є 

«нормальною» підставою, а скасування акта «достроковою» підставою, адже 

і в першому, і в другому випадку має місце прийняття індивідуального 

адміністративного акта і в обох випадках дія акта припиняється швидше, ніж 

це передбачено в самому акті» [207, с. 140].    

Узагальнивши напрацювання юридичної літератури та практики, О. 

Плечій стверджує, що кінцевими моментами припинення (закінчення) дії 

актів є: дата, строки, вказані у акті; момент скасування нормативно-
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правового акта органом, який його прийняв, вищим, спеціально 

уповноваженим на те органом (Конституційним Судом, судом загальної 

юрисдикції); моментом прийняття, набрання чинності іншим актом, який 

регулює ті ж або подібні відносини (з вказівкою на скасування або без такої) 

[284, с. 72]. 

Отже, проведений аналіз вказує на відсутність єдиного підходу у 

досліджуваному питанні, проте, на нашу думку, більш обґрунтованим є поділ 

підстав припинення дії адміністративних актів на фактичні та юридичні, 

оскільки саме цей поділ дозволяє найефективніше дослідити способи 

припинення дії індивідуальних адміністративних актів. Аналогічної позиції 

щодо розгляду підстав припинення дії індивідуальних адміністративних актів 

дотримується більшість науковці [513; 459, с. 290]. 

Як свідчить проведений аналіз спеціальної літератури, за загальним 

правилом, фактичне припинення чинності адміністративних актів 

відбувається саме собою, автоматично, у зв’язку з настанням певного факту 

або юридичної події, пов’язаних з виконанням (реалізацією) 

адміністративного акта, і тому немає потреби в спеціальному волевиявленні 

або виданні адміністративного акта, спрямованого на їх припинення [263, с. 

351]. Зокрема, як слушно зауважує Т.О. Коломоєць, припинення - дія 

закономірна, вона не зумовлена будь-якими подіями [154, с. 151]. Юридичне 

ж припинення адміністративних актів пов’язано з певною подією, 

юридичним фактом.  

Для позначення способів юридичного припинення адміністративних 

актів у спеціальній літературі та судовій практиці використовується досить 

різнорідна термінологія, зокрема «скасування», «визнання недійсним», 

«відкликання», «визнання нечинним», «втрата чинності» тощо.  

Під «втратою чинності» дослідниками пропонується розуміти як 

передбачений правовими приписами момент закінчення дії нормативного-

правового акта, що є наслідком настання передбачених в законодавстві 

обставин [507, с. 33].    Визначення терміну «скасування» найбільш вдало 
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сформульовано М. Щирбою, яка зазначає, що скасування правового акта – це 

техніко-юридичний спосіб усунення (видалення) правового акта із системи 

правового регулювання, що полягає у прийнятті (легалізації) імперативного 

рішення про визнання втрати цим актом соціально цінних регулятивних 

властивостей [507, с. 33].     

Разом з тим, у спеціальній літературі існує твердження, що предметом 

наукового переосмислення сьогодні мають стати й відносини щодо втрати 

чинності нормативно-правовим актом. При цьому кожна група підстав втрати 

чинності нормативно-правовим актом має свої особливості та проблематику 

дослідження [506, с. 57].   Якщо момент набрання чинності є початковою 

межею дії нормативно-правового акта, то момент втрати чинності є кінцевою 

межею чинності нормативно-правового акта [507, с. 32].     Дане твердження 

логічно застосовувати й до адміністративних актів. 

Зокрема А. Школик наголошує, що в контексті de lege ferenda на 

відміну від переважної більшості держав-членів Європейського Союзу, а 

тепер уже й розташованих у Європі колишніх республік Радянського Союзу 

(виняток – Російська Федерація), в Україні до цього часу не прийнято 

Адміністративно-процедурного кодексу, в проекті якого було зроблено 

спробу врегулювати питання скасування (відкликання) адміністративних 

актів на рівні загального закону, для всіх видів органів публічної 

адміністрації (ст.ст. 91–96) [505, с. 176].  

Безумовно ми поділяємо точку зору науковця щодо нагальної потреби 

у прийнятті процедурного законодавства. Зокрема на часі законодавцем 

проводиться робота над розробкою та прийняття проєкту Закону України 

«Про адміністративну процедуру». 

На нашу думку, як раз певну визначеність у досліджуваному питанні 

можна спостерігати, проводячи аналіз проєкту Закону України «Про 

адміністративну процедуру», у тексті якого також наявна різна термінологія 

(відкликання, визнання недійсним, скасування), яка на думку укладачів, 

спеціально використовується у Закону України «Про адміністративну 
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процедуру», щоб: 1) сприяти впорядкуванню теорії, законодавства і практики 

у цій частині; 2) полегшити розуміння і правове регулювання названих 

механізмів у самому Закону України «Про адміністративну процедуру».  

Щодо підстав припинення дії адміністративних актів доцільно вказати, 

що найпоширенішими підставами фактичного припинення дії 

адміністративних актів група авторів підручника з адміністративного права 

(Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін.) визначають: 

а) закінчення строку дії акта, який було видано на певний строк; б) 

виконання вимоги, якщо зміст акта зводився лише до виконання цієї вимоги; 

в) настання певної юридичної події [15, с. 165]. 

Професор В.Б. Авер’янов в академічному курсі адміністративного 

права вказував, що адміністративний акт припиняє свою дію у разі: а) 

виконання вимоги, якщо зміст акта зводився лише до виконання цієї вимоги; 

б) настання певної юридичної події, зокрема зникнення «адресата» акта 

(смерть фізичної особи, ліквідація юридичної особи); в) закінчення строку дії 

акта, який було видано на певний строк; г) прийняття нового акта, яким 

поглинається зміст попереднього акта; д) скасування акта органом, що його 

видав, або іншим уповноваженим органом [14, с. 284]. 

Т.О. Коломоєць підставами для припинення дії актів визначає: а) 

скасування акта органом, який його видав, або видання нового акта, що 

фактично анулює старий. Загальним є правило, що із набранням чинності 

новим актом адміністрування автоматично припиняє свою силу акт з того 

самого питання, виданий раніше, хоча у новому і не містилася вказівка на 

Його припинення. На практиці для формального припинення застарілих актів 

вироблена окрема процедура; б) закінчення строку, на який було видано акт; 

в) досягнення мети, передбаченої актом, якщо його зміст зводився лише до 

виконання цієї вимоги (реалізація правових відносин, виконання приписів 

акта тощо). Не завжди виконання акта означає припинення його дії. 

Наприклад, наказ про призначення особи на посаду не може вважатися 

таким, що припинив свою дію, після того, як особа приступила до виконання 
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своїх обов'язків; г) "зникнення" адресата акта, тобто у зв'язку з настанням 

певної юридичної події: ліквідація юридичної особи, смерть носія прав та 

обов'язків) [151, с. 151]. 

Чинне національне законодавство не містить норм, які закріплюють 

вичерпний перелік підстав припинення адміністративного акту, проте у 

цьому аспекті доцільно розглянути проєктне законодавство, зокрема, проєкт 

Закону України «Про адміністративну процедуру», яким підставами 

припинення адміністративним актом чинності визначено:  

а) виконання адміністративного акта (реалізація права або виконання 

певної вимоги, тобто досягнення мети, заради якого акт був прийнятий);  

б) припинення дії адміністративного акта у зв’язку із закінченням 

строку чи з інших причин (адміністративний акт, виданий на певний строк, із 

закінченням цього строку перестає діяти, тому немає потреби спеціально 

його скасовувати. Так, дозвіл, виданий на певний строк, не дозволяє 

здійснювати передбачену ним діяльність після закінчення вказаного в ньому 

строку. Як приклади інших причин автори визначають різноманітні 

юридичні події, зокрема, смерть фізичної особи, ліквідація юридичної особи, 

прийняття нового акта, яким поглинається зміст попереднього акта тощо);  

в) відкликання правомірного адміністративного акта адміністративним 

органом, що його видав;  

г) визнання недійсним протиправного адміністративного акта 

адміністративним органом, що його видав;  

д) скасування протиправного адміністративного акта в порядку 

адміністративного оскарження або судом   [263, с. 351]. 

Такій підхід, на нашу думку, є найоптимальнішім та відповідає 

вимогам правозастосування. 

Фактично подібний перелік підстав міститься й у зарубіжному 

законодавстві. Зокрема § 43 Закону ФРН про адміністративну процедуру 

закріплює, що адміністративний акт залишається діючим доти, допоки його 

не буде повернуто, він не буде відкликаний, скасований в інший спосіб або 
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не буде виконаним у зв’язку із закінченням часу або з інших підстав. 

Нікчемний адміністративний акт є таким, що не діяв. Згідно ч. 3 ст. 83 

Адміністративного процедурно-процесуального кодексу Республіки 

Казахстан адміністративний акт припиняє дію з моменту настання подій, 

передбачених адміністративним актом, виконання його вимог, скасування 

адміністративного акта або закінчення терміну дії  [147]. 

Проаналізуємо наведені підстави. І першою підставою є припинення 

адміністративного акта у випадку його виконання. Під поняттям «виконання 

адміністративного акта» розуміється реалізація права або дотримання вимоги 

виконати певні дії, яка міститься в акті, якщо його зміст зводився лише до 

реалізації цього права / виконання цієї вимоги[15, с. 165]. 

У національному законодавстві прямо не закріплюється, що 

адміністративні акти припиняють свою дію у зв’язку з виконанням вимог, що 

в них містяться. Проте, такий висновок логічно випливає з аналізу рішення 

Конституційного Суду України від 16 квітня 2008 року № 7-рп/2009 (справа 

про скасування актів органів місцевого самоврядування), в абз. 6 п. 5 

мотивувальної частини якого зазначається, що ненормативні правові акти 

органу місцевого самоврядування є актами одноразового застосування, 

вичерпують свою дію фактом їхнього виконання, тому вони не можуть бути 

скасовані чи змінені органом місцевого самоврядування після їх виконання 

[415].    

Отже, у згаданому рішенні Конституційним Судом України звертається 

увага, на те, що акти органів місцевого самоврядування, припиняють свою 

дію після їх виконання, і хоча в цьому випадку йдеться лише, про акти 

органів місцевого самоврядування, проте такий висновок є цілком 

виправданим і щодо адміністративних актів, які приймають іншими 

адміністративними органами, адже в цьому випадку принципове значення 

має не суб’єкт прийняття акта, а їхній індивідуальний характер.  

В контексті вказаного вище, варто зауважити, що відповідно до 

загальної теорії права під виконанням акта необхідно розуміється виконання 
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певних дій передбачених цим актом. Тобто слід говорити про виконання 

лише зобов’язуючих актів, оскільки зміст забороняючих чи 

правоуповноважуючих актів не становлять вимоги про вчинення певних дій 

їх адресатам.  

Припинення дії адміністративних актів у зв’язку з виконанням вимог, 

які в ньому містяться, за своєю юридичною природою є аналогічним до 

припиненням цивільного зобов’язання в зв’язку з його виконанням, проте, в 

цивільному законодавстві чітко визначено правові наслідки виконання 

цивільного зобов’язання, натомість в адміністративному законодавстві 

юридичні наслідки виконання вимог, які містяться в індивідуальних 

адміністративних актах, не визначено, хоча сама можливість вчинення таких 

дій передбачена [207].   

Так, пунктом 4 статті 28 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» (далі – Закон) передбачено, що розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 

здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

містобудування. 

Зазначений Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності затверджено наказом Міністерства регіонального 

розвитку та житлово – комунального господарства України від 21.10.2011 

№244 (далі- Порядок) [294]. 

Відповідно до пункту 2.31 цього Порядку розміщення тимчасових 

споруд самовільно забороняється. Пунктом 2.30 Порядку також передбачає, 

що у разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив’язки, 

самовільного встановлення тимчасових споруд така тимчасова споруда 

підлягає демонтажу.  

У ч. 1 ст. 38 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» зазначається, що у разі виявлення факту самочинного 

будівництва об’єкта, перебудова якого з метою усунення істотного 
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відхилення від проекту або усунення порушень законних прав та інтересів 

інших осіб, істотного порушення будівельних норм є неможливою, посадова 

особа органу державного архітектурно-будівельного контролю видає особі, 

яка здійснила (здійснює) таке будівництво, припис про усунення порушень 

вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, 

державних стандартів і правил з визначенням строку для добровільного 

виконання припису [369].  

Отже, адресат припису суб’єкта владних повноважень, може 

добровільно виконати вимоги, які в ньому містяться (тобто вчинити певні дії, 

визначені цим актом). Хоча в вищенаведених нормативних актах про це не 

зазначається, проте цілком логічно можна припустити, що в такому випадку 

цей акт припинить свою дію у зв’язку з його фактичним виконанням. 

Разом з тим у зв’язку з додержанням вимоги виконати певні дії, яка 

містилася в акті, якщо його зміст зводився до виконання цієї вимоги, слід 

мати на увазі, що виконання акту не завжди означає припинення його дії. 

Так, не можна вважати наказ про призначення особи на посаду таким, що 

припинив свою дію, після того, як особа приступила до виконання своїх 

обов’язків [14, с. 289]. Так само не припиняє свою дію і після створення 

суб’єкта владних повноважень акт, відповідно до якого цей орган було 

утворено. Такі акти припиняють свою дію лише в результаті їх скасування 

або видання нових актів, що фактично анулюють старі [57, с. 79]. 

Крім того доцільно підкреслити, що частиною 2 ст 77 проєкту Закону 

України «Про адміністративну процедуру» встановлюється норма, 

відповідно до якої виконаний адміністративний акт не може бути 

відкликаний, визнаний недійсним або скасований, якщо його виконання 

призвело до невідворотних правових наслідків. Як приклад, немає сенсу 

відкликати дозвіл, термін дії якого закінчився, бо у цьому випадку 

адміністративний акт вже повністю виконаний і таке відкликання не зможе 

породити жодних правових зворотних наслідків. Навпаки, у такому випадку 

відкликання дозволу призведе до правової невизначеності та 



291 

розбалансування правової системи в цілому. При цьому питання розуміння 

конструкції «невідворотні правові наслідки» ще потребує й наукового 

аналізу, й апробації практикою [263, с. 428]. 

Проте цікавою є судова практика щодо досліджуваного питання. Так, 

Верховний Суд України по справі №21-64в13 рішенням від 04 червня 2013 

року дійшов висновку, що системний аналіз положень законів України дає 

підстави вважати, що за органами місцевого самоврядування законодавець 

закріпив право на зміну та скасування власних рішень. Таке право випливає 

із конституційного повноваження органів місцевого самоврядування 

самостійно вирішувати питання місцевого значення шляхом прийняття 

рішень, що є обов’язковими до виконання на відповідній території, оскільки 

вони є суб’єктами правотворчості, яка передбачає право формування 

приписів, їх зміну чи скасування. У той же час у ст. 3 Конституції закріплено 

принцип, за яким права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою 

діяльність. Цей принцип знайшов своє відображення у ст. 74 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з якою органи місцевого 

самоврядування є відповідальними за свою діяльність перед юридичними і 

фізичними особами.  

Крім того, Верховний Суд України неодноразово приходив до однієї 

правової позиції, зокрема в таких постановах зі справ №21-493 а14 від 

11.11.2014, №3-553гс15(911/3396/14) від 30.09.2015, №21-1306а15 від 

06.10.2015 тощо. Так, по даних справах суд вказував на те, що позов, 

предметом якого є рішення органу місцевого самоврядування щодо передачі 

у власність та оренду земельної ділянки, тобто адміністративний акт, що 

застосовується одноразово і з прийняттям якого виникають правовідносини, 

пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом 

інтересів, не може бути задоволений, оскільки таке рішення органу місцевого 

самоврядування вичерпало свою дію шляхом виконання [259, с. 142]. 
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Таким чином, Верховний Суд України дійшов висновку, що органи 

місцевого самоврядування не можуть скасовувати свої попередні рішення, 

вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли 

правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктних прав та 

охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують 

проти їх зміни чи припинення. Ненормативні правові акти місцевого 

самоврядування є актами одноразового застосування, вони вичерпують свою 

дію фактом їхнього виконання, а тому не можуть бути скасовані чи змінені 

органом місцевого самоврядування після їх виконання. 

Так само підходить до вирішення питання дії адміністративного акта й 

зарубіжний законодавець. Зокрема ч. 3 ст. 88 Адміністративного процедурно-

процесуального кодексу Республіки Казахстан закріплено, що 

адміністративний акт припиняє дію з моменту настання подій, передбачених 

адміністративним актом, виконання його вимог, скасування 

адміністративного акта або закінчення терміну дії [147]. 

Таким чином, підводячи проміжний висновок, на основі проведеного 

аналізу наукової літератури та судової практики, доцільно зазначити, що під 

«виконанням акту» розуміють реалізацію права або додержання вимоги 

виконати певні дії, яка міститься в акті, якщо його зміст зводився лише до 

реалізації цього права / виконання цієї вимоги. У цьому випадку йдеться про 

досягнення мети, поставленої перед актом (виконання приписів акта тощо). 

Наприклад, після отримання особою призначеної їй одноразової матеріальної 

допомоги адміністративний акт фактично вичерпує себе [471]. 

Наступною підставою припинення дії адміністративного акта є 

припинення дії адміністративного акта у зв’язку із закінченням строку чи з 

інших причин. Так, адміністративний акт зі збігом строку, на який його 

видали, перестає діяти, а тому не потребує спеціального скасування [209].   

Зокрема, дозвіл, виданий на певний строк, не дозволяє здійснювати 

передбачену ним діяльність після закінчення строку, вказаного в ньому. Так, 

Постановою КМ України від 29 грудня 2003 р. № 2067 затверджено «Типові 
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правила розміщення зовнішньої реклами» яким закріплено, що дозвіл 

надається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві 

(п.23), а також що виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для 

розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з 

розташуванням рекламного засобу (п. 24). Крім того у раді випадків, 

пов’язаних зі зміною містобудівної ситуації, проведенням реконструкції, 

ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які 

зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, 

робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це 

розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк робочий орган 

надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне 

місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного 

засобу вносяться зміни у дозвіл (п. 28). 

Так само законодавець підходить до вирішення питання щодо дозволу 

на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Зокрема п. 

19.Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування 

праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого Постановою КМ 

України від 27 травня 2013 р. № 437 закріплює, що дозвіл на застосування 

праці іноземців чи осіб без громадянства, зазначених в абзаці п'ятому пункту 

2 цього Порядку, видається не більш як на три роки. Дія такого дозволу може 

бути продовжена на два роки необмежену кількість разів. 

Подібний підхід використовується законодавцем й в інших актах. 

Зокрема, в Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, 

обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної 

зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, 

споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями 

метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також 

боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, 

зокрема п. 2.2. закріплено, що строк дії дозволів становить 3 роки  [326]. 
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Відповідно до вищенаведених нормативно-правових актів, після 

закінчення строку дії дозволів вони автоматично припиняють свою дію і 

прийняття жодного спеціального рішення про це не потрібно. Як раз 

навпаки, для відновлення дії вказаних актів необхідним є прийняття 

спеціального адміністративного акта про продовження строку їх дії.  

Ще однією підставою припинення дії адміністративних актів є 

настання юридичної події в зв’язку з якою акт припиняє діяти. В цьому 

випадку мова йде про те, що адміністративний акт фактично припиняє діяти, 

якщо перестають існувати ті обставини, за наявності яких він може діяти. Це 

може бути пов’язано із зникненням адресата акта, як-то смерть фізичної 

особи або ліквідація юридичної особи, загибель речі тощо. 

Проте зустрічаються й такі випадки, коли дію акта може бути 

припинено у зв’язку з виданням іншого акта, зі змісту якого прямо або 

опосередковано випливає, що попередній акт припиняє свою дію (юридичне 

припинення).  

Традиційно у спеціальній літературі вказується, що юридичне 

припинення дії адміністративного акту може бути прямим і непрямим 

(опосередкованим) [209]. Зокрема новий акт приймається при непрямому 

(опосередкованому), в якому не міститься вказівки на припинення дії 

попереднього акта, проте з початком його дії старий акт припиняє діяти, у 

звязку з тим, що його зміст не відповідає або суперечить змісту нового акта, 

або новий акт містить інформацію попереднього акта.  

Прикладом такого акта доцільно навести рішення щодо зміни виду 

стягнення, яке приймається відповідною посадовою особою органу поліції. 

Зокрема ст. 293 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

закріплено загальне повноваження всіх органів що розглядають скарги на 

постанови про адміністративні правопорушення – змінювати захід стягнення. 

Так п. 17 інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення в органах поліції, затвердженої наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 6 листопада 2015 року № 1376, закріплено, що 
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посадова особа органу поліції, уповноважена розглядати справи про 

адміністративні правопорушення, при розгляді скарги на постанову у справі 

про адміністративне правопорушення може винести рішення щодо зміни 

заходу стягнення [100, с. 236; 148; 325].  

У наведеному прикладі йдеться про непряме припинення дії 

адміністративного акта. Вказане випливає з того, що при прийнятті рішення 

про зміну заходу стягнення, в самому акті про скасування попереднього акту 

окремого рішення чи вказівки немає. Отже, дія адміністративного акта 

припиняється у зв’язку з волевиявленням суб’єкта владних повноважень, 

який прийняв цей акт, адміністративного органу вищого рівня або суду.  

Неправомірність (незаконність) акта або його практична недоцільність 

(неефективність), тобто відсутність позитивних результатів дії є юридичними 

підставами для прямої відміни індивідуальних адміністративних актів. 

Укладачі проєкту ЗАП також наголошують, що обов’язковою 

нормативною складовою інституту дострокового припинення дії 

адміністративного акта є оцінка адміністративного акта на предмет його 

правомірності/протиправності. Якість (правомірний чи протиправний) 

адміністративного акта обумовлює вид дострокового припинення дії 

адміністративного акта. Так, правомірний адміністративний акт – може бути 

відкликаний, протиправний адміністративний акт – може бути визнаний 

недійсним [325]. 

Доцільно зазначити, що ст. 84 Адміністративного процедурно-

процесуального кодексу Республіки Казахстан закріплено, що Порушення 

законодавства Республіки Казахстан про адміністративні процедурах є 

підставою для визнання адміністративного акта незаконним, якщо таке 

порушення призвело або могло призвести до прийняття неправильного 

адміністративного акта. Правильний по суті адміністративний акт не може 

бути визнаний незаконним з одних лише формальних підстав (ч. 1). 

Незаконний адміністративний акт може бути скасований повністю або в 

частині (ч. 2). При скасуванні незаконного адміністративного акту 
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приймається рішення про юридичні наслідки визнання адміністративного 

акта незаконним. Адміністративний акт може бути визнаний недійсним як з 

моменту прийняття такого акту, так і з моменту визнання його незаконним 

(ч. 3). Незаконний адміністративний акт підлягає обов'язковому скасуванню 

(ч.4) [147]. 

Наступною підставою припинення адміністративного акта є відкликання 

правомірного адміністративного акта адміністративним органом, що його 

видав.  

Відкликання адміністративного акта, як це випливає із самого 

визначення, може бути здійснене лише суб’єктом, який прийняв такий акт і 

«відкликає», тобто, самим суб’єктом владних повноважень. Проте, з огляду 

на законодавче регулювання, частіш за все суб’єкти владних повноважень 

«скасовують» ті чи інші адміністративні акти, а не відкликають їх. 

Наприклад влітку 2020 року депутатами Київради було ухвалено рішення про 

скасування сплати пайової участі для літніх та сезонних майданчиків кафе і 

ресторанів [539]. Тобто не відкликали своє попереднє рішення, а скасували 

його. 

Взагалі термін «відкликання» у словниковій літературі визначається досить 

вузько і означає позбавлення повноважень [430, с. 592]. Як свідчить 

проведений аналіз нормативної бази, термін «відкликання» застосовується 

лише у спеціальному законодавстві, яке стосується окремих сфер 

функціонування публічної адміністрації. Так, відповідно до ч. 3 ст. 303 

Кодексу адміністративного судочинства України особа, яка подала 

апеляційну скаргу, має право відкликати її до постановлення ухвали про 

відкриття апеляційного провадження.  

Законодавець досить часто вживає термін «відкликання» замість терміну 

«скасування» і навпаки. Так, наприклад, у Митному кодексі України 

зазначається, що митний орган, який прийняв попереднє рішення, може його 

відкликати, якщо воно: 1) було прийняте на підставі поданих заявником 

недостовірних документів, наданої ним недостовірної інформації та/або 
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внаслідок ненадання підприємством всієї наявної у нього інформації, 

необхідної для прийняття зазначеного рішення, що суттєво вплинуло на 

характер цього рішення; 2) вступило в суперечність із законодавством 

України з питань державної митної справи внаслідок змін в останньому; 3) 

прийняте з порушенням вимог цього Кодексу (ч. 7 ст. 23).  

Вбачається, що в цьому випадку має місце припинення дії неправомірного 

адміністративного акта, у зв’язку з чим доцільно у цьому випадку 

використовувати термін «скасування», а не «відкликання». 

Проте доцільно вказати, що німецький законодавець чітко розмежовує 

аналізовані поняття. Так, п. 5 § 49 Закону Федеративної Республіки 

Німеччини «Про адміністративну процедуру» закріплено, що: відкликання 

застосовується самим уповноваженим органом публічної адміністрації, після 

закінчення строку на оскарження адміністративного акта. Інший орган може 

відкликати такий акт у випадках зміни компетенції (пп. 2, 3 § 3).  

У пп. 1–3 § 49 вказано, що відкликання застосовується лише щодо 

правомірних адміністративних актів, при тому істотно відрізняються правила 

відкликання обтяжуючих та сприяючих адміністративних актів. Скасування 

застосовується щодо неправомірних (протиправних) адміністративних актів, 

при тому закон визначає підстави, коли може бути скасовано сприяючий 

адміністративний акт та юридичні наслідки такого скасування (пп. 2–3 § 48) 

[121]. 

Як бачимо німецький законодавець досить розважливо підходить до 

вирішення питання відкликання адміністративного акта. Зокрема, § 49 

Закону «про адміністративну процедуру» містить підстави та умови 

відкликання правомірного адміністративного акту. Так, ч. 1 § 49 Закону 

вказує, що правомірний адміністративний акт, який не надає вигод, може 

бути відкликаний в цілому або частково також у тому випадку, якщо він 

більше не підлягає оскарженню, із дією відкликання на майбутнє, за 

виключенням випадків, якщо би було потрібно приймати новий 
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адміністративний акт із таким самим змістом або відкликання не 

допускається з інших причин.  

Частиною другою згаданої статті закріплено, що правомірний 

адміністративний акт, який надає вигоди, може бути відкликаний в цілому 

або частково також у тому випадку, якщо він більше не підлягає 

оскарженню, із дією відкликання на майбутнє лише у тому разі, якщо 

відкликання допускається відповідною нормою права або в самому 

адміністративному акті міститься застереження про це; якщо із 

адміністративним актом поєднане певне зобов’язання і набувач вигоди не 

виконав його зовсім або не у продовж встановленого для цього строку; якщо 

орган у зв’язку із обставинами, які виникли пізніше, мав би право не 

приймати цей адміністративний акт і якщо без його відкликання виникла би 

загроза для публічних інтересів; якщо орган на підставі змін до відповідної 

норми права мав би право не приймати відповідний адміністративний акт, 

якщо набувач вигоди що не скористався вигодою або на підставі 

адміністративного акту ще не отримав жодної послуги і якщо без його 

відкликання виникла би загроза для публічних інтересів; якщо потрібно 

попередити або усунути серйозні негативні наслідки для публічного блага. 

Згідно частини 3 § 49 Закону правомірний адміністративний акт, який 

надає одноразову або постійну грошову або подільну матеріальну вигоду для 

досягнення визначеної мети або є передумовою для цього, може бути в 

цілому або частково відкликаний навіть після того, як він більше не підлягає 

оскарженню, також із дією відкликання у минуле, якщо послуга не 

використовується, не використовується відразу після її надання або більше 

не використовується з тією метою, яка була визначена в адміністративному 

акті; якщо із адміністративним актом поєднане певне зобов’язання і набувач 

вигода не виконав його зовсім або не у продовж встановленого для цього 

строку. 

Дія адміністративного акту, який підлягає відкликанню, закінчується із 

набуттям чинності відкликанням, якщо орган не становить інший момент 
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часу (ч. 4 § 49 Закону.) Після того, як адміністративний акт більше не 

підлягає оскарженню, рішення про його відкликання приймає 

уповноважений згідно з § 3 орган; ця норма застосовується також у тому 

випадку, якщо адміністративний акт, який підлягає відкликанню, був 

виданий іншим органом (ч. 5 § 49 Закону.). Якщо адміністративний акт, який 

надає вигоди, відкликається згідно з пунктами 3-5 абзацу 2, то орган на 

підставі заяви набувача вигоди повинен відшкодувати йому майнові втрати, 

які завдаються йому через те, що він довіряв незмінності адміністративного 

акту, якщо його варта захисту. Відповідно застосовуються речення 3-5 абзацу 

3 § 48. Спори про відшкодування втрат розглядаються судами загального 

судочинства (ч. 6§ 49 Закону). 

Таким чином бачимо, що на відміну від скасування, відкликання має 

зворотну дію в часі. Скасований адміністративний акт не може більше 

застосовуватися та створювати юридично значимих наслідків у майбутньому, 

проте юридично значимі наслідки створені ним в минулому зберігають своє 

значення [207].   

Відкликання адміністративних актів відрізняється від скасування, перш за 

все тим, що скасування стосується лише неправомірних (незаконних) актів. 

Крім того, суб’єктом скасування може бути не лише адміністративний орган, 

який прийняв акт, а й адміністративний орган вищого рівня з такою 

компетенцією та / або суд. 

Таким чином, скасування незаконних індивідуальних адміністративних актів 

здійснюється в адміністративному та судовому процесі. Тільки в процедурі їх 

здійснення та суб’єктах полягає різниця між цими процедурами. Зокрема, 

суб’єктами адміністративного способу припинення дії окремих 

адміністративних актів є суб’єкт владних повноважень, який прийняв 

рішення на підставі своїх повноважень. Крім того, це може бути орган 

вищого рівня, який розглядає скаргу на рішення нижчої інстанції або орган, 

який здійснював внутрішній адміністративний контроль за цим органом. Суд, 
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уповноважений скасувати адміністративні акти, є суб’єктом судового 

порядку скасування адміністративних актів  [207].   

Щодо зарубіжного досвіду стосовно визначеної проблематики, доцільно 

вказати, що скасування актів французькою доктриною обґрунтовується 

принципом мінливості (principe de mutabilité) і означає, що адміністрація 

повинна мати право скасовувати власні акти для того, щоб забезпечувати 

дотримання публічного інтересу шляхом адаптації до тих чи інших змін.  

Зокрема, глава 2 розділу 4 Кодексу про відносини між громадськістю 

та адміністрацією містить норми, які присвячені скасуванню та відкликанню 

рішень, які створюють права, а глава 3 розділу 4 питанню скасування та 

відкликання адміністративних актів, які не створюють прав. Доцільно 

підкреслити, що в межах вищезазначених глав встановлено особливості 

припинення дії правомірних і протиправних актів [535]. 

Французький законодавець закріплює, що припинення дії актів може бути 

спричинено не лише в зв’язку з протиправністю акта, але й в зв’язку з його 

недоцільністю. Оскільки на підставі певних актів в адресатів можуть 

виникати права, скасування чи відкликання таких актів може порушувати 

принцип непорушності отриманих прав (principe d’intangibilité des droits 

acquis).  

Отже для правильного розуміння понять скасування та відкликання актів 

важливим є розуміння питання правомірності/неправомірності 

адміністративних актів. І хоча способи припинення дії адміністративних 

актів у французькому законодавстві виділяються за іншим критерієм, утім 

припинення дії правомірних/неправомірних адміністративних актів має 

відмінне правове регулювання.  

Разом з цим доцільно підкреслити, що аналізовані поняття не є тотожними, а 

відповідно, їх зміст, частіш за все, пов’язують із суб’єктами, відповідно до 

рішення яких дія акта припиняється підставами припинення дії акта, а також 

з моментом, з якого акт вважається таким, що припинив свою дію.  
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Зокрема свого часу у проекті Адміністративно-процедурного кодексу 

України, при розробці якого було використано німецький досвід правового 

регулювання припинення дії адміністративних актів, виділяється три способи 

припинення їхньої дії: а) відкликання правомірного адміністративного акта 

адміністративним органом, що його видав; б) визнання недійсним 

протиправного адміністративного акта адміністративним органом, що його 

видав; в) скасування адміністративного акта в порядку адміністративного 

оскарження чи судом  [19]. 

Проте, на думку окремих дослідників, достатнім і повністю виправданим є 

виділення не трьох способів припинення дії індивідуальних адміністративних 

актів, а лише двох: а) відкликання правомірного акта адміністративним 

органом, що його видав, та б) скасування протиправного акта (суб’єктами 

якого може бути і орган, що його видав, і вищий орган уповноважений 

здійснювати адміністративне оскарження або адміністративний контроль чи 

суд) [207].  

Деякі вчені вказують, що цілком логічним є фактичне об’єднання другого й 

третього способів припинення дії індивідуальних адміністративних актів, 

тому що: об’єктом скасування в обох випадках є неправомірний (незаконний) 

акт, а також принципової відмінності між скасуванням незаконних 

адміністративних актів суб’єктом владних повноважень, що його видав, чи 

іншим уповноваженим органом не існує. Крім того, в науковій літературі ці 

способи припинення дії часто об’єднують в адміністративний порядок 

юридичного припинення дії адміністративних актів, що вказує на близькість 

таких способів та недоцільність їх роз’єднання. Крім того, така уніфікація та 

оптимізація термінології сприятиме чіткості та ясності законодавства та 

правозастосовної практики у цій сфері [67, c. 163]. На нашу думку, 

найоптимальніший підхід з вирішення вказаного питання застосовано 

авторами проєкту ЗАП. 

Правила дострокового припинення дії адміністративних актів у 

Німеччині відрізняються не лише щодо правомірних та протиправних актів, 
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але й сприяючих та обтяжуючих. До цього варто додати, що в 

адміністративній та судовій практиці ФРН також розрізняють два додаткові 

види адміністративних актів, керуючись критерієм користі для особи, адже 

зрозуміло, що ідеально поділити акти лише на два види, сприяючі та 

обтяжуючі, не завжди можливо. Тому тут окремо зазначають, що 

адміністративні акти можуть бути: з подвійною та із змішаною дією. При 

змішаній дії адміністративний акт є для однієї особи перевагою, а для іншої – 

обтяженням, як, наприклад, дозвіл на будівництво для забудовника і – за 

певних обставин – для сусіда. Як зазначають дослідники, адміністративний 

акт з подібною подвійною дією необхідно завжди розглядати як сприятливий 

адміністративний акт. При змішаній дії адміністративний акт є для особи 

частково вигідним, частково – обтяжуючим, як, наприклад, при дозвільному 

адміністративному акті з додатковими обмеженнями чи зобов’язаннями [404, 

с. 285]. Це коротке тезове висвітлення німецького досвіду регулювання 

скасування та відкликання індивідуальних актів дає підстави усвідомити, 

наскільки детально законодавець регулює різні випадки, що можуть 

виникнути на практиці. Цього, на жаль до сьогодні не можна спостерігати у 

національному законодавстві. 

Якщо питання скасування неправомірних адміністративних актів 

певною мірою забезпечене нормами закону і, відповідно, є чимала практика 

адміністративних та судових рішень у цьому напрямі, то відкликання 

(скасування) правомірних адміністративних актів фактично залишено на 

розсуд органів публічної адміністрації. 

Крім того цей термін часто вживається в адміністративному 

законодавстві в синонімічному значені. Зокрема ч. 1 ст. 32 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції» закріплює, що розгляд справи про 

узгоджені дії, концентрацію суб’єктів господарювання підлягає закриттю без 

прийняття рішення по суті у разі надходження від заявника клопотання про 

відкликання заяви або про закриття розгляду справи [348].  У ст. 60 

Податкового кодексу України [287] щодо відкликання податкового 
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повідомлення-рішення вживається поняття припинення дії адміністративних 

актів. Безпосередньо термін «відкликання банківської ліцензії» 

застосовується у Законі України «Про банки та банківську діяльність» [304].  

Використання терміну «скасування», а не «відкликання» 

спостерігається й в інших нормативно-правових актах, зокрема щодо 

адміністративної процедури (ст. 19 Закону «Про звернення громадян»), а 

також судового процесу  [504].  Утім можна знайти й інші терміни, так 

зокрема, у Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 

вживається термін «анулювання». «Анулювання ліцензії» – це позбавлення 

ліцензіата права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає 

ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про 

анулювання його ліцензії (ч. 1 ст. 16) [356].    

Ще більш заплутаним у термінологічному плані є питання відкликання 

дозволів на розміщення зовнішньої реклами, оскільки аналогічні акти з цього 

питання називаються по-різному. Така ситуація зумовлена недосконалістю 

законодавства в цій сфері та недосконалістю застосування професійної мови 

адміністративними органами, які для позначення тотожних понять 

використовують різні терміни, без жодної обґрунтованої на це причини [207].   

Отже, враховуючи вищенаведене, доцільно дійти висновку, що термін 

«відкликання», як правило, вживається у спеціальному законодавстві для 

позначення волевиявлення, спрямованого на припинення юридичних 

наслідків раніше вчинених дій цим же суб’єктом. Тому цілком логічно, що 

цей термін доцільно використовувати для позначення способу припинення 

дії адміністративних актів, який здійснюється суб’єктом владних 

повноважень щодо актів, які ним раніше приймалися. Аналогічний підхід 

поділяють й інші дослідники [504].    

Основним критерієм розмежування відкликання та скасування 

доцільно визначити правомірність/неправомірність адміністративного акта, 

проте при правовому регулюванні цього питання необхідно враховувати такі 

умови, як спрямованість дії індивідуального адміністративного акта (на 
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користь або на шкоду особі), дія в часі індивідуального адміністративного 

акта (зворотна дія або дія на майбутнє), порядок припинення дії 

індивідуального адміністративного акта (адміністративний чи судовий).  

Безумовно, розгалуженість та різнобарвність термінологічного ряду 

призводить до складності у правозастосуванні, а тому наразі постає нагальне 

питання щодо уніфікації термінології, яка використовується у спеціальному 

законодавстві. 

На противагу національному законодавству досвід правового 

регулювання цього питання у зарубіжних країнах показує, що в їхньому 

законодавстві не спостерігається множинності термінів для позначення 

фактично тотожних або дуже близьких способів припинення дії 

адміністративних актів і, як правило, процедура припинення дії 

неефективних (хоч і правомірних) та незаконних (неправомірних) актів має 

відмінне правове регулювання, і позначається різними термінами.  

Так, ч. 2 пар. 43 Закону Федеративної Республіки Німеччини «Про 

адміністративну процедуру» закріплює, що адміністративний акт може бути 

відкликано, скасовано або відмінено в інший спосіб. Відкликання 

регулюється пар. 49 Закону Федеративної Республіки Німеччини «Про 

адміністративну процедуру», який вказує, що такий спосіб припинення 

застосовується лише щодо правомірних адміністративних актів, а скасування 

застосовується лише щодо неправомірних адміністративних актів і 

регулюється пар. 48 цього ж закону [301, с. 209]. 

У Законі Республіки Вірменії «Про основи адміністрування та 

адміністративне провадження» виділяється два способи припинення дії 

адміністративних актів: визнання недійсним (неправомірного 

адміністративного акта) та втрата сили (правомірним адміністративним 

актом) [267]. Два способи припинення дії адміністративних актів виділяється 

у Законі Республіки Вірменії «Про основи адміністрування та 

адміністративне провадження», а саме: визнання недійсним (неправомірного 

адміністративного акта) та втрата сили (правомірним адміністративним 
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актом) [267]. Відповідно ці два способи припинення дії індивідуальних 

адміністративних актів мають різне правове регулювання. Питанню втраті 

сили присвячено ст. 66 Закону «Про основи адміністрування та 

адміністративне провадження», а визнання акта не дійсним присвячено ст. 

63–65 цього ж закону. 

Зокрема ч. 3 ст. 88 Адміністративного процедурно-процесуального 

кодексу Республіки Казахстан закріплено, що адміністративний акт припиняє 

дію з моменту настання подій, передбачених адміністративним актом, 

виконання його вимог, скасування адміністративного акта або закінчення 

терміну дії [147]. Частинами 1 та 2 статті 84 вказаного кодексу 

закріплюється, що порушення законодавства Республіки Казахстан про 

адміністративні процедури є підставою для визнання адміністративного акта 

незаконним, якщо таке порушення призвело або могло призвести до 

прийняття неправильного адміністративного акта. Правильний по суті 

адміністративний акт не може бути визнаний незаконним з одних лише 

формальних підстав. Незаконний адміністративний акт може бути 

скасований повністю або в частині [147]. 

Цікава ситуація спостерігається у французькому адміністративному 

праві, де застосовуються терміни «retrait» і «abrogation», які перекладаються, 

як «відкликання» та «скасування». В статті L240-1 Кодексу про відносини 

між громадськістю та адміністрацією затвердженого Ордонансом № 2015-

1341 від 23 жовтня 2015 року, термін «скасування» (abrogation) акта 

розглядається як юридичне припинення дії (зникнення) акта на майбутнє, а 

«відкликання» (retrait) як юридичне припинення дії (зникнення) акта на 

майбутнє і на минуле [535]. Основна різниця між цими поняттями полягає в 

тому, що відкликання має зворотну дію в часі, на відміну від скасування.  

Національне проєктне законодавство, а саме стаття 88 проєкту Закону 

України «Про адміністративну процедуру» закріплює загальні умови 

відкликання або визнання недійсним адміністративного акта [263, с. 428]. 

Так, частиною першою вказаної статті закріплюється, що адміністративний 
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орган приймає рішення про відкликання або визнання недійсним 

адміністративного акта для відновлення законності та/або захисту публічних 

інтересів, якщо закон не забороняє відкликання або визнання недійсним 

адміністративного акта чи не зобов’язує до цього. Протиправний акт 

визнається недійсним у порядку, передбаченому цим Законом. Правомірний 

адміністративний акт може бути відкликаний на користь особи у порядку, 

передбаченому цим Законом. Правомірний адміністративний акт не може 

бути відкликаний на шкоду особі, крім випадків, передбачених статтею 90 

цього Закону.  

Відкликання правомірного адміністративного акта (стаття 90 ЗАП) – 

процедура дострокового припинення дії адміністративного акта, яка 

належить до інституту адміністративного акта.  

Пояснюючи сутність та особливості процедури відкликання 

правомірного адміністративного акта, доцільно акцентувати увагу на двох 

принципових обставинах. По-перше, процедура відкликання правомірного 

адміністративного акта пов’язана із оціночними поняттями, які використані у 

статті 90 проєкту ЗАП, зокрема «правомірний адміністративний акт», 

«адміністративний акт на користь особи», «адміністративний акт із 

зворотною дією в часі», «адміністративний акт на шкоду особі» тощо.  

По-друге, згідно статті 88 проєкту ЗАП, відкликання адміністративного 

акта здійснюється з урахуванням загальних умов відкликання 

адміністративного акта [263]: 

- адміністративний орган приймає рішення про відкликання 

адміністративного акта для відновлення законності та/або захисту публічних 

інтересів, якщо закон не забороняє відкликання адміністративного акта чи не 

зобов’язує до цього (частина 1 статті 88 проєкту ЗАП);  

- під час вирішення питання про відкликання адміністративного акта 

адміністративний орган враховує (пункти 1-3 частини 2 статті 88 проєкту 

ЗАП): 1) наслідки відкликання або визнання адміністративного акта 

недійсним для особи; 2) істотність причин для цього: час, що минув з 
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моменту видання адміністративного акта; 3) інші обставини, що стосуються 

справи;  

- якщо відкликання адміністративного акта здійснюється на користь 

однієї особи і на шкоду іншій особі, необхідно керуватися положеннями, що 

регулюють відкликання адміністративного акта на шкоду особі (частина 3 

статті 88 проєкту ЗАП);  

- адміністративний акт відкликається іншим адміністративним актом.  

Отже, «правомірний адміністративний акт до моменту завершення його 

виконання за ініціативою особи або адміністративного органу може бути 

відкликаний на користь особи, зокрема зі зворотною дією в часі, окрім 

випадків, коли адміністративний акт того ж змісту доведеться видати знову 

чи коли відкликання акта суперечить закону». Тобто йдеться про негативний 

(обтяжуючий) акт [263]:  

Як особа, так і суб’єкт владних повноважень можуть ініціювати 

припинення його дії. Прикладом вказаного може бути відкликання 

обмеження щодо особи на в’їзд на територію України або у випадку, коли 

відкликано припис про заборону діяльності певного суб’єкта 

господарювання.  

Очевидно, підставами для цього можуть бути усунення порушень 

особою, тобто зміна обставин, адже відкликання неможливе, якщо 

адміністративний акт аналогічного змісту доведеться видати знову, чи коли 

відкликання акта суперечить закону. Наприклад, коли щодо об’єкта, 

збудованого без належного дозволу, було прийнято рішення про 

застосування санкцій та повернення земельної ділянки до попереднього 

стану. Відкликання такого адміністративного акта означало б, що такий 

самовільний об’єкт не вважається збудованим з порушенням закону. Тобто 

для відкликання треба, щоб адміністративний акт відповідав закону.  

У цьому аспекті доцільно говорити і про дискрецію, адже можуть 

змінитися інші обставини, які не залежали від самої особи (наприклад, 

заборону на діяльність певного суб’єкта господарювання, що має негативний 
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вплив на довкілля, можна переглянути, оскільки екологічна ситуація суттєво 

змінилася раніше прогнозованого терміну).  

Також, «за ініціативою особи адміністративний акт, що обмежує її 

права або законні інтереси, підлягає відкликанню у разі внесення змін до 

законодавства або істотної зміни фактичних обставин, на підставі яких 

приймався такий адміністративний акт» [301, с. 209]. У цьому випадку у 

особи виникає право вимоги, а в адміністративного органу зникає дискреція.  

Підставами для цього є не лише істотна зміна фактичних обставин, а й 

зміни законодавства. Наприклад, якщо особі було заборонено певний вид 

діяльності за попереднім законодавством через невідповідність матеріально-

технічної бази, а нове законодавство уможливило таку діяльність. Також 

важливою є й істотна зміна фактичних обставин. Наприклад, був винесений 

припис про закриття закладу відпочинку на певній ділянці узбережжя моря 

через погіршення екологічної обстановки (на період 3 роки), але ситуація 

значно поліпшилася вже через рік.  

Крім того проєктом ЗАП передбачається і негативне втручання в права 

та законні інтереси особи. Тобто йдеться про відкликання позитивного 

(сприяючого) адміністративного акта, адже сказано про відкликання «на 

шкоду особі».  

Відкликання на шкоду особі, якщо адміністративний орган мав би 

право не видавати адміністративний акт у результаті внесення змін до 

законодавства або фактичних обставин – це ще один спосіб, який закріплює 

проєктне законодавство. У цьому випадку також йдеться про таку умову, як 

переважання публічного інтересу. Проте, обставини можуть змінитися і в 

самої особи. Наприклад, особі було призначено соціальну допомогу. Але 

через певний час призначення особа може отримати більш високооплачувану 

роботу і втратити право на таку допомогу або пільгу. У цій ситуації 

адміністративний орган може відкликати виданий ним адміністративний акт.  

Можлива також ситуація, коли держава (влада) може переглянути певні 

умови або зміна обставин може не залежати від особи. Прикладом вказаного 
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може слугувати вже хрестоматійний приклад, коли у Києві свого часу біля 

Олімпійського стадіону була виділена земельна ділянка під побудову 

торговельного центру, але у зв’язку з отриманням права на проведення 

фінальної частини чемпіонату Європи з футболу «Євро 2012». Задля безпеки 

УЄФА вимагало від держави, аби біля стадіону не було зайвих будівель, 

навіть незважаючи на вже розпочате будівництво. У цьому випадку 

публічний інтерес потребував забрати назад цілком правомірний 

адміністративний акт про виділення земельної ділянки під забудову. Хоча 

держава і місто далі могли або визначати інше місце для проведення матчів, 

або навіть відмовлятися від турніру. Проте публічний інтерес був досить 

очевидним.  

Ще одним прикладом вказаного можна навести рішення Київради, 

яким остання визнала такими, що не відповідають інтересам територіальної 

громади земельні відводи на території Протасового Яру, зроблені у 2007-

2012 роках, де планували створити регіональний ландшафтний парк. 

Відповідне рішення 28 липня 2020 року ухвалила Київська міська рада. 

Також депутатами було скасовано зміни до Генерального плану Києва та 

Програми розвитку зеленої зони, якими земельні ділянки у Протасовому Яру 

були переведені під житлову забудову [140]. 

Згідно ч.2 ст.88 проєкту ЗАП під час вирішення питання про 

відкликання або визнання адміністративного акта недійсним суб’єкт владних 

повноважень враховує: 1) наслідки відкликання або визнання 

адміністративного акта недійсним для особи; 2) істотність причин для цього: 

час, що минув з моменту видання адміністративного акта; 3) інші обставини, 

що стосуються справи [263].  

Якщо відкликання або визнання адміністративного акта недійсним 

здійснюється на користь однієї особи і на шкоду іншій особі, необхідно 

керуватися положеннями, що регулюють відкликання або визнання 

адміністративного акта недійсним на шкоду особі (ч. 3 ст.88 проєкту ЗАП) 

[263]. 
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Частиною 4 ст. 88 цього проєкту Закону закріплено, що 

адміністративний акт відкликається або визнається недійсним іншим 

адміністративним актом. До адміністративного акта про відкликання або 

визнання недійсним застосовуються положення цього Закону [263]. 

Таким чином бачимо, що у статті 88 проєкту ЗАП закріплено загальні 

фактичні умови (обставини), процедури, способи та наслідки дострокового 

припинення дії адміністративних актів. У цій нормі передбачені такі види 

дострокового припинення дії адміністративного акта: 1) відкликання 

правомірного адміністративного акта; 2) визнання протиправного 

адміністративного акта недійсним.  

Як прослідковується з аналізу змісту статті 88, проєкт ЗАП розрізняє 

різну якість адміністративних актів, дія яких достроково може бути 

припинена – це правомірний і протиправний адміністративний акт. 

Відповідно залежно від однієї із цих двох якостей адміністративного акта, до 

нього можуть бути застосовані різні способи їх припинення. Так, 

правомірний – може бути відкликаний, а протиправний – може бути 

визнаний недійним [263]. 

Правову основу загальних умов відкликання або визнання недійсним 

адміністративного акта дослідники умовно розділяють на три групи 

нормативних актів: 1) нормативні акти загального, засадничого регулювання 

(Конституція України); 2) статті закону, у яких безпосередньо описано 

загальні умови відкликання або визнання недійсним адміністративного акта; 

3) нормативні акти, у яких деталізовані деякі особливості адміністративних 

актів у певних видах адміністративних процедур [263]. 

Дострокове припинення дії адміністративних актів у вигляді 

відкликання правомірного адміністративного акта або визнання 

протиправного адміністративного акта недійсним доцільно розглядати як 

складову інституту адміністративного акта, утворену із сукупності норм 

права та, як одну із нетипових (додаткових) процедур, які можуть бути 
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застосовані вже у період чинності адміністративного акта та після 

завершення строків для його адміністративного оскарження.  

Особливості і процедура відкликання правомірного адміністративного 

акта, визнання протиправного адміністративного акта недійсним, визначення 

правомірного і протиправного адміністративного акта описані, відповідно, у 

статтях 90, 91, 89 проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру» 

[263]. Звернімо увагу, що, крім відкликання або визнання недійсним 

адміністративного акта, автори коментаря до проєкту Закону України «Про 

адміністративну процедуру» вказують й на існування інших способів 

припинення дії адміністративного акта, такі як: а) адміністративне 

оскарження адміністративного акта (статті 19, 80 проєкту Закону України 

«Про адміністративну процедуру»); б) оскарження адміністративного акта в 

адміністративному суді (ст. 5 КАС України).  

Але відкликання або визнання недійсним адміністративного акта 

можуть бути застосовані тоді, коли вже немає можливості для 

адміністративного оскарження та поза судовим оскарженням. 

Адміністративний акт, щодо якого строк подання скарги/строк звернення до 

адміністративного суду сплинув (ст. 122 КАСУ), за наявності підстав, 

передбачених КАСУ (статті 2, 5), на вибір може бути: відкликаний; визнаний 

недійсним; переглянутий за нововиявленими обставинами. 

Отже, існують наступні самостійні види переоцінки адміністративного 

акта: 1) адміністративне оскарження адміністративного акта; 2) оскарження 

адміністративного акта в адміністративному суді (статті 2, 5 КАСУ); 3) 

відкликання правомірного адміністративного акта; 4) визнання 

протиправного адміністративного акта недійсним; 5) перегляд 

адміністративного акта за нововиявленими обставинами.  

Слід звернути увагу на такі особливості застосування цих видів 

переоцінки адміністративного акта[263]:  

1) допоки строк на адміністративне оскарження адміністративного акта 

чи строк звернення до адміністративного суду не сплинули, то можуть 
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(мають) бути застосовані саме вони. Відповідно, за підстав, передбачених 

законом та у разі сплину строку оскарження, адміністративний акт може бути 

лише відкли- каний, визнаний протиправним чи переглянутий за 

нововиявленими обставинами;  

2) застосування того чи іншого виду переоцінки адміністративного акта 

має ґрунтуватися винятково на підставах, визначених у проєкті Закону 

України «Про адміністративну процедуру», КАС України; 3) переоцінка 

адміністративного акта (адміністративне оскарження адміністративного акта, 

відкликання правомірного адміністративного акта, визнання протиправного 

адміністративного акта недійсним, перегляд адміністративного акта за 

нововиявленими обставинами) здійснюється за процедурами, які передбачені 

у проєкті Закону України «Про адміністративну процедуру» [263]; 

оскарження адміністративного акта в адміністративному суді – за КАС 

України. Зокрема, адміністративний акт відкликається або визнається 

недійсним іншим адміністративним актом. Ці механізми не можуть бути 

свавільними, а потребують застосування усіх правил як до адміністративного 

провадження за заявою чи за ініціативою адміністративного органу;  

3) застосування певного виду переоцінки адміністративного акта 

здійснюється на розсуд уповноваженого суб’єкта – або особи, або 

адміністративного органа. Наприклад:  

- право на адміністративне оскарження відповідно до проєкту Закону 

України «Про адміністративну процедуру»  має будь-яка особа, яка вважає, 

що дія або бездіяльність адміністративного органу порушує її права, свободи 

чи законні інтереси, а також у зв’язку з виданням адміністративного акта чи 

його виконанням порушено або може бути порушено її права, свободи чи 

законні інтереси (ч. 1 ст. 80 проєкту Закону України «Про адміністративну 

процедуру»). Проте цей механізм обмежений короткими строками (стаття 82 

проєкту  Закону України «Про адміністративну процедуру») [263];  

- адміністративний орган приймає рішення про відкликання або 

визнання недійсним адміністративного акта для відновлення законності 
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та/або захисту публічних інтересів, якщо закон не забороняє відкликання або 

визнання недійсним адміністративного акта чи не зобов’язує до цього 

(частина 1 статті 88 проєкту Закону України «Про адміністративну 

процедуру»). Кожен із видів переоцінки адміністративного акта 

диференційовано застосовується винятково із підстав передбачених проєктом 

Закону України «Про адміністративну процедуру», підстав передбачених 

КАС України, за процедурами (у порядку), визначеними цими нормативними 

актами[263].  

Разом з тим доцільно підкреслити ще одне важливе питання, а саме 

питання зворотної дії адміністративного акта про відкликання 

адміністративного акта. За загальним правилом, відкликання правомірних 

адміністративних актів зворотної дії не має, тобто чинність 

адміністративного акта про відкликання попереднього адміністративного 

акта настає не раніше моменту видання нового адміністративного акта.  

Прямий виняток встановлено для випадків порушення особою свого 

обов’язку щодо інформування адміністративного органу про істотну зміну 

обставин. У цих випадках адміністративний акт може бути відкликаний з 

моменту зміни обставин, якщо особа із своєї вини не виконала обов’язок 

щодо інформування про істотну зміну обставин. Наприклад, особа 

отримувала допомогу по безробіттю, але після працевлаштування не 

повідомила (або несвоєчасно повідомила) відповідні органи про такі 

обставини. У такій справі адміністративний орган має повне право 

відкликати адміністративний акт про призначення допомоги з дня 

працевлаштування особи і вимагати повернення відповідних коштів. 

Наступною підставою припинення дії адміністративного акта є 

визнання недійсним протиправного адміністративного акта адміністративним 

органом, що його видав.  

У Конституції України вживається термін «нечинність»: ч.3 ст.57 

передбачає, що «закони та інші нормативно-правові акти, що визначають 

права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, 
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встановленому законом, є нечинними.». Основний Закон передбачає також 

механізм визнання законів та деяких інших нормативно-правових актів 

неконституційними «за рішенням Конституційного Суду України ... повністю 

чи в окремій частині» (ч.1 ст.152), що має наслідком втрату ними чинності «з 

дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх 

неконституційність» (ч.2 ст.152).  

Кодекс адміністративного судочинства України оперує терміном 

«скасування», «визнання нечинним», «визнання протиправним» по 

відношенню до нормативно-правових актів та актів індивідуальної дії (напр., 

п.1 та 2 ч. 1 ст. 5, п. 9 ч. 6 ст. 12, ч. 4 ст. 19 тощо). Разом з тим, вживається у 

законодавстві по відношенню до адміністративних актів і термін 

«недійсність», зокрема п. «г» ч.3 ст.152 Земельного кодексу України 

передбачає можливість «визнання недійсними рішень органів виконавчої 

влади або органів місцевого самоврядування». 

Окремі дослідники вказують, що вжитий у законодавстві термін 

«визнання незаконним» («таким, що не відповідає акту вищої юридичної 

сили») сам по собі не дає відповіді на питання про правові наслідки такого 

визнання: нечинність з моменту ухвалення рішення суду про «незаконність», 

нечинність з моменту ухвалення акта, з якогось іншого моменту (наприклад, 

з моменту ухвалення акта вищої юридичної сили), констатація вже наявної 

нечинності (тобто нікчемності). Те саме стосується визнання «нечинним» чи 

«недійсним» акта – незрозуміло, чи є це зміною правовідношення на 

перспективу (лат. ex nunc) чи зі зворотним ефектом, з самого початку (лат. ex 

tunc), чи лише констатацією вже наявної недійсності [256]. 

Загалом, вітчизняне законодавство, що стосується досліджуваного 

питання, побудовано непослідовно, і термінологія, що вживається в різних 

нормативно-правових актах, істотно різниться без задовільного розкриття її 

змісту. 

У національному проєктному законодавстві визнання протиправного 

адміністративного акта недійсним (стаття 91 проєкту Закону України «Про 
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адміністративну процедуру») визначено, як процедуру дострокового 

припинення дії адміністративного акта, яка належить до інституту 

адміністративного акта [256].  

Оцінюючи протиправність адміністративного акта та визнання його 

недійсним, автори проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру» 

пропонують враховувати дві принципові обставини [256]. По-перше, 

процедура визнання протиправного адміністративного акта недійсним 

пов’язана із оціночними поняттями, використаними у статті 91 проєкту 

Закону України «Про адміністративну процедуру»: протиправний 

адміністративний акт із зворотною дією, адміністративний акт на шкоду 

особі, законний інтерес (довіра) особи до збереження чинності 

адміністративного акта, публічні інтереси та законні інтереси інших осіб. По-

друге, визнання протиправного адміністративного акта недійсним 

здійснюється з урахуванням загальних умов визнання недійсним 

адміністративного акта (стаття 88 проєкту Закону України «Про 

адміністративну процедуру») [256]:  

- адміністративний орган приймає рішення про визнання недійсним 

адміністративного акта для відновлення законності та/ або захисту публічних 

інтересів, якщо закон не забороняє визнання недійсним адміністративного 

акта чи не зобов’язує до цього (частина 1 статті 88 проєкту  Закону України 

«Про адміністративну процедуру»);  

- під час вирішення питання про визнання адміністративного акта 

недійсним адміністративний орган враховує (пункти 1-3 частини 2 статті 88 

проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру» [256]): 1) наслідки 

визнання адміністративного акта недійсним для особи; 2) істотність причин 

для цього: час, що минув з моменту видання адміністративного акта; 3) інші 

обставини, що стосуються справи;  

- якщо визнання адміністративного акта недійсним здійснюється на 

користь однієї особи і на шкоду іншій особі, необхідно керуватися 

положеннями, що регулюють відкликання або визнання адміністративного 
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акта недійсним на шкоду особі (частина 3 статті 91 проєкту Закону України 

«Про адміністративну процедуру»);  

- протиправний адміністративний акт визнається недійсним іншим 

адміністративним актом. До адміністративного акта про визнання 

протиправного адміністративного акта недійсним застосовуються положення 

проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру» (частина 4 статті 

88) [256].  

Отже, адміністративний акт про визнання протиправного 

адміністративного акта недійсним приймається відповідно до приписів 

статей 71-79 Розділу V «Адміністративний акт» проєкту Закону України 

«Про адміністративну процедуру» [256]. 

Таким чином із змісту наведеного випливає, що у випадках, 

передбачених законом, навіть протиправний акт не може бути визнано 

недійсним. Це може бути і через певні строки давності, і через інші причини.  

Крім того адміністративний акт не може бути визнаний недійсним на 

шкоду особі, якщо особа, будучи переконаною, що адміністративний акт 

залишиться чинним, використала або розпорядилася коштами чи майном, 

отриманим на підставі адміністративного акта, чи змінила іншим способом 

свій уклад життя, і її законний інтерес, пов’язаний із збереженням чинності 

адміністративним актом, переважає публічний інтерес, пов’язаний з 

визнанням адміністративного акта недійсним.  

Наприклад, особа отримала більшу частину призначеної для неї 

матеріальної допомоги і використала ці кошти. Через певний час 

з’ясовується, що особа не мала права на цю допомогу взагалі. У цьому 

випадку адміністративний орган, взявши до уваги неспроможність особи 

повернути кошти, а також її важкий матеріальний стан, може не визнавати 

недійсним адміністративний акт та не вимагати повернення коштів.  

Під іншою «зміною іншим способом свого укладу життя» часто 

наводять такий приклад, як отримання особою громадянства держави і 

користування відповідними правами громадянина. Тому, якщо особою не 
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було допущено обману тощо, і особа позбулася свого попереднього 

громадянства (тобто кардинально змінила своє життя), то було б 

невідповідним праву позбавляти її громадянства, навіть якщо була допущена 

помилка органу влади, і акт про надання громадянства не відповідав закону.  

Слід взяти до уваги, що «законний інтерес» (довіра) особи має 

переважати публічний інтерес або інтереси інших осіб. Зокрема, проєкт 

Закону України «Про адміністративну процедуру» визначає ряд випадків, 

коли законного інтересу як такого не існує, тобто фактично він не підлягає 

захисту взагалі [471]. Так, особа не може посилатися на законний інтерес, 

якщо:  

1) не закінчився строк звернення до адміністративного суду із 

позовною заявою щодо адміністративного акта, а також якщо не завершено 

розгляд позовної заяви про скасування адміністративного акта, тобто у цих 

випадках вважається, що стан правової визначеності не буде порушено, адже 

адміністративний акт залишався потенційно оспорюваним. Отже, якщо спір 

міг розглядатися судом або розглядається судом, то очевидно, що особа не 

може посилатися на захист законного інтересу (довіри), якщо буде 

встановлено факт неправомірності адміністративного акта;  

2) особа не виконала додаткові обов’язки, пов’язані з адміністративним 

актом, тобто особа не може посилатися на захист законного інтересу 

(«довіри»), оскільки сама не є сумлінною (законослухняною) у відносинах з 

державою та її органами. Однак при цьому важливо, щоб ці додаткові 

обов’язки були пов’язані з основним регулюванням адміністративного акта, 

та були пропорційними і правомірними. У разі, якщо йдеться про 

невиконання неправомірних вимог (додаткові обов’язків), то слід брати до 

уваги, наскільки вони впливають на правомірність (неправомірність) 

адміністративного акта в цілому. Отже, у разі, якщо акт є неправомірним, але 

у цьому акті були правомірні умови (додаткові обов’язки), які особа не 

виконала, то такий акт може бути визнаний недійсним, і «законний інтерес» 

особи захисту не підлягає;  
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3) особа використовує не за призначенням передані їй на підставі 

адміністративного акта кошти чи майно, тобто і в цьому випадку йдеться про 

недобросовісну (несумлінну поведінку особи). У таких випадках самою 

особою надана можливість визнання адміністративного акта недійсним. 

Якщо особа використовує не за призначенням передані їй на підставі 

адміністративного акта кошти чи майно, то адміністративний акт може бути 

визнаний недійсним як з дією на майбутнє (якщо метою адміністративного 

органу є припинення передачі грошей чи майна) або зі зворотною силою 

(якщо, приміром, метою адміністративного органу є припинення виплат та 

повернення вже отриманих сум грошової допомоги);  

4) особа знала про протиправність адміністративного акта чи не знала 

про це з власної вини: принцип правомірного очікування передбачає 

добросовісну віру особи стосовно збереження адміністративним актом сили. 

Якщо особа за цих обставин повинна була знати про протиправність 

адміністративного акта (наприклад, особа, що отримувала допомогу по 

безробіттю, не повідомила орган про своє працевлаштування та 

продовжувала отримувати таку допомогу надалі), але вона не знала про це з 

власної вини (наприклад, сім’я отримувала субсидію на оплату житлово-

комунальних послуг, але заявник – глава сім’ї не взяв до уваги інформацію 

про працевлаштування одного з членів сім’ї), то захищати законний інтерес 

такої особи адміністративний орган не зобов’язаний.  

5) адміністративний акт був виданий на підставі поданої особою 

недостовірної, неточної або неповної інформації або поданої внаслідок 

обману чи погрози чи іншого протиправного впливу на адміністративний 

орган: визнання адміністративного акта недійсним за такої умови передбачає, 

щоб існував причинний зв’язок між наданням неправильних даних чи іншим 

протиправним впливом (наприклад, давання хабара посадовій особі 

адміністративного органу саме з метою неправомірного адміністративного 

акта) та протиправністю адміністративного акта. Якщо б адміністративний 
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акт був виданий (повинен бути виданий) і без надання таких даних чи іншого 

неправомірного впливу, то немає підстав для його визнання недійсним [263].   

Проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» обмежує у 

строках адміністративний орган для прийняття рішення про визнання 

недійсним адміністративного акта [263]. Зокрема, у частині 6 ст. 91 

визначено, що адміністративний орган має для прийняття такого рішення 3 

місяці з дня, коли адміністративному органу стало відомо про факти, що 

можуть бути підставою для визнання акта недійсним. При цьому слід 

наголосити, що це саме строк для прийняття рішення, а не для початку 

провадження. Таким чином, пропущення цього строку фактично 

унеможливлює визнання акта недійсним адміністративним органом. Ця 

норма також покликана сприяти правовій визначеності.  

Частина 5 ст. 91 проєкту Закону України «Про адміністративну 

процедуру» передбачає можливість відшкодування збитків особі, яка мала 

право на захист законного інтересу («довіри»), але публічний інтерес 

переважив його і адміністративний акт було визначено недійсним[263].  Для 

компенсації реальних наслідків для особи передбачена можливість 

відшкодування лише збитків. При цьому, збитками можуть визнаватися лише 

ті втрати, які ні в якому випадку не були б заподіяні, якби визнаного 

недійсним адміністративного акта не існувало (наприклад, особа отримуючи 

призначену матеріальну допомогу з щомісячними виплатами придбала за 

розумною ціною в кредит необхідну побутову техніку — холодильник, 

розраховуючи і на наступне отримання цієї допомоги. Якщо 

адміністративний орган виявив свою помилку і вирішив визнати недійсним 

такий адміністративний акт, то щонайменше він може покрити особі витрати, 

необхідні на виплату зазначеного кредиту). 

Зарубіжний законодавець підходить до вирішення цього питання 

наступним чином. Так, згідно ч. 5 ст. 84 Адміністративного процедурно-

процесуального кодексу Республіки Казахстан при скасування незаконного 
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адміністративного акта приймається до уваги принцип охорони права на 

довіру учасника адміністративної процедури [147]. 

Учасник адміністративної процедури не має права посилатися на 

принцип охорони права на довіру у випадках, якщо: 1) правовий акт, на 

підставі якого було винесено адміністративний акт, визнаний 

неконституційним; 2) встановлена явна недостовірність документа або 

відомостей, представлених учасником адміністративних процедур; 3) 

адміністративний акт прийнятий в результаті вчинення учасником 

адміністративної процедури протиправних дій, встановлених вступили 

законної сили вироком чи постановою суду, постановою прокурора, органу 

кримінального переслідування, органу (посадової особи), уповноваженого 

розглядати справи про адміністративні правопорушення; 4) адміністративний 

акт зачіпає державні або суспільні інтереси , Безпеку держави або може 

привести до тяжких незворотних наслідків для життя, здоров'я людей (ч. 6 ст. 

84 Кодексу).  

Шкода, яка завдана в результаті скасування незаконного 

адміністративного акта, підлягає відшкодуванню учаснику адміністративної 

процедури, право на довіру якого охороняється законами Республіки 

Казахстан, по правилами цивільного законодавства Республіки Казахстан (ч. 

8 ст. 84 Кодексу) [147]. 

Наступним способом припинення дії адміністративних актів є 

скасування протиправного адміністративного акта в порядку 

адміністративного оскарження або судом.  

Якщо звернутись до норм КАС України, то захист порушеного права 

здійснюється щодо адміністративних актів актів шляхом визнання їх 

протиправними і скасування. Підстави протиправності доводяться доказами, 

які підтверджують невідповідності актів Конституції та законам, порушення 

затвердженої форми їх складання та порядку їх прийняття. 

У цьому аспекті варто згадати Постанову Пленуму Вищого 

адміністративного суду України від 20.05.2013 № 7 «Про судове рішення в 
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адміністративній справі» в якій суд дійшов висновку, що визнання 

індивідуально-правового акта протиправним хоча і є окремим способом 

захисту проте є передумовою для застосування інших способів захисту – 

«скасування» або «визнання нечинним» акта, причому, на думку суду, ці два 

способи захисту не можуть застосовуватися одночасно.  

Суд вказав, що скасування «застосовується тоді, коли спірний акт не 

породжує жодних правових наслідків від моменту прийняття»; визнання акта 

нечинним означає, що акт «втрачає чинність з моменту набрання чинності 

відповідним судовим рішенням або з іншого визначеного судом моменту 

після прийняття такого акта». 

Доцільно зазначити, що стосується скасування нормативних актів 

взагалі, на сьогодні відсутній будь-який нормативний акт, який би давав 

чітке розуміння визначення терміну «законодавство», співвідношення між 

різними актами в системі права. Відповідно вказана прогалина заповнюється 

правозастосовчою практикою судів у конкретних спорах. 

Зокрема процедура скасування нормативних актів передбачена 

Порядком скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-

правових актів, занесених до державного реєстру, затвердженого наказом 

Мінюсту від 31.07.2000 № 32/5, та зареєстрованого від 31.07.2000 за № 

458/4679 (далі – Порядок). Зокрема, Порядком встановлено, що скасування 

рішення про державну реєстрацію застосовується до нормативних актів, які 

пройшли державну реєстрацію в Мінюсті або його територіальних органах, а 

також зареєстрованих НПА, визнаних судом протиправними: незаконними 

чи такими, що не відповідають правовому акту вищої юридичної сили, 

нечинними повністю або в окремій його частині. 

Разом з тим, однією із підстав для скасування рішення про державну 

реєстрацію нормативного акта є набрання законної сили судовим рішенням 

про визнання його протиправним: незаконним чи таким, що не відповідає 

правовому акту вищої юридичної сили та нечинним повністю або в окремій 

його частині. 
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Проаналізувавши позицію судів щодо оскарження нормативних та 

адміністративних актів, слід зазначити, що незалежно від того, які були 

підстави та причини визнання їх незаконності в судовому порядку, 

застосування їх припиняється по різному і такий висновок було зроблено, ще 

Верховним Судом України у постанові від 08.12.2009 (справа за № 21-

1573во09). Крім того варто звернути увагу, що відсутність окремого 

спеціального закону призводить до різного розуміння учасниками 

адміністративних відносин та судами, способів захисту порушених прав, так 

наприклад у справі за № 520/12022/17 суди різних інстанцій рішення місцевої 

ради про затвердження переліку місць для паркування віднесли до 

нормативних і до адміністративних актів відповідно. 

В сучасній судовій практиці позиція про втрату чинності нормативного 

акта за судовим рішенням лише на майбутнє, після набрання таким рішенням 

законної сили підтверджена постановою Великої Палати Верховного Суду 

від 11.09.2019 (справа за № 520/12022/17). 

Так, для адміністративного акту скасування є наслідком визнання 

незаконним і неможливість застосування його з моменту його видання. 

Прикладом можна навести рішення Окружного адміністративного суду м. 

Києва (справа за № 826/12108/18), яким визнано протиправними та 

нечинними деяких пунктів Порядку зупинення реєстрації податкових 

накладних, затвердженого постановою КМУ № 117, про які було написано 

безліч статей та новинних повідомлень, як про перемогу бізнесу над 

фіскалами. А також рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 

02.10.2019 у справі № 640/7583/19, яким було задоволено позов до Кабінету 

Міністрів України, в якому позивач просив суд визнати протиправною та 

нечинною постанову Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 № 46 "Про 

внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України". 

Враховуючи викладене, формуючи стратегію поновлення порушених 

права шляхом звернення до адміністративного суду, правозастососувачу 
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постійно доводиться враховувати позицію судів та наслідки прийняття 

рішень стосовно незаконності адміністративних актів. 

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади 

та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти 

лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України [170].    

З наведеного вище конституційного положення випливає, що 

повноваження органів публічної адміністрації скасовувати адміністративні 

акти в будь-якому випадку мають бути закріплені законом, інакше їхня 

реалізація суперечитиме Конституції України. Зокрема у п. 5 ч. 1 ст. 19 

Закону України «Про звернення громадян» встановлено обов’язок органів 

державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності в результаті розгляду заяв чи скарг 

скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених 

законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим 

нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення 

неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли 

порушенням [351].    

У ч. 9 ст. 59 та п. 15 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» передбачено, що рішення виконавчого комітету 

ради з питань, які належать до компетенції виконавчих органів ради, можуть 

бути скасовані відповідною радою, і що раді належить право скасовувати 

акти виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам 

України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим 

у межах її повноважень. У п. 36 ч.1 ст. 26 встановлено право ради 

скасовувати раніше надані дозволи на спеціальне використання природних 

ресурсів місцевого значення [357].    

Закон України «Про центральні органи виконавчої влади», який 

визначає організацію, повноваження та порядок діяльності всієї системи 

центральних органів виконавчої влади, в п. 14 ч. 2 ст. 8 закріплює за 
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міністром як керівником міністерства повноваження скасовувати повністю 

чи в окремій частині акти територіальних органів міністерства. В ч. 9 ст. 15 

цього ж закону зазначається, що накази міністерства можуть бути скасовані 

Кабінетом Міністрів України повністю чи в окремій частині [386]. 

Крім законів України, дія яких поширюється на всі державні органи, 

варто згадати й закони, які регулюють діяльність конкретних державних 

органів чи певну групу таких органів. Так, наприклад, Закон України «Про 

місцеві державні адміністрації», який визначає організацію, повноваження та 

порядок діяльності місцевих державних адміністрацій, в ч. 3 ст. 33 

встановлює, що голови обласних державних адміністрацій мають право 

скасовувати розпорядження голів районних державних адміністрацій, що 

суперечать Конституції України та законам України, рішенням 

Конституційного Суду України, актам Президента України, Кабінету 

Міністрів України, голів обласних державних адміністрацій, а також 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади [358].    

Відповідно до ч. 5 ст. 46 цього ж закону Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим має право скасовувати розпорядження голів відповідних 

154 районних державних адміністрацій, що суперечать Конституції України, 

законам України, іншим актам законодавства України. У ч. 5 ст. 36 

вищезгаданого закону закріплено право керівників підприємств, установ та 

організацій звернутися до органів виконавчої влади вищого рівня або до суду 

про скасування розпорядження голови місцевої державної адміністрації, що 

суперечить законодавству в питаннях, що стосуються їх діяльності [358].    

Відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать 

Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду 

України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, 

неефективними за очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються 

Президентом України, головою місцевої державної адміністрації вищого 

рівня або в судовому порядку. У Законі України «Про Кабінет Міністрів 
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України» в п. 6 ст. 21 зазначається, що Кабінет Міністрів України може 

скасовувати акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади 

повністю чи в окремій частині [352].    

Процедуру та підстави прийняття розпорядження Кабінетом Міністрів 

про скасування адміністративних актів в цьому законі не встановлено, проте 

більш детально це питання врегульовано в пар. 84 Регламенту Кабінету 

Міністрів України, де зазначається, що Кабінет Міністрів скасовує акти 

центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині у разі їх 

невідповідності Конституції і законам України, актам Президента України та 

актам Кабінету Міністрів шляхом прийняття відповідних розпоряджень. 

Проект такого розпорядження готує Мін’юст за дорученням Прем’єр-

міністра [346].   

В ч. 10 ст. 15 Закон України «Про центральні органи виконавчої 

влади», зазначається, що скасування Кабінетом Міністрів України наказу 

міністерства має наслідком припинення вчинення будь-якими органами, 

особами дій, спрямованих на виконання скасованого наказу міністерства, 

здійснення повноважень, визначених цим наказом [386]. 

К.Є. Солянік у своїх дослідженнях наголошує на тому, що потребує 

унормування діяльність із правозастосування, а саме – щодо 

адміністративних актів. Зазначає, що необхідно концептуально обґрунтувати 

питання про дію в часі індивідуальних актів, а також можливості прийняття 

рішення про їх скасування та одночасно пропонує встановлення певних 

обмежень, залежно від змісту відносин, що регулюються актом [435, с. 57]. 

Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до компетенції 

виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою. 

Скасування нормативно-правового акта уповноваженим суб’єктом владних 

повноважень у порядку здійснення адміністративних функцій потребує, 

насамперед, чіткого унормування підстав та порядку скасування, закріплення 

ефективного механізму судового контролю та дотриманням законності 

прийняття таких рішень [506, с. 56].   
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Вчений вказує, що скасування акта органу місцевого самоврядування 

можна розглядати в залежності від контексту застосування цього терміну в 

правотворчій та праовзастосовчій діяльності. Передусім ідеться про одну із 

складових правового регламентування суспільних відносин, що змістовно 

входить до поняття «правове регулювання». Так, орган влади може 

встановлювати, змінювати, доповнювати та скасовувати правові норми, що 

регламентують правовідносини. З огляду на це, прийняття рішення про 

скасування акта можна розглядати як одну із форм реалізації нормотворчої 

функції органу влади, можливості приймати нормативні та інші акти [435, с. 

91].Важливо, що А. Школик у своєму дослідженні дещо ототожнює такі 

поняття як «скасування» та «відкликання» індивідуального акту, зокрема 

автор торкається цієї проблеми виходячи з принципу ab ovo та зазначає, що 

слово «скасовувати» тлумачиться як «визнавати недійсним, незаконним, 

анулювати, відміняти, касувати, уневажнювати», тобто, відповідає його 

усталеному в юридичній мові застосуванню. А от поняття «відкликання» має 

значно вужчий зміст і стосується, передусім, «позбавлення повноважень 

(депутатів, послів)», і лише додатково – відкликання позову [505, с. 177].   

Крім того варто зазначати, що в багатьох адміністративних актах не 

зазначається, що саме є підставою скасування того чи іншого акта.  

Така практика є не припустимою, оскільки адміністративний акт 

повинен бути обґрунтованим та вмотивованим. Скасовуючи свої акти, 

адміністративні органи повинні обґрунтовувати це посиланням на певні 

положення законодавства, адже державні органи не можуть свавільно 

скасовувати свої акти без жодного правового обґрунтування власних дій. 

Попри важливість адміністративного порядку скасування неправомірних 

адміністративних актів, адміністративні органи не завжди готові визнати 

порушення законності з їхнього боку та скасовувати власні неправомірні 

акти, особливо у правових системах, де ще існують традиції поліцейської 

держави, а принципи побудови взаємин між державним апаратом і 

приватними особами за допомогою чітких та зрозумілих процедур, властиві 
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правовій державі і громадянському суспільству, знаходяться на стадії 

становлення [513, с. 161].   

У цілому, правники зазначають, що однією з підстав припинення 

чинності акту (чи окремих його положень) є визнання судом його нечинним 

внаслідок невідповідності нормативного акта вищої юридичної сили за 

змістом, порядком прийняття, введення в дію, або через вихід за межі 

повноважень при його прийнятті. В Україні вирішення цих питань належить 

до компетенції Конституційного Суду (щодо конституційності актів 

переважно вищих органів державної влади), адміністративних судів (в усіх 

інших випадках) [390]. 

Зарубіжний законодавець підходить до вирішення досліджуваного 

питання наступним чином. Зокрема підстави скасування незаконного 

адміністративного акту містяться у ст. 84 вказаного Кодексу, яка закріплює 

наступне[147]: 1. Порушення законодавства Республіки Казахстан про 

адміністративні процедурах є підставою для визнання адміністративного акта 

незаконним, якщо таке порушення призвело або могло призвести до 

прийняття неправильного адміністративного акта. Правильний по суті 

адміністративний акт не може бути визнаний незаконним з одних лише 

формальних підстав. 2. Незаконний адміністративний акт може бути 

скасований повністю або в частині. 3. При скасуванні незаконного 

адміністративного акту приймається рішення про юридичні наслідки 

визнання адміністративного акта незаконним. Адміністративний акт може 

бути визнаний недійсним як з моменту прийняття такого акту, так і з 

моменту визнання його незаконним. 4. Незаконний обтяжує 

адміністративний акт підлягає обов'язковій скасування.  

Скасування законного адміністративного акта закріплено ст. 85 того ж 

Кодексу, а саме[147]: 

1. Адміністративний акт, прийнятий на підставі і відповідно до вимог 

законодавства Республіки Казахстан, вважається законним. 2. Законний 

адміністративний акт може бути скасований повністю або в частині. 3. 
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Законний обтяжуючий адміністративний акт може бути скасований 

адміністративним органом, посадовою особою, за винятком випадків, коли 

скасування такого акта заборонено законами Республіки Казахстан. 4. 

Законний сприяючий адміністративний акт може бути скасований у 

випадках, якщо: 1) можливість скасування адміністративного акта 

передбачається законами Республіки Казахстан і адміністративним актом; 2) 

адміністративний акт прийнятий з умовою, і ця умова не виконано або 

виконано неналежним способом. 

У зв’язку з наведеним, на нашу думку, особливо важливу роль відіграє 

судовий порядок скасування неправомірних адміністративних актів. Правове 

регулювання скасування адміністративних актів у судовому порядку є більш 

систематизованим та детальним, ніж правове регулювання адміністративного 

порядку скасування актів, хоча й не є досконалим.  

 

 

 

4.2 Припинення дії адміністративних актів у судовому порядку 

 

Можливість скасування актів у судовому порядку передбачена 

нормами адміністративного, фінансового, цивільного та інших галузей права, 

процесуальний порядок такого скасування передбачений нормами Кодексу 

адміністративного судочинства України та, в деяких випадках, нормами 

Господарського процесуального кодексу України та Цивільного 

процесуального кодексу України.  

Варто зазначати, що переважна більшість адміністративних актів 

скасовується в порядку адміністративного судочинства, оскільки відповідно 

до Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України) 

кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися 

до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи 
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бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або 

законні інтереси, і просити про їх захист (частина 1 ст. 5 КАС України).  

Завданням адміністративного судочинства відповідно до частин першої 

статті 2 КАС України є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення 

судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного 

захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних 

осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень, зокрема й шляхом 

визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його 

положень (п. 2 ч. 1 ст. 2 КАС України). 

Проте під час розв’язання таких спорів виникають складнощі при 

визначенні правової природи оскаржуваного акта [131]. На це свого часу 

неодноразово вказував Верховний Суд України (напр., Постанова 

Верховного Суду України від 1 грудня 2009 року), зокрема у справі за 

позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Б» до Кабінету 

Міністрів України, треті особи – Міністерство транспорту та зв’язку України, 

Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця», про 

визнання частково незаконною постанови Кабінету Міністрів України від 31 

березня 2003 року № 415. Верховний Суд України не погодився з висновками 

судів щодо порушення спірною постановою охоронюваних законом прав та 

свобод позивача та, зокрема, зазначив, що, вирішуючи цей спір, суд 

зобов’язаний був за критеріями юридичної природи цього акта управління 

визначитися щодо належності його до нормативно-правових актів чи до 

правових актів індивідуальної дії та навести у своєму рішенні відповідні 

доводи.  

З’ясування цієї обставини має істотне значення для правильного 

вирішення справи, оскільки нормативно-правові акти можуть бути оскаржені 

широким колом осіб (фізичних та юридичних), яких вони стосуються. 

Індивідуальні ж акти можуть бути оскаржені лише особами, безпосередні 

права, свободи чи охоронювані законом інтереси яких такими актами 

порушені. Крім того, при вирішенні справи судами не з’ясовано, які 
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конкретно права та охоронювані законом інтереси позивача порушені 

спірною постановою. 

У цьому контексті варто звернути увагу на те, що у судовій практиці 

мають місце випадки, коли судами правильно встановлюється правова 

природа оскаржуваного акта, але допускаються помилки при визначенні 

суб’єктів оскарження. 

Наприклад, у справі за позовом народних депутатів К., М., Д., Б. до 

Президента України, третя особа – гр. Д., про визнання незаконним Указу 

Президента України від 19 жовтня 2007 року № 985/2007 «Про призначення 

Т. Дурдинця заступником Голови Служби безпеки України – начальником 

Головного управління по боротьбі з корупцією та  організованою 

злочинністю» Верховний Суд України зазначив, що суди усіх інстанцій 

правильно визначили, що предметом оскарження у справі є Указ Президента 

України з  кадрового питання, тобто акт індивідуальної дії, чинність якого 

поширюється лише на осіб, яких він стосується. При цьому не врахували, що 

народні депутати України не наділені владними управлінськими функціями, 

а тому не можуть бути суб’єктами звернення з позовом з приводу реалізації 

їхньої компетенції у сфері управління  [131]. 

Отже, із зазначеним позовом звернулися не ті особи, яким належить 

право вимоги. Звернення до суду з позовом особи, якій не належить право 

вимоги (неналежний позивач), є підставою для відмови у задоволенні такого 

позову, оскільки права, свободи чи інтереси цієї особи у сфері публічно-

правових відносин не порушено. Зазначене стало підставою для скасування 

судових рішень у справі та постановлення нового - про відмову в задоволенні 

позову.  

Також у згаданому аспекті доцільно навести приклад судового рішення 

Верховного Суду від 21.02.2018 у справі № 800/446/17 змістом якого було 

наступне [445]. 

ОСОБА_2 звернувся до суду з позовом до ВРП, у якому просив 

визнати та скасувати рішення ВРП від 29 вересня 2017 року № 3018/0/15-17 



331 

«Про внесення подання Президенту України про призначення Ханової Р.Ф. 

на посаду судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного 

Суду» (далі – Рішення). На обґрунтування позовних вимог послався на те, що 

член ВРП ОСОБА_4, порушуючи частину другу статті 35 Закону України 

«Про запобігання корупції», взяв участь при розгляді кандидатури до 

Верховного Суду Ханової Р.Ф. на пленарному засіданні ВРП, що відбулося 

19 вересня 2017 року, в умовах реального конфлікту інтересів. У зв’язку з 

чим, це рішення підлягає скасуванню як таке, що прийняте з порушенням 

частини першої статті 67 зазначеного Закону. 

Вищий адміністративний суд України ухвалою від 31 жовтня 2017 року 

у відкритті провадження у справі відмовив. При цьому суд виходив із того, 

що заяву не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства. 

Не погоджуючись із рішенням Вищого адміністративного суду України, 

ОСОБА_2 з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 237 

Кодексу адміністративного судочинства України (у редакції, яка діяла до 15 

грудня 2017 року), звернувся із заявою про його перегляд, у якій просить 

скасувати ухвалу Вищого адміністративного суду України від 31 жовтня 

2017 року, а справу направити на новий розгляд для прийняття рішення про 

відкриття провадження у справі. 

Перевіривши наведені у заяві доводи, колегія суддів Верховного Суду 

дійшла висновку, що заява підлягає залишенню без задоволення з таких 

підстав. Відповідно до частини другої статті 171 КАС України право 

оскаржити нормативно-правовий акт мають особи, щодо яких його 

застосовано, а також особи, які є суб’єктом правовідносин, у яких буде 

застосовано цей акт. Тобто оскаржити такий акт інші особи не можуть.  

Таке ж правило має застосовуватись і до правових актів індивідуальної 

дії, а саме, оскаржити такий акт можуть особи, щодо яких його застосовано.  

ОСОБА_2 оспорив Рішення ВРП, яким внесено подання Президенту 

України про призначення Ханової Р.Ф. на посаду судді Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду. Такий правовий акт 
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породжує права й обов’язки тільки щодо Ханової Р.Ф. Таким чином, 

відсутність у заявника ОСОБА_2 прав чи обов’язків у зв’язку із виданням 

оскаржуваного Рішення ВРП не породжує для нього і права на звернення із 

цим адміністративним позовом. 

Суд дійшов висновку, оскільки заявник не має права на оскарження 

зазначеного правового акта індивідуальної дії, колегія суддів дійшла 

висновку, що ухвала Вищого адміністративного суду України від 31 жовтня 

2017 року про відмову у відкритті провадження у справі ґрунтується на 

правильному застосуванні норм матеріального та процесуального права, 

тому відповідно до частини першої статті 244 КАС України у задоволенні 

заяви ОСОБА_2 про перегляд зазначеного судового рішення відмовити. 

Ще одним прикладом доцільно навести справу № 9901/307/19 (Ухвала 

ВС від 05.06.2019[455]), в якій позивачем подано адміністративний позов до 

Верховного Суду як до суду першої інстанції до Президента України, у 

якому позивач просить: 

1) зобов’язати відповідача надати суду документи, які начебто були 

підставою для незаконного видання ним наказу про присвоєння класного 

чину державного радника юстиції радника юстиції 2 класу ОСОБА_3 – 

прокурору Одеської області; 

2) прийняти рішення про проведення розслідування і встановлення 

посадових осіб, якими було виконано подання Президенту України на 

присвоєння класного чину державного радника юстиції 2 класу ОСОБА_3 – 

прокурору Одеської області для подальшого притягнення їх до передбаченої 

його величчю Законом відповідальності; 

3) визнати наказ Президента України №205/2019 про присвоєння 

класного чину державного радника юстиції 2 класу ОСОБА_3 незаконним; 

4) cкасувати, як визнаний незаконним, наказ Президента України 

№205/2019 про присвоєння класного чину державного радника юстиції 2 

класу ОСОБА_3. 



333 

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач вказує на протиправність 

прийнятого рішення щодо подання Президенту України на присвоєння 

класного чину державного радника юстиції 2 класу ОСОБА_3 – прокурору 

Одеської області та незаконність Указу Президента України № 205/2019 від 

08.05.2019 «Про присвоєння класних чинів», яким присвоєно класний чин 

державного радника юстиції 2 класу ОСОБА_3 – прокурору Одеської 

області. 

Дослідивши матеріали справи Верховний Суд вказав, що звертаючись 

до суду з позовом щодо законності правового акта суб’єкта владних 

повноважень індивідуального характеру позивач повинен пояснити які 

правові наслідки безпосередньо для нього породжує оскаржене рішення 

суб’єкта владних повноважень. 

Указ Президента України може бути предметом розгляду 

адміністративного суду на відповідність його законам України. Проте, 

захисту у порядку адміністративного судочинства підлягають порушені 

права особи у публічно-правових відносинах, у яких відповідач реалізовує 

владні управлінські функції стосовно заявника. 

Із матеріалів позовної заяви вбачається, що оскаржуваний Указ 

Президента України «Про присвоєння класних чинів» №205/2019 від 

08.05.2019, яким присвоєно класний чин державного радника юстиції 2 класу 

ОСОБА_3 – прокурору Одеської області, є актом індивідуальної дії, що 

породжує права та обов’язки лише стосовно особи, щодо якої він прийнятий. 

Зважаючи на те, що позивач не є суб’єктом, на якого поширюється дія 

вищезазначеного Указу Президента України №205/2019 від 08.05.2019, а 

також не порушує особистих прав та/або інтересів заявника, Верховний Суд 

дійшов висновку про відсутність порушеного права позивача, яке підлягає 

судовому захисту. 

Аналогічна позиція викладена у справі №9901/593/18, в якій ухвалою 

Верховного Суду від 21.08.2018 [456] відмовлено у відкритті провадження у 

справі за позовом ОСОБА_2 до Президента України, треті особи без 



334 

самостійних вимог на предмет спору – Кабінет Міністрів України, Конкурсна 

комісія з проведення конкурсу на зайняття посад Директора Державного 

бюро розслідувань, першого заступника та заступника Директора 

Державного бюро розслідувань, Директор Державного бюро розслідувань - 

ОСОБА_3, про визнання протиправним та нечинним Указу Президента 

України №386/2017 від 22.11.2017 про призначення ОСОБА_3 Директором 

Державного бюро розслідувань, зважаючи на те, що позивач не є суб’єктом 

на якого поширюється дія вищезазначеного Указу Президента України 

№386/2017 від 22.11.2017, суд дійшов висновку про відсутність порушеного 

права позивача, яке підлягає судовому захисту. 

У справі № 9901/511/19 [494] ГПУ звернулася до Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду як суду першої інстанції з 

позовом, в якому просила визнати протиправним та скасувати рішення ВРП 

від 20 серпня 2019 року № 217/0/15-19 «Про відмову у задоволенні 

клопотання заступника Генерального прокурора Кізя С. М. про тимчасове 

відсторонення судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 

здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної 

відповідальності». 

У Постанові ВП ВС від 05.03.2020 у цій справі, вказано, що право на 

оскарження рішення (індивідуального акта) суб’єкта владних повноважень 

надано особі, щодо якої його прийнято або щодо прав, свобод та інтересів 

якої воно стосується. 

Конституційний Суд України, вирішуючи питання, порушені в 

конституційному зверненні й конституційному поданні щодо тлумачення 

частини другої статті 55 Основного Закону України, в Рішенні від 14 грудня 

2011 року № 19-рп/2011 зазначив, що права і свободи людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави (частина друга статті 3 

Конституції України). Для здійснення такої діяльності органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи 

наділені публічною владою, тобто мають реальну можливість на підставі 
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повноважень, установлених Конституцією і законами України, приймати 

рішення чи вчиняти певні дії. Особа, стосовно якої суб’єкт владних 

повноважень прийняв рішення, вчинив дію чи допустив бездіяльність, має 

право на захист. 

Колегія суддів наголосила на тому, що ані Закон № 1798-VIII, ані Закон 

№ 1697-VII не передбачають повноваження (право) Генерального прокурора 

або його заступника на оскарження рішення ВРП про відмову в задоволенні 

клопотання про відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з 

притягненням останнього до кримінальної відповідальності. 

Суд першої інстанції визнав також недоречними посилання ГПУ на 

практику ЄСПЛ як підставу для здійснення судового розгляду по суті, 

оскільки висновки цього суду направлені на встановлення порушень 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – 

Конвенція) і захист прав людини (у виключних випадках – юридичної особи), 

а не органів державної влади. Правові висновки ЄСПЛ у порядку аналогії не 

можуть бути застосовані для захисту прав та інтересів суб’єктів владних 

повноважень, оскільки законодавство України побудовано, зокрема, на 

основі конституційного принципу, коли права, свободи людини та їх гарантії 

визначають спрямованість діяльності держави, а не навпаки. Тобто визначені 

законодавством права, свободи людини та їх гарантії не можуть бути 

притаманними органам державної влади, бо головним обов’язком останніх є 

утвердження і забезпечення прав і свобод людини. 

На підставі наведеного суд дійшов висновку, що оскільки ГПУ не 

наділена повноваженнями щодо звернення до суду з позовом про скасування 

рішення ВРП, то й спірне рішення не може бути предметом розгляду 

адміністративного суду за зверненням ГПУ. 

Аналогічну правову позицію висловлено в постановах Великої Палати 

Верховного Суду від 22 березня 2018 року у справі № 800/559/17, від 03 

квітня 2018 року у справі № 9901/152/18, від 30 травня 2018 року у справі № 

9901/497/18. 
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В аспекті викладеного суд першої інстанції дійшов висновку про 

наявність підстав для задоволення клопотання відповідача та закриття 

провадження у цій справі. Велика Палата Верховного Суду вказала, що 

наведений висновок суду першої інстанції є обґрунтованим і законним. 

Аргументи та доводи апеляційної скарги не спростовують висновків суду й 

не містять вагомих, достатніх та необхідних підстав для втручання в це 

рішення й ухвалення нового на користь ГПУ. 

Системний аналіз законодавчих норм дав підстави для висновку, що 

право на оскарження рішення (індивідуального акта) суб’єкта владних 

повноважень надано особі, щодо якої його прийнято або щодо прав, свобод 

та інтересів якої воно безпосередньо стосується. 

ЄСПЛ у своїй практиці неодноразово наголошував, що право на доступ 

до суду, закріплене у статті 6 Конвенції, не є абсолютним: воно може 

підлягати дозволеним за змістом обмеженням, зокрема щодо умов 

прийнятності скарг. Такі обмеження не можуть зашкоджувати самій суті 

права доступу до суду, мають переслідувати легітимну мету, а також має 

бути обґрунтована пропорційність між застосованими засобами та 

поставленою метою (пункт 33 рішення від 21 грудня 2010 року у справі 

«Перетяка та Шереметьєв проти України»). 

Конституційний Суд України, вирішуючи питання, порушені в 

конституційному зверненні й конституційному поданні щодо тлумачення 

частини другої статті 55 Основного Закону України, в Рішенні від 14 грудня 

2011 року № 19-рп/2011 зазначив, що права і свободи людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави (частина друга статті 3 

Конституції України). Для здійснення такої діяльності органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи 

наділені публічною владою, тобто мають реальну можливість на підставі 

повноважень, встановлених Конституцією і законами України, приймати 

рішення чи вчиняти певні дії. Особа, стосовно якої суб’єкт владних 
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повноважень прийняв рішення, вчинив дію чи допустив бездіяльність, має 

право на захист. 

З огляду на викладене Велика Палата Верховного Суду вирішила, що 

оскільки ГПУ не наділена повноваженнями на звернення до суду з позовом 

про скасування рішення ВРП у разі відмови останньої за результатами 

розгляду клопотання Генерального прокурора його задовольнити, то й спірне 

рішення не може бути предметом розгляду адміністративного суду за 

зверненням ГПУ. 

Проте не всі судді Великої Палати Верховного Суду погодилися з 

наведеними висновками. Зокрема судді Н. Антонюк та В. Пророк у своїй 

окремій думці вказали, що «у КПК України визначено й процедуру 

оскарження рішень, які прийняті слідчими суддями, в тому числі й щодо 

застосування чи незастосування заходів забезпечення кримінального 

провадження. Так, пунктами 11 та 11-1 частини першої статті 309 КПК 

України встановлено, що під час досудового розслідування можуть бути 

оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про відсторонення 

від посади або відмову в ньому; продовження відсторонення від посади. З 

цього положення чітко простежується, що оскаржити відповідні ухвали може 

як особа, щодо якої обрано відсторонення від посади, так і сторона 

обвинувачення, тобто прокурор (наприклад, у випадку відмови у 

відстороненні). 

Вважаємо, що аналогічні суб’єкти оскарження мають мати право на 

оскарження рішень ВРП щодо відсторонення, відмови у відстороненні або 

відмови у продовженні відсторонення судді. Очевидно, що рішення ВРП має 

оскаржуватися відповідно до положень Закону № 1798-VIII. 

Статтями 62 - 64 Закону № 1798-VIII детально регламентовано 

підстави та процедуру відсторонення, а також продовження відсторонення 

від посади судді. Статтею 65 Закону № 1798-VIII визначено процедуру 

оскарження рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення 

правосуддя чи рішення про продовження строку тимчасового відсторонення 
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судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної 

відповідальності. Зокрема, у цій статті вказано, що рішення ВРП про 

тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з 

притягненням до кримінальної відповідальності, продовження строку такого 

відсторонення може бути оскаржене та скасоване виключно з підстав, 

перелічених у цій же статті. 

Проте цією статтею не визначено коло суб’єктів права на оскарження 

відповідного рішення ВРП. На нашу думку, таке коло суб’єктів не може бути 

обмежено і звужено лише до особи, щодо якої розглядалося питання про 

застосування відсторонення від посади. Право на оскарження відмови у 

відстороненні від посади зберігається і за стороною обвинувачення, тобто 

ГПУ. 

Адже, не можна виключати такої ситуації, що рішення ВРП про 

відсторонення від посади чи відмову в такому відстороненні буде не 

підписано будь-ким зі складу членів ВРП, які брали участь у його ухваленні. 

А це безумовна підстава для скасування рішення ВРП відповідно до пункту 2 

частини першої статті 65 Закону № 1798-VIII. Очевидно, що неналежно 

підписане рішення може бути оскаржене як суддею, щодо якого 

вирішувалося питання про відсторонення, так і стороною обвинувачення. 

Цей факт додатково підтверджує висновок про можливість оскарження 

рішення ВРП про відсторонення або про відмову у відстороненні судді від 

посади обома сторонами кримінального провадження, як це визначено в КПК 

України. 

Тому, поділяємо думку, що висновок, викладений у постанові Великої 

Палати Верховного Суду від 5 березня 2020 року, про відсутність у ГПУ 

повноважень щодо звернення з позовами до суду про скасування рішення 

ВРП у разі відмови в задоволенні клопотання про відсторонення судді від 

здійснення правосуддя помилковим [116]. 

За результатами розгляду справи № 9901/511/19 Велика Палата 

Верховного Суду мала б задовольнити апеляційну скаргу ГПУ, скасувати 
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ухвалу Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 11 

листопада 2019 року, а справу направити для продовження розгляду до суду 

першої інстанції» [451].   

До вирішення досліджуваного питання у справі № 9901/283/19 

Верховний Суд підійшов, вказавши, що особи, які не є адресатами 

відповідних індивідуально-правових актів, не можуть оскаржувати відповідні 

правові акти, видані Президентом України [116].  Прикладами розв’язання 

правових спорів щодо індивідуальних актів Президента України, які 

оскаржуються не їхніми адресатами, є Указ Президента України «Про 

призначення А. Богдана Главою Адміністрації Президента України» [365]   

та Указ Президента України «Про утворення та ліквідацію місцевих й 

апеляційних судів» [355]. 

У справі № 9901/283/19 Громадська організація «Громадський 

люстраційний комітет» звернулася до Верховного Суду як суду першої 

інстанції з позовною заявою до Президента України, треті особи: 

Міністерство юстиції України, ОСОБА_1, в якій просила визнати 

протиправним та скасувати Указ Президента України від 21 травня 2019 року 

№ 304/2019 «Про призначення А. Богдана Главою Адміністрації Президента 

України». 

Відмовляючи у відкритті провадження у цій справі, Верховний Суд 

зважав на те, що оскаржений указ є актом індивідуальної дії, оскільки: 

– виданий Президентом України в результаті застосування вказаних у 

преамбулі до Указу норм права – частини третьої статті 106 Конституції 

України, на підставі пункту 2 частини третьої статті 3 Закону України «Про 

державну службу»; 

– не містить загальнообов’язкових правил поведінки, а передбачає 

індивідуалізовані приписи щодо призначення ОСОБА_1 на посаду;  

– адресований виключно ОСОБА_1; 
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– не регулює певний вид суспільних відносин, а спрямований на 

припинення та виникнення конкретних правовідносин між Адміністрацією 

Президента України і ОСОБА_1; 

– не розрахований на багаторазове застосування, а вичерпує дію після 

призначення на посаду. 

На підставі цього Верховний Суд дійшов висновку, що право на 

оскарження індивідуального акта суб’єкта владних повноважень надано 

особі, щодо якої цей акт прийнятий або прав, свобод та інтересів якої він 

безпосередньо стосується. 

Разом з тим, Верховний Суд також зауважив, що це кореспондується з 

тим, що захисту адміністративним судом підлягає фактично порушене право 

особи у публічно-правових відносинах із суб’єктом владних повноважень 

при здійсненні ним визначених чинним законодавством владних 

управлінських функцій, а не відновлення законності та правопорядку у 

публічних правовідносинах. А оскільки Громадська організація 

«Громадський люстраційний комітет» не є учасником (суб’єктом) 

правовідносин з призначення ОСОБА_1 Главою Адміністрації Президента 

України, то такий Указ не породжує для позивача права на захист, тобто 

права на звернення із цим адміністративним позовом.  

Суд також зазначив, що законодавчі обмеження щодо можливості 

оскарження актів індивідуальної дії не шкодять самій суті права на доступ до 

суду, оскільки ці акти можуть бути оскаржені в суді їхніми адресатами, тобто 

суб’єктами, для яких відповідні акти створюють права та/чи обов’язки. 

Одним із завдань таких обмежень є недопущення розгляду в судах позовів 

третіх осіб в інтересах (або всупереч інтересам) адресатів індивідуальних 

актів. Це досягається законодавчо встановленими обмеженнями, які є 

пропорційними поставленій меті (Ухвала Верховного Суду від 29.05.2019 у 

справі № 9901/283/19) [449].  
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Аналогічного правового висновку Верховний Суд дійшов й в інших 

ухвалах від 29.05.2019 в справі № 9901/284/19 та від 11.06.2019 у справі № 

9901/317/19 за тотожного юридичного й фактичного складів справи. 

Саме такий за змістом висновок mutatis mutandis (з лат. – зважаючи на 

розбіжності у фактичних обставинах) викладений й в постанові Великої 

Палати Верховного Суду від 09.04.2019 в справі № 9901/611/18. 

Взагалі на сьогодні досить потужна судова практика склалася щодо 

оскарження адміністративних актів Президента, ухвалених та/або вчинених 

(невчинених) у межах публічно-правових відносин [116].  Зокрема, 

відповідно до частини 4 статті 22 Кодексу адміністративного судочинства 

України Верховному Суду як суду першої інстанції підсудні справи щодо 

оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента 

України. 

Так, за чинним законодавством предметом оскарження у Верховному 

Суді можуть бути два різновиди юридичних дій-актів глави держави: 

рішення, які ухвалюються у формі указів та розпоряджень та дії чи 

бездіяльність Президента України (частина перша статті 266 КАС України). 

Коло суб’єктів оскарження є досить широким й умовно можна виокремити 

основні групи за критерієм виникнення суб’єктивного права на заявлення 

таких вимог. 

У цілому справи стосовно правомірності адміністративних актів, що 

оскаржуються адресатами відповідних актів, можна виділити в окрему групу 

спорів. У зв’язку з тим, що такі справи безпосередньо стосуються реалізації 

права громадян на публічну службу, способом захисту в цьому випадку 

виступатиме подання позову про визнання протиправними та скасування 

указу Президента України як адміністративного акту [116].   

На думку окремих вчених критичне ставлення до права Президента 

України скасовувати адміністративні акти, зокрема, укази про скасування 

номінаційних указів, зумовлене передусім тим, що процедура видання указу 

про скасування указів взагалі не передбачена жодним законом, тому з 
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погляду дотримання належної правової процедури такий спосіб оформлення 

адміністративних актів нелегітимний [116].   Після призначення особи на 

певну посаду такий акт вже вважається реалізованим, дія такого акту 

вичерпується, тож його ревізія недопустима, оскільки порушується 

стабільність публічно-правових відносин і юридична певність. 

Підтвердження наведеного відображено у позиції, викладеною в рішенні 

Конституційного Суду України від 23.06.1997 № 2-зп (справа № 3/35-313), 

згідно із якою за своєю природою ненормативні правові акти, на відміну від 

нормативних, встановлюють не загальні правила поведінки, а конкретні 

приписи, зверненні до окремого індивіда чи юридичної особи, 

застосовуються одноразово й після реалізації вичерпують свою дію (абзац 4 

пункту 1 мотивувальної частини рішення) [116].   

Разом з тим у пункті 5 рішення Конституційного Суду України від 

22.04.2008 № 9-рп/2008 в справі № 1-10/2008 вказано, що під час визначення 

природи «правового акту індивідуальної дії» правова позиція 

Конституційного Суду України ґрунтується на тому, що «правові акти 

ненормативного характеру (індивідуальної дії)» стосуються окремих осіб, 

«розраховані на персональне (індивідуальне) застосування» і після реалізації 

вичерпують свою дію. 

Крім того доцільно вказати, що з моменту видання указу про 

призначення особи на посаду, на неї поширюються гарантії трудового 

законодавства, зокрема й від незаконного звільнення. Тому фактично 

скасування указу про призначення означає припинення відповідних трудових 

відносин, і позов про визнання протиправним та скасування судом указу про 

скасування указу Президента про призначення особи на посаду публічного 

службовця і його поновлення на посаді є єдиним можливим способом 

захисту прав і свобод у такій ситуації. Тож єдиним законним способом 

припинення правовідносин, пов’язаних із призначенням главою держави 

певної посадової особи, є її звільнення з посади з передбачених на те законом 
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підстав. Будь-які ж публічно-владні рішення, які ухвалюються поза межами 

такої процедури, є свавільними [116].   

Підтвердженням наведеного є окремі рішення судів апеляційної 

інстанції (скасування Президентом указу про призначення судді 

Конституційного Суду України). Зокрема, такою є Постанова Київського 

апеляційного адміністративного суду від 24.06.2009 у справі № 5/573 (2а-

13995/08) [446].    

Як слушно вказують науковці, окрему групу спорів складають справи 

щодо законності указів про застосування персональних санкцій від 21 червня 

2018 року та від 9 березня 2019 року (введення в дію рішення РНБО) [116].  

Наприклад, у справі № 9901/294/19 до Верховного Суду звернулося 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Веза» з позовом до Президента 

України, у якому воно просило визнати протиправними та скасувати Указ 

Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 19 березня 2019 року «Про застосування, скасування та внесення 

змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних 

заходів (санкцій)» № 82/2019 від 19 березня 2019 року стосовно введення в 

дію рядка 116 додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 19 березня 2019 року «Про застосування, скасування та внесення 

змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних 

заходів (санкцій)» щодо застосування персональних спеціальних 

економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до ТОВ «Веза». 

Підставою позову була незгода з указом Президента України стосовно 

вжитих заходів, що стосувалися Товариства, оскільки воно чи його керівний 

склад або кінцевий бенефіціар не мали та не мають на меті порушення 

державного ладу України [450].   

Аналіз рішень Верховного Суду у справах, в яких було відкрите 

провадження, дозволяє також виокремити окремі особливості практики 

правозастосування [116].   Одна з них полягає в тому, що закон чітко 

окреслює межі повноважень Президента України й оскарження тих дій чи 
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бездіяльності, що виходять за межі його компетенції, є підставою для 

відмови в позові. 

Типовими є ті справи, що стосуються виконання повноважень, які не 

охоплюються президентською функцією. Зокрема, у справі № 9901/535/18 

позивач звернувся до Верховного Суду як суду першої інстанції з позовом, у 

якому, серед іншого, просив визнати протиправною бездіяльність Президента 

України та Верховної Ради України, які в порушення чинного законодавства 

України після 21 травня 2015 року завчасно не ліквідували Прокуратуру 

України, а саме: Президент України не видав відповідний Указ, а Верховна 

Рада України не ухвалила відповідний Закон [116].   

Верховний Суд зазначив, що стаття 106 Конституції України визначає 

повноваження Президента України та цей перелік є вичерпним [116].  

Одночасно для здійснення своїх повноважень Президент України створює 

консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби. Цьому 

конституційному положенню кореспондує ч. 2 ст. 19 Закону України «Про 

звернення громадян», яка передбачає, що у разі необхідності та за наявності 

можливостей розгляд звернень громадян покладається на посадову особу чи 

підрозділ службового апарату, спеціально уповноважені здійснювати цю 

роботу, в межах бюджетних асигнувань.  

Відповідно до пп. 20 п. 4 Положення про Адміністрацію Президента 

України, затвердженого Указом Президента України від 02.04.2010 № 

504/2010, Адміністрація організовує прийом громадян, які звертаються до 

Президента України, розгляд звернень громадян, а також звернень органів 

місцевого самоврядування, політичних партій та громадських організацій (у 

тому числі професійних спілок), підприємств, установ, інших організацій, 

здійснює облік і аналіз таких звернень, на основі аналізу звернень розробляє 

та подає Президентові України пропозиції щодо розв’язання порушених у 

них проблем. Отже, законодавством визначені орган та порядок розгляду цим 

органом звернень громадян, які адресовані Президенту України [116].   
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Суд звернув увагу на те, що захист прав та інтересів особи відбувається 

у встановленому законом порядку. Цей порядок передбачає, зокрема, розгляд 

звернення та надання письмової відповіді. Зазначені положення у спірних 

правовідносинах відповідачем не порушені [116].  Тому Суд дійшов 

висновку, що дії Президента України щодо порядку розгляду звернення 

позивача від 27.11.2017 були вчинені ним в межах, визначених Конституцією 

та законами України повноважень, у визначений законом спосіб; 

повноваження доручати розгляд звернень громадян Адміністрації 

Президента України, скеровувати його за належністю вчинено у зв’язку із 

здійсненням конституційних повноважень Президента України. Аргументи, 

на які посилався позивач як на підставу своїх вимог, не знайшли 

підтвердження, відповідач їх спростував та довів правомірність своїх дій. 

Також у справі № 800/673/16 ТОВ «Котнар-М» подало до Вищого 

адміністративного суду України як суду першої інстанції позов до 

Президента України, третя особа – Міністерство юстиції України, в якому 

просило визнати протиправною бездіяльність Президента України щодо 

незабезпечення виконання статті 1291 Конституції України Управлінням 

державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції 

у м. Києві з примусового виконання наказу Господарського суду 

Закарпатської області від 03.06.2016 у справі № 5/58 [116].   

Суд акцентував увагу на тому, що Президент України не є органом, 

який здійснює контроль за додержанням законодавства про виконавче 

провадження, правильністю, своєчасністю та повнотою вчинення виконавчих 

дій державними виконавцями. І з огляду на те, що порушені позивачем у 

зверненнях питання не входять до повноважень Президента України. Тому 

звернення підлягало пересиланню за належність до Міністерства юстиції 

України, яке наділено зазначеними повноваженнями [116].   

Тому Верховний Суд не вбачав підстав вважати, що Президент України 

щодо звернення позивача діяв не на підставі, не у межах повноважень та не у 
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спосіб, що передбачені Конституцією України, та допустив протиправну 

бездіяльність [448].   

У справі № 9901/809/18 Верховний Суд розглянув адміністративний 

позов Громадської організації «Ініціативи майбутнього» до Президента 

України, в якому вона просила суд [116]: 

1) зобов’язати Президента України оприлюднити на своєму офіційному 

веб-сайті інформацію щодо початку розгляду електронної петиції ГО 

«Ініціативи майбутнього» під назвою «Петиція до Президента України про 

внесення ПАТ «Альфа Банк» та групи компаній «АІС» до переліку 

юридичних та фізичних осіб, щодо яких було застосовано персональні 

спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, і зняття з ОСОБА_4 

недоторканності» відповідно до вимог законодавства України; 

2) визнати неправомірною бездіяльність Президента України щодо 

нерозгляду електронної петиції ГО «Ініціативи майбутнього» під назвою 

«Петиція до Президента України про внесення ПАТ «Альфа Банк» та групи 

компаній «АІС» до переліку юридичних та фізичних осіб, щодо яких було 

застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, 

і зняття з ОСОБА_4 недоторканності»; 

3) зобов’язати Президента України вчинити дії щодо розгляду 

електронної петиції ГО «Ініціативи майбутнього» під назвою «Петиція до 

Президента України про внесення ПАТ «Альфа Банк» та групи компаній 

«АІС» до переліку юридичних та фізичних осіб, щодо яких було застосовано 

персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, і зняття з 

ОСОБА_4 недоторканності» відповідно до вимог законодавства України. 

Верховний Суд підкреслив, що відповідно до Закону України «Про 

звернення громадян» звернення має бути адресоване тому органу державної 

влади чи посадовій особі, до повноважень яких належить вирішення 

порушених у зверненні питань, і, відповідно, розгляд такого звернення 

здійснюється відповідно до функціональних обов’язків органу чи посадової 

особи, якому вона адресоване [116].  Тим часом Суд зважив, що відповідно 
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до пункту 5 Указу Президента України № 523/2015 у разі, якщо порушені в 

електронній петиції питання стосуються не лише повноважень Президента 

України, а належать до повноважень також інших органів, відповідальний за 

організацію роботи з розгляду порушених в електронній петиції питань 

вносить Главі Адміністрації Президента України пропозиції щодо залучення 

в установленому порядку таких органів до опрацювання порушених в 

електронній петиції питань, створення для цього робочої групи із залученням 

представників заінтересованих органів. 

Верховний Суд виходив з того, що питання щодо зняття депутатської 

недоторканності, як юридичної гарантії, що убезпечує депутатів від 

кримінального переслідування, арешту та притягнення до відповідальності, 

ініціюється Генеральним прокурором (виконувачем обов’язків Генерального 

прокурора), а згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, 

затримання чи арешт надає Верховна Рада України [116].   

Отже, вирішення цього питання не передбачає участі Президента 

України на будь-якому з його етапів, воно належить до повноважень інших 

органів [452].   

У справі № 800/580/17 Верховний Суд розглянув адміністративний 

позов, в якому просив визнати протиправною бездіяльність Президента 

України щодо повідомлення у строк, встановлений статтею 20 Закону 

України «Про звернення громадян», результатів розгляду його звернення від 

20.10.2017 та суті ухваленого рішення, зобов’язати відповідача повідомити 

його про результати розгляду вказаного звернення та суть прийнятого 

рішення, а також зобов’язати Президента України забезпечити визначення 

Законом України прав оріярусів як корінного народу України [116].   

Суд звернув увагу, що безпосередньо до повноважень Президента 

України не віднесено розгляд звернень громадян та надання на них відповіді 

у встановлені Законом України «Про звернення громадян» порядку, 

відсутність передбачених законом повноважень виключає можливість 

прийняття відповідних рішень, вчинення дій або ж бездіяльності, а тому 
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вимоги позивача про визнання бездіяльності відповідача протиправною 

задоволенню не підлягають [116].   До того ж з наданих суду доказів 

вбачається, що звернення позивача розглянуто і передано для надання 

відповіді повноважному органу, про що його повідомлено [447].   

Як свідчить правозастосовна практика, Президент України також 

здійснює повноваження, процедура здійснення яких хоча й відбувається за 

його безпосередньої участі, проте вони (такі повноваження) мають 

несамостійний характер, і можливість їхньої реалізації Президентом 

узалежнюється від обов’язкової участі у процедурі ухвалення публічно-

владних рішень дорадчих (консультаційних) органів, що ускладнює механізм 

захисту прав та свобод людини [116].   

У справі № 9901/804/18 Верховний Суд розглянув адміністративний 

позов до Президента України, Адміністрації Президента України, в якому, з 

урахуванням заяви про уточнення позовних вимог, просив:  

– зобов’язати Адміністрацію Президента України підготувати 

необхідні матеріали Президенту України для прийняття рішення про 

помилування ОСОБА_1 на строк двадцять років з відрахуванням двадцяти 

років із 2 травня 1999 року; 

– зобов’язати Президента України прийняти рішення про помилування 

ОСОБА_1 на строк двадцять років з відрахуванням двадцяти років із 2 травня 

1999 року; 

– стягнути з Президента України та Адміністрації Президента України 

на користь ОСОБА_1 1 462 080 доларів США в гривнях за курсом 

Національного банку України на день виплати всього відшкодування; 

– визнати бездіяльність Президента України протиправною стосовно 

відмови у розгляді клопотань про помилування та зобов’язати Президента 

України й керований ним відповідний орган взяти до розгляду клопотання 

про помилування [116].   

Верховний Суд дійшов висновку, що клопотання про помилування і 

підготовлені Департаментом матеріали попередньо розглядаються Комісією 
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при Президентові України у питаннях помилування та лише потім 

передаються на розгляд фактично Президенту України [116].   

При цьому про клопотання, які не підлягають задоволенню за обставин, 

передбачених цим Положенням, Департамент спочатку доповідає Комісії, а 

Комісія доповідає Президентові України. Тобто тільки з дотриманням 

Департаментом процедури підготовки розгляду клопотання про 

помилування, яке скеровується з висновками та пропозиціями Комісії, за 

результатами попереднього розгляду клопотань про помилування і 

матеріалів, підготовлених Департаментом, Комісія вносить Президентові 

України пропозиції про застосування помилування. 

Проте, як вказується, в матеріалах справи не було відомостей про 

відмову особисто Президентом України у розгляді клопотання про 

помилування позивача. Водночас Суд звернув увагу на те, що відповідно до 

пункту 27 статті 106 Конституції України виключно Президент України 

здійснює помилування, та не може передавати свої повноваження іншим 

особам або органам. Президент України на основі та на виконання 

Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є 

обов’язковими до виконання на території України, а згідно з частинами 

першою-другою статті 87 Кримінального кодексу України помилування 

здійснюється Президентом України стосовно індивідуально визначеної 

особи. Отже, видання указу про помилування – це виключне повноваження 

Президента України стосовно індивідуально визначеної особи. 

З огляду на викладене Суд дійшов висновку, що позивачем не доведена 

бездіяльність Президента України щодо нерозгляду клопотання про 

помилування, у зв’язку з чим відсутні підстави для зобов’язання його 

здійснити певні дії [457].   Аналогічні за змістом висновки сформовані також 

в рішенні Верховного Суду від 19.04.2018 у справі № 800/317/17 [443]   

Окрім цього, важливим є те, що стверджуване порушення Президентом 

України права має бути реальним та стосуватися індивідуально виражених 

прав людини. Наприклад, у справі № 800/203/17 позивач заперечував, з-
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поміж іншого, правомірність ухвалення Верховною Радою України 

постанови «Про надання згоди на звільнення Президентом України 

ОСОБА_9 з посади Генерального прокурора України», голосування за яку 

відбулося 29 березня 2016 року, і свої мотиви він виклав в аспекті порушення 

конституційної процедури прийняття цього акта, що в підсумку впливає на 

його законність як такого. 

Щодо цього Верховний Суд підкреслив, що бездіяльність Верховної 

Ради України як законодавчого органу і Президента України як гаранта 

Конституції України та загалом їх як суб’єктів забезпечення національної 

безпеки позивач вбачає у невжитті заходів реагування на непоодинокі 

випадки голосування народними депутатами України, у тому числі за 

названу постанову, з використанням карток відсутніх народних депутатів. 

Тож, на думку Суду, невдоволення тим, як відбулося голосування у 

сесійній залі парламенту за постанову щодо звільнення ОСОБА_9 з посади 

Генерального прокурора України і намагання у такий спосіб змусити 

законодавчий орган дотримуватися процедури голосування недостатньо, щоб 

вимагати в судовому порядку його усунення. 

Тому, зважаючи на завдання адміністративного судочинства України та 

юрисдикцію адміністративних судів, Верховний Суд дійшов висновку, що 

оскільки постанова ВРУ «Про надання згоди на звільнення Президентом 

України ОСОБА_9 з посади Генерального прокурора України» не створює 

безпосередньо для позивача правових наслідків і він не обґрунтував 

існування реального негативного впливу на його конкретні права та/чи 

інтереси від видання зазначеної постанови, це унеможливлює застосування 

обраного ним юрисдикційного способу визнання бездіяльності ВРУ та 

Президента України протиправною. З огляду на це у позові було відмовлено.  

Ускладнює можливість захисту також і та обставина, що значна 

частина повноважень і обов’язків має конституційно-правову природу, і з 

огляду на їхню нормативну регламентацію на підставі норм Конституції 

України предмет оскарження має значно звужений (усічений) формат. 
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Тож юрисдикцією адміністративного суду не охоплюються питання 

правомірності дій і бездіяльності Президента України, які за своєю правовою 

природою є об’єктом конституційного контролю, зокрема, що стосуються 

накладення главою держави вето стосовно ухвалених Верховною Радою 

України законів [116].   

У справі № 9901/281/19 до Верховного Суду як суду першої інстанції 

надійшла позовна заява ОСОБА_1 до Президента України про визнання 

позицій Президента України, викладених у листі з пропозиціями до Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

заміни довічного позбавлення волі більш м’яким покаранням» незаконними 

та такими, що порушують основоположні принципи права, та скасування 

позицій Президента України, викладених у листі з пропозиціями до Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

заміни довічного позбавлення волі більш м’яким покаранням». 

У цій справі Суд сформулював позицію, за змістом якої повноваження 

Президента України щодо скерування законопроекту до Верховної Ради 

України для його розгляду та ухвалення з урахуванням висловлених 

Президентом України пропозицій щодо змісту ухваленого парламентом 

законопроектом, є конституційними повноваженнями глави держави, які він 

здійснює згідно зі встановленою Конституцією України процедурою 

ухвалення та розгляду законів, що вносяться до Верховної Ради України. 

Крім того Суд зважив, що участь президента у законодавчому процесі 

як частина механізму стримувань і противаг, в межах якого він може 

застосувати інститут повернення закону до Верховної Ради України для його 

розгляду з урахуванням його пропозицій та зауважень, зумовлюється 

конституційною функцією глави держави як гаранта конституційних прав та 

свобод людини і є формою превентивного (запобіжного) контролю у сфері 

законодавчої діяльності, який спрямований на захист прав людини від 

потенційно свавільних рішень Верховної Ради України. 
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На підставі викладеного Верховний Суд дійшов висновку, що у процесі 

підписання листа з пропозиціями до Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо заміни довічного позбавлення волі 

більш м’яким покаранням» і скерування його разом із вказаним Законом до 

Верховної Ради України для розгляду з урахуванням таких пропозицій, 

Президент України не виконував владних управлінських функцій, а 

реалізовував свої повноваження у сфері законодавчої діяльності, а тому 

позовні вимоги щодо дій Президента України в процесі реалізації ним своїх 

конституційних повноважень в межах законотворчого процесу не підлягають 

розгляду в порядку адміністративного судочинства. 

Також Суд зазначив, що невідповідність Конституції України 

(конституційність) актів, а також порушення встановленої Конституцією 

Україною процедури їхнього розгляду, ухвалення або набуття чинності, може 

бути підставою для ухвалення Конституційним Судом України рішення щодо 

їхньої неконституційності, що свідчить про виняткову юрисдикцію 

Конституційного Суду України щодо таких справ та неможливість їхнього 

розгляду у порядку адміністративного судочинства. 

З огляду на це Суд зауважив, що юрисдикція адміністративних судів, і 

також й Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду як 

суду першої інстанції, не поширюється на спори про визнання 

протиправними дій чи бездіяльності Президента України, якщо позивач 

мотивує свої позовні вимоги порушенням встановленої Конституцією 

України процедури розгляду, ухвалення або набуття чинності законом чи 

невідповідністю приписів такого закону Конституції України. 

Подібних за змістом висновків дійшов Верховний Суд й в своїх 

ухвалах від 13.05.2019 року (справа № П/9901/250/19), від 15.05.2019 у справі 

№ 522/6226/19, від 28.05.2019 (справа № 9901/290/19), від 30.05.2019 у справі 

№ 9901/291/19, а також Велика Палата Верховного Суду в постанові від 

02.04.2018 у справі № 800/427/17 (П/9901/369/16). 
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Особливої уваги заслуговує позиція Верховного Суду у справах, що 

стосуються вимог до Президента України про скасування указу Президента 

України від 21.05.2019 № 303/2019 «Про дострокове припинення 

повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» 

[317].   

У цій категорії спорів Верховний Суд сформулював чітку позицію, 

зміст якої в концентрованому вигляді полягає в тому, що. зважаючи на 

правові підстави видання оскаржуваного Указу, його оцінка вимагатиме 

перевірки не щодо його законності, а щодо відповідності Конституції 

України, натомість у порядку адміністративного судочинства до Верховного 

Суду як суду першої інстанції можуть оскаржуватися тільки ті правові акти, 

дії чи бездіяльність, зокрема, Президента України, які 

ухвалено/вчинено/допущено у правовідносинах, в яких він реалізовує свої 

владні (управлінські) повноваження і які не вимагають перевірки на 

відповідність Конституції України за їхнім юридичним змістом і процедурою 

розгляду. Про таке зазначено в ухвалах Верховного Суду від 27.05.2019 у 

справі № 9901/278/19, від 28.05.2019 (справа № 9901/279/19), від 31.05.2019 у 

справі №9901/288/19. 

Вищенаведене дозволяє погодитися з позицією науковців, які вказують, 

що фактично такі дії чи бездіяльність взагалі перебувають поза межами 

судового контролю, тобто особа реально та ефективно не може скористатися 

жодною наявною юрисдикційною формою захисту прав та свобод. Це 

випливає зі змісту компетенції як адміністративних судів, так і 

Конституційного Суду України. Адміністративний суд має юрисдикцію 

виключно щодо питань законності, тобто відповідності таких дій чи 

бездіяльності нормам законів. Натомість Конституційний Суд України має 

юрисдикцію стосовно перевірки на відповідність Конституції України 

(конституційність) тільки юридичних актів у формі рішень як-от указів та 

розпоряджень. Щодо дії чи бездіяльності експліцитно (текстуально) таких 

повноважень у нього немає [116].   
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Також постає питання щодо того, наскільки такі дії чи бездіяльність 

потенційно мають вплив на правовий статус певної особи і чи можуть вони 

взагалі розглядатися як предмет оскарження у межах судових процедур. 

В площині оскарження дій та бездіяльності Президента, які мають 

конституційно-правову природу і випливають з конституційних повноважень 

та статусу глави держави, утворився юрисдикційний вакуум, тобто спори з 

таким об’єктом оскарження взагалі перебувають поза межами судової 

компетенції і людина не може отримати захист у цій площині. 

Це зумовлюється також і вимогами визнаної у західному 

конституціоналізмі доктрини політичного питання, оскільки значна частина 

повноважень Президента перебуває у площині політичної діяльності, яка 

ґрунтується на засадах плюралізму, а отже, можливий тільки істотно 

обмежений (звужений) судовий юрисдикційний контроль за її процесом та 

результатами. 

Проте існують випадки, коли судом визнається, що Президент України 

допустив протиправну бездіяльність щодо здійснення конституційних 

повноважень, пов’язаних з призначенням судді на посаду. Зокрема у справі 

№ 9901/898/18 Верховний Суд ухвалою від 13 червня 2019 року затвердив 

умови примирення сторін, викладені у спільній заяві про примирення сторін 

від 13 червня 2019 року, відповідно до яких позивач відмовляється від 

позовних вимог щодо стягнення матеріальної шкоди у сумі 57 076 грн, 

натомість Президент України визнає, що у період з 18 травня 2018 року по 18 

грудня 2018 року Президентом України було допущено протиправну 

бездіяльність, яка полягала у невиданні указу про призначення Гольник 

Лариси Владленівни на посаду судді Октябрського районного суду міста 

Полтави [458].   

Крім того доцільно вказати, що наявні у судовій практиці й випадки, 

коли особа передчасно звертається до суду, помилково вважаючи, що 

предметом її позову є саме оскарження адміністративного акта. В таких 
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випадках адміністративний суд вказує на помилковість та передчасність дій 

позивача. 

Зокрема у справі № 2а/2570/2434/2011 [453]   позивач звернувся до 

суду з адміністративним позовом до Державної податкової інспекції у м. 

Чернігові про визнання незаконним акту перевірки від 03.03.2011 року. Свої 

вимоги мотивував тим, що оскаржуваний акт оформлений в порушення норм 

чинного законодавства України, яке регулює спірні правовідносини. 

У своєму судовому рішенні (ухвала від 06.05.2011) суд вказав, що 

нормативний акт - це прийнятий уповноваженим державним чи іншим 

органом у межах його компетенції офіційний письмовий документ, який 

встановлює, змінює чи скасовує норми права, носить загальний чи локальний 

характер та застосовується неодноразово. Щодо актів ненормативного 

характеру (індивідуальних актів), то вони породжують права і обов’язки 

тільки у того суб’єкта (чи визначеного ними певного кола суб’єктів), якому 

вони адресовані [116].   

Як вбачається з матеріалів позовної заяви позивач просить визнати 

незаконним акт перевірки від 03.03.2011 року. Акт перевірки не є рішеннями 

(індивідуально-правовим актом) суб’єкта владних повноважень в 

розумінні ст. 17 КАС України. Проте вказаний акт не має обов’язкового 

характеру та не тягне за собою юридичних наслідків, а отже, не породжує 

правовідносин, що можуть бути предметом спору. 

Відповідно до ч. 2 ст. 124 Конституції України юрисдикція судів 

поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Отже, суди 

розглядають виключно спори, які виникають між учасниками певних 

правовідносин. Виходячи з наведеного, відсутність правовідносин виключає 

можливість звернення до суду, оскільки відсутнє право, що підлягає 

судовому захисту. Відтак, суд не повинен розглядати справу в тому разі, 

якщо пред’явлені позивачем вимоги не випливають із певних правовідносин, 

а отже, не підпадають під судовуюрисдикцію. 
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Відповідно суд відмовив позивачеві у відкритті провадження у цій 

адміністративній справі. Аналогічна позиція міститься у справі № 2а-

2418/2010[454], в якій ухвалою від 01.09.2010 закрито провадження у справі 

за адміністративним позовом ОСОБА_4 до Куйбишевської районної у 

м.Донецьку ради про визнання недійсним та скасування акту міжвідомчої 

комісії з обстеження земельної ділянки. Підставою для такого рішення було 

те, що на підставі досліджених матеріалів, суд дійшов висновку, що акт, який 

позивач просить визнати недійсним та скасувати, не є нормативним актом 

або правовим актом індивідуальної дії, а може бути тільки підставою для 

подальшого прийняття такого акту, тому провадження у даній справі 

підлягає закриттю, оскільки цю справу не можна розглядати в порядку 

адміністративного судочинства. 

Право оскаржувати адміністративні акти та порядок їхнього скасування 

крім процесуального законодавства міститься й у нормах матеріального 

права, якими передбачається право оскаржувати та скасовувати 

адміністративні акти в судовому порядку.  

Так, відповідно до ст. 55 Конституції України кожному гарантується 

право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб [170].     

Стаття 20. 1 Податкового кодексу України [287] визначає, що 

контролюючі органи мають право звертатися до суду, у тому числі подавати 

позови до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб: щодо 

зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках такого 

платника податків у банках та інших фінансових установах, у тому числі при 

недопущенні посадових осіб контролюючих органів до обстеження територій 

та приміщень (ст. 20.1.31 ПК України); щодо зупинення видаткових операцій 

на рахунках платника податків шляхом накладення арешту на цінні папери 

та/або кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в 

банку, та зобов’язання такого платника податків виконати законні вимоги 

податкового керуючого, передбачені цим Кодексом, якщо платник податків 



357 

перешкоджає виконанню податковим керуючим повноважень, визначених 

цим Кодексом (ст. 20.1.32 ПК України) тощо. Відповідно до п. 56.1. ст. 56 

Податкового кодексу України рішення, прийняті контролюючим органом, 

можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку [287].     

Аналогічні за змістом норми закріплені і в багатьох інших 

законодавчих актах. Так, ч. 1 ст. 29 Митного кодексу України зазначається, 

що рішення, дії або бездіяльність митних органів або їх посадових осіб 

можуть бути оскаржені безпосередньо до суду в порядку, визначеному 

законом [225]. 

Зокрема ч. 2 ст. 26 Кодекс України про надра [150]. визначено, що 

право користування надрами припиняється органом, який надав надра у 

користування, зокрема, у судовому порядку; п. 12 ч. 1 ст. 67, ч. 2 ст. 68 

Кодексу цивільного захисту України[151] встановлено, що до повноважень 

центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у 

сфері техногенної та пожежної безпеки, належить право звернутися до 

адміністративного суду щодо: застосування заходів реагування у вигляді 

повного або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог 

законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки роботи підприємств, 

окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об’єктів, 

споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устаткування, 

транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-

монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та 

засобів протипожежного захисту, надання послуг, якщо ці порушення 

створюють загрозу життю та/або здоров’ю людей; застосування заходів 

реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, 

окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, 

споруд, окремих приміщень, випуску та реалізації пожежонебезпечної 

продукції, систем та засобів протипожежного захисту у порядку, 

встановленому законом;  
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Згідно із ст. 16 Закону України «Про звернення громадян» скарга на дії 

чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, 

підприємства, установи, організації, об’єднання громадян, засобів масової 

інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу 

або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду 

відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або 

незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням – безпосередньо до 

суду [351].    

Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» передбачено, що заявник, відповідач, третя особа мають право 

оскаржити рішення органів Антимонопольного комітету України повністю 

або частково до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання 

рішення [348]. А згідно зі ч. 10 ст. 17 Закону України «Про свободу совісті та 

релігійні організації» рішення державних органів з питань володіння та 

користування культовими будівлями і майном можуть бути оскаржені до 

суду в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом 

України[371].     

Відповідно до ст.ст. 43, 50 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», акти місцевих державних адміністрації можуть бути 

оскаржені до суду, якщо вони суперечать Конституції України, законам 

України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента 

України та Кабінету Міністрів України або інтересам територіальних громад 

чи окремих громадян [358].     

Відповідно до п. 10 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» акти органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам 

України визнаються незаконними в судовому порядку [357].     

Абзацем 2 ч. 1 ст. 38 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» передбачено, що у разі, якщо особа в установлений строк 

добровільно не виконала вимоги, встановлені у приписі, орган державного 
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архітектурно-будівельного контролю подає позов до суду про знесення 

самочинно збудованого об’єкта та компенсацію витрат, пов’язаних з таким 

знесенням. 

Так само ч. 5 ст. 37 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

[383] изначає підстави, за наявності яких Національна рада України з питань 

телебачення і радіомовлення може звертатися до суду про анулювання 

ліцензії на мовлення; ч. 1 ст. 17 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» [322]  передбачено, що спори, які 

виникають із правовідносин за цим Законом, вирішуються в судовому 

порядку, а ч. 3 цієї ж статті встановлено, що спори щодо розміру шкоди та 

прав на її відшкодування, накладення штрафів та з інших питань 

вирішуються в судовому порядку; ч. 1 ст. 7 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України» [303]  визначає, що до повноважень 

Антимонопольного комітету України належить, зокрема, право звертатися до 

суду з позовами, заявами і скаргами у зв’язку із застосуванням законодавства 

про захист економічної конкуренції; ч. 2 ст. 19-1 Закону України «Про банки 

і банківську діяльність [304] закріплено, що Національний банк України 

зобов’язаний звернутися до суду з позовом про припинення юридичної особи 

у разі невиконання юридичною особою, яка має намір здійснювати 

банківську діяльність, протягом року з дня державної реєстрації вимог 

частини першої статті 19 цього Закону; ч. 3 ст. 14 Закону України «Про 

державну допомогу суб’єктам господарювання» [315]  передбачено, що у разі 

невиконання рішення про припинення або повернення незаконної державної 

допомоги, недопустимої для конкуренції, Уповноважений орган звертається 

до окружного адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого 

поширюється на місто Київ, з позовом про визнання відповідного 

нормативно-правового чи акта індивідуальної дії, на підставі якого 

надавалася така державна допомога, незаконним, та про припинення та/або 

повернення незаконної державної допомоги тощо. 
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Отже, підводячи певні підсумки проведеного аналізу доцільно вказати, 

що оскарження адміністративних актів полягає в заявлені у відповідному 

позові конкретних вимог, які мають відображати правові наслідки 

задоволення позовних вимог.  

Кодекс адміністративного судочинства України не встановлює, яким 

має бути зміст позовних вимог, окремо у випадку оскарження актів 

індивідуальної дії. Так, у п. 2 ч. 2 ст. 245 КАС України встановлено, що у разі 

задоволення позову суд може прийняти рішення про визнання протиправним 

та скасування індивідуального акта чи окремих його положень.  

Тобто з наведеного важко зробити однозначний висновок, який спосіб 

захисту повинен використовуватися у випадку оскарження адміністративного 

акта. З огляду на таку неточність законодавства склалася суперечлива судова 

практика: деякі суди визнають адміністративні акти протиправними, але не 

скасовують їх, чи визнають адміністративні акти нечинними або одночасно 

скасовують та визнають акт нечинним.  

Свого часу Вищий адміністративний суд України висловив свою 

позицію щодо цього. Так, у п. 10.2 Постанови Пленуму Вищого 

адміністративного суду України «Про судове рішення в адміністративній 

справі» від 20 травня 2013 року № 7 [375]  міститься ряд роз’яснень, які 

стосуються скасування індивідуальних адміністративних актів судом, зміст 

яких зводиться до такого:  

1) у випадку визнання протиправним рішення суб’єкта владних 

повноважень чи його окремих положень суд повинен зазначити про це в 

судовому рішенні та одночасно застосувати один із способів захисту 

порушеного права: скасування або визнання нечинним рішення чи окремих 

його положень;  

2) акти індивідуальної дії підлягають скасуванню, а нормативно-

правові акти визнанню нечинними, тому одночасне застосування обох 

способів захисту порушеного права є помилковим;  
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3) вимоги про визнання акта владного органу недійсним або 

неправомірним тощо є різними словесними формами вираження одного й 

того самого способу захисту порушеного права позивача, а саме визнання 

акта протиправним [375], 

Аналогічна позиція щодо скасування адміністративних актів, знайшла 

своє закріплення і в практиці Верховного суду України. Так, в Постанові 

Верховного суду України від 8 грудня 2009 року № 21-1573во09 зазначено, 

що визнання акта нечинним, як випливає з системного аналізу статей 105, 

162, 171 КАС України, може стосуватися лише випадків оскарження 

нормативно-правових актів. Відмінність між встановленою судом 

незаконністю (протиправністю) актів індивідуальних та нормативно-

правових є істотною і полягає, зокрема в моменті втрати чинності такими 

актами.  

У разі визнання незаконним (протиправним) індивідуальний акт є 

таким, що не діє з моменту його прийняття, а нормативно-правовий, якщо 

інше не встановлено законом або не зазначено судом, втрачає чинність після 

набрання законної сили судовим рішенням [441]   

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що 

адміністративні акти підлягають скасуванню у випадку їх протиправності, а 

нормативно-правові акти визнанню нечинними. Також, варто звернути увагу 

на те, що визнання акта протиправним, відповідно до згаданої вище 

постанови пленуму Вищого адміністративного суду України, може 

розглядатися як окремий спосіб захисту, проте, як слушно вказує О.О. 

Мандюк, розмежування двох способів захисту: визнання протиправним та 

скасування недоцільно [207], оскільки констатація протиправності акта без 

його скасування неефективна.  

У цьому аспекті доцільно навести постанову Київського апеляційного 

адміністративного суду від 08.09.2016 у справі № 826/26538/15, яка залишено 

без змін згідно з постановою Верховного Суду від 26 червня 2018 року. 
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Так, у листопаді 2015 року ОСОБА_3 звернулася до Окружного 

адміністративного суду міста з адміністративним позовом до Кабінету 

Міністрів України, в якому просив суд: 

- визнати протиправними дії Кабінету Міністрів України щодо 

встановлення у постанові Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 

року № 731 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та 

організацій окремих галузей бюджетної сфери» розміру посадового окладу 

(тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду для розрахунку з 1 

вересня 2015 року у штатному розписі посадових окладів (тарифних ставок, 

ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій 

окремих галузей бюджетної сфери на рівні 1012 гривень; 

- визнати нечинними п. 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України 

«Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій 

окремих галузей бюджетної сфери» від 16 вересня 2015 року № 731 у зв’язку 

з їх невідповідністю ч. 3 ст. 96 Кодексу законів про працю України, ч. 3 ст. 6 

Закону України «Про оплату праці», що є порушенням ч. 3 ст. 113 

Конституції України; 

- зобов’язати Кабінет Міністрів України визначити умови розміру 

посадового окладу (тарифної ставки) з урахуванням вимог ч. 3 ст. 6 Закону 

України «Про оплату праці», ч. 3 ст. 96 Кодексу законів про працю 

України та встановити розмір посадового окладу (тарифної ставки) 

працівника першого тарифного розряду, який використовується для 

формування посадових окладів (тарифних ставок) працівників усіх тарифних 

розрядів «Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 

працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної 

сфери» (Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 

2002 р. № 1298) на рівні, що перевищує мінімальну заробітну плату. 

Суд першої інстанції, частково задовольняючи адміністративний позов, 

виходив з того, що норми оскаржуваної постанови суперечать вимогам ст. 6 

Закону України «Про оплату праці» та ст. 96 Кодексу законів про працю 
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України, тому враховуючи протиправний характер постанови КМУ № 731 

наявні правові підстави для зобов’язання КМ України визначити умови 

розміру посадового окладу (тарифної ставки) з урахуванням вимог ч. 3 ст. 6 

Закону України «Про оплату праці», ч. 3 ст. 96 Кодексу законів про працю 

України та встановити розмір посадового окладу (тарифної ставки) 

працівника першого тарифного розряду, який використовується для 

формування посадових окладів (тарифних ставок) працівників усіх тарифних 

розрядів «Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 

працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної 

сфери» (Додаток 1 до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 

2002 року № 1298) на рівні, що перевищує розмір мінімальної заробітної 

плати. 

Щодо відмови у задоволенні позовних вимог про визнання 

протиправними дій Кабінету Міністрів України щодо встановлення в 

оскаржуваній постанові розміру посадового окладу (тарифної ставки) 

працівника 1 тарифного розряду для розрахунку з 1 вересня 2015 року у 

штатному розписі посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної 

плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 

бюджетної сфери на рівні 1012 гривень, суд першої інстанції зазначив, що 

оскільки способом реалізації такого повноваження є прийняття 

оскаржуваного акту (рішення), отже належним способом захисту прав 

позивача є саме визнання нечинною оскаржуваної постанови. 

З таким висновком суду першої інстанції погодилася і колегія суддів 

апеляційної інстанції. Разом з тим колегія суддів апеляційної інстанції, 

вказала, що у разі задоволення адміністративного позову суд може прийняти 

постанову, зокрема, про визнання протиправними рішення суб’єкта владних 

повноважень чи окремих його положень, дій чи бездіяльності і про 

скасування або визнання нечинним рішення чи окремих його положень, про 

поворот виконання цього рішення чи окремих його положень із зазначенням 

способу його здійснення. 
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В постанові Пленуму Вищого адміністративного суду України від 

20.05.2013 року «Про судове рішення в адміністративній справі» зазначено, із 

змісту статті 162 КАС України випливає, що в разі задоволення позову про 

визнання протиправним рішення суб’єкта владних повноважень чи його 

окремих положень суд повинен зазначити про це в судовому рішенні та 

одночасно застосувати один із встановлених законом способів захисту 

порушеного права позивача: про скасування або визнання нечинними 

рішення чи окремих його положень. 

При цьому суди повинні мати на увазі, що одночасне застосування 

обох способів захисту порушеного права – визнання спірного акта нечинним 

та скасування такого акта – є помилковим. 

Скасування акта суб’єкта владних повноважень як способу захисту 

порушеного права позивача застосовується тоді, коли спірний акт не 

породжує жодних правових наслідків від моменту прийняття такого акта.  

Визнання ж акта суб’єкта владних повноважень нечинним означає 

втрату чинності таким актом з моменту набрання чинності відповідним 

судовим рішенням або з іншого визначеного судом моменту після прийняття 

такого акта. 

Суд визначає, що рішення суб’єкта владних повноважень є нечинним, 

тобто втрачає чинність з певного моменту лише на майбутнє, якщо на 

підставі цього рішення виникли правовідносини, які доцільно зберегти.  

При цьому суди повинні виходити з того, що вимоги про визнання акта 

владного органу недійсним або неправомірним тощо є різними словесними 

формами вираження одного й того самого способу захисту порушеного права 

позивача, а саме визнання акта протиправним. 

Ухваливши рішення про визнання нормативно-правового акта 

незаконним або таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної 

сили, і про визнання його з цих підстав нечинним, суд у порядку, 

визначеному частиною одинадцятою статті 171 КАС України, повинен 

зобов’язати орган, який видав оскаржуваний акт, невідкладно опублікувати 
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резолютивну частину рішення суду у виданні, в якому такий акт було 

офіційно оприлюднено, після набрання рішенням законної сили (п. 10.2). 

Однак, в даному випадку суд першої інстанції лише визнав 

незаконними п. 1, 2 Постанови № 731, не визнаючи їх скасованими чи 

нечинними, що на думку суду апеляційної інстанції не може бути належним 

захистом прав позивача. 

Так, колегія суддів зазначила, що оскільки Постанова № 731 з моменту 

набрання чинності відразу породила правові наслідки, саме на підставі 

вказаного нормативно-правового акту нараховувалась заробітна плата 

працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, тому 

існують підстави для визнання п. 1, 2 нечинними. 

Також, колегія суддів вказала, що рішення суду, у випадку задоволення 

позову, має бути таким, яке б гарантувало дотримання і захист прав, свобод, 

інтересів позивача від порушень з боку відповідача. Спосіб відновлення 

порушеного права має бути ефективним та таким, який виключає подальші 

протиправні рішення, дії чи бездіяльність суб’єкта владних повноважень, а у 

випадку невиконання або неналежного виконання рішення не виникала б 

необхідність повторного звернення до суду, а здійснювалося б примусове 

виконання рішення. 

Відповідна правова позиція неодноразово висловлювалася Верховним 

Судом України, зокрема в постанові від 03.02.2016 року справа № 826/72/15, 

в постанові від 12.04.2016 року справа № 813/7851/13-а, в постанові від 

02.12.2015 року справа № 826/17403/14 тощо. 

Згідно із правовою позицією Європейського суду з прав людини, 

викладеної в рішенні «Олссон проти Швеції» від 24.03.88 року встановлено, 

що запорукою вірного застосування дискреційних повноважень є високий 

рівень правової культури державних службовців. Обсяг цих повноважень 

суб’єкта владних повноважень повинен мати чіткі межі застосування, 

рішення органу має бути визнано протиправним, у разі, коли істотність 

порушення процедури потягнуло його неправильність, а за наявністю 
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правової можливості (якщо ідеться про прийняття органом одного з двох 

рішень надати чи ні певну можливість здійснювати певні дій) суди повинні 

відновлювати порушене право шляхом зобов’язання суб’єкта владних 

повноважень (у тому числі колегіальний орган) прийняти конкретне рішення 

про надання можливості, якщо відмова визнана неправомірною, а інших 

підстав для відмови не вбачається. 

На підставі наведеного, колегія суддів постановила апеляційну скаргу 

Кабінету Міністрів України на постанову Окружного адміністративного суду 

міста Києва від 25 травня 2016 року – задовольнити частково. Абзац 2 

(другий) резолютивної частини постанови Окружного адміністративного 

суду міста Києва від 25 травня 2016 року викласти в такій редакції: «Визнати 

незаконними та нечинними п. 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України 

«Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій 

окремих галузей бюджетної сфери» № 731 від 16 вересня 2015 року. 

Доповнити резолютивну частину постанови Окружного адміністративного 

суду міста Києва від 25 травня 2016 року таким абзацом: «Зобов’язати 

Кабінет Міністрів України, відповідно до частини 11 статті 171 Кодексу 

адміністративного судочинства України, після набрання постановою суду 

законної сили невідкладно опублікувати резолютивну частину даної 

постанови суду у виданні, в якому його було офіційно оприлюднено». 

У випадку скасування адміністративного акта суд може також 

прийняти рішення про поворот виконання скасованого акту із зазначенням 

способу його здійснення.  

Зокрема поворот виконання адміністративного акту спрямований на 

поновлення прав особи, які були порушені виконанням скасованого акта та 

полягає у повернені позивача і відповідача в попереднє становище у зв’язку 

зі скасування правової підстави виникнення тих чи інших зобов’язань. 

Спосіб здійснення повороту виконання акта визначає суд залежно від 

конкретних обставини справи. Зокрема, це може бути повернення 

безпідставно набутого майна або коштів, чи будь-які інші дії, визначені 
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судом, які дозволяють забезпечити поновлення порушених прав, свобод чи 

інтересів [207].    

Поворот виконання адміністративного акта може застосовуватися лише 

щодо актів, які вже виконані, або почали виконуватися, оскільки, якщо акт не 

виконаний, після його скасування правових підстав виконувати зобов’язання, 

що в ньому містяться немає і відповідно рішення про поворот його 

виконання приймати нема необхідності.  

Як приклад доцільно навести справу № 826/13636/14. У даній справі на 

підприємство органами ДАБІ було накладено штрафні санкції у зв’язку із 

порушенням останнім норм будівельного законодавства, які було сплачено. 

Проте у подальшому вказане рішення суб’єкта владних повноважень було 

скасовано. 

Дані обставини стали підставою для звернення підприємства до суду із 

заявою про поворот виконання судового рішення та зобов’яня ДАБІ 

повернути підприємству безпідставно стягнені з нього за скасованими 

постановами кошти, яку було задоволено. 

Проте таке рішення було оскаржено ДАБІ с підстав того, що судами не 

враховано, що Держархбудінспекція не була і не є одержувачем коштів 

сплачених позивачем на виконання скасованих у цій справі постанов про 

накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, не є 

розпорядником цих коштів і відповідно не може повернути їх позивачу.  

Касаційний адміністративний суд (постанова від 30.10.2018) погодився 

із рішенням про задоволення заяви та вказав, що штрафні санкції було 

добровільно сплачені позивачем, а тому повернення таких коштів позивачу 

має здійснюватись на підставі та в порядку визначеному Порядком 

повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих до державного та 

місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 

від 03.09.2013 № 787. 

Правове регулювання питання скасування та відкликання 

адміністративних актів в Україні, як правило, обмежується лише 
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констатацією наявності такого права в тих чи інших органів, проте ні підстав, 

ні процедури, ні наслідків реалізації такого права законодавством не 

встановлено. Хоча у вітчизняному законодавстві виділяються правомірні та 

неправомірні акти, проте процедура припинення їхньої дії часто є однаковою, 

що дозволяє адміністративним органам припиняти дію правомірних актів на 

власний розсуд практично в будь-яких випадках [207].   

У спеціальній літературі зазначається, що при скасуванні 

неправомірного акта основною метою є відновлення стану законності, а при 

відкликанні правомірних актів адміністративний орган намагається 

пристосуватися до обставин, які змінилися, для забезпечення публічних чи 

індивідуальних інтересів і тому правове регулювання цих двох способів 

повинно бути відмінним [207].   

Незважаючи на конституційний обов’язок органів публічної 

адміністрації діяти на підставі, в межах та у спосіб передбачений законом, 

інколи досягти цього неможливо, у зв’язку з відсутністю правового 

регулювання питання скасування та відкликання адміністративних актів. 

Таке повноваження здійснюється органами без належних законодавчих 

підстав на це та у спосіб не передбачений законом, а який є найпростішим та 

ефективнішим для органу публічної адміністрації.  

У зв’язку з наявністю в адміністративних органів практично не 

обмеженого та нічим не врегульованого права скасовувати адміністративні 

акти це право може перетворитися у сваволю цих органів, що є 

неприпустимим в правовій державі. Важливим питанням при припиненні дії 

акта є його спрямованість – на користь особи (сприяючий акт) чи на шкоду 

особи (обтяжуючий акт) [219]. 

У випадку припинення дії адміністративного акта на користь особи 

(тобто відкликання обтяжуючого для особи акта) повноваження 

адміністративних органів повинні бути ширшими, ніж у випадку припинення 

дії акта на шкоду особи. Це пов’язано з тим, що у першому випадку права та 
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законні інтереси особи в будь-якому випадку не можуть бути порушені  

[207]. 

На відміну від національного законодавства, правове рулювання 

припинення дії цих двох різних видів актів в зарубіжних країнах 

відрізняється, що, на нашу думку, є розумним законодавчим кроком, який до 

речі покладено й в основу проєкту Законі України «Про адміністративну 

процедуру».  

До речі казахським законодавством чітко встановлено, що суд має 

право визнати обтяжуючий адміністративний акт, який не має вищу 

юридичну силу, незаконним, якщо позов про визнання є обґрунтованим і 

законним, а визнання даної обставини є необхідним для відновлення 

порушених прав позивача (ч. 2 ст. 159 Адміністративного процедурно-

процесуального кодексу Республіки Казахстан). Суд також має право на 

вимогу позивача визнати незаконним обтяжуючий адміністративний акт, 

якщо він вже скасований або його дія втратила силу іншим способом, в тому 

числі в будь-якої його частини (ч. 3 ст. 159 Адміністративного процедурно-

процесуального кодексу Республіки Казахстан) [147].   

Як слушно вказують деякі автори, значною прогалиною українського 

законодавства, передусім щодо сприяючих індивідуальних адміністративних 

актів, є те, що повноваження адміністративних органів припиняти дію 

власних актів не обмежені жодними строками [207].   

На цю проблему звертається увага і в практиці Європейського суду з 

прав людини, так у п. 73 Рішення Європейського суду з прав людини від 20 

жовтня 2011 року у справі «Рисовський проти України» зазначається, що 

оскільки повноваження державних органів з перегляду власних рішень, 

включаючи випадки виявлення помилки, не обмежено жодними часовими 

рамками, це має суттєвий негативний вплив на юридичну визначеність у 

сфері особистих прав і цивільних правовідносин, що шкодить принципу 

«належного урядування» та вимозі «законності» [412]. 
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Погоджуємося у цьому аспекті з позицією вчених, які вказують, що 

акти публічної влади, якими припиняється дія раніше виданих 

адміністративних актів, що стали підставою для виникнення у приватних осіб 

майнових інтересів, виступають формами легалізації й офіційної легітимації 

перерозподілу суспільних благ. Обмеження вільного розсуду органів влади у 

сфері прийняття згаданих актів має на меті недопущення адміністративного 

свавілля, охорону стабільності відносин, які виникли, та певності правового 

становища приватних осіб [393, с.175]. 

Практично у всіх законах, які регулюють питання скасування та 

відкликання адміністративних актів жодним чином не згадується про ще 

один момент, який має принципове значення при припинені дії актів, а саме 

про питання дії в часі актів, які скасовують попередні акти. В науці 

адміністративного права виділяється зворотна дію в часі (акт припиняє дію з 

моменту його прийняття чи іншого моменту в минулому і в такому випадку 

можна вимагати визнання не дійсними наслідків, які настали в минулому) та 

дія на майбутнє (акт припиняє свою дію з моменту прийняття чи доведення 

до відома нового акта до адресата і наслідки, які настали в минулому, 

зберігають своє юридичне значення) [207].    

Натомість і скасування неправомірних, і відкликання правомірних актів 

може володіти зворотною дією, проте зворотна дія для правомірних актів є 

швидше винятком, ніж правилом. Вичерпний перелік таких винятків повинен 

визначатися законом, що сприятиме юридичній певності в цій сфері та 

гарантуванню прав і свобод приватних осіб.  

Підтвердження наведеного можна знайти у зарубіжному законодавстві, 

зокрема, в п. 3 пар. 49 Закону Федеративної Республіки Німеччини «Про 

адміністративну процедуру» закріплено перелік випадків, коли відкликання 

правомірного акта може володіти зворотною в часі (дією у минуле): 

«правомірний адміністративний акт, який надає одноразову чи багаторазову 

грошову або частково не грошову допомогу для досягнення конкретної мети 

або є передумовою для цього, навіть після того, як його оскарження стало 
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неможливим, може бути скасований повністю або частково, також і зі 

зворотною дією, якщо:  

1) допомога або надання не використовується або використовується не 

відразу після винесення рішення чи не з тією метою, яка була передбачена 

адміністративним актом;  

2) адміністративний акт пов’язаний із зобов’язанням і особа, яка 

отримала переваги, не виконала його зовсім або не виконала протягом 

встановленого для цього строку» [301, с. 212]. 

Досвід правового регулювання цього питання Федеративної Республіки 

Німеччини може бути використаний при формуванні українського 

законодавства в цій сфері. Отже, відкликання правомірного акта загалом 

може вважатися дискреційним правом адміністративного органу, проте 

навіть ці випадки мають бути обмежені певними умовами та процедурою, 

особливо, якщо йдеться про відкликання правомірного акта на шкоду особі 

(наприклад, особа позбавляється ліцензії) [471]. 

Таким чином, нагальною є необхідність концептуального 

обґрунтування питання про дію в часі адміністративних актів, а також 

можливості прийняття рішення про їх скасування. Розуміючи складність 

цього питання у форматі правового регулювання, можливим способом 

регламентування є встановлення певних обмежень, залежно від змісту 

відносин, що регулюються актом. З іншого боку, необхідно врахувати той 

факт, що в сучасних умовах державотворення існує велика кількість 

факторів, що впливають на процес прийняття рішення. Тому створення 

дієвих механізмів контролю за прийняттям і набранням чинності 

адміністративних актів є також завданням законодавця [207].  

Щодо зворотної дії адміністративних актів наявні правові позиції, 

зокрема, які висловлені в рішенні Конституційного Суду України від 164 16 

квітня 2008 року № 7-рп/2009 (справа про скасування актів органів місцевого 

самоврядування), дозволяють глибше зрозуміти правову природу скасування 

власних актів органами місцевого самоврядування [415]. 



372 

Так, відповідно до абз. 5 п. 5 мотивувальної частини вищенаведеного 

рішення: «органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати свої 

попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих 

рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних 

суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих 

правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Це є «гарантією 

стабільності суспільних відносин» між органами місцевого самоврядування і 

громадянами» [415]. 

Хоча в цьому рішенні не вживаються терміни «сприяючі» чи 

«обтяжуючі» акти, проте можна зробити висновок, що під формулюванням 

«рішення, пов’язані з реалізацією суб’єктивних прав та охоронюваних 

законом інтересів», потрібно розуміти термін «сприяючі» акти. Тобто, 

зворотна дія обтяжуючих актів органів місцевого самоврядування 

неможлива, і відносини, які вже виникли на підставі прийнятого акта, не 

можуть бути скасованими цим органом [207; 91, с. 62]. 

Згодні з позицією, що в аргументації цього рішення суду є ряд 

вразливих місць. Так, аналізуючи вищезгадане рішення, вчений слушно 

зазначає, що неприпустимість скасування місцевою радою власного рішення 

пов’язується з двома умовами [207]:  

а) об’єктивною (відповідно до приписів цих рішень виникли 

правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та 

охоронюваних законом інтересів);  

б) суб’єктивною (суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх 

зміни чи припинення).  

Щодо можливості подання заперечень особою, яка на підставі 

прийнятого місцевою радою рішення реалізує власні інтереси, то навряд чи 

можна розраховувати на відсутність таких заперечень, якщо особі буде 

надана можливість їх висловити. Видається також доволі спірним ставити 

допустимість скасування акта в залежність від наявності/відсутності 

заперечень зацікавлених учасників правовідносин. Адже неподання таких 
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заперечень може бути викликана, зокрема, необізнаністю таких осіб щодо 

прийняття акта. Окрім цього, відсутність заперечень зацікавлених осіб і 

несуперечність акта їх інтересам – явища, вочевидь, різного характеру. Адже 

суб’єктивні заперечення можуть висуватись чи не висуватись незалежно від 

об’єктивної суперечності правоохоронюваним інтересам [393, с. 168]. 

У зв’язку з недосконалістю законодавства щодо скасування та 

відкликання адміністративних актів практика адміністративних та судових 

органів у цьому напрямі є досить суперечливою. Скасування та відкликання 

актів саме по собі не є цінністю [207].   

Як слушно зауважується у спеціальній літературі, відкликання 

недоцільних (неефективних), проте правомірних актів здійснюється з метою 

дотримання публічного інтересу шляхом адаптації до обставин, які 

змінюються. Основною метою скасування неправомірних актів є відновлення 

стану законності. В кожному випадку скасування та відкликання 

індивідуальних адміністративних актів має бути досягнуто оптимальне 

співвідношення між правами та інтересами приватних осіб та публічним 

інтересом [207].   

Власне, з урахуванням цього повинно здійснюватися правове 

регулювання питання скасування та відкликання індивідуальних 

адміністративних актів. Одним із можливих заходів підвищення 

ефективності скасування та відкликання індивідуальних адміністративних 

актів є запровадження для адміністративних органів обов’язку здійснювати 

періодичну ревізію прийнятих ними актів з метою перевірки їх законності, 

практичної реалізації та доцільності (додаток В).  

Проте, погоджуємося з науковцями, які вказують, що найефективнішим 

є встановлення підстав, юридичних наслідків та чіткої і детальної процедури 

скасування та відкликання індивідуальних адміністративних актів на 

законодавчому рівні, що сприятиме дотриманню прав приватних осіб та 

публічних інтересів [207].   
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Досвід зарубіжних країн та логіка правового регулювання цього 

питання вказують на те, що це найкраще зробити в загальному законі про 

адміністративну процедуру. При правовому регулюванні питання скасування 

та відкликання індивідуальних адміністративних актів, на нашу думку, 

потрібно враховувати досвід країн з розвиненим адміністративно-

процедурним правом та напрацювання сучасної адміністративної науки.  

Отже, для підвищення ефективності скасування та відкликання 

адміністративних актів в проєкті Закону України «Про адміністративну 

процедуру» закріплено такі положення. Насамперед, у цьому проєкті чітко 

розмежовуватися два різних способи припинення дії актів: скасування та 

відкликання.  

Скасуванню підлягатимуть неправомірні акти, а відкликанню 

правомірні. Суб’єктом відкликання може бути лише адміністративний орган, 

що прийняв акт, а суб’єктом скасування і адміністративний орган, що 

прийняв акт, і адміністративний орган вищого рівня, що наділений такими 

повноваженнями.  

Слушно зазначає В. П. Тимощук, що процедура відкликання або 

скасування індивідуальних адміністративних актів має регулюватися іншими 

загальними нормами адміністративно-процедурного закону. Тобто, і норми-

принципи, і норми щодо: порядку ініціювання та відкриття провадження; 

підготовки справи до розгляду та вирішення; прийняття рішення; 

оформлення адміністративного акта та доведення його до відома особи (осіб) 

тощо – для скасування та відкликання мають відрізнятися [471]. 

Детальна та вичерпна регламентація скасування та відкликання 

адміністративних актів сприятиме тому, що адміністративні органи 

діятимуть не свавільно, а керуючись чітко встановленим порядком, що, 

безумовно, забезпечуватиме дотримання принципу правової визначеності та 

дозволятиме здійснювати ефективний судовий контроль за діяльністю 

адміністративних органів. Отже, наявність законодавчо встановленої 

процедури скасування та відкликання адміністративних актів не тільки 
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дозволить підвищити ефективність скасування актів в адміністративному 

порядку, а й стане значним поштовхом для підвищення ефективності 

скасування неправомірних актів у судовому порядку [207].   

Таким чином, підсумовуючи вищенаведене, доцільно вказати, що для 

правової держави є обов’язковим детальне регулювання відносин щодо дій 

правових актів. Право як результат діяльності держави, інструмент впливу на 

розвиток суспільних відносин повинно займати місце останнього. Інакше 

кажучи, правова система завжди має бути частиною суспільних регуляторів 

відповідної держави і суспільства, забезпечувати нормальний розвиток всіх її 

елементів. В іншому випадку, воно набиратиме властивостей самостійної 

системи, що виходить із-під впливу держави, і як результат – зміна цілей та 

завдань цього суспільного регулятора  [435]. 

Відповідно, активна робота законодавця у напрямі регламентації 

відносин щодо дії органів і посадових осіб у нормо творчій діяльності 

найближчим часом мають дійти свого логічного завершення. Закон України 

«Про адміністративну процедуру» окреслить відносини органів виконавчої 

влади і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та інших 

суб’єктів, які законом уповноважені здійснювати владні управлінські 

функції, з фізичними та юридичними особами щодо розгляду їх справ у дусі 

визнаної Конституцією України демократичної та правової держави та з 

метою забезпечення права і закону, а також зобов’язання держави 

забезпечувати і захищати права та свободи людини і громадянина. 

 

Висновки до розділу 4: 

 

1. Обґрунтовано доцільність поділу підстав припинення дії 

адміністративних актів на фактичні та юридичні. Визначено, що фактичне 

припинення чинності адміністративних актів відбувається автоматично, у 

зв’язку з настанням певного факту або юридичної події, пов’язаних з 

виконанням (реалізацією) адміністративного акта, і тому немає потреби в 
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спеціальному волевиявленні або виданні адміністративного акта, 

спрямованого на їх припинення. З’ясовано, що юридичне припинення 

адміністративних актів пов’язано з певною подією, юридичним фактом.  

Встановлено, що для характеристики способів юридичного припинення 

адміністративних актів використовується така термінологія, як «скасування», 

«визнання недійсним», «відкликання», «визнання нечинним», «втрата 

чинності» тощо. Визначено, що під «втратою чинності» необхідно розуміти 

передбачений правовими приписами момент закінчення дії нормативного-

правового акта, що є наслідком настання передбачених в законодавстві 

обставин. Під «скасуванням адміністративного акта» розуміється  техніко-

юридичний спосіб усунення (видалення) правового акта із системи правового 

регулювання, що полягає у прийнятті (легалізації) імперативного рішення 

про визнання втрати цим актом соціально цінних регулятивних властивостей.  

Обґрунтовано, що оцінка адміністративного акта на предмет його 

правомірності/ протиправності є обов’язковою нормативною складовою 

інституту дострокового припинення дії адміністративного акта (інституту 

відкликання або визнання недійсним адміністративного акта). При цього 

наголошено, що якість (правомірного чи протиправного) адміністративного 

акта обумовлює вид дострокового припинення дії адміністративного акта. 

Визначено, що правомірний адміністративний акт може бути відкликаний, 

протиправний адміністративний акт може бути визнано недійсним. 

2. Зазначено, що у національному законодавстві прямо не 

закріплюється, що адміністративні акти припиняють свою дію у зв’язку з 

виконанням вимог, що в них містяться. Проте, такий висновок логічно 

випливає з аналізу рішення Конституційного Суду України від 16 квітня 2008 

року № 7-рп/2009 (справа про скасування актів органів місцевого 

самоврядування), в абз. 6 п. 5 мотивувальної частини якого зазначається, що 

ненормативні правові акти органу місцевого самоврядування є актами 

одноразового застосування, вичерпують свою дію фактом їхнього виконання, 

тому вони не можуть бути скасовані чи змінені органом місцевого 
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самоврядування після їх виконання [415]. Отже, у згаданому рішенні 

Конституційним Судом України звертається увага, на те, що акти органів 

місцевого самоврядування, припиняють свою дію після їх виконання, і хоча в 

цьому випадку йдеться лише, про акти органів місцевого самоврядування, 

проте такий висновок є цілком виправданим і щодо адміністративних актів, 

які приймають іншими адміністративними органами, адже в цьому випадку 

принципове значення має не суб’єкт прийняття акта, а їхній індивідуальний 

характер.  

В контексті цього вказано, що відповідно до загальної теорії права під 

виконанням акта необхідно розуміється виконання певних дій передбачених 

цим актом. Тобто слід говорити про виконання лише зобов’язуючих актів, 

оскільки зміст забороняючих чи правоуповноважуючих актів не становлять 

вимоги про вчинення певних дій їх адресатам.  

3. На основі проведеного аналізу наукової літератури та судової 

практики, зазначено, що під «виконанням акту» розуміють реалізацію права 

або додержання вимоги виконати певні дії, яка міститься в акті, якщо його 

зміст зводився лише до реалізації цього права / виконання цієї вимоги. У 

цьому випадку йдеться про досягнення мети, поставленої перед актом 

(виконання приписів акта тощо). Обґрунтовано, що після закінчення строку 

дії дозволів вони автоматично припиняють свою дію і прийняття жодного 

спеціального рішення про це не потрібно. Як раз навпаки, для відновлення дії 

вказаних актів необхідним є прийняття спеціального адміністративного акта 

про продовження строку їх дії. 

Визначено однією з підстав припинення дії адміністративних актів – 

настання юридичної події в зв’язку з якою акт припиняє діяти. В цьому 

випадку мова йде про те, що адміністративний акт фактично припиняє діяти, 

якщо перестають існувати ті обставини, за наявності яких він може діяти. Це 

може бути пов’язано із зникненням адресата акта, як-то смерть фізичної 

особи або ліквідація юридичної особи тощо. Проте зустрічаються й такі 

випадки, коли дію акта може бути припинено у зв’язку з виданням іншого 
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акта, зі змісту якого прямо або опосередковано випливає, що попередній акт 

припиняє свою дію (юридичне припинення).  

Вказано, що юридичне припинення дії адміністративного акту може 

бути прямим і непрямим (опосередкованим). При непрямому 

(опосередкованому) – приймається новий акт, в якому не міститься будь-якої 

спеціальної вказівки на припинення дії старого акта, проте з початком його 

дії попередній акт припиняє діяти, оскільки його зміст так чи інакше 

суперечить змісту нового акта, або новим актом поглинається зміст 

попереднього акта.  

4. Юридичними підставами для прямої відміни індивідуальних 

адміністративних актів є неправомірність (незаконність) акта або його 

практична недоцільність (неефективність), тобто відсутність позитивних 

результатів дії.Відкликання адміністративного акта, як це випливає із самого 

визначення, може бути здійснене лише суб’єктом, який прийняв такий акт і 

«відкликає», тобто, самим суб’єктом владних повноважень. Проте, з огляду 

на законодавче регулювання, частіш за все суб’єкти владних повноважень 

«скасовують» ті чи інші адміністративні акти, а не відкликають їх. Основна 

різниця між цими поняттями полягає в тому, що відкликання має зворотну 

дію в часі, на відміну від скасування. 

 Дострокове припинення дії адміністративних актів у вигляді 

відкликання правомірного адміністративного акта або визнання 

протиправного адміністративного акта недійсним пропонується розглядати 

двояко: а) як складову інституту адміністративного акта, утворену із 

сукупності норм права, б) як одну із нетипових (додаткових) процедур, які 

можуть бути застосовані вже у період чинності адміністративного акта та 

після завершення строків для його адміністративного оскарження.  

Обґрунтовано, що особливо важливу роль відіграє судовий порядок 

скасування неправомірних адміністративних актів. Правове регулювання 

скасування адміністративних актів у судовому порядку є більш 
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систематизованим та детальним, ніж правове регулювання адміністративного 

порядку скасування актів, хоча й не є досконалим. 

Визнано, що нагальною є необхідність концептуального обґрунтування 

питання про дію в часі адміністративних актів, а також можливості 

прийняття рішення про їх скасування. Розуміючи складність цього питання у 

форматі правового регулювання, можливим способом регламентування є 

встановлення певних обмежень, залежно від змісту відносин, що 

регулюються актом. З іншого боку, необхідно врахувати той факт, що в 

сучасних умовах державотворення існує велика кількість факторів, що 

впливають на процес прийняття рішення. Тому створення дієвих механізмів 

контролю за прийняттям і набранням чинності адміністративних актів є 

також завданням законодавця. 

Зазначено, що відкликання недоцільних (неефективних), проте 

правомірних актів здійснюється з метою дотримання публічного інтересу 

шляхом адаптації до обставин, які змінюються. Основною метою скасування 

неправомірних актів є відновлення стану законності. В кожному випадку 

скасування та відкликання індивідуальних адміністративних актів має бути 

досягнуто оптимальне співвідношення між правами та інтересами приватних 

осіб та публічним інтересом.  

Найефективнішим визнано встановлення підстав, юридичних наслідків 

та чіткої й детальної процедури скасування та відкликання індивідуальних 

адміністративних актів на законодавчому рівні, що сприятиме дотриманню 

прав приватних осіб та публічних інтересів.  

Досвід зарубіжних країн та логіка правового регулювання цього 

питання вказують на те, що це найкраще зробити в загальному законі про 

адміністративну процедуру. При правовому регулюванні питання скасування 

та відкликання індивідуальних адміністративних актів потрібно враховувати 

досвід країн з розвиненим адміністративно-процедурним правом та 

напрацювання сучасної адміністративної науки. Отже, для підвищення 

ефективності скасування та відкликання адміністративних актів в проєкті 
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Закону України «Про адміністративну процедуру» закріплено такі 

положення. Насамперед, у цьому проєкті чітко розмежовуватися два різних 

способи припинення дії актів: скасування та відкликання. Скасуванню 

підлягатимуть неправомірні акти, а відкликанню правомірні. Суб’єктом 

відкликання може бути лише адміністративний орган, що прийняв акт, а 

суб’єктом скасування і адміністративний орган, що прийняв акт, і 

адміністративний орган вищого рівня, що наділений такими 

повноваженнями.  

Детальна та вичерпна регламентація скасування та відкликання 

адміністративних актів сприятиме тому, що адміністративні органи 

діятимуть не свавільно, а керуючись чітко встановленим порядком, що, 

безумовно, забезпечуватиме дотримання принципу правової визначеності та 

дозволятиме здійснювати ефективний судовий контроль за діяльністю 

адміністративних органів. Отже, наявність законодавчо встановленої 

процедури скасування та відкликання адміністративних актів не тільки 

дозволить підвищити ефективність скасування актів в адміністративному 

порядку, а й стане значним поштовхом для підвищення ефективності 

скасування неправомірних актів у судовому порядку. 

Окремі теоретико-методологічні й практичні проблеми розділу 

висвітлено в авторських наукових працях [231; 235; 239; 244; 246; 247; 253; 

254].  
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ВИСНОВКИ 
 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми, що полягає у визначенні напрямів гармонізації 

законодавства України з здійснення характеристики теоретико-прикладних 

аспектів застосування адміністративних актів в Україні, встановленні 

проблем його нормативного визначення та практичної реалізації, 

формулюванні пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства в цій 

сфері і практики його реалізації. За результатами дисертаційної роботи 

сформульовано такі основні висновки:  

1. З’ясовано, що попри наявність значної кількості наукових робіт, які 

безпосередньо присвячені проблематиці встановлення сутності та 

здійсненню характеристики змістовних особливостей адміністративних актів 

як інституту адміністративного права, питання витоків його формування та 

становлення в сучасних умовах досліджувались фрагментарно, що дозволило 

виокремити такі етапи історико-правової періодизації в зазначеній сфері: 1) 

дореволюційний період (середина ХIХ ст. – початок ХХ ст.); 2) початок ХХ 

ст. – 20-ті рр. ХХ ст.; 3) 20-ті – сер. 80-тих рр. ХХ ст.; 5) 1991-1998 рр.; 6) 

1998 р. – дотепер. Підкреслено, що хоча витоки досліджень сутності 

концепції адміністративного акта як складової правової системи були 

сформовані ще у середині ХIХ ст. у дослідженнях О. Майєра, Ю. Панейка, Б. 

Кістяківського, О. Євтихієва, А. Єлістратова, В. Івановського, М. Коркунова, 

М. Лазаревського, проте фактично можна вести мову про його реальне 

позиціонування лише з кінця ХХ ст. Наголошено на тому, що саме новітній 

етап формування теорії адміністративного права є багатоцільовим, 

змістовним, результативним, спрямованим на формування сучасних підходів 

до розуміння концепції адміністративного акта як інструменту впровадження 

ідеї належного публічного управління. 

З врахуванням усталеної в адміністративно-правових дослідженнях 

традиції обґрунтовано доцільність використання трьохрівневої 
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методологічної моделі наукового пізнання сутності поняття 

адміністративного акта, що складається з філософського, загальнонаукового 

та спеціально-юридичного рівнів. Зроблено висновок, що високий 

евристичний потенціал діалектичного та  системного підходів 

характеризується можливістю розгляду системи адміністративного права, 

складовою якої є адміністративний акт, на декількох рівнях: як підсистеми 

соціуму, як складового елементу сучасного права, як окремої системи.  

2. Визначено, що публічно-управлінські відносини мають 

трьохелементну структурну характеристику, що містить у собі об’єкт, 

суб’єктний склад та зміст, що встановлюється сукупністю правомочностей та 

зобов’язань органів державної влади, місцевого самоврядування, 

громадських об’єднань, юридичних та фізичних осіб приватного права. 

Зміст публічно-управлінських відносин визначено як здійснення 

компетенції суб’єктами владних повноважень, спрямованої на забезпечення 

реалізації та захисту як особистих прав та інтересів споживачів 

управлінських послуг, так і досягнення публічного інтересу. Акцентовано на 

доцільності застосування багатовекторного підходу до визначення сутності 

публічно-управлінських відносин, що дозволяє визначити їх сутність як 

«тріаду» проявів, зокрема, як діяльність із реалізації функцій держави; як 

внутрішньоструктурна організація суб’єктів владних повноважень; як 

відносини із оптимізації методів, функцій та задач вчинення позитивного 

впливу на приватних осіб.  

Обґрунтовано, що метою публічно-управлінських відносин має бути 

визнано реалізація ідеї соціального партнерства держави та громадського 

суспільства, забезпечення впровадження ідеї розуміння людини як найвищої 

соціальної цінності, що означає, що як нормативно-правові акти органів 

місцевого самоврядування та державної влади, так і процедура ухвалення 

індивідуальних адміністративних актів, зміст їх положень не повинні 

створювати перешкоди для здійснення прав та законних інтересів приватної 

особи у відповідній сфері.  
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3. Визначено, що система інструментів здійснення функцій органами 

публічної адміністрації має задовольняти вимоги оперативності 

врегулювання управлінських завдань, мобільності реалізації управлінських 

рішень, доступності здійснення адміністративних процедур, та відкритості 

ухвалення нормативних та адміністративних актів. Наголошено, що до 

системи інструментів публічного управління відносяться передусім прояви 

функціонування владних повноважень, що мають зовнішній вплив на 

приватних осіб – фізичних та юридичних осіб приватного права. З’ясовано, 

що відповідно до Резолюції Парламентської Асамблеї 1547 (2007) від 18 

квітня 2007 р. визначено пріоритетність застосування принципів 

субсидіарності й пропорційності як базису для здійснення функцій 

публічного управління. 

До системи інструментів публічного управління (адміністрування) 

віднесено: нормативні акти, адміністративні акти, адміністративні договори, 

адміністративні акти-дії та акти-плани. Адміністративні акти за своєю 

сутністю віднесено до юридичних фактів, що визначаються як правомірні дії, 

перебуваючи в одного категоріальному ряду правозастосування із судовими 

рішеннями, правочинами, міжнародними актами чи договорами.  

4. В ході здійсненого дослідження система адміністративних актів 

класифікована за суб’єктом видання; за формою адміністративного акта; за 

правовими наслідками, що вони спричинюють; за правовими наслідками; за 

встановленням допустимості періодичності застосування, при цьому 

обґрунтовується необхідність зосередження нормативного регулювання на 

визначенні вимог відповідності адміністративних актів, що є пріоритетом до 

розуміння їх чинності чи нікчемності. 

5. З метою досягнення задачі повноти здійснення правового 

регулювання публічно-владних відносин, ефективності адміністративно-

процедурного законодавства обґрунтовано доповнення окремою статтею 

новаційного проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру» 
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№3475 від 14.05.2020 щодо встановлення підстав для ініціювання процедури 

визнання недійсним адміністративного акта у такій редакції: 

«Стаття 73-1. Оспорювані адміністративні акти. 

Оспорюваними адміністративними актами є рішення 

адміністративного органу, що суперечать реалізації публічного інтересу 

суспільства, протирічать законним охоронюваним інтересам приватних 

осіб, не відповідають вимогам законності та верховенства права. 

До оспорюваних адміністративних актів також відносяться акти, 

прийняття яких не спрямовано на виникнення, зміну чи припинення 

правовідносин, пов’язаних із забезпеченням реалізації та захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи». 

6. Визначено, що згідно із положеннями новаційного законодавства 

України реалізація електронної письмової форми прийняття 

адміністративного акта є можливою і у автоматичному режимі, у разі 

ініціювання провадження у справі шляхом подання заяви за допомогою 

електронних засобів телекомунікаційного зв’язку. Підкреслено, що 

запровадження такої форми, як прийняття адміністративного акта в 

електронній письмовій формі в автоматичному машинозчитувальному 

форматі вимагає внесення змін до Закону України «Про електронні 

документи та електронний документообіг» від 22 травня 2003 року № 851-IV 

у частині допустимості реалізації такої форми адміністративного акта 

шляхом доповнення статті 8 частиною п’ятою такого змісту: 

«Допустимим та таким, що відповідає вимогам чинного 

законодавства, є рішення у справі, що оформлено у формі електронного 

документу, яке прийнято на підставі електронного звернення (заяви) у 

машинозчитувальному форматі та/або даних національних електронних 

інформаційних ресурсів в автоматичному режимі». 

7. Проведений аналіз європейських стандартів взаємовідносин органів 

публічної адміністрації з громадянами дозволив дійти висновку про 

застосування класифікації принципів їх функціонування за двома основними 
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групами стосунків органів публічної адміністрації з громадянами: 1) 

матеріальні (базові): принцип законності, принцип рівності перед законом, 

принцип відповідності статутним цілям, принцип пропорційності, принцип 

об’єктивності та безсторонності, принцип захисту довіри до закону та 

законодавчо закріплених прав, принцип відповідальності та 2) процедурні: 

принцип доступу до адміністративних (публічних) послуг; право бути 

почутим; право на представництво та допомогу; принцип розумного строку 

(терміну), принцип повідомлення, пояснення причин та визначення засобів 

захисту прав і апеляцій, принцип виконання адміністративних рішень.  

Зазначено, що у демократичній державі обов’язковим елементом 

правової системи є законодавче регулювання відносин органів публічної 

адміністрації з приватними (фізичними та юридичними) особами. Як свідчать 

дослідження окремих авторів, впродовж другої половини ХХ сторіччя у цій 

царині у розвинених країнах напрацьовано низку обов’язкових правил. Так, у 

переважній більшості держав Європи протягом другої половини ХХ сторіччя 

відбувалася систематизація законодавства про адміністративну процедуру та 

прийняття окремих законодавчих актів (Республіка Австрія, Республіка 

Польща, Угорщина, Королівство Іспанія, Федеративна Республіка 

Німеччина, Королівство Данія, Республіка Болгарія, Італійська Республіка, 

Королівство Нідерландів, Португальська Республіка, Естонська Республіка, 

Латвійська Республіка тощо). Встановлено, що на теренах колишнього СРСР 

прийнято загальні закони про адміністративну процедуру, зокрема, в 

Азербайджанською Республікою, Республікою Білорусь, Республікою 

Вірменія, Грузією, Республікою Казахстан.  

8. Обґрунтовано, що для зниження ризиків можливого свавілля і 

суб’єктивізму доцільним є закріплення нормативно або прийняття в якості 

стійкої директиви неформального характеру вимоги обов’язкового 

обґрунтування дискреційних рішень у процесі реалізації процедури 

прийняття адміністративних актів. Тобто, адміністративний акт органу 

виконавчої влади або його посадової особи, що прийнятий у ході реалізації 
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дискреційних повноважень у процесі реалізації процедури прийняття 

адміністративних актів, завжди повинен містити розгорнуту мотивацію 

застосування адміністративного розсуду і вибору відповідної альтернативи.  

Визначено, що під час реалізації дискреційних повноважень у процесі 

реалізації процедури прийняття адміністративних актів орган виконавчої 

влади має орієнтуватися не тільки на норми законодавства, а й на принципи, 

цілі, правові цінності, судову й правозастосовну практику, офіційні 

роз’яснення (інтерпретаційні акти), рекомендації («soft law», документи 

«м’якого права»), а також звичаї, що склалися у певній сфері діяльності з 

урахуванням принципу верховенства права. 

Обґрунтовано, що межі дискреційного повноваження у процесі 

реалізації процедури прийняття адміністративних актів обумовлені 

альтернативами, кожна з яких має бути правомірною, тобто вибір однієї з них 

відповідає вимогам доцільності. До позаправових меж у ході реалізації 

дискреційних повноважень у процесі реалізації процедури прийняття 

адміністративних актів віднесено здоровий глузд, індивідуальний й 

колективний досвід, логіку, моральні цінності, політичні установки, релігійні 

норми, національні й культурні традиції, прогнозування наслідків рішень, що 

приймаються. До цієї категорії обмежень віднесено емоційно-психологічні 

фактори, що мають вплив на вибір варіанту рішення (дії) – стереотипи, 

емоції, настрій, соціальні орієнтації, афекти, переваги й забобони тощо. 

9. З’ясовано, що необхідність у відповідності електронних 

адміністративних актів процедурним стандартам є проявом вимоги до форми 

таких актів, а також тісно пов’язана із компетенцією електронних 

адміністративних актів. Наголошено, що орган публічної адміністрації, 

діючи одночасно в межах своїх повноважень, приймаючи певне рішення чи 

вчиняючи певний захід, має чітко дотримуватися процедури. Підкреслено, 

що такі правила мають закріплюватися у вигляді уніфікованих правил 

діяльності всіх органів публічної адміністрації на рівні спеціального закону, 

що обумовлено специфічним значенням електронного адміністративного 
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акта, порушення правил, з огляду на їх суттєвість, може у випадку виходу за 

межі компетенції призводити до нікчемності відповідного акта, оскарження 

або просто до необхідності виправлення електронного адміністративного 

акта. 

З метою уникнення непорозумінь при застосування термінів визнано 

доречним класифікувати електронні адміністративні акти за їх цільовою 

ознакою: електронний адміністративний акт, як спосіб зберігання 

традиційного адміністративного акта в електронній формі; електронний 

адміністративний акт, як первинний акт, створений в електронній системі, що 

включається в інформаційно-комунікаційну систему без паперової форми. 

10. Обґрунтовано необхідність визначення таких стадій виконання 

адміністративного акта, як: 1) звернення адміністративного акта до 

виконання: скерування акта безпосередньому виконавцю, прийняття акта до 

виконання, вирішення питань, пов’язаних із виконанням акта; 2) 

безпосереднє виконання або передача матеріалів для примусового 

виконання: проведення виконавчих дій, відповідно до виду 

адміністративного акта, контроль за правильним і своєчасним виконанням 

адміністративного акта.  

Запропоновано під етапом звернення адміністративного акта до 

виконання розуміти адміністративно-процесуальну діяльність 

адміністративно-юрисдикційного органу (посадової особи) з метою 

доведення адміністративного акта до органу-виконавця (посадової особи) і 

прийняття останнім акта до свого провадження. Наголошено, що у випадку 

самостійного виконання органом, що прийняв адміністративний акт – її 

доведення до відома особи та роз’яснення останньому наслідків невиконання 

адміністративного акта, що зумовлює для сторін цих адміністративно-

виконавчих відносин виникнення відповідних прав і обов’язків. Визначено 

такі особливості етапу звернення адміністративного акта до виконання, як: 1) 

вказаний етап є процесуальною діяльністю, яку здійснюють у правовій 

формі, обов’язковий для особи й органа-виконавця (посадової особи) та 
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зумовлений юридично-владним, обов’язковим характером адміністративного 

акта; 2) звернення адміністративного акта до виконання можна вважати 

закінченим, якщо відбулося не лише доведення адміністративного акта до 

органа-виконавця (посадової особи), а й прийняття цим органом цього акта 

до свого провадження; 3) він може мати і спрощений порядок за умови, що 

юрисдикційний орган (посадова особа) сам уповноважений виконати 

адміністративний акт.  

11. Вказано, що чинне національне законодавство України не містить 

норм, які закріплюють вичерпний перелік підстав припинення 

адміністративного акта, проте відповідно до положень проєкту Закону 

України «Про адміністративну процедуру» підставами припинення 

адміністративним актом є: виконання адміністративного акта (реалізація 

права або виконання певної вимоги, тобто досягнення мети, заради якого акт 

був прийнятий); припинення дії адміністративного акта у зв’язку із 

закінченням строку чи з інших причин (адміністративний акт, виданий на 

певний строк, із закінченням цього строку перестає діяти, тому немає 

потреби спеціально його скасовувати; відкликання правомірного 

адміністративного акта адміністративним органом, що його видав; визнання 

недійсним протиправного адміністративного акта адміністративним органом, 

що його видав; скасування протиправного адміністративного акта в порядку 

адміністративного оскарження або судом.  

12. Визначено, що право оскарження адміністративного акта у порядку 

адміністративного судочинства належить виключно суб’єктам, на яких 

поширюється його дія, що обґрунтовується необхідністю встановлення 

процесуальних гарантій недопущення розгляду в судах позовів третіх осіб в 

інтересах (або всупереч інтересам) адресатів індивідуальних актів, що 

досягається законодавчо встановленими обмеженнями, які є пропорційними 

поставленій меті. 

Обґрунтовано, що фактично такі дії чи бездіяльність адміністративних 

органів взагалі перебувають поза межами судового контролю, тобто особа 
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реально та ефективно не може скористатися жодною наявною 

юрисдикційною формою захисту прав та свобод, що походить від змісту 

компетенції як судів адміністративної юрисдикції, так і Конституційного 

Суду України. Визначено, що адміністративний суд має юрисдикцію 

виключно стосовно питань законності, тобто відповідності таких дій чи 

бездіяльності нормативно-правовим положенням.  

Аргументовано, що з метою підвищення ефективності скасування та 

відкликання адміністративних актів в проєкті Закону України «Про 

адміністративну процедуру» закріплено два різних способи припинення дії 

актів: скасування та відкликання. Визначено, що скасуванню підлягатимуть 

неправомірні акти, а відкликанню – правомірні. При цьому суб’єктом 

відкликання може бути лише адміністративний орган, що прийняв акт, а 

суб’єктом скасування і адміністративний орган, що прийняв акт, і 

адміністративний орган вищого рівня, що наділений такими 

повноваженнями.  
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text 

320. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики: Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 

2010 р. № 996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-

п/card6#Public 

321. Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 р.: Закон 

України від 05 березня 2009 року №106-VI. URL: Відомості Верховної Ради 

України. 2009. № 29. ст.395. 

322. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон 

України від 21.12.2000 № 2180-III. Відомості Верховної Ради України. 1999. 

№ 46-47. ст.403 

323. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 1 

липня 2010 року № 2411-VI.  Відомості Верховної Ради України. 2010. № 40. 

Ст. 527. 
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324. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності: Закон України від 11 вересня 2003 року № 1160-IV. Відомості 

Верховної Ради України. 2004. № 9. ст. 79 

325. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в органах поліції : Наказ Міністерства 

внутрішніх справ України від 6 листопада 2015 р. № 1376. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15/paran11#n11. 

326. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, 

зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної 

і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, 

споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями 

метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також 

боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів : Наказ Міністерства 

внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 р. № 622. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98. 

327. Про затвердження Методології проведення антикорупційної 

експертизи» Наказ міністерства юстиції України. № 1380/5 від 23 червня 

2010 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1380323-10#Text 

328. Про затвердження Методології проведення антикорупційної 

експертизи: Наказ Міністерства юстиції України від 24.04.2017 № 1395/5. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1395323-17#n8.   

329. Про затвердження Національної антикорупційної стратегії на 

2011–2015 роки: Указ Президента України від 21 жовтня 2011 року № 

1001/2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001/2011#Text (втратив 

чинність) 

330. Про затвердження Переліку і Порядку надання інформаційних та 

інших послуг з використанням електронної інформаційної системи 

"Електронний Уряд": Наказ Державного комітету зв’язку та інформатизації 

України від 15 серпня 2003 року № 149. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1065-03#Text 
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331. Про затвердження плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії 

комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки: 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. №  83-р. 

URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-na-2019-

rik-z-realizaciyi-strategiyi-komunikaciyi-u-sferi-yevropejskoyi-integraciyi-na-

20182021-roki 

332. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади 

в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 

року № 591-р. 

333. Про затвердження Положення про Державне агентство з питань 

електронного урядування України: Постанова Кабінету Міністрів України від 

01.10.2014 року № 492. URL: https://regulation.gov.ua/documents/id10580 

334. Про затвердження Положення про Державну службу України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 667. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/667-2015-п#Text 

335. Про затвердження Положення про Державну службу фінансового 

моніторингу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 

2015 р. № 537. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-2015-п#n2 

336. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ 

України: Постанова Кабінету Мністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 878. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-п#Text 

337. Про затвердження Положення про Міністерство інфраструктури 

України: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. № 460. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/460-2015-п#Text 

338. Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров’я 

України: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 

267. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-п#Text 
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339. Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 

жовтня 2011 р. № 1141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1141-2011-

п#Text 

340. Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру 

нормативно-правових актів та користування ним: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 376. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376-2001-п#Text 

341. Про затвердження Порядку зберігання документованої інформації 

та її передавання центральному засвідчувальному органу в разі припинення 

діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 р. № 821. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/821-2018-п#Text 

342. Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України 

дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 219. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/219-2002-п/print 

343. Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на 

користування надрами: Постанова Кабінету Міністрів України від від 30 

травня 2011 р. № 615. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2011-

п#Text 

344. Про затвердження Порядку розгляду апеляцій на рішення органів 

сертифікації: Наказ Міністерства економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 17.06.2020 № 1141. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0805-20#Text 

345. Про затвердження Примірного положення про центр надання 

адміністративних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 

лютого 2013 р. № 118. Офіційний вісник України. 2013. № 16. Ст. 557.  

346. Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (у редакції 
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постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 р. № 1156). URL:  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-п. 

347.  Про затвердження Технічного регламенту морського обладнання: 

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України. URL: 

https://mtu.gov.ua/projects/316/ 

348. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11 січня 

2001 р. № 2210-ІІІ XIV. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 12. Ст. 

64. 

349. Про захист особи стосовно актів адміністративних органів влади : 

Резолюція (77) 31 Комітету Міністрів Ради Європи. URL: 

http://apelyacia.org.ua/content/rezolyuciya-77-31-komitetu-ministriv-pro-

zahistosobi-stosovno-aktiv-administrativnih 

350. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної 

реформи в Україні: Указ Президента України від 22 липня 1998 року № 

810/98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810/98#Text 

351. Про звернення громадян : Закон України від 2 жовтня 1996 р. № 

393/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 47. Ст. 256 

352. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27 лютого 2014 

року № 794-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 13. Ст. 222. 

353. Про Конституційний Суд України: Закон України від 13 липня 

2017 року 2136-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 35. Ст.376. 

354. Про концесію: Закон України від 3 жовтня 2019 року № 155-IX. 

Відомості Верховної Ради України. 2019. № 48. ст.325. 

355. Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів: Указ 

Президента України від 20.12.2017 № 449/2017. URL: 

https://www.president.gov.ua/documents/4492017-23382 

356. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України 

від 2 березня 2015 року № 222-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. 

№ 23. ст.158. 
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357. Про місцеве самоврядування : Закону України від 21 травня 1997 

р. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170. 

358. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квітня 

1999 р. № 586-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 20–21. Ст. 

190 

359. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Макаровій Тамарі Василівні: Рішення 

Рубіжанської міської ради №6/87 від 31.12.2020 р. URL: 

https://rmr.gov.ua/doc/13045/ 

360. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Анін Наталії Антонівні Рішення сесії Шумської 

міської ради Кременцького району Тернопільської області №2422 від 

23.01.2019 року. URL: https://shumska-gromada.gov.ua/docs/151238/ 

361. Про необхідність призначення на вакантну посаду заступника 

Голови Державного агентства рибного господарства України: Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2020 р. № 1664-р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1664-2020-р#Text 

362. Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, 

обігу та маркування органічної продукції: Закон України від 10 липня 2018 

року № 2496-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 36. Ст. 275. 

363. Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які 

видобуватимуться у межах ділянки Балаклійська, між Державою Україна та 

акціонерним товариством “Укргазвидобування” і визначення 

уповноваженого органу з питань реалізації Угоди: Розпорядження Кабінету 

Міністрів України ВІД 28 грудня 2020 р. № 1655-р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1655-2020-р#Text 

364. Про План заходів з реалізації Стратегії регіонального розвитку 

Хмельницької області на 2015-2017 роки: Рішення Хмельницької обласної 

ради від 28 травня 2015 року № 2-32/2015. URL: https://adm-

km.gov.ua//doc/doc37_strategy.pdf 
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365. Про призначення А. Богдана Главою Адміністрації Президента 

України: Указ Президента України від 21.05.2019 № 304/2019. URL:  

https://www.president.gov.ua/documents/3042019-27133 

366. Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної 

Ради України від 24 серпня 1991 року. Відомості Верховної Ради України. 

1991. № 38. Cт. 502. 

367. Про прожитковий мінімум: Закон України від 15 липня 1999 року 

№ 966-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-14#Text 

368. Про реалізацію Стратегії розвитку системи запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 30 серпня 2017 р. № 601-р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/601-2017-р#Text 

369. Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України від 17 

лютого 2011 р. № 3038-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 34. 

Ст. 343. 

370. Про розмежування повноважень між виконавчими органами 

Львівської міської ради: Ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 № 

777. URL: https://www8.city-

adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/a19074bb3a9b23eac2256ac40046fcb4/8ba9abc94a4

2d1b1c225800200497e32?OpenDocument  

371. Про свободу совісті та релігійні організації : Закон України від 23 

квітня 1991 р. № 987-XII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 25. Ст. 

283. 

372. Про соціальні послуги: Закон України 2671-VIII від 17.01.2019. 

Відомості Верховної Ради України. 2019. № 18. Ст. 73 

373. Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17 

червня 2014 року № 1508-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 

34. ст.1167. 
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374. Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020” : Указ 

Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua. 

375. Про судове рішення в адміністративній справі : Постанова 

Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20 травня 2013 р. № 7. 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0007760-13. 

376. Про схвалення Концепції державної політики у сфері захисту прав 

споживачів на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від  29 березня 2017 р. № 217-р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/217-2017-р#Text 

377. Про схвалення Концепції реалізації державної політики щодо 

соціального захисту населення та захисту прав дітей: Розпорядження 
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бути застосовано як 

оригінал: 

1) свідоцтва про 

право на спадщину; 

2) документа, який 
відповідно до 

законодавства може 

бути створений лише 

в одному 
оригінальному 

Доповнити чинну 
редакцію статті 8 

частиною п’ятою 

такого змісту: 

«Допустимим та 
таким, що відповідає 

вимогам чинного 

законодавства, є 
рішення у справі, що 

оформлено у формі 

електронного 

документу, яке 
прийнято на підставі 

електронних 

документів у 
машинозчитувальном

у форматі та/або 

даних національних 

електронних 
інформаційних 

ресурсів в 

автоматичному 
режимі». 

Стаття 8. Правовий 
статус електронного 

документа та його 

копії 

Юридична сила 

електронного 

документа не може 

бути заперечена 
виключно через те, 

що він має 

електронну форму. 

Допустимість 

електронного 

документа як доказу 
не може 

заперечуватися 

виключно на підставі 

того, що він має 

електронну форму. 

Електронний 

документ не може 
бути застосовано як 

оригінал: 

1) свідоцтва про 

право на спадщину; 

2) документа, який 
відповідно до 

законодавства може 

бути створений лише 

в одному 
оригінальному 
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примірнику, крім 
випадків існування 

централізованого 

сховища оригіналів 
електронних 

документів; 

3) в інших випадках, 
передбачених 

законом. 

Нотаріальне 
посвідчення 

цивільно-правової 

угоди, укладеної 

шляхом створення 
електронного 

документа 

(електронних 
документів), 

здійснюється у 

порядку, 

встановленому 

законом. 

 

примірнику, крім 
випадків існування 

централізованого 

сховища оригіналів 
електронних 

документів; 

3) в інших випадках, 
передбачених 

законом. 

Нотаріальне 
посвідчення 

цивільно-правової 

угоди, укладеної 

шляхом створення 
електронного 

документа 

(електронних 
документів), 

здійснюється у 

порядку, 

встановленому 

законом. 

Допустимим та 

таким, що відповідає 
вимогам чинного 

законодавства, є 

рішення у справі, що 

оформлено у формі 
електронного 

документу, яке 

прийнято на підставі 
електронних 

документів у 

машинозчитувальном

у форматі та/або 
даних національних 

електронних 

інформаційних 
ресурсів в 

автоматичному 

режимі. 

Проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» № 3475 

від 14.05.2020 
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Стаття 2. Визначення 

термінів 

1. У цьому 

Законі наведені 

нижче терміни 

вживаються в такому 
значенні: 

1) адміністратив

ний орган — орган 

виконавчої влади, 

орган влади 

Автономної 
Республіки Крим, 

орган місцевого 

самоврядування, їхня 
посадова особа, 

інший суб’єкт, який 

відповідно до закону 

уповноважений 
здійснювати 

публічно-владні 

управлінські функції; 

2) адміністратив

на справа (далі — 

справа) — справа, що 
стосується публічно-

правових відносин 

щодо забезпечення 
реалізації прав і 

законних інтересів 

особи та виконання 

нею визначених 
законом обов’язків, 

захисту її прав, 

свобод і законних 
інтересів, розгляд 

якої здійснюється 

адміністративним 

органом (суб’єктом 
розгляду скарги) у 

порядку 

адміністративного 
провадження; 

Доповнити пунктом 
11 частину першу 

статті 2 таким 

положенням: 
«адміністративний 

договір – це 

публічний договір 

приєднання, змістом 
якого є реалізація 

управлінських 

функцій, пов’язаних із 

наданням публічних 
послуг, забезпеченням 

ефективності 

використання 
публічного майна, що 

укладається між 

суб’єктом владних 

повноважень за 
ініціативою 

невладного 

суб’єкта». 
 

Стаття 2. Визначення 

терімінів 

1. У цьому 

Законі наведені 

нижче терміни 

вживаються в такому 
значенні: 

1) адміністратив

ний орган — орган 

виконавчої влади, 

орган влади 

Автономної 
Республіки Крим, 

орган місцевого 

самоврядування, їхня 
посадова особа, 

інший суб’єкт, який 

відповідно до закону 

уповноважений 
здійснювати 

публічно-владні 

управлінські функції; 

2) адміністратив

на справа (далі — 

справа) — справа, що 
стосується публічно-

правових відносин 

щодо забезпечення 
реалізації прав і 

законних інтересів 

особи та виконання 

нею визначених 
законом обов’язків, 

захисту її прав, 

свобод і законних 
інтересів, розгляд 

якої здійснюється 

адміністративним 

органом (суб’єктом 
розгляду скарги) у 

порядку 

адміністративного 
провадження; 
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3) адміністратив

ний акт — рішення 

індивідуальної дії, 
прийняте 

адміністративним 

органом, спрямоване 

на набуття, зміну, 
припинення чи 

реалізацію прав або 

обов’язків особи 
(осіб); 

4) адміністратив

не провадження — 
урегульований 

адміністративною 

процедурою процес 
розгляду справи, 

прийняття та 

виконання 

адміністративного 
акта; 

5) адміністратив

на процедура — 

визначений 

законодавством 

порядок здійснення 
адміністративного 

провадження; 

 

6) публічний 

інтерес — інтерес 

держави, суспільства, 

територіальної 

громади, а також 
важливі для значної 

кількості осіб 

інтереси та потреби; 

7) дискреційне 

повноваження — 

повноваження, надане 
законом 

адміністративному 

3) адміністратив

ний акт — рішення 

індивідуальної дії, 
прийняте 

адміністративним 

органом, спрямоване 

на набуття, зміну, 
припинення чи 

реалізацію прав або 

обов’язків особи 
(осіб); 

4) адміністратив

не провадження — 
урегульований 

адміністративною 

процедурою процес 
розгляду справи, 

прийняття та 

виконання 

адміністративного 
акта; 

5) адміністратив

на процедура — 

визначений 

законодавством 

порядок здійснення 
адміністративного 

провадження; 

 

6) публічний 

інтерес — інтерес 

держави, суспільства, 

територіальної 

громади, а також 
важливі для значної 

кількості осіб 

інтереси та потреби; 

7) дискреційне 

повноваження — 

повноваження, надане 
законом 

адміністративному 
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органу діяти на 
власний розсуд при 

прийнятті рішення 

або обирати один із 
можливих варіантів 

рішення відповідно 

до закону та мети, з 

якою таке 
повноваження 

надано; 

8) особа — 

фізична особа 

(громадянин України, 

іноземець чи особа 
без громадянства), в 

тому числі фізична 

особа — підприємець, 
громадське 

об’єднання, що не має 

статусу юридичної 

особи, юридична 
особа, створена згідно 

із законодавством 

України, 

законодавством 
іноземної держави 

або на підставі 

міжнародного 
договору, а також 

інший суб’єкт, який 

згідно із 

законодавством 
України може бути 

учасником 

адміністративного 
провадження; 

9) процедурна 

дія — дія 
адміністративного 

органу, передбачена 

адміністративною 
процедурою; 

10) процедурне 

рішення — рішення 

органу діяти на 
власний розсуд при 

прийнятті рішення 

або обирати один із 
можливих варіантів 

рішення відповідно 

до закону та мети, з 

якою таке 
повноваження 

надано; 

8) особа — 

фізична особа 

(громадянин України, 

іноземець чи особа 
без громадянства), в 

тому числі фізична 

особа — підприємець, 
громадське 

об’єднання, що не має 

статусу юридичної 

особи, юридична 
особа, створена згідно 

із законодавством 

України, 

законодавством 
іноземної держави 

або на підставі 

міжнародного 
договору, а також 

інший суб’єкт, який 

згідно із 

законодавством 
України може бути 

учасником 

адміністративного 
провадження; 

9) процедурна 

дія — дія 
адміністративного 

органу, передбачена 

адміністративною 
процедурою; 

10) процедурне 

рішення — рішення 
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адміністративного 
органу, передбачене 

адміністративною 

процедурою, 
прийняттям якого 

справа не 

вирішується по суті. 

 

адміністративного 
органу, передбачене 

адміністративною 

процедурою, 
прийняттям якого 

справа не 

вирішується по суті;  

11) 
адміністративний 

договір – це 

публічний договір 

приєднання, змістом 
якого є реалізація 

управлінських 

функцій, пов’язаних із 
наданням публічних 

послуг, забезпеченням 

ефективності 

використання 
публічного майна, що 

укладається між 

суб’єктом владних 
повноважень за 

ініціативою 

невладного суб’єкта. 

Стаття 66. Форма 

адміністративного 

акта 

1. Адміністративни

й акт повинен мати 

письмову (електронну 
або паперову) форму. 

Як виняток, у 

невідкладних 
випадках з метою 

запобігання явній 

загрозі життю, 

здоров’ю громадян, 
цінному майну або 

громадській безпеці 

адміністративний акт 
може бути прийнятий 

в усній формі.  

2. Якщо не 

встановлено інше, 

1) Доповнити 

положення частини 
третьої статті 66 

абзацом третім такого 

змісту: 

«Допускається 
ухвалення 

адміністративного 

акта в усній формі 
без застосування 

вимоги щодо його 

подальшого 

документарного 
оформлення у разі, 

якщо зміст 

адміністративного 
акта виконується в 

момент його 

проголошення». 

2) Доповнити статтю 

Стаття 66. Форма 

адміністративного 

акта 

1. Адміністративни

й акт повинен мати 

письмову (електронну 
або паперову) форму. 

Як виняток, у 

невідкладних 
випадках з метою 

запобігання явній 

загрозі життю, 

здоров’ю громадян, 
цінному майну або 

громадській безпеці 

адміністративний акт 
може бути прийнятий 

в усній формі.  

2. Якщо не 

встановлено інше, 
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письмовий 
адміністративний акт 

приймається в 

електронній формі в 
машинозчитувальном

у форматі. 

Адміністративний 

акт в електронній 
формі оформлюється 

відповідно до вимог 

законодавства про 

електронні документи 
та електронний 

документообіг. 

Адміністративний 
акт у паперовій формі 

підписується 

уповноваженою 

посадовою особою 
(особами) та 

скріплюється 

печаткою, якщо інше 
не передбачено 

законодавством. 

3. Усний 

адміністративний акт 
фіксується в 

матеріалах справи та 

доводиться до відома 
учасників 

адміністративного 

провадження шляхом 

усного повідомлення 
із зазначенням суті 

рішення, їх права на 

письмове 
підтвердження 

адміністративного 

акта, а також 

способів, порядку і 
строків оскарження 

акта. 

Учасник 
адміністративного 

провадження або 

66 абзацом четвертим 
такого змісту: 

«Адміністративний 

акт має містити 
реквізити 

адміністративного 

органу, що його 

видав, реквізити 
виконавця 

адміністративного 

акта (у разі якщо він 

не збігається із 
видавником акта), а 

також особи, 

інтереси та права 
якої пов’язується із 

виконанням 

адміністративного 

акта». 
 

письмовий 
адміністративний акт 

приймається в 

електронній формі в 
машинозчитувальном

у форматі. 

Адміністративний 

акт в електронній 
формі оформлюється 

відповідно до вимог 

законодавства про 

електронні документи 
та електронний 

документообіг. 

Адміністративний 
акт у паперовій формі 

підписується 

уповноваженою 

посадовою особою 
(особами) та 

скріплюється 

печаткою, якщо інше 
не передбачено 

законодавством. 

Адміністративний 

акт має містити 
реквізити 

адміністративного 

органу, що його 
видав, реквізити 

виконавця 

адміністративного 

акта (у разі якщо він 
не збігається із 

видавником акта), а 

також особи, 
інтереси та права 

якої пов’язується із 

виконанням 

адміністративного 
акта. 

3. Усний 

адміністративний акт 
фіксується в 

матеріалах справи та 
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інша особа, прав, 
законних інтересів чи 

обов’язків якої 

стосується 
адміністративний акт, 

має право вимагати 

від адміністративного 

органу письмової 
форми 

адміністративного 

акта, прийнятого в 

усній формі. У 
такому разі 

адміністративний акт 

у письмовій формі 
повинен бути 

наданий особі 

невідкладно, а за 

наявності 
обґрунтованих 

причин, які 

доводяться до її 
відома в письмовій 

формі, — не пізніше 

п’яти робочих днів з 

дня подання особою 
відповідної заяви. 

 

доводиться до відома 
учасників 

адміністративного 

провадження шляхом 
усного повідомлення 

із зазначенням суті 

рішення, їх права на 

письмове 
підтвердження 

адміністративного 

акта, а також 

способів, порядку і 
строків оскарження 

акта. 

Учасник 
адміністративного 

провадження або 

інша особа, прав, 

законних інтересів чи 
обов’язків якої 

стосується 

адміністративний акт, 
має право вимагати 

від адміністративного 

органу письмової 

форми 
адміністративного 

акта, прийнятого в 

усній формі. У 
такому разі 

адміністративний акт 

у письмовій формі 

повинен бути 
наданий особі 

невідкладно, а за 

наявності 
обґрунтованих 

причин, які 

доводяться до її 

відома в письмовій 
формі, — не пізніше 

п’яти робочих днів з 

дня подання особою 
відповідної заяви. 

Допускається 
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ухвалення 
адміністративного 

акта в усній формі 

без застосування 
вимоги щодо його 

подальшого 

документарного 

оформлення у разі, 
якщо зміст 

адміністративного 

акта виконується в 

момент його 
проголошення. 

Стаття 70. Набрання 

чинності 

адміністративним 

актом 

1. Адміністративний 
акт набирає чинності 

стосовно адресата або 

заінтересованої особи 
з моменту доведення 

його до відома 

відповідної особи, 

якщо пізніший термін 
набрання ним 

чинності не 

передбачено 
законодавством або 

самим 

адміністративним 

актом. 

2. Адміністративний 

акт набирає чинності 
стосовно адресата або 

заінтересованої особи 

з тим змістом, з яким 

він доводиться до 
відома відповідної 

особи. 

Замінити у статті 70  

термін «набрання 

чинності» на 
«введення в дію», 

термін «набирає 

чинності» на 

«набуває дії» 

Стаття 70. Введення 

в дію 

адміністративним 

актом 

1. Адміністративний 
акт набуває дії 

стосовно адресата або 

заінтересованої особи 
з моменту доведення 

його до відома 

відповідної особи, 

якщо пізніший термін 
набуття ним дії не 

передбачено 

законодавством або 
самим 

адміністративним 

актом. 

2. Адміністративний 

акт набуває дії 

стосовно адресата або 
заінтересованої особи 

з тим змістом, з яким 

він доводиться до 

відома відповідної 
особи. 

Норма відсутня 

Доповнити статтею 

73-1 «Оспорювані 

Стаття 73-1 

«Оспорювані 
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адміністративні 

акти. 

Оспорюваними 

адміністративними 
актами є рішення 

адміністративного 

органу, що 

суперечать реалізації 
публічного інтересу 

суспільства, 

протирічать законним 

охоронюваним 
інтересам приватних 

осіб, не відповідають 

вимогам законності 
та верховенства 

права. 

До оспорюваних 

адміністративних 
актів також 

відносяться акти, 

прийняття яких не 
спрямовано на 

виникнення, зміну чи 

припинення 

правовідносин, 
пов’язаних із 

забезпеченням 

реалізації та захисту 
суб’єктивних 

публічних прав 

приватної особи». 

 

адміністративні 

акти. 

Оспорюваними 

адміністративними 
актами є рішення 

адміністративного 

органу, що 

суперечать реалізації 
публічного інтересу 

суспільства, 

протирічать законним 

охоронюваним 
інтересам приватних 

осіб, не відповідають 

вимогам законності 
та верховенства 

права. 

До оспорюваних 

адміністративних 
актів також 

відносяться акти, 

прийняття яких не 
спрямовано на 

виникнення, зміну чи 

припинення 

правовідносин, 
пов’язаних із 

забезпеченням 

реалізації та захисту 
суб’єктивних 

публічних прав 

приватної особи. 
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Проєкт Закону України «Про оптимізацію застосування 

адміністративних актів в Україні» 

 

Верховна Рада України постановляє: 

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України та їх проєктів: 

1. до Закону України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» від 22 травня 2003 року № 851-IV: 

- Доповнити чинну редакцію статті 8 частиною п’ятою такого змісту: 

«Допустимим та таким, що відповідає вимогам чинного 

законодавства, є рішення у справі, що оформлено у формі електронного 

документу, яке прийнято на підставі електронних документів у 

машинозчитувальному форматі та/або даних національних електронних 

інформаційних ресурсів в автоматичному режимі». 

2. до проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру» № 

3475 від 14.05.2020: 

-доповнити пунктом 11 частину першу статті 2 таким положенням:  

«адміністративний договір – це публічний договір приєднання, змістом 

якого є реалізація управлінських функцій, пов’язаних із наданням публічних 

послуг, забезпеченням ефективності використання публічного майна, що 

укладається між суб’єктом владних повноважень за ініціативою невладного 

суб’єкта»; 

- доповнити положення частини третьої статті 66 абзацом третім такого 

змісту: 

«Допускається ухвалення адміністративного акта в усній формі без 

застосування вимоги щодо його подальшого документарного оформлення у 

разі, якщо зміст адміністративного акта виконується в момент його 

проголошення»; 

- доповнити статтю 66 абзацом четвертим такого змісту: 
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«Адміністративний акт має містити реквізити адміністративного 

органу, що його видав, реквізити виконавця адміністративного акта (у разі 

якщо він не збігається із видавником акта), а також особи, інтереси та 

права якої пов’язується із виконанням адміністративного акта». 

- замінити у статті 70  термін «набрання чинності» на «введення в дію», 

термін «набирає чинності» на «набуває дії»; 

- доповнити статтею 73-1 «Оспорювані адміністративні акти»: 

«Оспорюваними адміністративними актами є рішення 

адміністративного органу, що суперечать реалізації публічного інтересу 

суспільства, протирічать законним охоронюваним інтересам приватних 

осіб, не відповідають вимогам законності та верховенства права. 

До оспорюваних адміністративних актів також відносяться акти, 

прийняття яких не спрямовано на виникнення, зміну чи припинення 

правовідносин, пов’язаних із забезпеченням реалізації та захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи». 

II. Прикінцеві та перехідні положення  

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

  



464 

Пояснювальна записка до проєкту Закону України «Про 

оптимізацію застосування адміністративних актів в Україні» 

 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України ««Про 

оптимізацію застосування адміністративних актів в Україні» 

 

Загальні питання адміністративно-правового регулювання публічного 

управління в різних сферах і галузях були предметом досліджень багатьох 

вітчизняних адміністративістів, зокрема В. Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, 

К. К. Афанасьєва, В. М. Бевзенка, Ю. П. Битяка, Л. Р. Білої-Тіунової, 

М. Ю. Віхляєва, В. М. Гаращука, Є. А. Гетьмана, І. П. Голоснічeнка, 

І. С. Гриценка, Н. Л. Губерської, Є. В. Додіна, Т. Є. Кагановської, 

Р. А. Калюжного, С. В. Ківалова, Л. П. Коваленко, Н. В. Коваленко, 

І. Б. Коліушка, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, 

О. В. Константого, С. О. Кузніченка, О. В. Кузьменко, Є. В. Курінного, 

Д. М. Лук’янця, Р. С. Мельника, О. І. Миколенка, О. М. Музичука, 

Н. Р. Нижник, О. І. Остапенка, Д. В. Приймаченка, А. О. Селіванова, 

В. П. Тимощука, М. М. Тищенка, Х. П. Ярмакі та ін. Однак, попри наявні 

здобутки вказаних правників, поза увагою здійснених досліджень залишено 

проблеми досягнення принципів соціального партнерства як складових 

процедури розробки та ухвалення адміністративних актів, пошуку напрямів 

сприяння розвитку цифрової економіки, електронного урядування та 

електронної демократії, що має в тому числі досягатися шляхом перегляду 

підходів до розуміння адміністративних актів, форми їх ухвалення та 

процедури виконання. Враховуючи викладене, безспірною видається не 

тільки актуальність, але й доцільність і своєчасність проведення наукового 

дослідження за обраним напрямком.  
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Таким чином, необхідність забезпечення ефективності вирішення 

теоретико-прикладних проблем застосування адміністративних актів, 

недостатня розробленість теоретичних положень щодо управлінської 

складової державної політики з цих питань, недосконалість її правового 

регулювання обумовлюють актуальність оптимізації механізму їх 

нормативно-правового регулювання. 

 

2. Цілі і завдання змін до нормативно-правових актів 

Завданням проекту є удосконалення механізму застосування 

адміністративних актів.  

 

3. Загальна характеристика та основні положення змін до 

нормативно-правових актів 

 

З метою удосконалення механізмів застосування адміністративних 

актів внести зміни : 

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України та їх проєктів: 

1. до Закону України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» від 22 травня 2003 року № 851-IV: 

- Доповнити чинну редакцію статті 8 частиною п’ятою такого змісту: 

«Допустимим та таким, що відповідає вимогам чинного 

законодавства, є рішення у справі, що оформлено у формі електронного 

документу, яке прийнято на підставі електронних документів у 

машинозчитувальному форматі та/або даних національних електронних 

інформаційних ресурсів в автоматичному режимі». 

2. до проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру» № 

3475 від 14.05.2020: 

-доповнити пунктом 11 частину першу статті 2 таким положенням:  

«адміністративний договір – це публічний договір приєднання, змістом 

якого є реалізація управлінських функцій, пов’язаних із наданням публічних 
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послуг, забезпеченням ефективності використання публічного майна, що 

укладається між суб’єктом владних повноважень за ініціативою невладного 

суб’єкта»; 

- доповнити положення частини третьої статті 66 абзацом третім такого 

змісту: 

«Допускається ухвалення адміністративного акта в усній формі без 

застосування вимоги щодо його подальшого документарного оформлення у 

разі, якщо зміст адміністративного акта виконується в момент його 

проголошення»; 

- доповнити статтю 66 абзацом четвертим такого змісту: 

«Адміністративний акт має містити реквізити адміністративного 

органу, що його видав, реквізити виконавця адміністративного акта (у разі 

якщо він не збігається із видавником акта), а також особи, інтереси та 

права якої пов’язується із виконанням адміністративного акта». 

- замінити у статті 70  термін «набрання чинності» на «введення в дію», 

термін «набирає чинності» на «набуває дії»; 

- доповнити статтею 73-1 «Оспорювані адміністративні акти»: 

«Оспорюваними адміністративними актами є рішення 

адміністративного органу, що суперечать реалізації публічного інтересу 

суспільства, протирічать законним охоронюваним інтересам приватних 

осіб, не відповідають вимогам законності та верховенства права. 

До оспорюваних адміністративних актів також відносяться акти, 

прийняття яких не спрямовано на виникнення, зміну чи припинення 

правовідносин, пов’язаних із забезпеченням реалізації та захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи». 
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4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового 

регулювання 

Вимагається внесення змін до Закону України «Про електронні 

документи та електронний документообіг» від 22 травня 2003 року № 851-IV; 

до  Закону України «Про адміністративну процедуру» № 3475 від 14.05.2020. 

Реалізація положень поданого законопроекту внесення змін до інших 

законів не потребує. 

5. Фінансово-економічне обґрунтування  

Реалізація положень законопроекту не впливатиме на видаткову та 

прибуткову частини державного або місцевих бюджетів. 

 

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та 

інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття 

Реалізація норм законопроекту призведе до належного рівня 

законодавчої техніки, оптимізує реалізацію механізмів застосування 

адміністративних актів. 
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Додаток В 

Проєкт Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про забезпечення Концепції правової ефективності застосування 

адміністративних актів» 

 

Дія цієї Концепції поширюється на суспільні відносини, пов’язані з 

застосуванням адміністративних актів в Україні.  

У цій Концепції терміни, що вживаються, мають такі значення:  

− адміністративний акт – це рішення суб’єкту владних повноважень 

(органа державної влади, органа місцевого самоврядування, іншого суб’єкта, 

уповноваженого на здійснення публічно-управлінських функцій) у 

індивідуальній адміністративній справі, що проголошено в усній (словесній) 

формі, в письмовій документарній чи електронній формах, в автоматичному 

режимі (на підставі отриманих документів у машинозчитуваному форматі), в 

результаті якого виникають, змінюються чи припиняються відносини у 

публічно-сервісної, контрольно-наглядової, інформаційно-орієнтовної 

сферах суспільного життя; 

– процедура із застосування адміністративного акта – регламентований 

адміністративно-правовими нормами порядок діяльності органів публічної 

адміністрації із розгляду заяви фізичної або юридичної особи щодо 

виконання рішення уповноваженого органу, спрямованої на забезпечення її 

прав і законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом 

обов’язків, на засадах адміністративної сервісності; 

- адміністративна сервісність – принцип здійснення публічного 

управління, що полягає у вжитті заходів, спрямованих на налагодження 

соціально-партнерських взаємовідносин між суб’єктом владних повноважень 

та приватної особою, що передбачає забезпечення обслуговуючого характеру 

прийняття управлінських рішень, дотримання вимог прозорості, відкритості 

адміністративних процедур, впровадженні ідеї електронного 

адміністрування; 
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− електронний адміністративний акт – є рішення субєкта владних 

повноважень у справі, що оформлено у формі електронного документу, яке 

прийнято на підставі електронного звернення (заяви) у 

машинозчитувальному форматі та/або даних національних електронних 

інформаційних ресурсів в автоматичному режимі; 

− оспорювані адміністративні акти - це рішення адміністративного 

органу, що можуть бути визнані у судовому порядку недійсними у разі їх 

невідповідності вимогам реалізації публічного інтересу суспільства, 

законним охоронюваним інтересам приватних осіб, вимогам законності та 

верховенства права;  

- нікчемні адміністративні акти – це рішення адміністративного 

органу, які є недійсними з моменту його ухвалення; 

− відповідальність публічних службовців за порушення процедури 

прийняття адміністративного акта – це вид гарантії забезпечення законності 

здійснення функцій публічного управління в Україні, що застосовується у 

порядку, визначеного чинним законодавством, за видання неправомірного 

адміністративного акта, ненадання публічних послуг, чи інші форми 

неналежного здійснення покладених на нього компетенційних обов’язків; 

−  правова ефективність адміністративного акта – досягнення мети та 

задач рішення суб’єкта владних повноважень, що досягаються в наслідок 

застосування його положень;  

 

Проблеми, на розв’язання яких спрямована Концепція правової 

ефективності застосування адміністративних актів в Україні  

У демократично розвинених країнах визначальним фактором розвитку 

громадянського суспільства є дієвий, налагоджений механізм здійснення 

фугкцій публічного управління, що має базуватися на здійсненні покладених 

на субєктів владних повноважень задач на засадах дотримання вимог 

«адміністративної сервісності» їх діяльності. Саме тому обраний Україною 

шлях до Європейського Союзу вимагає кардинальних перетворень і 
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реформування наявної системи надання публічних послуг. Проголошення 

положень Указу Президента України від 22 липня 1998 року № 810/98 «Про 

заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» 

побудова сервісної, демократичної держави є її основним завданням. Одним з 

«інструментів» держави в цій діяльності є адміністративний акт.  

Основою забезпечення правової ефективності адміністративних актів є 

концепція служіння держави громадянину та людині. Нині публічне 

адміністрування застосування адміністративних актів породжує необхідність 

створення умов для реалізації процедури прийняття та виконання 

адміністративних актів на засадах соціального партнерствав та соціальної 

відповідальності адміністративного органа, запровадження електронної 

форми взаємодії із суб’єктом звернення.  

Утім, незважаючи на певні позитивні зрушення в окремих сферах 

здійснення функцій публічного управління, необхідно підкреслити наявність 

ряду суттєвих недоліків, що зумовлює потребу його вдосконалення, тобто 

вироблення нових підходів, їх апробації як у правотворчій, так і в 

правозастосовчій діяльності відповідних суб’єктів.  

Для забезпечення правової ефективності застосування 

адміністративних актів необхідно розв’язати такі проблеми:  

– відсутність законодавчого закріплення адміністративно-процедурних 

аспектів застосування адміністративних актів;  

– відсутність дієвої системи здійснення публічного управління в 

електронній формі, що знижує рівень проявів корупційних ризиків, які 

виникають підчас безпосереднього контакту із суб’єктом видання 

адміністративного акта;  

– відсутність налагодженої системи інформаційної взаємодії між 

органами державної влади та місцевого самоврядування, що призводить до 

затягування розгляду та вирішення адміністративної справи;  

– проблема децентралізації системи виконання публічно-владних 

повноважень;  
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– проблема законодавчого визначення повноважень суб’єктів розгляду 

та вирішення адміністративних справ, що проявляється в дублюванні 

функцій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;  

– нормативно-правова неврегульованість системи гарантій гарантій 

забезпечення законності застосування адміністративних актах в Україні;  

– низька ефективність законодавчого закріплення механізму здійснення 

функцій громадського контролю у сфері реалізації публічно-управлінських 

функцій;  

– проблема вироблення на законодавчому рівні питання критеріїв та 

стандартів якості адміністративних актів.  

Мета і завдання Концепції правової ефективності застосування 

адміністративних актів в Україні  

Метою цієї Концепції є організація цілеспрямованої діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації для формування ефективної системи, 

механізму застосування адміністративних актів в Україні.  

Завданням цієї Концепції є визначення перспективних напрямів 

подальшого розвитку механізму застосування адміністративних актів в 

Україні.  

Шляхи і способи розв’язання проблем, строки реалізації Концепції 

правової ефективності застосування адміністративних актів в Україні  

Для досягнення мети та вирішення завдання, передбачених цією 

Концепцією, необхідно забезпечити виконання комплексних заходів за 

такими напрямами:  

1) прийняття таких законів, як: «Про адміністративну процедуру», 

«Про нормативно-правові акти», «Про систему інструментів здійснення 

публічного управління», «Про електронне публічне управління»; «Про 

громадський контроль» тощо;  

2) визначення критеріїв правової ефективності застосування 

адміністративних актів в Україні (за суб’єктом, видом, платою тощо);  
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3) децентралізація функцій органів місцевого самоврядування з 

застосування адміністративних актів;  

4) запровадження прийняття адміністративних актів у 

машинозчитуваному (автоматичному) форматі, що сприятиме подоланню 

корупційних проявів;  

6) розмежування повноважень суб’єктів публічної адміністрації з з 

видання адміністративних актів з метою підвищення якості здійснення 

публічного управління; усунення дублювання функцій, відповідних колізій у 

правозастосовчій діяльності тощо;  

7) визначення меж здійснення дискреційних повноважень при розгляді 

та вирішенні адміністративних справ;  

8) створення ефективної системи гарантій забезпечення законності та 

правомірності адміністративних актів в Україні (контроль надання публічних 

послуг; оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної 

адміністрації з надання публічних послуг; відповідальність публічних 

службовців за застосування адміністративних актів);  

9) розробка конкретних заходів щодо запровадження електронного 

документообігу, електронного підпису, захисту каналів зв’язку з надання 

виконання адміністративних актів. 

Для вирішення проблем, що перешкоджають розвитку надання 

публічних послуг в електронній формі, необхідно:  

1) забезпечуючи єдину авторизацію і використання єдиного особистого 

кабінету приватних осіб як суб’єктів звернення, оптимізація інформаційного 

змісту офіційних сайтів органів публічної адміністрації, створення супутніх 

консультаційних сервісів з метою забезпечення ідеї дотримання вимог 

адміністративної сервісності;  

2) затвердити вимоги та процедури застосування адміністративних 

актів в електронній формі, забезпечивши доступ до повноцінної реалізації 

функцій громадського контролю, за допомогою статистичних даних та 
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соціологічного дослідження, що є необхідною умовою для успішної сервісної 

та демократичної держави;  

3) на законодавчому рівні створити Єдиний державний реєстру 

адміністративних актів з метою усунення прояів дублювання повноважень 

органів державної влади та місцевого самоврядування.  

 

Строк реалізації Концепції: 2020-2022 рр.  

Очікувані результати реалізації Концепції правової ефективності 

застосування адміністративних актів в Україні  

Реалізація Концепції дасть змогу досягнути в майбутньому таких 

результатів:  

1) створити зручні умови для отримання суб’єктами звернень 

своєчасного та об’єктивного врегулювання індивідуальних адміністративних 

справ;  

2) визначить нормативно-правову основу для здійснення функції 

громадського контролю, що сприятиме підвищенню рівня правової 

активності суспільства;  

3) забезпечити прозорість та відкритів функціонування суб’єктів 

публічної адміністрації із застосування адміністративних актів;  

4) зменшити рівень корупційних ризиків у процесі застосування 

адміністративних актів;  

5) підвищити якість виконання положень адміністративних актів. 
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Додаток Г 

Акти впровадження 
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