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АНОТАЦІЯ 

 

Бєлінгіо В. О. Організаційно-правові засади захисту прав громадян 

суб’єктами публічної адміністрації. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 2020. 

Вибір теми дослідження зумовлений її актуальністю як для науки 

адміністративного права, так і для правотворчої, правозастосовної діяльності. 

Питання захисту прав громадян належить до наріжних каменів юриспруденції в 

цілому. Особливо гостро в сучасних умовах постає питання захисту прав громадян 

суб’єктами публічної адміністрації, з огляду на те, що громадяни все частіше 

вступають у правовідносини з органами публічної влади, органами місцевого 

самоврядування, їх посадовими особами, а відтак значно збільшується ризик 

порушення прав громадян. 

Наукова новизна отриманих результатів дозволяє подальшому висвітленню 

теоретико-правових засад розвитку правового захисту прав громадян суб’єктами 

публічної адміністрації. В результаті проведеного дослідження автором 

сформульовано низку нових наукових висновків, запропоновано шляхи 

вдосконалення організаційно-правових засад захисту прав громадян суб’єктами 

публічної адміністрації. 

У роботі розглянуто історичний аспект виникнення, становлення та 

розвитку інститут захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації на 

території України, виділено періоди української історії у сфері захисту прав 

громадян.  

У дисертації розкрито наукові підходи до визначення поняття «публічна 

адміністрація», запропоновано власне визначення, як системи органів виконавчої 
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влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, яким делеговані 

повноваження органами виконавчої влади або органами місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб, які виконують адміністративні функції в 

інтересах суспільства з метою реалізації державної політики, спрямованої на 

забезпечення та захист прав громадян. Наведено перелік органів, які можна 

включити до публічної адміністрації, та зроблено висновок про його 

невичерпність, з урахуванням того, що адміністративні функції в інтересах 

суспільства з метою приведення у виконання державної політики, спрямованої на 

забезпечення та захист прав громадян, можуть виконувати суб’єкти публічного та 

приватного права. Окремо приділено увагу принципам діяльності публічної 

адміністрації, зокрема, тим, що були прийняті Радою Європи, проаналізовано 

підходи до їх класифікації. Запропоновано авторський підхід до визначення 

принципів діяльності публічної адміністрації, спрямованих на захист прав 

громадян суб’єктами публічної адміністрації, шляхом їх поділу на: 1) загальні 

принципи; 2) організаційні принципи. 

Досліджено сутність принципів адміністративної процедури через їх 

класифікацію на загальні та спеціальні за авторським критерієм: спрямованість дії 

принципів на захист прав громадян суб’єктами публічної адміністрації. 

До загальних принципів адміністративної процедури, застосування яких 

спрямовано на захист прав громадян суб’єктами публічної адміністрації, автором 

віднесено: 1) принцип верховенства права; 2) принцип зв'язаності публічної 

адміністрації правовим законом; 3) принцип рівності, або принцип 

недискримінації; 4) принцип гласності та відкритості; 5) принцип захисту 

законних очікувань, або обов'язок публічної адміністрації діяти справедливо; 6) 

принцип захисту персональних даних; 7) принцип правової визначеності. 

До спеціальних принципів адміністративної процедури, застосування яких 

спрямовано на захист прав громадян суб’єктами публічної адміністрації, 

зараховано: 1) принцип ефективності; 2) принцип презумпції правомірності дій та 

вимог особи; 3) принцип пропорційності; 4) принцип «мовчазної згоди», 5) 
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принцип заборони зловживання формальними вимогами; 6) допомога і 

представництво; 7) зазначення засобів правового захисту. Вперше пропонується 

до спеціальних принципів адміністративної процедури включити групу 

організаційних принципів діяльності публічної адміністрації, а саме: право бути 

вислуханим; право бути проінформованим; обов'язок викласти підстави для 

прийняття рішення; принцип співмірно запитуваних документів; принцип 

своєчасності; принцип оскаржуваності. 

Здійснено аналіз доктринальних підходів до визначення поняття 

«адміністративна процедура» та запропоновано адміністративну процедуру 

розглядати як врегульований адміністративно-процедурними нормами порядок 

вчинення послідовних дій суб’єктами публічної адміністрації шляхом розгляду та 

розв’язання індивідуальних справ фізичних та юридичних осіб з метою 

забезпечення та захисту їх прав та свобод. 

Звернуто увагу на проблематику правового регулювання адміністративно-

процедурної діяльності в Україні, а саме на недосконалість законодавчої бази, яка 

включає в себе велику кількість кодексів, законів та підзаконних нормативно-

правових актів, що призводить до плутанини та складності її сприйняття 

громадянами. Розглянуто моделі систематизації адміністративно-процедурного 

законодавства та доведено доцільність систематизації адміністративно-

процедурного законодавства шляхом прийняття єдиного нормативно-правового 

акту, – закону про адміністративну процедуру, як це було зроблено в більшості 

європейських країн (Австрія, Іспанія, Німеччина, Італія, Угорщина, Нідерланди, 

Естонія). Обґрунтовано необхідність збереження дії спеціального законодавства, 

яке має бути приведене у відповідність до єдиного нормативно-правового акту. 

Досліджено проблемні питання, пов’язані з реалізацією громадянами права 

на адміністративне оскарження в контексті Закону України «Про звернення 

громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР. У зв’язку з чим, обґрунтовано 

необхідність внесення змін та доповнень до Закону України «Про звернення 

громадян».  
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Констатується, що умовою подальшої співпраці України з Європейським 

Союзом є поступова імплементація acquis communautarie (правова система 

Європейського Союзу, яка включає акти законодавства Європейського Союзу (але 

не обмежується ними), прийняті в рамках Європейського співтовариства, 

Спільної зовнішньої політики та політики безпеки і Співпраці у сфері юстиції та 

внутрішніх справ [1]) до національного законодавства шляхом апроксимації, яка 

сприятиме ефективному та неухильному захисту прав громадян з боку суб'єктів 

публічної адміністрації. 

В дисертації досліджено законодавство зарубіжних країн, зокрема, 

Нідерландів, Естонії та Грузії, розглянуто проблеми організаційного та правового 

захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації в Україні, 

запропоновано шляхи їх вдосконалення. Зокрема, дисертантом пропонується 

закріпити в українському законодавстві: термін «публічна адміністрація» та 

визначити органи, які можуть бути до неї віднесені, а також принципи, спрямовані 

на захист прав громадян суб'єктами публічної адміністрації. 

Ключові слова: захист прав громадян, публічна адміністрація, засоби 

захисту прав, принципи публічної адміністрації, повноваження публічної 

адміністрації, адміністративна процедура, принципи адміністративної процедури, 

систематизація адміністративно-процедурного законодавства, право на 

адміністративне оскарження, зарубіжний досвід правового захисту, публічне 

адміністрування, відповідальність публічної адміністрації в зарубіжних країнах. 
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ABSTRACT 

 

Bielinhio V. O. Regulatory and legal principles for protection of citizen rights 

by public administration. – Qualifying scientific work on the rights of a manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law Sciences under the specialty 12.00.07 – 

administrative law and procedure; financial law; information law. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 

2020. 

The research topic was chosen through its relevance both for the science of 

administrative law and for legislative, law-enforcement activity. The problem of 

protection of citizen rights is one of the cornerstones of jurisprudence as a whole. 

Nowadays, the problem is particularly acute in terms of protection of citizen rights 

provided by public administration in view of the increasing tendency of legal relations 

created between the citizens and public authorities, territorial self-government 

authorities, their officers, and consequently, the risk of violation of citizen rights is 

highly increased. 

The scientific novelty of the findings allows for further highlighting of theoretical 

and legal principles for development of legal protection of the citizen rights by the 

public administration. A number of new scientific conclusions were defined and ways to 

improve regulatory and legal principles for protection of citizen rights by public 

administration were proposed by the author as the findings of the study. 

The work covers the historical aspect of origin, establishment and development of 

institution for protection of citizen rights by the public administration in the territory of 

Ukraine and specifies periods of the Ukrainian history in the area of citizen rights 

protection.  

The author provides insight into scientific approaches to the definition of the term 

«public administration», proposes her own definition as the system of executive 

agencies, self-government authorities, legal entities that are delegated with powers of 

executive agencies or self-government authorities, their officers that perform 
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administrative functions for the benefit of the public aimed at implementation of the 

governmental policy to ensure and protect the citizen rights. The list of the bodies that 

may be referred to the public administration is given and the conclusion of its non-

exhaustive nature is made in consideration that administrative functions for the benefit 

of the public aimed at implementation of the governmental policy to ensure and protect 

the citizen rights may be performed by the public and private law entities. Specific 

focus is made on the principles of public administration activities, namely those 

approved by the Council of Europe and approaches for classification of the same are 

reviewed. The author proposes her own approach to classification of the principles of 

public administration activities that are aimed at protection of the citizen rights by 

means of dividing the same into: 1) general principles; 2) organizational principles. 

The study shows the essence of the administrative procedural principles through 

their classification into the general and special ones after the author’s criterion: the 

principles are focused on protection of citizen rights. 

According to the author, general principles of administrative procedure that are 

aimed at protection of citizen rights include: 1) principle of the rule of law; 2) principle 

of binding of the public administration with the element of law; 3) principle of equality 

or non-discrimination principle; 4) principle of transparency and publicity; 5) principle 

of protection of legitimate expectation or obligation of the public administration to act 

fairly; 6) principle of protection of personal data; 7) principle of legal certainty. 

The special principles of administrative procedure that are aimed at protection of 

citizen rights include: 1) principle of efficiency; 2) principle of presumption of a 

person’s eligible actions and  demands; 3) principle of proportionality; 4) principle of 

tacit consent; 5) principle of prohibition of abuse of formal requirements; 6) assistance 

and representation; 7) determination of legal remedies. For the first time, it is proposed 

to include the group of organizational principles of the public administration into 

group of special principles of administrative procedure, namely: right to be heard; right 

to be informed; obligation to give grounds for decision making; principle of 

proportionally inquired documents; principle of timelines; principle of challengeability. 
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The doctrinal approaches to define the term of «administrative procedure» are 

reviewed and suggestion is made to consider the administrative procedure as a 

procedure regulated by administrative and procedural standards for effecting cohered 

actions by the public administration through settlement and resolution of individual 

cases of physical and legal entities aimed to ensure and protect their rights and 

freedoms. 

The focus is made on the problems of legal control over administrative and 

procedural activities in Ukraine, namely on imperfect legislative framework consisting 

of lots of codes, laws and delegated legislation which leads to confusion and difficulty 

of perception by the citizens. The study reviews models of administrative and 

procedural law and proves feasibility of systematization of the same through adoption 

of a unified legal act, the law on administrative procedure as the example of the most 

Europeans countries (Austria, Spain, Germany, Italy, Hungary, Netherlands, Estonia) 

shows. It has been reasonably proved that special law should be applied to the effect 

allowed by the unified legal act. 

The issues of concern as to execution by the citizens of right for administrative 

appeal in terms of the Law of Ukraine «On citizen appeals» No. 393/96-VR as of 

02.10.1996 have been studied. In this connection, introduction of amendments to the 

Law of Ukraine «On citizen appeals» is reasonably required.  

It has been acknowledged that a prerequisite for further cooperation between 

Ukraine and the European Union is gradual implementation of acquis communautarie 

(legal system of the European Union that includes, but is not limited to, legislative acts 

of the European Union adopted within the European Community, the European Union’s 

Common Foreign and Security Policy and Justice and Internal Policy Cooperation [1]) 

into the national law by means of approximation which will advance effective and 

steady protection of citizen rights by public administration. 

The thesis studies the law of foreign countries, namely Netherlands, Estonia and 

Georgia, reviews the problems of organizational and legal protection of citizen rights by 

public administration in Ukraine, proposes the ways for improvement of the same. In 
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particular, the candidate for a degree proposes to fix in the Ukrainian law the term 

«public administration» and determine the bodies that can be referred thereto, and the 

principles aimed to protect citizen rights by the public administration. 

Key words: protection of citizen rights, public administration, remedies, 

principles of public administration, powers of public administration, administrative 

procedure, principles of administrative procedure, systematization of administrative and 

procedural legislation, right for administrative appeal, foreign experience of legal 

protection, responsibility of public administration in foreign countries. 
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Київ, 16 травня 2019 р. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. С. 

189–192. 
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положень (преамбула, стаття 1, розділи I, II, VII) 21.03.2014 р. в м. Брюсселі та у 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Захист прав громадян є 

основним обов’язком, який покладається на державу, що підтверджується 

положеннями ст. 3 Основного Закону України, згідно з якою права і свободи 

людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави [2]. 

Для будь-яких правових країн, до яких відноситься і Україна, яка визнає дію 

принципу верховенства права, рівень захисту прав громадян є відображенням її 

рівня розвитку та стабільності. 

Свій обов’язок із захисту прав громадян держава виконує через органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування. Найбільш наближеними до 

громадян суб’єктами, наділеними засобами безпосереднього захисту їх прав, є 

органи публічної адміністрації. 

Організаційно-правові засади захисту прав громадян суб’єктами публічної 

адміністрації регламентовані великою кількістю нормативно-правових актів, 

прийнятих з моменту проголошення незалежності України, які потребують 

систематизації та подальшого вдосконалення, з метою забезпечення ефективного 

захисту прав громадян. 

З огляду на це, надзвичайно актуальним є наукове дослідження поняття та 

системи суб’єктів публічної адміністрації, принципів та механізмів їх діяльності, 

аналіз адміністративно-правових засобів захисту прав громадян, які ними 

використовуються. Питання вдосконалення нормативного регулювання захисту 

прав громадян суб’єктами публічної адміністрації в Україні, вивчення зарубіжного 

досвіду з цього питання, є актуальним. 

Окремим аспектам проблематики, що розглядається, присвячено увагу в 

низці дисертаційних досліджень. Так, зокрема, сутність органів публічної 

адміністрації досліджувалась Т. І. Друцул у її дисертаційній роботі на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук «Органи публічної адміністрації як 

суб’єкти адміністративного права»; питання повноважень публічної адміністрації 
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було предметом дослідження в дисертаційній роботі на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук Т. О. Карабін «Розподіл повноважень публічної 

адміністрації (доктринальний адміністративно-правовий аналіз)»; наукові підходи 

до розуміння поняття «адміністративна процедура», принципи адміністративно-

процедурної діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування досліджувались О. С. Лагодою у його дисертаційній роботі на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Адміністративна 

процедура: теорія і практика застосування»; Д. С. Астахов досліджував питання 

кодифікації адміністративно-процедурного законодавства у своїй дисертаційній 

роботі на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Кодифікація 

адміністративно-процедурного законодавства України»; питання 

адміністративного оскарження як засобу захисту прав і законних інтересів 

приватних осіб у відносинах із суб’єктами публічно-владних повноважень 

досліджувалось Д. В. Лученко у його дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук «Інститут оскарження в адміністративному праві». 

Незважаючи на відносно велику кількість наукових праць, присвячених 

публічній адміністрації та окремим засобам захисту прав приватних осіб, 

залишається необхідність у проведенні комплексного наукового дослідження 

організаційно-правових засад захисту прав громадян суб’єктами публічної 

адміністрації. 

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

проведено відповідно до Концепції адміністративної реформи в Україні, 

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

Комплексної цільової програми «Конституційно-правові проблеми забезпечення 

верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні» 

(державна реєстрація: № 0111UA0009666). 

Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає 

у проведенні ґрунтовного аналізу та отриманні наукових висновків щодо 

організаційно-правових засад захисту прав громадян суб’єктами публічної 
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адміністрації, а також наданні практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

правового захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації. 

Досягнення вказаної мети зумовлює необхідність розв’язання наступних 

завдань: 

‐ проаналізувати виникнення, становлення та розвиток інституту 

захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації в історичному аспекті; 

‐ узагальнити наукові підходи до поняття публічної адміністрації, змісту 

та принципів діяльності; 

‐ дослідити повноваження суб’єктів публічної адміністрації у сфері 

захисту прав громадян; 

‐ навести класифікацію принципів адміністративної процедури захисту 

прав громадян суб’єктами публічної адміністрації; 

‐ проаналізувати нормативно-правові акти в механізмі захисту суб’єктів 

публічної адміністрації; 

‐ охарактеризувати застосування адміністративної процедури у системі 

засобів захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації; 

‐ з’ясувати сутність конституційного права на адміністративне 

оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації як 

засобу захисту прав громадян; 

‐ розглянути питання європейської інтеграції як передумови 

ефективного захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації; 

‐ дослідити позитивний досвід зарубіжних країн щодо захисту прав 

громадян суб’єктами публічної адміністрації та сформулювати рекомендації щодо 

його застосування в Україні; 

‐ сформулювати пропозиції щодо вдосконалення організаційного та 

правового захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації в Україні, з 

урахуванням зобов’язань України в рамках європейської інтеграції та позитивного 

зарубіжного досвіду. 

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, які виникають у 
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процесі захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації. 

Предметом дослідження є організаційно-правові засади захисту прав 

громадян суб’єктами публічної адміністрації. 

Методи дослідження. Для досягнення мети дисертаційного дослідження і 

розв’язання поставлених завдань використана система загальнонаукових та 

спеціальних методів наукового пізнання, застосування яких дає змогу комплексно 

розкрити тему роботи. 

Для аналізу виникнення, становлення та розвитку державної політики у 

сфері захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації в історичному 

аспекті використано історичний метод, що дозволило здійснити періодизацію 

української історії у сфері захисту прав громадян (підрозділ 1.1). За допомогою 

логіко-семантичного методу досліджено та визначено сутність понять «публічна 

адміністрація» (підрозділ 1.2), «нормативно-правовий акт», «закон», «підзаконний 

нормативно-правовий акт» (підрозділ 2.2), «адміністративна процедура» 

(підрозділ 2.3), «адміністративне оскарження» (підрозділ 2.4). Основні висновки 

дисертаційного дослідження ґрунтуються на методі системного аналізу та методі 

логічного аналізу положень чинного законодавства, зокрема, Конституції України, 

міжнародних актів, законів України, підзаконних нормативно-правових актів, 

міжнародно-правових документів (підрозділи 1.3, 2.2, 2.4, 3.1). Звернення до 

методу аналізу та синтезу забезпечило можливість розподілити принципи 

діяльності суб'єктів публічної адміністрації та принципи адміністративної 

процедури на групи за критерієм спрямованості дії принципів на захист прав 

громадян (підрозділи 1.2, 2.1). Застосовується порівняльно-правовий метод, який 

полягає у вивченні положень адміністративного законодавства зарубіжних країн, 

зокрема, Нідерландів, Естонії, Грузії у сфері правового захисту громадян 

суб’єктами публічної адміністрації (підрозділ 3.2). За допомогою формально-

юридичного методу та індуктивного методу було зроблено висновок про 

необхідність удосконалення організаційного та правового захисту прав громадян 

суб’єктами публічної адміністрації в Україні, а також запропоновано шляхи такого 
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вдосконалення (підрозділи 2.4, 3.3). 

Теоретико-методологічною основою дисертаційного дослідження 

слугували наукові дослідження в галузі загальної теорії держави і права, 

міжнародного, конституційного та адміністративного права. Теоретичним 

підґрунтям для написання цього дослідження стали доктринальні положення 

українських науковців в галузі загальної теорії держави і права та 

адміністративного права, а саме: В. Б. Авер’янова, С. С. Алексєєва, К. К. 

Афанасьєва, Ю. П. Битяка, В. В. Богуцького, І. В. Бойка, Ю. А. Ведєрнікова, Т. М. 

Заворотченко, І. Б. Коліушка, В. К. Колпакова, Я. В. Лазура, П. М. Рабіновича,     

О. Ф. Скакун та інших. 

 Вплив на дослідження безпосередньої проблематики цієї роботи справили 

такі науковці: В. М. Бевзенко, В. В. Галунько, В. Н. Гаращук, Н. А. Гнидюк, Н. Л. 

Губерська, П. В. Діхтієвський, О. Т. Зима, Л. Є. Кисіль, А. Т. Комзюк, І. В. 

Криворучко, О. В. Кузьменко, О. С. Лагода, М. І. Лахижа, І. А. Лоюк, Р. С. 

Мельник, Н. Р. Нижник, А. А. Пухтецька, О. М. Соловйова, С. Г. Стеценко, В. П. 

Тимощук, М. В. Цвік, О. Г. Циганов, А. М. Школик та інші. 

Додатковою науковою основою були теоретичні висновки європейських 

учених, серед яких: Діана-Уранія Галетта, професор кафедри адміністративного 

права та європейського адміністративного права при Міланському державному 

університеті; Гервіг Хофманн, професор європейського та транснаціонального 

публічного права при Люксембурзькому університеті; Оріол Мір Пуігпелат, 

професор адміністративного права при Барселонському університеті; Жак Зіллер, 

професор права Європейського Союзу при Павійському університеті; Леонард 

Бесселінк, професор конституційного права при Амстердамському університеті, 

Саша Пречал – голландський професор права та суддя. 

Разом із тим багато питань щодо захисту прав громадян України суб’єктами 

публічної адміністрації на сьогодні так і не знайшли комплексного вирішення як 

на доктринальному рівні, так і у правозастосовній практиці. 

Нормативно-правовою основою дослідження слугували Конституція 
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України, міжнародні акти законодавства, кодекси, закони України та підзаконні 

нормативно-правові акти, а також відповідне законодавство Європейського Союзу 

щодо правового регулювання захисту прав громадян суб’єктами публічної 

адміністрації. 

Емпіричною основою дослідження є, зокрема, матеріали судової практики 

та офіційні статистичні дані, що стосуються різних аспектів досліджуваної 

проблематики. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається, насамперед, тим, 

що представлена дисертація є одним із перших у вітчизняній адміністративно-

правовій науці комплексним дослідженням проблемних питань організаційно-

правових засад захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації. 

У результаті проведеного дослідження сформульовано низку наукових 

висновків та пропозицій, запропонованих дисертантом особисто, серед яких такі: 

уперше: 

1) сформульовано авторське визначення поняття «публічної 

адміністрації» як системи органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, юридичних осіб, яким делеговані повноваження органами 

виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, їх посадових осіб, які 

виконують адміністративні функції в інтересах суспільства, з метою реалізації 

державної політики, спрямованої на забезпечення та захист прав громадян; 

2) запропоновано розглядати «адміністративне оскарження» як 

позасудовий засіб захисту порушених прав, свобод та інтересів громадян, який 

передбачає подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність органів публічної 

адміністрації (їх посадових осіб) до вищестоящих органів (їх посадових осіб), або 

до альтернативних утворень, які зобов’язані розглянути та вирішити питання, 

порушені у скарзі; 

3) класифіковано принципи адміністративної процедури за критерієм 

спрямованості їх дії на захист прав громадян під час їх застосування, на загальні і 

спеціальні; 
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4) обґрунтовано, що складовою спеціальних принципів адміністративної 

процедури є організаційні принципи діяльності публічної адміністрації, а саме: 

право бути вислуханим; право бути проінформованим; обов'язок суб'єкта 

публічної адміністрації викласти підстави для прийняття рішення; принцип 

співмірно запитуваних документів; принцип своєчасності; принцип 

оскаржуваності; 

5) вказано на необхідність законодавчого закріплення електронного 

звернення як самостійної форми звернення, а не як виду письмової форми, 

обов’язковим реквізитом якого має бути електронний цифровий підпис заявника;  

удосконалено: 

1) дефініцію поняття «адміністративна процедура» – це врегульований 

адміністративно-процедурними нормами порядок вчинення послідовних дій 

суб’єктами публічної адміністрації для розгляду та розв’язання індивідуальних 

справ фізичних та юридичних осіб з метою забезпечення та захисту їх прав та 

свобод; 

2) періодизацію виникнення, становлення та розвитку інституту захисту 

прав громадян суб’єктами публічної адміністрації на теренах Української 

держави; 

3) перелік суб’єктів, які можуть бути віднесені до публічної адміністрації 

в Україні, а саме: Кабінет Міністрів України; міністерства України; служби, 

агентства, інспекції та інші центральні органи виконавчої влади; центральні 

органи виконавчої влади зі спеціальним статусом; національні комісії; урядові 

комітети; місцеві органи виконавчої влади, а також територіальні органи 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; органи місцевого 

самоврядування; постійнодіючі робочі органи або структурні підрозділи місцевої 

державної адміністрації або органу місцевого самоврядування – центри надання 

адміністративних послуг; Рада міністрів Автономної Республіки Крим; громадські 

об'єднання, інші суб’єкти публічного чи приватного права, які виконують 
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адміністративні функції в інтересах суспільства, з метою приведення у виконання 

державної політики, спрямованої на забезпечення та захист прав громадян; 

4) класифікацію принципів діяльності публічної адміністрації на підставі 

критерію спрямованості їх дії на захист прав громадян, розподілено їх на загальні 

принципи та організаційні принципи;  

5) пропозиції з приводу поліпшення нормативно-правової регламентації 

забезпечення реалізації громадянами права на адміністративне оскарження, 

зокрема в частині необхідності внесення  змін та доповнень до Закону України 

«Про звернення громадян»; 

дістали подальшого розвитку: 

1) визначення таких понять, як: 

‐ нормативно-правовий акт – це офіційний правовий акт, який 

приймається спеціальним уповноваженим суб’єктом у встановленому порядку, 

встановлює, змінює  чи скасовує загальнообов’язкові норми права, дотримання 

яких забезпечується державою; 

‐ закон – це нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, який 

приймається Верховною Радою України, як єдиним органом законодавчої влади в 

Україні, або народом, як єдиним джерелом влади в Україні, шляхом здійснення 

свого волевиявлення через референдум, якого мають беззастережно 

дотримуватись у державі, та за порушення якого передбачена відповідальність; 

‐ підзаконний нормативно-правовий акт – це нормативно-правовий акт, 

який приймається уповноваженим на це органом на основі Конституції України та 

законів України, який має відповідати чинному законодавству, та який 

спрямований на виконання Основного Закону України та законів України; 

2) дослідження переліку повноважень суб’єктів публічної адміністрації у 

сфері захисту прав громадян, закріплених у національному законодавстві; 

3) рекомендації стосовно систематизації адміністративно-процедурного 

законодавства України, шляхом прийняття закону про адміністративну процедуру 
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зі збереженням дії спеціального законодавства, яке має бути приведене у 

відповідність до такого закону; 

4) рекомендації з приводу вдосконалення адміністративно-правового 

регулювання у сфері захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації з 

урахуванням досвіду таких зарубіжних країн, як Нідерланди, Естонія, Грузія. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані у дисертаційному досліджені висновки та пропозиції можуть бути 

використані у: 

‐ науково-дослідній діяльності – для подальшого наукового дослідження 

організаційно-правових засад захисту прав громадян суб’єктами публічної 

адміністрації; 

‐ освітньому процесі – у навчальних закладах та науково-дослідних 

установах для підготовки навчального матеріалу з адміністративного права; при 

підготовці підручників, монографій, навчальних посібників тощо (Акт про 

впровадження результатів дисертаційного дослідження у навчальний процес 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка від 27.02.2020 р.); 

‐ правотворчості – з метою удосконалення чинних і розроблення нових 

нормативно-правових актів з питань захисту прав громадян (Довідка про 

впровадження результатів дисертаційного дослідження, видана Апаратом 

Верховної Ради України від 05.03.2020 р. № 04-29/13-46); 

‐ правозастосовній діяльності – імплементація одержаних результатів 

сприятиме подальшому вдосконаленню практичної діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації з метою підвищення ступеня захисту прав громадян (Акт про 

впровадження результатів дисертаційного дослідження в правозастосовну 

діяльність Київської міської державної адміністрації, виданий Департаментом 

будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 06.03.2020 р. № 056/14-1). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 
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науковою працею, усі результати та висновки, сформульовані в ній, розроблені 

дисертантом особисто на підставі теоретичних та практичних досліджень. 

Посилання на інших авторів та інші джерела здійснено із дотриманням вимог до 

оформлення дисертацій. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення 

та висновки дисертаційного дослідження були висвітлені на науково-практичних 

конференціях: «Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і 

процесу» (м. Київ, 6 жовтня 2016 р.); XII Ogolnopolski zjazd kol naukowych przy 

wydzialach prawa i administracji «Ewolucja systemu prawnego w swietle zmmian 

spolecznych, gospodarczych I ustrojowych» (м. Вроцлав, 26-28 квітня 2017 р.); 

«Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід» (м. Київ, 16 травня 

2019 р.); «Чорноморські наукові студії» (м. Одеса, 17 травня 2019 р.). 

Публікації. Основні теоретичні положення та висновки дисертаційної 

роботи знайшли відображення в шести наукових статтях, опублікованих у фахових 

виданнях із юридичних дисциплін, в тому числі в двох іноземних наукових 

виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз, а також у трьох тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. Усі опубліковані праці є 

авторськими. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, вступу, 

трьох розділів та десяти підрозділів, висновків до кожного розділу та загальних 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг рукопису 

дисертації становить 258 сторінок, із яких основного тексту – 208 сторінок. 

Список використаних джерел налічує 229 найменувань і займає 28 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН 

СУБ’ЄКТАМИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

1.1 Виникнення, становлення та розвиток інституту захисту прав 

громадян суб’єктами публічної адміністрації 

 

Для розуміння сучасної системи захисту прав громадян суб’єктами 

публічної адміністрації важливе значення має історико-правовий аналіз 

виникнення, становлення та розвитку інституту захисту прав громадян суб’єктами 

публічної адміністрації. 

У різні історичні періоди становлення Української держави відзначаються 

проблеми визначення, забезпечення та захисту прав людини, існування 

суперечностей, що виникали у відносинах між державою і суспільством, зокрема, 

в залежності від того, які політичні сили перебували при владі. 

У первіснообщинному суспільстві питання щодо прав особистості ще не 

виникало, адже, як зазначає Я. В. Лазур, цей період характеризується 

колективізмом у виробництві і розподілі, відсутністю соціальної нерівності, низь-

ким рівнем суспільної свідомості і пануванням біологічних інстинктів. За часів 

первіснообщинного ладу не було розподілу на права і обов'язки; не існувало 

поділу суспільства на класи, що було обумовлено рівнем економічного розвитку. 

Норми, які склалися в первісного суспільства дістали назву «мононорм», які ще не 

були ані правом, ані мораллю, їх дотримання базувалось на суспільному осуді та 

покаранні на основі фіксованих санкцій [3, с. 6]. 

З одного боку, суспільство в той час можна охарактеризувати як – рівне, так 

як нікому не надавались переваги, всі люди від природи мали однакові права [4, с. 

9]. Суть цієї рівності полягала у відсутності свободи, поглинанні людини 

общиною, в жорстокій регламентації всієї її діяльності, в консервативності форм, 

традицій і звичаїв, що закріплювали існуючі зв'язки і стосунки, не припускали 
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будь-яких змін у житті. У цей період поява індивідуальних прав і свобод індивіда 

була неможлива, оскільки потреба у виживанні вимагала жорсткого підкорення 

всіх особистих потреб потребам роду [3, с. 6]. 

З іншого боку, у первісному суспільстві ніякої рівності не було та не могло 

бути, тому що наявність будь-якого людського співтовариства, зокрема, первісного 

племені, вже передбачає присутність ієрархії. Тобто можна говорити про 

існування статевої і вікової нерівності – люди різної статі і різного віку в племені 

виконували різні функції і, відповідно, мали різні соціальні ролі. Також не було 

міжродової і міжгромадської рівності [3, с. 7]. 

Тож, в цей історичний період, можна припустити, що існувала певна теорія 

рівності людей саме від народження, проте насправді, як такої рівності фактично 

не існувало. Відмічаємо, що людина сприймалася не як індивід, наділений 

правами, а як член колективу. Колективний інтерес знаходився над особистим та 

повністю його собі підпорядковував. Своєрідною рисою розвитку прав і свобод 

людини було панування колективних прав над особистими та й подекуди їх значне 

пригнічення. 

До появи держави існував баланс між інтересами суспільства і особистості, 

однак з виникненням держави починає поступово порушуватися проблема 

наявності у особистості своїх індивідуальних, відмінних від загальносуспільних, 

прав і свобод. 

Т. М. Заворотченко відмічає, що у стародавню добу в рабовласницьких 

державах Північного Причорномор’я формувалась рабовласницька демократія, в 

якій існували гарантії захисту права приватної власності, недоторканність та 

свобода людини від самодержавства [4, с. 11]. 

У період існування Давньоруської держави основними джерелами права 

були: звичаєве право, князівське законодавство, церковне законодавство, окремо 

слід виділити «Руську правду», «Слово про закон і благодать», «Повість минулих 

літ», «Повчання Володимира Мономаха», в яких можна знайти положення про 

права людини. Згодом, після утворення Великого князівства Литовського, до 
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складу якого ввійшли українські землі, діяла досить неоднорідна система права. 

Збірником, який уніфікував законодавство став Литовський статут, який мав три 

редакції: 1529, 1566, 1588 рр., в якому було закріплено ідею суверенності народу 

та держави, принцип рівності всіх перед законом, особистої відповідальності, 

захисту прав людини з боку держави [5, с. 60-61]. 

На нашу думку, фундаментальне значення в сфері захисту прав громадян 

відіграла перша українська конституція – «Конституція Пилипа Орлика», 

ухвалена в квітні 1710 р. в період існування Гетьманщини. За своєю формою це 

був договір, що мав назву «Договори і постанови прав і свобод військових між 

Ясновельможним Його Милості паном Пилипом Орликом, новообраним 

гетьманом Війська Запорізького, і між генеральними особами, полковниками і тим 

же Військом Запорізьким з повною згодою з обох сторін, затверджені при 

вільному обранні формальною присягою від того ж Ясновельможного Гетьмана» 

(надалі за текстом – Конституція Пилипа Орлика) [6]. 

Положеннями Конституції Пилипа Орлика передбачався поділ влади на три 

гілки: законодавчу – Генеральна Рада (ст. 6), виконавчу – Гетьман і Генеральна 

Старшина (ст. 6), судову – Генеральний військовий суд (ст. 7). Конституцією 

Пилипа Орлика встановлювались обмеження повноважень Гетьмана (ст.ст. 6-8), 

зокрема влада Гетьмана обмежувалась Генеральними Радами. Так, згідно ст. 6 

Конституції Пилипа Орлика з генеральними радниками теперішній 

Ясновельможний гетьман та його наступники повинні будуть радитися про 

цілісність Вітчизни, її добробут та про всі справи публічні і нічого без їхньої волі 

своєю владою не розпочинати, не встановлювати і рішень не приймати [6]. 

Статтею 7 Конституції Пилипа Орлика передбачалося утворення генерального 

військового суду, який мав діяти незалежно від Ясновельможного гетьмана та 

виносити справедливі рішення [6]. 

Також в Конституції Пилипа Орлика були задекларовані гарантії 

забезпечення прав. Відповідно до ст. 10 Ясновельможний гетьман повинен 

пильнувати, щоб людям військовим і посполитим не чинилися збиткові тягарі, 
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податки, пригнічення та здирства, через які вони залишають своє житло і йдуть 

шукати прихистку у закордонні держави [6]. 

Як слушно зазначає В. М. Іванов, Конституція Пилипа Орлика містила 

демократичні норми, в ній було зафіксовано ідею народовладдя, яка основувалась 

на принципах «вільних виборів», «вільного волевиявлення», відповідності праву і 

рівності «при непорушених правах законів та вольностей» [7, с. 221]. 

Окреме місце в Конституції Пилипа Орлика відводилось питанню прав 

людини та системі їх забезпечення. В преамбулі та в статтях Конституції Пилипа 

Орлика, зокрема, в статтях 6, 10, 16, зазначалося про захист козаками цілісності 

своїх прав, задекларована ідея «виправлення та підйому своїх природжених прав 

та вольностей», відновлення «всіх природних прав та рівності» [6]. 

Отже, Конституція Пилипа Орлика зрушила з місця питання захисту прав 

громадян в бік їх закріплення на державному рівні, її демократичні норм були 

спрямовані на забезпечення прав Війська Запорізького та всього народу. 

Конституція Пилипа Орлика так і не була застосована на практиці, але ми 

вважаємо, що за своєю природою вона стала видатною пам’яткою українського 

права, адже її базові принципи становлення суверенної незалежної держави 

знайшли застосування і в чинній Конституції України. 

Наступний період (кінець XVII – початок XX ст.ст.) – входження 

українських земель до складу Російської та Австро-Угорської імперії та 

відповідно поширення дії на них російського та австрійського права. 

На цьому етапі помітну роль для становлення ідей прав людини в Україні 

зіграли політичні концепції українських мислителів – М. С. Грушевського, В. К. 

Винниченка, О. Ф. Кістяківського, М. П. Драгоманова, Р. М. Лащенко та інших. 

Зокрема, М. С. Грушевський відстоював ідею народовладдя, наголошував на 

перевазі інтересів громадян над інтересами держави. Щодо О. Ф. Кістяківського, 

відомого історика права, юриста-криміналіста, професора Київського 

університету, то він пропонував наступні ідеї: надання недоторканності особі, 

крім випадків вчинення злочину; надання людині демократичних прав, зокрема, 
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захист свободи слова і віросповідання, права зборів і створення товариств, 

загального виборчого процесу; право народу брати участь в управлінні, 

наприклад, прийнятті бюджету. О. Ф. Кістяківський виступав проти ідеї 

«дарованості» прав і свобод населенню Росії з рук царя, запевняючи, що люди 

повинні отримати конституцію від представницького органу [3, с. 21]. М. П. 

Драгоманов обґрунтовував визнання людини найвищою соціальною цінністю. Він 

вважав, що права людини є невід’ємними, нескасованими, не обмежуються 

жодним нормативним актом держави, їх забезпечення гарантує держава [4, с. 12]. 

На початку ХХ століття були створені умови для розвитку прав громадян та 

системи їх захисту, а саме: Українською Центральною Радою (надалі за текстом – 

УЦР) приймаються закони та універсали, спрямовані на захист прав громадян. 

Цей період характеризується відновленням української державності, хоча й в 

межах автономії. 

ІІІ Універсал УЦР розпочав формування власної правової системи. 

Джерелом влади в Українській Народній Республіці було визнано народ України. 

ІІІ Універсалом УЦР було закріплено місцеве самоврядування, утверджено 

демократичні права і свободи, недоторканість особи й житла, ліквідовано смертну 

кару, закріплено право вживати місцеві мови у відносинах з різними установами, 

встановлено свободу слова, друку, віри, зборів, страйків тощо [7, с. 327; 8]. 

 ІV Універсалом, прийнятим УЦР 09.01.1918 р., проголошується 

незалежність Української Народної Республіки, задекларовано, що влада належить 

народові України, відбувається поділ влади на три гілки: законодавчу, виконавчу 

та судову, громадянам надається широке коло прав та свобод [9]. 

Разом з тим, погоджуємося з Я. В. Лазурем, що права, закріплені в ІV 

Універсалі УЦР, українські громадяни не змогли реалізувати в повному обсязі, так 

як в цей історичний період діяльність представницьких органів була спрямована в 

першу чергу на захист власної державності та базових прав українців на свободу і 

самовизначення [3, с. 21]. 
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29 квітня 1918 р. Малою Радою було ухвалено Конституцію Української 

Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР), в якій 

окремий розділ присвячувався правам громадян України. Так, Конституцією 

Української Народної Республіки проголошувалася недоторканість житла (ст. 15), 

таємниця листування (ст. 16); громадяни Української Народної Республіки та будь-

хто інший не міг бути затриманий на території Української Народної Республіки 

без судового наказу (ст. 13); проголошувалися свобода слова, друку, сумління, 

права на об'єднання у організації, на страйки (ст. 17), громадяни Української 

Народної Республіки, які досягли двадцятирічного віку, наділялись активним і 

пасивним право участі у виборах до законодавчих органів та всіх виборчих 

органів місцевого (громадського) самоврядування (ст.ст. 20-21). Позбавлення 

громадських прав громадянина Української Народної Республіки допускалося 

тільки за постановою Суду Республіки (ст. 10) [10]. Таким чином, можна 

констатувати факт, що Конституція УНР задекларувала значний перелік прав 

громадян, які дають можливість говорити про її демократичну природу. 

13 листопада 1918 р. Українською Національною Радою було прийнято 

«Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель 

бувшої австро-угорської монархії», яким було проголошено Західно-Українську 

Народну Республіку. Вказаним документом закріплювалось, що джерелом влади є 

народ, який  реалізує свої повноваження через своїх представників, які обираються 

шляхом голосування. Передбачалось обрання установчих зборів Західно-

Української Народної Республіки [11]. 

На початку ХХ століття східна територія України входить до складу єдиної 

Соціалістичної Радянської Республіки, розвивається радянське право. 

На III Всеукраїнському з'їзді Рад 10 березня 1919 р. була затверджена перша 

Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки (надалі за текстом 

– УСРР), яка була пронизана ідеями переходу від буржуазного ладу до соціалізму, 

встановлення диктатури пролетаріату.  
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Третій розділ Конституції УСРР називався «Декларація прав і обов'язків 

працюючого і експлоатуємого народу України», який був присвячений правам і 

обов’язкам громадян УСРР. Серед прав можна виокремити такі: всі працюючі 

громадяни наділяються правами в сфері громадянського та політичного життя (ст. 

22), проголошувалася свобода слова (ст. 24), за працюючими громадянами 

визнавалось право на збори, союзи (ст. 25) [12]. 

Загалом Конституція УСРР була присвячена діяльності державної та 

місцевої влади. Правам громадян в Конституції УСРР відводилось останнє місце, 

а саме третій розділ із трьох. В дослідженій нами Конституції 1919 р. не містилось 

гарантій захисту прав громадян, громадяни не наділялись правом управління 

державними справами чи правом брати участь в прийнятті будь-яких нормативно-

правових актів, не передбачалось права на звернення до органів державної чи 

місцевої влади. 

В 1922 р. УСРР увійшла до складу Союзу Радянських Соціалістичних 

Республік, поступово відбуваються зміни в правовій системі, перехід від однієї 

Конституції до іншої. 

15 травня 1929 р. XІ Всеукраїнський з'їзд Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів ухвалив Конституцію (основний закон) Української 

соціалістичної радянської республіки. Згідно ст. 1 Конституції вся влада в межах 

Української соціалістичної радянської республіки належала Радам робітничих, 

селянських та червоноармійських депутатів. Окремого розділу присвяченого 

правам людини та громадянина Конституція 1929 р. не містила, будь-які блага 

вважались соціалістичною державною власністю. Однак, аналіз положень 

Конституції 1929 р. дозволяє, на наше переконання, виділити такі права як: 

‐ право громадян вільно влаштовувати зібрання, мітинги, походи;  

‐ право робітників і селян об'єднуватись в організації; 

‐ право на повну, всебічну та безплатну освіту; 
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‐ право обирати й бути обраним до рад, незалежно від статі, віри, раси, 

національності, громадянам, яким до дня виборів виповнилося вісімнадцять років, 

та які відповідали критеріям, встановленим розділом ІІІ Конституції [13]. 

Конституція 1929 р. так само, як і Конституція УСРР 1919 р., була 

присвячена організації влади в країні та не включала положень про захист прав 

громадян, встановлювала більше обов’язків для громадян, ніж прав, політичні та 

інші права надавалися виключно працюючим громадянам, а не всім громадянам в 

цілому. 

30 січня 1937 р. Надзвичайний XIV Український З'їзд Рад прийняв 

Конституцію (основний закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки 

(надалі за текстом – УРСР). В основу Конституції УРСР 1937 р. було покладено 

Конституцію (основний закон) Союзу Радянських Соціалістичних Республік від 

05 грудня 1936 р., прийняту Надзвичайним VIІІ З’їздом Рад Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік. 

Розділ Х Конституції УРСР 1937 р., як і розділ Х Конституції Союзу 

Радянських Соціалістичних Республік 1936 р., мав назву «Основні права й 

обов’язки громадян». В ньому було задекларовано право на працю (ст. 117), 

свободу слова, друку, зборів і мітингів, вуличних походів і демонстрацій (ст. 124); 

право об'єднання в громадські організації (ст. 125); недоторканність особи (ст. 

126), недоторканість житла громадян та листування (ст. 127) та інші громадянські 

права [14]. 

Конституція УРСР 1937 р. хоча й була демократичнішою в порівнянні з 

Конституцією (основним законом) УСРР 1929 р., все одно мала суто 

декларативний характер та не відображала реального положення речей щодо 

розвитку прав людини та їх захисту від органів влади. Багато норм Конституції 

УРСР 1937 р. про права людини просто не діяли в умовах тоталітарного режиму. В 

той час, коли проводяться масові репресії над громадянами, важко вести мову про 

систему захисту їх прав. 
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Як зазначалось нами раніше, в Конституції УРСР 1937 р. з’явився розділ, 

присвячений правам громадян, але його розміщення в Конституції демонструвало 

місце прав громадян в державі. З ХІІІ розділів, присвячених державі та її органам, 

тільки один розділ, а саме № Х, був відведений правам громадян. 

Крім того, в Конституцію 1937 р. було вперше включено розділ ІХ «Суд і 

прокуратура», в якому описувалась структура судової гілки влади в УРСР, 

закріплювались принципи відкритості розгляду справ, незалежності суддів та 

органів прокуратури [14]. 

З огляду на викладене, можемо підсумувати, що Конституція УРСР 1937 р. 

була більш декларативною по відношенню до прав українського народу. 

Демократичні конституційні норми, що були проголошені, залишалися за межами 

розвитку демократії і не вписувались в дії тоталітарної держави, вони не 

відповідали реаліям і потребам того часу. Репресії, що здійснювалися в Союзі 

Радянських Соціалістичних Республік, повністю заперечували існування прав і 

свобод громадян, а також можливість їх захисту. 

Проблема захисту прав людини в УРСР набула першочергового значення в 

кінці ХХ століття на фоні гуманізації міжнародного життя і офіційного 

засудження сталінського режиму. Зобов'язання, які взяв на себе Союз Радянських 

Соціалістичних Республік, як член-засновник Організації Об’єднаних Націй перед 

міжнародним співтовариством, посприяли розвитку законодавства в сфері прав 

людини.  

20 квітня 1978 р. на позачерговій сьомій сесії Верховної Ради УРСР, на 

основі Конституції (основного закону) Союзу Радянських Соціалістичних 

Республік від 07.10.1977 р., була прийнята четверта Конституція (основний закон) 

УРСР, яка в 1 статті проголошувала Українську Радянську Соціалістичну 

Республіку соціалістичною загальнонародною державою, яка виражає волю й 

інтереси робітників, селян та інтелігенції, трудящих республіки всіх 

національностей. Джерелом влади проголошувався народ [15]. 
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Конституцією УРСР 1978 р. було гарантовано, що громадяни наділяються 

всіма соціально-економічними, політичними і особистими правами. Так, зокрема, 

громадяни УРСР мали право на працю (ст. 38), на відпочинок (ст. 39), на охорону 

здоров’я (ст. 40), на освіту (ст. 43), на житло (ст. 42), на об’єднання в громадські 

організації (ст. 49), гарантувалась свобода слова, друку, зборів, мітингів, вуличних 

походів і демонстрацій (ст. 48) тощо [15]. 

В порівнянні з Конституцією УСРР 1919 р., Конституцією (основним 

законом) УСРР 1929 р., Конституцією (основним законом) УРСР 1937 р., в 

Конституції УРСР 1978 р. вперше було закріплено право громадян брати участь в 

управлінні державними і громадськими справами, в обговоренні і прийнятті 

законів та рішень загальнодержавного й місцевого значення (ст. 46), право 

вносити в державні органи і громадські організації пропозиції про поліпшення їх 

діяльності, критикувати недоліки в роботі (ст. 47), право оскаржити дії службових 

осіб, державних і громадських органів (ст. 56), право на судовий захист від 

посягань на  честь і гідність, життя і здоров'я, на особисту свободу та майно (ст. 

55) [15]. 

Однак, не дивлячись на появу прогресивних законодавчих положень, значне 

розширення кола прав і свобод громадян, система поглядів на відносини людина – 

держава залишалась звичною в умовах тоталітарного режиму. Інтереси держави 

так і залишалась на першому місці, а права громадян прямо від неї залежали. 

З 1985 р. в Союзі Радянських Соціалістичних Республік відбуваються зміни 

у внутрішній та зовнішній політиці. М. С. Горбачов проголосив курс на 

прискорення соціально-економічного розвитку країни [7, с. 610]. Розпочався 

період перебудови, в результаті якого держава відмовилась від комунізму, було 

проголошено курс на побудову демократичного соціалізму. 

Поступово вносяться зміни і доповнення до Конституції (основного закону) 

УРСР 1978 р. 

Основним напрямом розвитку політичної системи суспільства визначається 

розгортання демократії: дедалі ширша участь громадян в управлінні справами 
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держави і суспільства, вдосконалення державного апарату, підвищення активності 

громадських організацій, зміцнення правової основи державного і суспільного 

життя, утвердження свободи слова, постійне врахування громадської думки (ст. 9) 

[16]. 

Розвал Союзу Радянських Соціалістичних Республік у 1991 р. відкрив для 

України новий етап розвитку як самостійної, суверенної держави та знаменував 

створення національного законодавства щодо системи захисту прав громадян 

суб’єктами публічної адміністрації.  

28 червня 1996 р. Верховною Радою України (надалі за текстом – ВРУ) 

приймається Конституція України, як незалежної держави. 

В чинній Конституції України відведено належне місце правам і свободам 

людини та їх гарантіям. В ст. 3 Конституції України закріплено, що людина, її 

життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії, 

зазначається в цій же статті, визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 

Держава відповідає перед людиною за свою діяльність, забезпечення прав і свобод 

особи є головним її обов'язком [2]. 

Розділ ІІ Конституції України має назву «Права, свободи та обов’язки 

людини і громадянина». Права людини і громадянина, визначені Конституцією 

України, відповідають найвищим міжнародним стандартам, вони гарантуються і 

не можуть бути скасовані. Конституцією забороняється звужувати зміст та обсяг 

існуючих прав і свобод шляхом внесення змін до законів або прийняттям нових. 

[2]. 

На відміну від редакцій попередніх Конституцій (Конституції УСРР 1919 р., 

Конституції УСРР 1929 р., Конституції УРСР 1937 р., Конституції УРСР 1978 р.), 

в Конституції України закріплюються гарантії прав і свобод людини і 

громадянина. Серед гарантії можна виділити наступні:  

‐ гарантоване право на судовий захист; 
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‐ право на звернення до Уповноваженого Верховної Ради з прав 

людини;  

‐ право на звернення до Президента України;  

‐ право на звернення за захистом своїх прав і свобод до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, 

членом чи учасником яких є Україна після використання всіх національних 

засобів. 

Ще одним здобутком Конституції України в сфері прав і свобод громадян 

стало закріплення обов’язків органів державної влади і органів місцевого 

самоврядування як інститутів, які мають відповідати правам громадян та їх 

конституційно-правовій та іншій юридичній відповідальності за порушення 

конституційних прав. В ст. 40 Конституції України закріплено право направляти 

індивідуальні чи колективні звернення до органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів [2; 3, с. 28]. 

Таким чином, прийняття Конституції України було визначною подією, яка 

посприяла утвердженню прав і свобод людини і громадянина, та виступила 

фундаментом для формування системи засобів їх захисту, у тому числі суб’єктами 

публічної адміністрації. 

На підтвердження реалізації положень Конституції України, в частині 

надання громадянам права на звернення, 02.10.1996 р. законодавчим органом 

країни було прийнято Закон України «Про звернення громадян» № 393/96-ВР. 

Також з моменту проголошення незалежності Україна декларує свій намір 

приєднатись до цінностей ЄС та 14.06.1994 р. підписує Угоду про партнерство і 

співробітництво з Європейськими Співтовариствами та його державами-членами. 

Підписання цієї Угоди передбачало співробітництво України з сторонами Угоди, 

зокрема, в напрямку поваги та захисту прав громадян. 

Наступним кроком на шляху до посилення захисту прав громадян було 

введення інституту адміністративного судочинства. 06.07.2005 р. прийнято КАС, 

яким запроваджено систему адміністративних судів, в яких громадяни отримали 



39 
 

      
 

змогу оскаржити рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, і 

захистити свої права, свободи та інтереси.  

Здійснивши аналіз виникнення, становлення та розвитку державної 

політики у сфері захисту прав громадян органами державної влади в історичному 

аспекті, можемо зробити такі висновки. Стародавня доба характеризувалась 

відсутністю виокремлення прав та обов’язків людини. Людина не сприймалась як 

індивід, наділений правами, а розглядалась як член колективу, відтак мова про 

захист прав громадян ще не виникала. Доба Київської Русі відзначалась 

формуванням різних джерел права, в яких закріплювались положення про права 

людини, однак окремий акцент на захисті прав людей органами державної влади 

не робився. На наш погляд, питання захисту прав громадян органами державної 

влади можна вести, починаючи з доби Гетьманської держави. 

У зв’язку з чим пропонуємо наступну періодизацію української історії у 

сфері захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації:  

1) доба Гетьманської держави – розглядається як початок закріплення на 

законодавчому рівні принципу захисту прав людини з боку держави. Особливе 

значення відіграє Конституція Пилипа Орлика, норми якої були спрямовані на 

забезпечення державою прав Війська Запорізького та всього народу; 

2) доба входження території України до складу Російської імперії та Австро-

Угорської імперії – відмічається неоднорідністю законодавства, яке в більшій мірі 

регулювало питання здійснення державного управління. Права громадян 

проголошуються на законодавчому рівні; 

3) доба Української Народної Республіки, Української держави, Західно-

Української Народної Республіки – характеризується прийняттям різноманітних 

нормативно-правових актів: законів, універсалів Конституції УНР, в яких 

закріплюються права громадян та декларується їх захист з боку держави; 

4) доба входження України до складу Союзу Радянських Соціалістичних 

Республік – це перехід до радянського права, приймаються Конституції, які 

змінюють одна одну. Конституція УСРР 1919 р., Конституція УСРР 1929 р., 
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Конституція УРСР 1937 р. були присвячені зміцненню державної та місцевої 

влади в країні, положення про права громадян мали суто декларативний характер, 

їх наявність не забезпечувала захист прав громадян в умовах тоталітарного 

режиму. Конституція УРСР 1978 р. містила в собі демократичніші норми, значно 

ширше коло прав громадян, однак захист інтересів держави так і залишався на 

першому місці, в порівнянні із захистом інтересів громадян. З 1985 р. в Союзі 

Радянських Соціалістичних Республік починається період перебудови, вносяться 

зміни до Конституції УРСР 1978 р. в напрямку зміщення акцентів на захист прав 

громадян; 

5) з моменту проголошення незалежності України в 1991 р. та до 2004 р. – 

відзначається прийняттям Конституції Україні в 1996 р., в якій людина визнається 

найвищою соціальною цінністю. Окремий розділ Конституції України 

присвячений правам та свободам громадян, крім того, закріплюються гарантії 

прав і свобод громадян. Початок співпраці України, як незалежної країни, з ЄС; 

6) введення інституту адміністративного судочинства та до сьогодні – 

відзначається прийняттям КАС та запровадження системи адміністративних судів, 

в яких громадяни отримали змогу оскаржити рішення, дії чи бездіяльність 

суб’єктів владних повноважень, стало проривом в питанні захисту прав громадян. 

Також цей період характеризується посиленням співпраці з ЄС в результаті якої 

Україна зобов’язується впровадити правову систему такого рівня, яка б 

відповідала європейським стандартам та забезпечувала високий ступінь захисту 

прав громадян. 

 

1.2 Суб’єкти публічної адміністрації: поняття, сутність та засади 

захисту прав громадян 

 

В українському законодавстві відсутнє визначення терміну «публічна 

адміністрація», натомість в науці адміністративного права зустрічається 

плюралізм думок щодо визначення цього терміну, хоча єдиного підходу – поки що 
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не сформовано. 

Поняття «публічної адміністрації» не є новим для українських вчених-

адміністративістів. Так, вчений-правник Ю. Л. Панейко ще у ХХ ст. звертав увагу 

на те, що основою адміністративного права є те, що воно регулює організацію та 

діяльність публічної адміністрації [17, с. 196]. 

На думку В. Б. Авер’янова, І. Б. Коліушко, В. П. Тимощука публічна 

адміністрація це сукупність органів виконавчої влади та органів виконавчого 

самоврядування, підпорядкованих політичній владі, які забезпечують виконання 

закону та здійснюють інші публічно-управлінські функції [18, с. 117; 19, с. 257]. 

В. К. Колпаков вказує на те, що публічна адміністрація в адміністративному 

праві європейських країн, як правило, визначається як сукупність органів та 

установ, які реалізують публічну владу шляхом виконання закону, підзаконних 

актів та вчинення інших дій у публічних інтересах. Вчений зазначає, що категорія 

має два виміри: функціональний – це діяльність відповідних структурних 

утворень з виконання функцій, спрямованих на реалізацію публічного інтересу, та 

організаційно-структурний – сукупність органів, які утворюються для здійснення 

(реалізації) публічної влади [20, с. 35-36; 21, с. 13-14]. 

А. А. Пухтецька зауважує, що термін «публічна адміністрація» виник та 

почав застосовуватися в адміністративному праві європейських країн, де він 

тлумачиться як сукупність органів, установ та організацій, які здійснюють 

адміністративні функції; адміністративну діяльність, яка здійснюється цією 

адміністрацією в інтересах суспільства; сферу управління публічним сектором з 

боку тієї ж публічної адміністрації [22, с. 41]. 

На увагу заслуговує думка таких вчених-адміністративістів як В. В. 

Галунька, Ю. В. Гридасова, М. М. Новікова, В. І. Олефіра, О. О. Онищука, М. П. 

Пихтіна, які на теоретичному рівні до органів публічної адміністрації 

зараховують: органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 

об’єднання громадян чи підприємства при здійсненні делегованих державних 

функцій; посадових осіб будь-яких із зазначених колективних суб’єктів публічної 
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адміністрації [23, с. 16]. 

Н. Р. Нижник вказувала, що публічна адміністрація – це органи виконавчої 

влади, органи місцевого самоврядування та інші суб’єкти, які, відповідно до 

закону чи адміністративного договору, мають повноваження забезпечувати 

виконання законів, діяти в публічних інтересах [24, с. 3]. 

О. В. Джафарова підкреслює, що органи публічної адміністрації це система 

органів державної, насамперед виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, інших суб’єктів, які з метою реалізації публічного інтересу 

відповідно до закону чи адміністративного договору наділяються делегованими 

повноваженнями у всіх сферах функціонування суспільства, діяльність яких 

спрямована на реалізацію прав, свобод та законних інтересів певної групи або 

окремих осіб, що закріплені у Конституції України, забезпечення життя, здоров’я 

людини, безпеки навколишнього природного середовища та національних 

інтересів [25, с. 52]. 

Т. І. Друцул розглядає органи публічної адміністрації як цілісну систему 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, які здійснюють функції 

публічного адміністрування, з метою досягнення балансу публічного та 

приватного інтересу та надійного забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина [26, с. 12]. 

Аналізуючи наведені підходи науковців до визначення «публічної 

адміністрації», привертають увагу розбіжності у віднесенні тих чи інших 

суб’єктів до публічної адміністрації. Так, окремі вчені, зокрема В. Б. Авер’янов, Т. 

І. Друцул, І. Б. Коліушко, В. П. Тимощук, обмежуються віднесенням до суб’єктів 

публічної адміністрації лише органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, інші науковці, наприклад, О. В. Джафарова, Н. Р. Нижник, А. А. 

Пухтецька, ведуть мову про те, що, крім вказаних органів, до суб’єктів публічної 

адміністрації можна віднести суб’єктів, яким було делеговано владні 

повноваження, і мова тут йде не лише про органи місцевого самоврядування. 

На нашу думку, публічна адміністрація охоплює собою систему органів 
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виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, яким 

делеговані повноваження органами виконавчої влади або органами місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб, які виконують адміністративні функції в 

інтересах суспільства з метою реалізації державної політики, спрямованої на 

забезпечення та захист прав громадян [27, с. 45]. 

В нормах Кодексу адміністративного судочинства України для позначення 

носіїв адміністративних повноважень використовується поняття «суб’єкт владних 

повноважень» [28, с. 125]. 

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 4 КАС суб’єктом владних повноважень є орган державної 

влади, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший 

суб’єкт при здійсненні ними публічно-владних управлінських функцій на підставі 

законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, або наданні 

адміністративних послуг [29]. Поняття «суб’єкт владних повноважень» також 

згадується, наприклад,  в таких нормах КАС: ч. 1 ст. 2, ч. ч. 1-2, 4 ст. 5, ч. 6 ст. 12, 

ч. ч. 2, 4 ст. 77, ч. ч. 2, 4 ст. 122 тощо. 

Проте Р. С. Мельник та В. М. Бевзенко слушно вказують на те, що поняття 

«суб’єкт владних повноважень» не відповідає усій об’єктивній сукупності 

існуючих суб’єктів публічної адміністрації, оскільки в розумінні Кодексу 

адміністративного судочинства України суб’єктами владних повноважень 

визнаються ті, хто здійснюють так звані владні управлінські функції [28, с. 125]. 

Цілком погоджуємося з Р. С. Мельником та В. М. Бевзенко, що поняття 

«суб’єкт владних повноважень» не є тотожним поняттю «суб’єкт публічної 

адміністрації». Суб’єкти публічної адміністрації охоплюють собою більш 

чисельну кількість суб’єктів, які до неї зараховуються. 

На наше переконання, до суб’єктів публічної адміністрації в Україні можна 

віднести: вищий орган в системі органів виконавчої влади – Кабінет Міністрів 

України (надалі за текстом – КМУ); центральні органи виконавчої влади – 

міністерства України; служби, агентства, інспекції та інші центральні органи 

виконавчої влади; центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом; 



44 
 

      
 

національні комісії; урядові комітети; місцеві органи виконавчої влади, а також 

територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; 

органи місцевого самоврядування; постійнодіючі робочі органи або структурні 

підрозділи місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування 

– центри надання адміністративних послуг; вищий орган у системі органів 

виконавчої влади Автономної Республіки Крим – Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим; громадські об'єднання, інші суб’єкти публічного чи приватного 

права, які виконують адміністративні функції в інтересах суспільства з метою 

приведення у виконання державної політики, спрямованої на забезпечення та 

захист прав громадян [27, с. 45]. 

Таким чином, перелік суб’єктів публічної адміністрації не є вичерпним. Як 

зазначають Р. С. Мельник, В. В. Галунько, П. В. Діхтієвський, публічне 

адміністрування може здійснюватися не лише органами виконавчої влади, для 

яких здійснення публічного адміністрування є основною функцією [30, с. 22]. У 

цей процес «залучені» також й інші суб’єкти, наділені різними за змістом і 

обсягом адміністративними повноваженнями: ВРУ, Рахункова палата України; 

Уповноважений ВРУ з прав людини; Президент України, апарат суду та інші [28, 

с. 127; 30, с. 23]. 

Слід зауважити, що публічна адміністрація охоплює собою всі сфери 

діяльності держави, зокрема, соціальну, культурну, економічну, політичну, 

правоохоронну, оборонну тощо. 

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Конституції України, права і свободи людини та їх 

гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає 

перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод 

людини є головним обов'язком держави [2]. 

Тобто, захист прав громадян – основна функція держави, а відтак органів 

публічної адміністрації. 

Функція захисту прав і свобод людини і громадянина за визначенням І. В. 

Берестовського це система заходів демократичної, соціальної, правової держави, 
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спрямована на недопущення порушення існуючих прав (їх попередження, 

контроль і нагляд за дотриманням прав), а також на підтвердження чи відновлення 

оскарженого чи порушеного права, що реалізується організаційними й правовими 

засобами і законним шляхом як органами державної влади і місцевого 

самоврядування, так і громадськими організаціями з метою нормалізації процесу 

здійснення прав і свобод особою [31, с. 130]. 

З вказаного визначення функції захисту прав і свобод людини і громадянина 

можна виділити такі напрямки захисту: 

‐ запобігання порушенню прав; 

‐ підтвердження чи відновлення оскарженого чи порушеного права. 

Разом з тим, не можна не погодитися із О. Л. Соколенко, яка, крім 

зазначених напрямків, також виділяє такий напрямок функції захисту прав і 

свобод громадян, як – контроль і нагляд за дотриманням прав громадян, що 

покликаний забезпечити належний правовий режим законності й правопорядку у 

відносинах із реалізації громадянами належних їм прав, – притягнення 

відповідних правопорушників до юридичної відповідальності, а також усунення 

інших негативних соціальних наслідків [32, с. 119]. 

Окремої уваги заслуговують принципи діяльності публічної адміністрації, а 

також принципи, дія яких спрямована на захист прав громадян суб'єктами 

публічної адміністрації. 

Згідно Тлумачного словника В. І. Даля принцип – це наукове або моральне 

начало, правило, основа, від якої не відступають [33, с. 431]. 

Принцип (лат. рrincipium – основа, начало) – це те, що лежить в основі 

певної теорії, вчення, науки, світогляду тощо; першооснова [34, с. 585]. 

Принципи належної адміністрації це єдині вимоги, положення, які 

встановлюються в європейських державах до діяльності публічних адміністрацій 

та європейської адміністрації в цілому [35, с. 213]. 

Тобто принципи діяльності публічної адміністрації – це вихідні засади, 

керівні ідеї, які слугують основою для виконання завдань, які ставляться перед 
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публічною адміністрацією, в тому числі для виконання їх основного завдання – 

захисту прав громадян. 

Радою Європи вже давно були розроблені уніфіковані принципи, на яких 

мають будуватись відносини між громадянами та органами публічної 

адміністрації. 

У 1996 р. Радою Європи було видано звід правил для громадян 

«Адміністрація і Ви», в якому систематизовано основні матеріальні та процедурні 

принципи взаємовідносин органів публічної влади з громадянами. У 1998-1999 рр. 

за провідною участю Програми SIGMA було проведено комплексні дослідження 

спільних інституційних принципів побудови та функціонування публічних 

адміністрацій в європейських країнах, а також вперше вжито термін 

Європейського адміністративного простору (European administrative space) [36, с. 

82]. У 2001 р. Організацією з економічного співробітництва та розвитку було 

опубліковано книгу «Громадяни як партнери» (інформування, консультування та 

участь громадян у розробці державної політики) [37]. 

У 2007 р. Комітет Міністрів Ради Європи прийняв рекомендацію 

CM/Rec(2007)7 щодо належної адміністрації («good administration») [38]. 

В рекомендації CM/Rec(2007)7 зазначається, що «органи публічної влади 

відіграють ключову роль в демократичних суспільствах» і що вони «повинні 

забезпечувати приватних осіб певною кількістю послуг та видавати певні 

інструкції та рішення ... у межах розумного строку». Належна адміністрація 

«повинна бути забезпечена відповідним рівнем законодавства, яке має бути 

змістовним та послідовним, чітким, зрозумілим та доступним», в той час як 

«випадки неналежного адміністрування, незалежно від того, чи це сталось в 

результаті бездіяльності державного службовця, чи затримки у вчиненні дії або 

порушення офіційних зобов'язань, повинні бути піддані санкціям через відповідні 

процедури, в тому числі – судові» [38]. 

Додатком до рекомендацій CM/Rec(2007)7 є Кодекс належної адміністрації 

(«Code of good administration»), який включає в себе 23 статті. В розділі І Кодексу 
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належної адміністрації представлено 9 основних принципів належної 

адміністрації, а саме: законності (стаття 2), рівності (стаття 3), неупередженості 

(стаття 4), пропорційності (стаття 5), правової визначеності (стаття 6), вжиття 

заходів протягом розумного строку (стаття 7), участі в прийнятті рішення (стаття 

8), поваги до приватності персональних даних (стаття 9), прозорості (стаття 10). 

[38]. 

Радою Європи приділяється значна увага принципам взаємодії людей з 

суб'єктами публічної адміністрації. Адже важливим аспектом будь-яких принципів 

є те, що вони слугують керівним началом для тлумачення правових норм та 

заповнення прогалин в законодавстві. 

У науковій літературі представлені різні доктринальні підходи до 

класифікації принципів діяльності публічної адміністрації, розглянемо їх далі. 

Поширеним є виділення таких універсальних принципів діяльності 

публічної адміністрації, як: 

‐ відкритість – активні зв'язки з громадськістю з питань вироблення 

цілей та завдань щодо їх реалізації; 

‐ участь – входження громадян у процес прийняття адміністративних 

рішень на всіх етапах політики та управління; 

‐ підзвітність – обов'язок влади звітуватися перед населенням; 

‐ ефективність – відповідність політики суспільним потребам, 

своєчасність та результативність дій при мінімально можливих затратах; 

‐ злагодженість – узгодженість різних гілок та підрозділів влади, а 

також дії влади та неурядових організацій [39, с. 150]. 

З погляду процедури, основними принципами публічної адміністрації, на 

думку А. В. Толстоухова, Н. Р. Нижник, є такі: 

‐ принцип програмування – реалізація політики на основі стратегії як на 

центральному , так і на регіональному рівнях; 

‐ принцип додатковості – публічна адміністрація повинна мінімально 

втручатися в життя суспільства, діючи лише в рамках своїх повноважень; 
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‐ принцип субсидіарності – реалізація можливого на цьому рівні 

місцевими засобами управління, децентралізація функцій публічної адміністрації; 

‐ принцип концентрації – зосередження зусиль на провідних напрямах 

розвитку суспільства згідно з політичними пріоритетами легітимної влади [40, с. 

27-28]. 

І. Б. Коліушко та В. П. Тимощук вказують на такі принципи діяльності 

публічної адміністрації: 

‐ верховенства права як пріоритету прав та свобод людини і 

громадянина, гуманізму та справедливості в діяльності публічної адміністрації; 

‐ законності як діяльності публічної адміністрації відповідно до 

повноважень і в порядку, визначених законом; 

‐ відкритості як оприлюднення та доступності для громадян інформації 

про діяльність та рішення публічної адміністрації, а також надання публічної 

інформації на вимогу громадян; 

‐ пропорційності як вимоги щодо обмеження рішень публічної 

адміністрації метою, якої необхідно досягти, умовами її досягнення, а також 

обов'язку публічної адміністрації зважати на наслідки своїх рішень, дій та 

бездіяльності; 

‐ ефективності як обов'язку публічної адміністрації забезпечувати 

досягнення необхідних результатів у вирішенні покладених на неї завдань при 

оптимальному використанні публічних ресурсів; 

‐ підконтрольності як обов'язкового внутрішнього та зовнішнього 

контролю за діяльністю публічної адміністрації, в тому числі судового; 

‐ відповідальності як обов'язку публічної адміністрації нести юридичну 

відповідальність за прийняті рішення, дії та бездіяльність [41, с. 26-27]. 

Більш широкий підхід запропоновано А. А. Пухтецькою, яка поділяє 

принципи належної адміністрації на 4 групи: 1) базові (принцип законності; 

принцип безсторонності, або об’єктивності); 2) організаційно-технічні (принцип 

доступності адміністративної влади та публічних послуг, електронного 
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урядування та використання електронної пошти; принцип прозорості 

адміністративних дій); 3) процедурні (право бути заслуханим перед прийняттям 

індивідуального рішення; принцип повідомлення про прийняте рішення); 4) 

принципи обігу інформації (належать вимоги, що встановлюються з метою 

реалізації повноважень адміністративного органу, наприклад, принцип 

консультування, принцип обов’язкової передачі документів уповноваженим 

органам, принцип захисту даних та поваги до приватної інформації) [35, с. 213-

215]. 

Як бачимо, на теоретичному рівні запропоновано різноманітні підходи до 

класифікації принципів діяльності публічної адміністрації (належної 

адміністрації). Проте, на нашу думку, малодослідженим є питання принципів, 

спрямованих на захист прав громадян суб'єктами публічної адміністрації. 

Пропонуємо структурувати підхід до визначення принципів діяльності 

публічної адміністрації, спрямованих на захист прав громадян, шляхом їх 

згрупування наступним чином: 

‐ загальні принципи,  

‐ організаційні принципи. 

До загальних принципів діяльності публічної адміністрації, спрямованих на 

захист прав громадян, пропонуємо віднести такі: 

‐ принцип верховенства права, згідно якого суб'єкти публічної 

адміністрації у своїй діяльності підпорядковані праву. Цей принцип включає у 

себе кілька вимог: 1) підпорядкування діяльності усіх державних інститутів 

потребам реалізації та захисту прав людини, 2) пріоритетність цих прав перед 

усіма іншими цінностями демократичної, соціальної, правової держави [36, с. 

143]. Згідно з цим принципом право має перевагу в системі будь-яких нормативно-

правових актів, а також встановлює справедливий правовий порядок та забезпечує 

правову стабільність у державі та суспільстві. Верховенство права є одним із 

атрибутів правової держави, який став могутнім способом безперечного захисту 

прав і свобод людини та громадянина; 
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‐ принцип зв'язаності публічної адміністрації правовим законом – 

суб’єкт публічної адміністрації у своїй діяльності має керуватися не будь-яким 

законом, а лише тим, що є правовим за своєю сутністю або, інакше кажучи, 

заснованим на принципі верховенства права [42, с. 53]. Цей принцип, як 

продовження принципу верховенства права, вимагає, щоб суб'єкти публічної 

адміністрації здійснювали свої повноважень виключно на підставі правового 

закону. Його метою по суті є обмеження повноважень суб'єктів публічної 

адміністрації правовим законом з ціллю захисту прав та свобод громадян. Крім 

того, на нашу думку, принцип зв'язаності публічної адміністрації правовим 

законом означає, що суб'єкти публічної адміністрації мають діяти виключно в 

рамках повноважень, визначених законодавством, та з належною метою. Також 

розглядуваний нами принцип передбачає заборону суб'єктам публічної 

адміністрації зловживати наданою їм владою, адже їх діяльність має відбуватися 

виключно у рамках, дозволених та встановлених в діючому законодавстві; 

‐ принцип рівності, або принцип недискримінації означає, що з боку 

органів публічної адміністрації не допускається різниця в ставленні до тієї чи 

іншої людини, заборонено дискримінацію. Суб'єкти публічної адміністрації не 

вправі відхилятися від встановленої законодавством моделі поведінки, так як 

будь-яке відхилення від регламентованої моделі поведінки, порушуватиме 

принцип рівності; 

‐ принцип захисту законних очікувань, або обов'язок публічної 

адміністрації діяти справедливо передбачає, що діяльність органів публічної 

адміністрації не повинна створювати перешкод в здійсненні громадянами їх 

безумовних прав, крім випадків, коли це є необхідним в інтересах суспільства. 

Питання щодо законних очікувань, як правило, виникають тоді, коли рішення, 

прийняте суб'єктом публічної адміністрації, є таким, що може бути скасоване чи 

відкликане суб'єктом публічної адміністрації [43, c. 18]. Громадянин, керуючись 

цим принципом, покладається на дійсність рішення, прийнятого суб'єктом 

публічної адміністрації. Мова йде про те, що якщо орган публічної адміністрації 
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прийняв рішення на користь громадянина, але воно є незаконним, таке рішення не 

може бути скасовано чи відкликано суб'єктом публічної адміністрації, адже 

громадянин вже почав діяти на основі такого рішення, розраховуючи на його 

легітимність, наприклад, почав будувати будинок після отримання дозволу на 

будівництво [44, c. 203-204]. Цей принцип спрямований на унеможливлення 

зловживання владою органами публічної адміністрації, а відтак на захист прав 

громадян; 

‐ принцип пріоритету прав та інтересів громадян – діяльність органів 

публічної адміністрації повинна бути скерована на найповніше забезпечення та 

охорону прав та інтересів громадян. Відповідно до змісту цього принципу 

публічна адміністрація обмежена у своїй діяльності правами кожної людини. Крім 

того, вважаємо, що принцип пріоритету прав та інтересів громадян охоплює 

собою такий підпринцип, як тлумачення законодавства на користь людини. У 

випадку, якщо в законодавстві трапляються колізії чи прогалини, у зв'язку з чим 

орган публічної адміністрації, намагаючись подолати такі прогалини чи колізії, 

може тлумачити законодавчу норму як на свою користь, так і на користь 

громадянина, орган публічної адміністрації повинен тлумачити таку норму на 

користь громадянина; 

‐ принцип захисту персональних даних вказує на те, що орган публічної 

адміністрації зобов'язується збирати, використовувати, поширювати та зберігати 

персональні дані громадян виключно в спосіб та з ціллю, регламентованою 

законодавством. Призначення цього принципу полягає у встановленні обмеження 

процедури збору, обробки та зберігання персональних даних, включаючи часові 

обмеження для зберігання персональних даних та обмеження щодо якості та 

актуальності зібраної і збереженої інформації. Розглядуваний принцип є 

індивідуальною гарантією людини, необхідною у демократичному суспільстві, 

проти незаконного розкриття її персональних даних суб'єктами публічної 

адміністрації [45, c. 275-276]. Крім того, відповідно до цього принципу 

персональні дані, які використовуються органами публічної адміністрації, повинні 
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бути точними, актуальними та законно зареєстрованими. Орган, що розкриває 

дані, несе відповідальність за те, щоб такі дані були точними, актуальними та 

законно зареєстрованими [43, c. 21]. 

Виокремимо організаційні принципи діяльності публічної адміністрації: 

‐ право бути вислуханим – право кожної людини бути почутою до того, 

як суб'єктом публічної адміністрації буде вжито будь-який індивідуальний захід, 

який може на неї вплинути [46]. Цей принцип вимагає, щоб кожен громадянин 

отримав змогу висловити свої погляди перед прийняттям органом публічної 

адміністрації індивідуального акту на предмет відповідності використаних 

документів та досліджених фактів. Також цей принцип включає в себе право на 

повний доступ до інформації та документів, на підставі яких суб'єктом публічної 

адміністрації буде прийнято рішення, особливо у випадках, коли рішення, 

прийняте суб'єктом публічної адміністрації може негативно вплинути на особу; 

‐ право громадянина бути проінформованим встановлює обов'язок для 

суб'єкта публічної адміністрації повідомити громадянина про прийняте рішення, 

включаючи інформацію про право на оскарження такого рішення та можливу 

процедуру; 

‐ обов'язок суб'єкта публічної адміністрації викласти підстави для 

прийняття рішення. Згідно змісту цього принципу суб'єкт публічної адміністрації 

повинен зазначити правові підстави для прийняття акту, описати фактичні 

обставини, що призвели до його прийняття, та загальні цілі, які він мав намір 

досягти; підстави мають бути сформульовані чітко та недвозначно, таким чином, 

щоб дати можливість зацікавленим особам прийняти рішення, чи хочуть вони 

захищати свої права та інтереси, шляхом подання заяви про перегляд прийнятого 

рішення в судовому порядку [43, c. 20; 47, c. 27-28]; 

‐ принцип співмірно запитуваних документів вказує на те, що органи 

публічної адміністрації повинні запитувати у громадян необхідний мінімум 

інформації та документів, достатній для прийняття рішення; 
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‐ принцип своєчасності передбачає, що рішення повинні прийматися 

суб'єктом публічної адміністрації протягом розумного строку, оскільки «повільна» 

публічна адміністрація є неналежною адміністрацією, що суперечить таким 

загальним принципам, як верховенство права та пріоритет прав та інтересів 

громадян; 

‐ принцип оскаржуваності дозволяє громадянину оскаржити 

адміністративний акт, дії чи бездіяльність суб'єкта публічної адміністрації в 

позасудовому чи судовому порядку. 

Підсумовуючи, зазначимо, що наразі вельми актуальним є виокремлення та 

закріплення принципів діяльності публічної адміністрації, спрямованих на захист 

прав громадян, як вихідних засад, в яких розкривається природа взаємовідносин 

між громадянами та суб'єктами публічної адміністрації. 

Також вважаємо, що важливим є запровадження в Україні принципів 

діяльності публічної адміністрації, про які нами було зазначено раніше, зокрема 

тих, що закріплені в рекомендації  Комітету Міністрів Ради Європи 

CM/Rec(2007)7 щодо належної адміністрації. 

Враховуючи, що Україна є членом Ради Європи з 1995 року, актуальним є 

питання впровадження принципів діяльності органів публічної влади, визначених 

в рекомендації Ради Європи. З одного боку, це не є обов’язком країн-членів Ради 

Європи, так як такі положення мають рекомендаційний характер. Але, з іншого 

боку, закріплення та застосування принципів діяльності публічної адміністрації 

сприятиме ефективнішому захисту прав громадян. 

 

1.3 Повноваження суб’єктів публічної адміністрації у сфері захисту 

прав громадян 

 

Пріоритетним завданням суб’єктів публічної адміністрації є захист прав 

громадян, яке реалізується ними шляхом виконання покладених на них 

повноважень. 
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Повноваження це юридична конструкція, що поєднує в собі специфічні 

права та обов'язки суб'єктів публічного адміністрування [30, с. 82]. 

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 [2]. 

З цієї норми можна виокремити такі твердження: 1) повноваження будь-

якого суб'єкта публічного адміністрування мають бути нормативно закріплені. 

Вони мають прямо встановлюватись законом або опосередковано спиратись на 

закон; 2) кожне повноваження потрібно чітко викласти; 3) у нормативних актах 

має міститись вичерпний перелік повноважень конкретного суб'єкта публічного 

адміністрування; 4) владна діяльність суб'єкта публічного адміністрування поза 

межами встановлених для нього повноважень є протиправною і суперечить 

приписам Конституції України та принципу верховенства права [30, с. 83-84]. 

В підрозділі 1.2. цього дисертаційного дослідження нами було висловлено 

думку, що публічна адміністрація охоплює собою будь-яких осіб, які виконують 

адміністративні функції в інтересах суспільства з метою приведення у виконання 

державної політики, спрямованої на забезпечення та захист прав громадян. Однак 

в першу чергу під суб’єктами публічної адміністрації розглядаються органи 

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, повноваження яких буде 

досліджуватись нами далі. 

Виконавча влада – це найбільш наближена до людини гілка влади, з якою у 

людини відбуваються найчастіші контакти з приводу задоволення різноманітних 

суб’єктивних прав і законних інтересів особи [36, с. 166]. 

Саме тому відносини, які складаються між органами виконавчої влади та 

громадянами, мають складатися таким чином, щоб органи виконавчої влади, як 

найбільш орієнтовані на громадян, могли оперативно та успішно здійснювати 

захист їх прав. 

Вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів 
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України (Уряд України) [48]. 

До основних завдань КМУ, зокрема, належать виконання Конституції та 

законів України, актів Президента України, вжиття заходів щодо забезпечення 

прав і свобод людини та громадянина, забезпечення проведення бюджетної, 

фінансової, цінової, інвестиційної, у тому числі амортизаційної, податкової, 

структурно-галузевої політики, політики у сферах праці та зайнятості населення, 

соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури, охорони природи, 

екологічної безпеки і природокористування, здійснення заходів щодо забезпечення 

обороноздатності та національної безпеки України, громадського порядку, 

боротьби із злочинністю, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій [48]. 

З аналізу положень Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 

27.02.2014 р. № 794-VII, стає очевидно, що захист прав громадян КМУ полягає у 

реалізації таких повноважень як: 1) виконання нормативно-правових актів, 

прийнятих, зокрема, ВРУ, Президентом України (ч.1 ст. 19 Закону України «Про 

Кабінет Міністрів України» [48]), 2) формування і проведення державної політики 

(згідно п.1 ч.1 ст. 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» КМУ у 

сфері економіки та фінансів забезпечує здійснення державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності; згідно п.3 ч.1 ст. 20 Закону України 

«Про Кабінет Міністрів України» КМУ у сферах правової політики, законності, 

забезпечення прав і свобод людини та громадянина забезпечує проведення 

державної правової політики [48]), 3) нормотворення – розробка та прийняття 

програм, постанов, розпоряджень, підготовка проектів законів (згідно п.2 ч.1 ст. 

20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» КМУ у сферах соціальної 

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

навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій забезпечує розроблення та виконання державних і міждержавних 

екологічних програм; згідно п.5 ч.1 ст. 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України» КМУ у сфері національної безпеки та обороноздатності здійснює заходи 

щодо зміцнення національної безпеки України, розробляє та затверджує державні 
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програми з цих питань [48]), 4) здійснення контролю за міністерствам, іншим 

центральним органам виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям та 

органами місцевого самоврядування (згідно п.3 ч.1 ст. 20 Закону України «Про 

Кабінет Міністрів України» КМУ у сферах правової політики, законності, 

забезпечення прав і свобод людини та громадянина здійснює контроль за 

додержанням законодавства органами виконавчої влади, їх посадовими особами, а 

також органами місцевого самоврядування з питань виконання ними делегованих 

повноважень органів виконавчої влади; згідно п.3 ч.1 ст. 20 Закону України «Про 

Кабінет Міністрів України» КМУ у сферах правової політики, законності, 

забезпечення прав і свобод людини та громадянина забезпечує координацію і 

контроль за діяльністю органів виконавчої влади щодо запобігання і протидії 

корупції [48]), 5) здійснення організаційних заходів (згідно п.1 ч.1 ст. 20 Закону 

України «Про Кабінет Міністрів України» КМУ у сфері економіки та фінансів 

організовує державне страхування, згідно п.6 ч.1 ст. 20 Закону України «Про 

Кабінет Міністрів України» КМУ у сфері вдосконалення державного управління 

та державної служби організовує проведення єдиної державної політики у сфері 

державної служби [48]), 6) здійснення управління об’єктами державної власності 

(п.1 ч.1 ст. 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» [48]). 

Детальніше повноваження КМУ в окремих сферах визначені на рівні 

кодексів або законів. Наприклад, повноваження КМУ у сфері лісових відносин 

закріплені в ст. 27 Лісового кодексу України від 21.01.1994 р. № 3852-XII [49], 

повноваження КМУ у сфері цивільного захисту закріплені в ст. 16 Кодексу 

цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI [50], повноваження КМУ 

у сфері оборони закріплені в ст. 9 Закону України «Про оборону України» від 

06.12.1991 р. № 1932-XII [51], повноваження КМУ у сфері питної води та питного 

водопостачання закріплені в ст. 10 Закону України «Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення» від 10.01.2002 р. № 2918-III [52], 

повноваження КМУ у сфері землеустрою закріплені в ст. 10 Закону України «Про 

землеустрій» від 22.05.2003 р. № 858-IV [53], повноваження КМУ у сфері 
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теплопостачання закріплені в ст. 10 Закону України «Про теплопостачання» від 

02.06.2005 р. № 2633-IV [54], повноваження КМУ у сфері ціноутворення 

закріплені в ст. 5 Закону України «Про ціни і ціноутворення» від 21.06.2012 р.     

№ 5007-VI [55], повноваження КМУ у сфері державної регіональної політики 

закріплені в ст. 12 Закону України «Про засади державної регіональної політики» 

від 05.02.2015 р. № 156-VIII [56], повноваження КМУ у сфері наукової і науково-

технічної діяльності закріплені в ст. 41 Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» від 26.11.2015 р. № 848-VIII [57], повноваження КМУ у сфері 

протимінної діяльності закріплені в ст. 20 Закону України «Про протимінну 

діяльність в Україні» від 06.12.2018 р. № 2642-VIII [58] тощо. 

Таким чином, КМУ як вищий орган в системі органів виконавчої влади, 

наділений повноваженнями, закріпленими в Законі України «Про Кабінет 

Міністрів України» від 27.02.2014 р. № 794-VII, а також в ряді інших законів та 

кодексів. Захист прав громадян зі сторони КМУ здійснюється через реалізацію 

таких повноважень як: 1) виконання нормативно-правових актів, прийнятих, 

зокрема, ВРУ, Президентом України, 2) формування і проведення державної 

політики, 3) нормотворення – розробка та прийняття програм, постанов, 

розпоряджень, підготовка проектів законів, 4) здійснення контролю за 

міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, місцевим 

державним адміністраціям та органами місцевого самоврядування, 5) здійснення 

організаційних заходів, 6) здійснення управління об’єктами державної власності. 

Наступною ланкою в системі органів виконавчої влади після КМУ є 

центральні органи виконавчої влади, які складаються з міністерств України, інших 

центральних органів виконавчої влади (служби, агентства, інспекції), центральні 

органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. 

Система центральних органів виконавчої влади, порядок утворення, 

реорганізації та ліквідації міністерств та інших центральних органів виконавчої 

влади, завдання міністерства та його керівництва, завдання центральних органів 

виконавчої влади та їх керівництва та інші питання визначаються в Законі України 
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«Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 р. № 3166-VI. 

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про центральні органи виконавчої 

влади» основними завданнями міністерства, зокрема, є забезпечення нормативно-

правового регулювання; інформування та надання роз'яснень щодо здійснення 

державної політики; узагальнення практики застосування законодавства, 

розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому 

порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, КМУ на розгляд 

Президентові України та КМУ; забезпечення здійснення соціального діалогу на 

галузевому рівні [59]. 

Основними завданнями центральних органів виконавчої влади, зокрема є 

надання адміністративних послуг; здійснення державного нагляду (контролю); 

управління об'єктами державної власності; внесення пропозицій щодо 

забезпечення формування державної політики на розгляд міністрів, які 

спрямовують та координують їх діяльність [59]. 

Відповідно до вказаних завдань міністерства, служби, агентства, інспекції, 

центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом України здійснюють 

повноваження, які закріплені у відповідних: 

1) кодексах (наприклад, Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р.        

№ 3852-XII: ст. 28 – повноваження центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства, ст. 281 

– повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері лісового господарства, ст. 29 – повноваження центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, у сфері лісових відносин, ст. 291 

– повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері лісових 

відносин, ст. 292 – повноваження центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, 



59 
 

      
 

відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері лісових відносин [49]; Кодекс 

цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI: ст. 17 – повноваження 

центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері цивільного захисту та ст. 18 – повноваження інших 

центральних органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту [50] тощо); 

2) законах (ст. 33 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. 

№ 2694-XII повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої 

влади в галузі охорони праці [60]; ст. 10 Закону України «Про туризм» від 

15.09.1995 р. № 324/95-ВР повноваження центральних органів виконавчої влади, 

що забезпечують формування державної політики у сфері туризму та курортів 

[61]; ст. 6 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 

06.04.2000 р. № 1645-III повноваження центральних органів виконавчої влади 

щодо захисту населення від інфекційних хвороб [62]; ст. 13 Закону України «Про 

засади державної регіональної політики» від 05.02.2015 р. № 156-VIII 

повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері державної 

регіональної політики [56]; ст. 42 – повноваження центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і 

науково-технічної діяльності та ст. 43 – повноваження інших центральних органів 

виконавчої влади у сфері наукової і науково-технічної діяльності Закону України 

«Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. № 848-VIII [57] 

тощо); 

3) положеннях про них (наприклад, п. 4 Положення про Міністерство 

розвитку громад та територій України, затвердженого постановою КМУ від 

30.04.2014 р. № 197 [63]; п. 4 Положення про Державну фіскальну службу 

України, затвердженого постановою КМУ від 21.05.2014 р. № 236 [64]; п. 4 

Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою КМУ 

від 02.07.2014 р. № 228 [65]; п. 4 Положення про Державний комітет телебачення і 

радіомовлення України, затвердженого постановою КМУ від 13.08.2014 р. № 341 

[66]; п. 4 Положення про Міністерство соціальної політики України, 
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затвердженого постановою КМУ від 17.06.2015 р. № 423 [67]; п. 4 Положення про 

Державну екологічну інспекцію України, затвердженого постановою КМУ від 

19.04.2017 р. № 275 [68] тощо). 

Дослідження окремих положень чинного законодавства дозволяє 

констатувати, що повноваження центральних органів виконавчої влади спрямовані 

на захист прав громадян можна об'єднати у нижченаведені напрямки:  

1) управлінська діяльність (згідно ч. 1 ст. 6 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р. № 1645-III центральний 

орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

охорони здоров’я, щодо захисту населення від інфекційних хвороб встановлює 

допустимі рівні забруднення мікроорганізмами та іншими біологічними 

чинниками харчових продуктів і продовольчої сировини, води, ґрунту, інших 

об’єктів середовища життєдіяльності людини [62]; відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону 

України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 

10.01.2002 р. № 2918-III до повноважень центрального органу виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального 

господарства, належить забезпечення формування єдиної технічної, соціально-

економічної політики у сфері питної води, питного водопостачання та 

водовідведення [52]; відповідно до п. в) ч. 1 ст. 131 Закону України «Про 

землеустрій» від 22.05.2003 р. № 858-IV до повноважень центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

земельних відносин, у сфері землеустрою, належить забезпечення здійснення 

землеустрою [53]; відповідно до ч.1 ст. 10 Закону України «Про туризм» від 

15.09.1995 р. № 324/95-ВР центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері туризму та курортів організує та 

забезпечує реалізацію державної політики в галузі туризму, виконання цього 

Закону та інших нормативно-правових актів [61]);  

2) нормотворча діяльність (відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону України «Про 

туризм» від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР центральний орган виконавчої влади, що 
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забезпечує формування державної політики у сфері туризму та курортів, бере 

участь у підготовці проектів нормативно-правових актів у галузі туризму, у межах 

своєї компетенції розробляє і затверджує нормативно-правові акти, узагальнює 

практику застосування законодавства в галузі туризму, курортно-рекреаційної 

сфери, вносить пропозиції щодо його удосконалення [61]; згідно пп. 2 п. 4 

Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою 

КМУ від 21.05.2014 р. № 236, ДФС відповідно до покладених на неї завдань 

розробляє проекти законів України, актів Президента України, КМУ, наказів 

Мінфіну з питань, що належать до сфери діяльності ДФС [64]; згідно пп. 1 п. 4 

Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою КМУ 

від 02.07.2014 р. № 228, Мін’юст відповідно до покладених на нього завдань 

розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів [65]), 

3) координуюча діяльність (відповідно до ч.1 ст. 10 Закону України «Про 

туризм» від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері туризму та курортів сприяє 

координації діяльності органів виконавчої влади, суб'єктів підприємницької 

діяльності, їх об'єднань, що здійснюють діяльність у галузі туризму [61]; згідно ч. 

3 ст. 6 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 

06.04.2000 р. № 1645-III центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, 

щодо захисту населення від інфекційних хвороб координує проведення закладами 

охорони здоров’я, органами державної санітарно-епідеміологічної служби, 

науково-дослідними установами, що належать до сфери його управління, заходів, 

спрямованих на санітарну охорону території України [62]; згідно ч. 1 ст. 11 «Про 

питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 10.01.2002 р. № 2918-III 

до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, 

належить координація діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ, 

організацій незалежно від форми власності у цій сфері [52]), 
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4) контрольна та/або наглядова діяльність (відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону 

України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-XII міністерства та інші 

центральні органи виконавчої влади здійснюють відомчий контроль за станом 

охорони праці на підприємствах галузі [60]; відповідно до ч.1 ст. 10 Закону 

України «Про туризм» від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму 

та курортів організує здійснення контролю за якістю наданих туристичних послуг 

[61]; згідно ч. 3 ст. 6 Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб» від 06.04.2000 р. № 1645-III центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя 

населення, щодо захисту населення від інфекційних хвороб здійснює нагляд за 

додержанням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми 

власності та громадянами законодавства у сфері захисту населення від 

інфекційних хвороб, контролює виконання вимог санітарно-протиепідемічних 

правил і норм [62]). 

Ще однією ланкою в структурі органів виконавчої влади є місцеві органи 

виконавчої влади, якими є місцеві державні адміністрації, які виконують власні та 

делеговані їм повноваження в областях і районах, містах Києві та Севастополі, в 

порядку визначеному чинним законодавством. 

Щодо делегованих повноважень, то мова йде про можливість відповідних 

рад делегувати місцевим державним адміністраціям повноваження місцевого 

самоврядування, а також про можливість КМУ в межах, визначених законами 

України, передавати місцевим державним адміністраціям окремі повноваження 

органів виконавчої влади вищого рівня [69].  

Статтею 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 

09.04.1999 р. № 586-XIV визначені питання, які належать до відання місцевих 

державних адміністрацій серед яких, зокрема, забезпечення законності, охорони 

прав, свобод і законних інтересів громадян [69]. 

Перелік галузевих повноважень місцевих державних адміністрацій 
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закріплений в ІІІ розділі Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 

09.04.1999 р. № 586-XIV, а також в окремих актах законодавства (наприклад, в ст. 

31 Лісового кодексу України від 21.01.1994 р. № 3852-XII закріплені 

повноваження обласних, Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій у сфері лісових відносин, зокрема, забезпечення реалізації 

державної політики у сфері лісових відносин [49], в ст. 32 Лісового кодексу 

України від 21.01.1994 р. № 3852-XII закріплені повноваження районних 

державних адміністрацій у сфері лісових відносин, зокрема, участь у розробленні 

та забезпеченні виконання регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, 

використання та відтворення лісів [49]; в ст. 19 Кодексу цивільного захисту 

України від 02.10.2012 р. № 5403-VI закріплені повноваження місцевих 

державних адміністрацій у сфері цивільного захисту, зокрема, забезпечення 

оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних 

ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі [50]; в ст. 

34 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-XII закріплені 

повноваження місцевих державних адміністрацій в галузі охорони праці, зокрема, 

здійснення контрою за додержанням суб'єктами підприємницької діяльності 

нормативно-правових актів про охорону праці [60]; в ст. 11 Закону України «Про 

туризм» від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР закріплені повноваження Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, виконавчих 

органів місцевого самоврядування в галузі туризму, зокрема, здійснення 

виконавчих та організаційно-розпорядчих функцій щодо організації і розвитку 

курортно-рекреаційної сфери і туризму [61]; в ст. 4 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р. № 1645-III закріплені 

повноваження місцевих органів виконавчої влади у сфері захисту населення від 

інфекційних хвороб, зокрема, реалізація державної політики в галузі охорони 

здоров'я та щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення, організація розроблення і виконання регіональних і місцевих програм з 

питань захисту населення від інфекційних хвороб, а також участь у розробленні та 
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виконанні державних цільових програм [62]; в ст. 13 Закону України «Про 

землеустрій» від 22.05.2003 р. № 858-IV закріплені повноваження місцевих 

державних адміністрацій у сфері землеустрою, зокрема, інформування населення 

про заходи, передбачені землеустроєм [53]; в ст. 15 Закону України «Про засади 

державної регіональної політики» від 05.02.2015 р. № 156-VIII закріплені 

повноваження обласних, Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій у сфері державної регіональної політики, зокрема, розроблення 

програм і проектів регіонального розвитку [56]; в ст. 44 Закону України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. № 848-VIII закріплені 

повноваження місцевих органів виконавчої влади у сфері наукової і науково-

технічної діяльності, зокрема, організація розроблення та виконання регіональних 

(територіальних) програм науково-технічного розвитку [57] тощо). 

В результаті дослідження повноважень місцевих органів виконавчої влади, 

закріплених у відповідних нормативно-правових актах, виокремлюємо такі групи 

повноважень, через які місцеві органи виконавчої влади здійснюють захист прав 

громадян: 

1) виконання програм, стратегій, нормативно-правових актів, прийнятих 

вищим органами державної влади або главою держави (згідно п. 1 ч. 1 ст. 27 

Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 р. № 586-XIV 

місцева державна адміністрація забезпечує виконання законодавства про 

військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, 

установами і організаціями [69]), 

2) розробка та внесення програм, стратегій, прогнозів, пропозицій для 

вищих органів державної влади (відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 19 Кодексу цивільного 

захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI до повноважень місцевих державних 

адміністрацій у сфері цивільного захисту належить розроблення та забезпечення 

реалізації регіональних, місцевих програм та планів заходів у сфері цивільного 

захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних 
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ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної 

безпеки [50]), 

3) здійснення контролю та/або нагляду та/або моніторингу за окремими 

питаннями, які належать до їх відання (згідно п. 5 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про 

засади державної регіональної політики» від 05.02.2015 р. № 156-VIII до 

повноважень обласних, Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій у сфері державної регіональної політики належить проведення 

моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій 

розвитку і планів заходів з їх реалізації, підготовка та подання звітів про це на 

затвердження відповідно Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, 

Київській та Севастопольській міським радам [56]), 

4) реалізація державної політики на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці (згідно п. 1 ч. 1 ст. 22 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації» від 09.04.1999 р. № 586-XIV місцева державна 

адміністрація реалізовує державну політику в галузі науки, освіти, охорони 

здоров’я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді 

[69]), 

5) інформування населення з приводу окремих питань, які віднесені до їх 

компетенції (наприклад, згідно ст. 4 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р. № 1645-III місцеві органи виконавчої влади 

у сфері захисту населення від інфекційних хвороб інформують населення через 

засоби масової інформації про епідемічну ситуацію в регіоні та здійснювані 

протиепідемічні заходи [62]). 

Таким чином, аналіз повноважень органів виконавчої влади щодо захисту 

прав громадян дає підстави вважати, що захист прав громадян суб'єктами 

публічної адміністрації має здійснюватись на високому рівні. Адже для цього на 

законодавчому рівні закріплені приписи, адресовані органам публічної 

адміністрації, виконання яких спрямовано на задоволення суспільних інтересів. 

Належне виконання суб’єктами публічної адміністрації своїх повноважень 
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шляхом неухильного дотримання та виконання законів, створення систем надання 

послуг для громадян, формування та виконання державної політики у різних 

сферах суспільного життя, прийняття програм, стратегій та пропозицій в окремих 

сферах суспільного життя, здійснення контролю та нагляду у сферах їх відання 

тощо – є гарантією захисту прав громадян. 

Водночас кількість позовних заяв до таких суб'єктів публічної адміністрації, 

як КМУ, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні 

адміністрації, з якими громадяни звертаються до місцевих адміністративних судів, 

є значною, що підтверджується відкритими даними офіційного веб-сайту «Єдиний 

державний реєстр судових рішень». 

З метою ілюстрації того факту, що суб’єкти публічної адміністрації не 

завжди виконують покладені на них повноваження на високому рівні та 

порушують принципи діяльності публічної адміністрації, розглянемо рішення 

адміністративних судів різних інстанцій, які були винесені на користь громадян у 

справах за їх позовними заявами до суб'єктів публічної адміністрації. 

І. Особа звернулась до суду з позовом до КМУ, треті особи: Міністерство 

охорони здоров'я України, Міністерство соціальної політики України, 

Міністерство фінансів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України з вимогою визнати протиправними дії КМУ із встановлення розміру 

прожиткового мінімуму в Україні на 2016 рік (з урахуванням змін внесених 

позивачем до позовних вимог) [70]. 

Свої вимоги позивач обґрунтовував тим, що визначений і встановлений 

КМУ прожитковий мінімум не забезпечує громадянам дотримання 

конституційних гарантій. Позивач наголошував, що предметом оскарження є не 

порядок затвердження розміру прожиткового мінімуму парламентом, а саме 

порушення КМУ вимог закону до встановлення прожиткового мінімуму. При 

цьому, дотримання принципів формування прожиткового мінімуму і подальше 

його встановлення є компетенцією і відповідальністю КМУ. Водночас, уряд 

встановив прожитковий мінімум без врахування вимог законодавства та послався 
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у своїх розрахунках на Постанову КМУ від 14.04.2000 р. № 656 «Про 

затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та 

наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення», без 

вжиття заходів, які імперативно вимагаються. Недотримання КМУ порядку 

встановлення прожиткового мінімуму, зокрема, вимог, закріплених в ст. 4 Закону 

України «Про прожитковий мінімум» щодо проведення науково-громадської 

експертизи сформованих набору продуктів харчування, набору непродовольчих 

товарів і набору послуг, а також п.п. 1-10 Порядку, затвердженого Постановою 

КМУ від 24.09.1999 р. № 1767, за твердженням позивача тягне за собою 

незаконність рішення про його встановлення [70]. 

Рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва по справі        

№ 826/5661/16 від 24.04.2018 р. у задоволенні адміністративного позову 

відмовлено повністю [70]. 

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду по справі      

№ 826/5661/16 від 11.09.2018 р. рішення суду першої інстанції скасовано, визнано 

протиправними дії КМУ із встановлення розміру прожиткового мінімуму в 

Україні на 2016 рік без проведення і врахування результатів науково-громадської 

експертизи сформованих набору продуктів харчування, набору продовольчих 

продуктів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму всупереч 

вимогам ст. 4 Закону України «Про прожитковий мінімум» [71]. 

Як встановлено в Постанові Київського апеляційного адміністративного 

суду, розмір прожиткового мінімуму на 2016 рік був визначений КМУ із 

застосуванням наборів, затверджених постановою КМУ від 14.04.2000 р. № 656, 

які втратили свою актуальність у 2005 р., оскільки ст. 3 Закону України «Про 

прожитковий мінімум» передбачала їх визначення не рідше одного разу на п'ять 

років [71]. 

Крім того, судом апеляційної інстанції було встановлено, що розмір 

прожиткового мінімуму, що встановлюється КМУ, напряму стосується прав та 

інтересів кожного громадянина України, в тому числі і позивача, як працездатної 
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особи, та в залежності від якого визначається, зокрема, розмір мінімальної 

заробітної плати, соціальних виплат, величини неоподатковуваного мінімуму 

доходів громадян тощо, у зв’язку з чим суд дійшов висновку, що суб’єктивні права 

позивача були порушені [71]. 

Таким чином, судом було встановлено протиправність дій вищого органу 

виконавчої влади під час встановлення розміру прожиткового мінімуму в Україні 

на 2016 рік, яка полягала у не проведенні науково-громадської експертизи 

сформованих набору продуктів харчування, набору продовольчих продуктів і 

набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму, не дивлячись на прямий 

припис Закону України «Про прожитковий мінімум». Такі протиправні дії КМУ 

призвели до порушення прав кожного громадянина України. 

ІІ. Особа звернулась до суду з позовом до КМУ, в якому просила: 

1. визнати незаконними та такими, що не відповідають правовому акту 

вищої юридичної сили положення Постанови КМУ «Про підвищення оплати 

праці керівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної 

сфери та внесення змін до деяких постанов КМУ» від 06.04.2016 р. № 288 в 

частині: пп. 1 п.1, п. 1 Змін затверджених Постановою КМУ від 06.04.2016 р.      

№ 288 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; 

2. зобов'язати КМУ 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 коефіцієнтів з оплати праці працівників 

установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (Додаток 1 до 

Постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298) на рівні, що перевищує мінімальну 

заробітну плату [72]. 
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Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оскаржувані положення нормативного 

акту суперечать положенням Кодексу законів про працю України та Закону 

України «Про оплату праці», оскільки формування тарифної сітки та розміру 

посадового окладу працівника визначається на основі показника, який є меншим 

ніж законодавчо визначена величина мінімальної заробітної плати [72]. 

Рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва по справі        

№ 826/7823/16 від 07.02.2018 р. цей адміністративний позов задоволено повністю 

[72]. 

Постановами Київського апеляційного адміністративного суду по справі від 

24.07.2018 р. та Верховного Суду від 24.10.2018 р. у справі № 826/7823/16 рішення 

Окружного адміністративного суду міста Києва від 07.02.2018 р. залишено без 

змін [73; 74]. 

Відтак, судами всіх інстанцій було підтверджено, що окремі положення 

постанови, прийнятої КМУ, суперечать вимогам законодавчих актів, які мають 

вищу юридичну силу в порівнянні з постановою КМУ, а саме суперечать вимогам 

ст. 6 Закону України «Про оплату праці» та ст. 96 Кодексу законів про працю 

України. Такими своїми діями КМУ було порушено пряму норму Конституції 

України, а саме ч. 3 ст. 113, згідно якої КМУ у своїй діяльності керується 

Конституцією та законами України, а також указами Президента України та 

постановами ВРУ, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.  

ІІІ. Особа звернулась до суду з позовом до КМУ, треті особи: 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини, Міністерство соціальної політики 

України, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо-

переміщених осіб України, в якому просила визнати незаконними і такими, що не 

відповідають правовому акту вищої юридичної сили: 

1) Порядок здійснення контролю за проведенням соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного 

проживання/перебування, затверджений Постановою КМУ від 08.06.2016 р.        

№ 365; 
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2) п.п. 7, 8, 9, 13 Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам, затвердженого Постановою КМУ від 08.06.2016 

р. № 365; 

3) абз. 6, 7, 8 Постанови КМУ «Про здійснення соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам» від 05.11.2014 р. № 637 [75]. 

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оскаржувані положення нормативно-

правових актів порушують права позивача як внутрішньо переміщеної особи, є 

дискримінаційними та такими, що не відповідають Конституції України, 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Закону України 

«Про свободу пересування та вільний вибір місця поживання в Україні» [75]. 

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва по справі        

№ 826/12123/16 від 29.06.2017 р. адміністративний позов задоволено частково. 

Визнано нечинними пункти 7, 8, 9, 13 Порядку призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та Порядок здійснення 

контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за 

місцем їх фактичного проживання/перебування, затверджені Постановою КМУ від 

08.06.2016 р. № 365 та абз. 10 п. 1 Постанови КМУ «Про здійснення соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам» від 05.11.2014 р. № 637 [75]. 

Постановами апеляційного та касаційного судів постанову суду першої 

інстанції залишено без змін [76; 77]. 

Таким чином, судами встановлено, що окремі положення постанов, 

прийнятих КМУ, слід визнати нечинними, оскільки вони не відповідають 

нормативно-правовим актам вищої юридичної сили, та обмежують громадян, які 

належать до внутрішньо переміщених осіб, у реалізації їхніх прав, зокрема, прав 

на пенсійне та соціальне забезпечення та є такими, що призводять до 

дискримінації за ознакою місця проживання та перебування на обліку внутрішньо 

переміщених осіб, а також порушують принцип рівності, передбачений ст. 24 

Конституції України та гарантії вільного пересування територією України, 

передбачені ст. 33 Конституції України. 
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ІV. Особа звернулась до суду з позовом до КМУ з вимогами про визнання 

неправомірною дію КМУ щодо направлення її заяви від 24.11.2014 р. до 

Міністерства освіти і науки України і зобов'язання КМУ розглянути її заяву 

особисто [78]. 

Свої вимоги позивач обґрунтовує тим, що при надсиланні заяви від 

24.11.2014 р. до КМУ, він порушував питання про затвердження зразка бланка 

диплома та забезпечення його виготовлення, але це звернення КМУ надіслав до 

Міністерства освіти і науки України, яке позбавлено відповідних повноважень. На 

підставі викладеного, позивач вважає, що відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України 

«Про звернення громадян» КМУ повинен був розглянути заяву від 24.11.2014 р. 

по суті [78]. 

Постановою Миколаївського окружного адміністративного суду по справі  

№ 814/3621/14 від 26.01.2015 р. задоволено адміністративний позов, визнано 

неправомірною дію КМУ щодо направлення заяви громадянина від 24.11.2014 р. 

до Міністерства освіти і науки України та зобов'язано КМУ розглянути заяву 

громадянина від 24.11.2014 р. по суті [78]. 

Ухвалою Одеського апеляційного адміністративного суду по справі        

№ 814/3621/14 від 17.05.2016 р. постанову суду першої інстанції залишено без 

змін [79]. 

Постановою Верховного Суду по справі № 814/3621/14 від 21.06.2018 р. 

постанову Миколаївського окружного адміністративного суду від 26.01.2015 р. та 

ухвалу Одеського апеляційного адміністративного суду від 17.05.2016 р. залишено 

без змін [80]. 

Національними судами всіх інстанцій встановлено неправомірність дій 

КМУ, яка полягала у невиконанні останнім повноважень, покладених на нього 

чинним законодавством, та зобов’язано вчинити дій. Однак, слід звернути увагу 

на те, що доведення неправомірності дій центрального органу виконавчої влади та 

відновлення порушених прав громадянина тривало протягом 4 років. 

V. До суду звернулась особа з позовом до КМУ, Прем'єр-міністра України 
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Гройсмана Володимира Борисовича, треті особи: Пенсійний фонд України, 

Міністерство соціальної політики України про: 

1) визнання протиправною бездіяльності КМУ щодо не виконання пункту 13 

Перехідних положень Закону України «Про прокуратуру»; 

2) визнання протиправною бездіяльності Прем'єр-міністра України 

Гройсмана Володимира Борисовича щодо неналежного керівництва роботи КМУ в 

частині забезпечення своєчасного прийняття та підписання нормативно-правового 

акта, який би врегулював питання перерахунку розміру пенсій особам, що 

отримують пенсії відповідно до Закону України «Про прокуратуру»; 

3) зобов'язання КМУ, не зменшивши соціальні гарантії, які передбачались 

статтею 50-1 Закону України «Про прокуратуру» (в попередній редакції) прийняти 

нормативно-правовий акт, яким врегулювати питання перерахунку розміру пенсій 

особам, що отримують відповідно до Закону України «Про прокуратуру», 

поширивши його дію на період з 15 липня 2016 р. до дня набрання чинності нової 

редакції Закону України «Про прокуратуру» [81]. 

Свої вимоги позивач обґрунтовує тим, що оскільки відповідачі не вчинили 

необхідних дій щодо виконання пункту 13 Перехідних положень Закону України 

«Про прокуратуру» в частині прийняття нормативно-правового акта, який би 

врегулював питання перерахунку розміру пенсій особам, які отримують їх 

відповідно до Закону України «Про прокуратуру», право позивача на належний 

рівень пенсійного забезпечення було порушено у зв’язки з тим, що Пенсійний 

фонд України відмовив йому у перерахунку пенсії через відсутність відповідного 

нормативно-правового акта [81]. 

Рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва по справі         

№ 826/15466/16 від 26.09.2018 р. адміністративний позов задоволено частково. 

Визнано протиправною бездіяльність КМУ щодо невиконання пункту 16 

Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін та визнання такими, 

що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 р. № 76-

VIII, зобов'язано КМУ забезпечити прийняття нормативно-правового акта про 
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умови та порядок перерахунку призначених пенсій працівникам прокуратури з 

урахуванням правової оцінки, наданої судом у цьому рішенні [81]. 

Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду по справі         

№ 826/15466/16 від 16.01.2019 р. рішення Окружного адміністративного суду м. 

Києва від 26.09.2018 р. скасовано в частині позовних вимог про зобов'язання КМУ 

забезпечити прийняття нормативно-правового акта про умови та порядок 

перерахунку призначених пенсій працівникам прокуратури з урахуванням 

правової оцінки, наданої судом у цьому рішенні [82]. 

Постановою Верховного Суду по справі № 826/15466/16 від 15.08.2019 р. 

постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 16.01.2019 р. 

скасовано, а рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 

26.09.2018 р. залишено в силі [83]. 

З аналізу змісту судових рішень по справі № 826/15466/16 можна зробити 

висновок про те, що суб’єктами публічної адміністрації через невиконання 

останніми своїх безпосередніх повноважень з нормотворення (процедура 

погодження та прийняття нормативно-правового акта) було порушено права 

громадян на пенсійне забезпечення. 

Узагальнюючи розгляд судової практики зазначимо, що, як вбачається з 

інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті «Єдиний державний реєстр 

судових рішень», звернення громадян України до судів з позовними заявами до 

центральних органів виконавчої влади та їх посадових осіб не є поодинокими. 

Обґрунтовуючи свої позовні вимоги, громадяни посилаються на те, що суб’єктами 

публічної адміністрації не виконуються покладені на них повноваження, а також 

приймаються підзаконні нормативно-правові акти, вчиняються дії, які суперечать 

положенням нормативно-правових актів, які мають вищу юридичну силу. Рішення 

судів, які виносяться за результатом розгляду таких позовних вимог, 

підтверджують факт невиконання чи неналежного виконання з боку органів 

виконавчої влади та їх посадових осіб, покладених на них повноважень, та 

допущення порушень положень чинного законодавства. 
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Такі порушення зі сторони суб’єктів публічної адміністрації є 

недопустимими в правовій державі. Адже діяльність суб’єктів публічної 

адміністрації має забезпечувати взаємозв'язком між громадянами та державою, в 

результаті якого має відбуватись захист прав громадян шляхом виконання 

покладених на суб’єктів публічної адміністрації повноважень.  

Натомість громадяни стикаються із систематичним порушенням їх прав у 

зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням суб'єктами публічної 

адміністрації, покладених на них повноважень. Така ситуація призводить до того, 

що публічна адміністрація не може відігравати конструктивної ролі у захисті прав 

громадян. 

Окрім органів виконавчої влади, публічна адміністрація включає в себе 

органи місцевого самоврядування, які на місцях забезпечують захисту прав 

громадян. 

Статтею 7 Конституції України визнається і гарантується місцеве 

самоврядування [2]. 

Місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи 

добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста 

– самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і 

законів України [2]. 

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, 

селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх 

виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють 

спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст [84]. 

В Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. 

№ 280/97-ВР визначені: 1) повноваження сільських, селищних, міських рад, 2) 

власні та/або делеговані органами виконавчої влади повноваження виконавчих 

органів сільських, селищних, міських рад у різних сферах та галузях (зокрема, у 

сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку, у 

галузі будівництва, у сфері регулювання земельних відносин та охорони 
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навколишнього природного середовища, у сфері соціального захисту населення, 

щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних 

інтересів громадян тощо), 3) повноваження сільського, селищного, міського 

голови, 4) повноваження районних і обласних рад [84]. 

З аналізу норм Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а 

саме ст. ст. 25, 40, 43 стає очевидно, що, крім повноважень, закріплених в цьому 

законі, органи місцевого самоврядування здійснюють й інші повноваження надані 

їм законом. Наприклад, повноваження органів місцевого самоврядування в 

окремих сферах зазначені в положеннях таких нормативно-правових актів: ст. 30 

Лісового кодексу України від 21.01.1994 р. № 3852-XII повноваження обласних, 

Київської та Севастопольської міських, районних рад у сфері лісових відносин 

[49], ст. 33 Лісового кодексу України від 21.01.1994 р. № 3852-XII повноваження 

сільських, селищних, міських рад у сфері лісових відносин [49]; ст. 8 Земельного 

кодексу України від 25.10.2001 р. № 2768-III повноваження обласних рад у галузі 

земельних відносин [85], ст. 9 Земельного кодексу України від 25.10.2001 р.        

№ 2768-III повноваження Київської і Севастопольської міських рад у галузі 

земельних відносин [85], ст. 10 Земельного кодексу України від 25.10.2001 р.       

№ 2768-III повноваження районних рад у галузі земельних відносин [85], ст. 12 

Земельного кодексу України від 25.10.2001 р. № 2768-III повноваження сільських, 

селищних, міських рад та їх виконавчих органів у галузі земельних відносин [85]; 

ст. 11 Закону України «Про основи містобудування» від 16.11.1992 р. № 2780-XII 

компетенція обласних і районних рад у сфері містобудування [86], ст. 12 Закону 

України «Про основи містобудування» від 16.11.1992 р. № 2780-XII компетенція 

сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів у сфері 

містобудування [86], ст. 14 Закону України «Про основи містобудування» від 

16.11.1992 р. № 2780-XII компетенція виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад у сфері містобудування [86]; ст. 21 Закону України «Про відходи» від 

05.03.1998 р. № 187/98-ВР повноваження органів місцевого самоврядування у 

сфері поводження з відходами [87]; ст. 13 Закону України «Про теплопостачання» 
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від 02.06.2005 р. № 2633-IV повноваження органів місцевого самоврядування у 

сфері теплопостачання [54]; ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів» від 06.09.2005 р. № 2807-IV повноваження сільських, селищних і міських 

рад та їх виконавчих органів у сфері благоустрою населених пунктів [88], ст. 11 

Закону України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 р. № 2807-IV 

повноваження органів самоорганізації населення у сфері благоустрою населених 

пунктів [88]; ст. 66 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII 

повноваження органів місцевого самоврядування [89] тощо. 

З норм чинного законодавства вбачається, що органи місцевого 

самоврядування та їх посадові особи наділені значним обсягом повноважень у 

різних галузях та сферах, через реалізацію яких, на наш погляд, здійснюється 

захист прав громадян. Наприклад, у сфері благоустрою до повноважень органів 

місцевого самоврядування належить встановлення відповідно до законодавства 

правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому 

чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за 

порушення яких передбачено адміністративну відповідальність [84], організація 

місць відпочинку для населення [88]; у сфері освіти – управління закладами 

освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, оздоровчими закладами, 

які належать територіальним громадам або передані їм, молодіжними 

підлітковими закладами за місцем проживання, організація їх матеріально-

технічного та фінансового забезпечення [84], забезпечення доступності 

дошкільної та середньої освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній 

території, та вжиття заходів для забезпечення потреби у дошкільній та 

позашкільній освіті [89]; у сфері теплопостачання – здійснення контролю за 

забезпеченням споживачів тепловою енергією відповідно до нормативних вимог 

[54], у сфері містобудування – забезпечення в установленому законом порядку 

державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної 

документації під час планування та забудови відповідних територій; зупинення у 

випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням 
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містобудівної документації та проектів окремих об'єктів, а також може заподіяти 

шкоду навколишньому природному середовищу [86]; у сфері земельних відносин 

– надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності 

відповідно до цього Кодексу [85], здійснення контролю за впровадженням заходів, 

передбачених документацією із землеустрою [84] тощо. 

Наведені приклади свідчать про особливе місце органів місцевого 

самоврядування серед інших суб’єктів публічної адміністрації у зв’язку з їх 

безпосередньою наближеністю до громадян. Саме органи місцевого 

самоврядування наділені, як власними, так і делегованими їм органами 

виконавчої влади повноваженнями, виконання яких має забезпечувати 

підвищення рівня захищеності прав громадян через прямий діалог громадян з 

публічною адміністрацією стосовно проблем на місцях, швидке прийняття рішень 

на місцях, вирішення будь-яких питань територіальних громад, зменшення 

бюрократичності процедур, доступність публічних послуг. 

На завершення підсумуємо, що в Україні на законодавчому рівні визначені 

повноваження органів публічної адміністрації в різних сферах та галузях через 

реалізацію яких відбувається захист прав громадян. Зокрема нами було розглянуто 

повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

КМУ та центральні органи виконавчої влади несуть відповідальність за захист 

прав громадян на загальнодержавному рівні, однак особливе місце в системі 

суб’єктів публічної адміністрації посідають органи місцевого самоврядування. 

Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи фактично є тими, хто 

через виконання своїх повноважень перетворює державні стратегії та політику на 

захист прав громадян в практичній площині. 

Незважаючи на наявність ґрунтовної нормативно-правової бази, 

зустрічаються випадки порушення прав громадян органами публічної 

адміністрації у зв'язку з невиконанням чи неналежним виконанням останніми, 

покладених на них повноважень, або випадки прийняття підзаконних нормативно-
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правових актів всупереч положень законів, що було проілюстровано на кількох 

прикладах із судової практики. 

Повноваження, надані органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування, як суб'єктам публічної адміністрації, повинні виконуватись ними 

у відповідності до букви закону, лише в такому випадку діяльність суб’єктів 

публічної адміністрації буде направлена на захист прав та інтересів громадян. 

 

Висновки до Розділу 1 

 

Проведене дослідження дозволяє сформулювати нам низку висновків: 

1. Проаналізовано історичний шлях зародження, становлення та 

розвитку інститут захисту прав громадян суб'єктами публічної адміністрації. 

Запропоновано наступну періодизацію української історії у сфері захисту прав 

громадян: 

‐ доба Гетьманської держави – початок закріплення на законодавчому 

рівні принципу захисту прав людини з боку держави. Особливе значення відіграє 

Конституція Пилипа Орлика, норми якої були спрямовані на забезпечення 

державою прав Війська Запорізького та всього народу; 

‐ доба входження України до складу Російської та Австро-Угорської 

імперії – законодавство переважно регулювало питання здійснення державного 

управління. Права громадян закріплюються на законодавчому рівні;  

‐ доба Української Народної Республіки, Української держави, Західно-

Української Народної Республіки – прийняттям різноманітних нормативно-

правових актів, в яких закріплюються права громадян та декларується їх захист з 

боку держави;   

‐ доба входження України до складу Союзу Радянських Соціалістичних 

Республік – перехід до радянського права. Зміна Конституцій, положеннях яких 

присвячені правам громадян, мали суто декларативний характер, їх наявність не 

забезпечувала захист прав громадян в умовах тоталітарного режиму. Конституція 
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УРСР 1978 р. містила ширше коло прав громадян, однак захист інтересів держави 

так і залишався на першому місці, в порівнянні із захистом інтересів громадян. З 

1985 р. в Союзі Радянських Соціалістичних Республік починається період 

перебудови, відбувається зміщення акцентів на захист прав громадян; 

‐ з моменту проголошення незалежності України в 1991 р. та до 2004 р. 

– прийняття Конституції Україні в 1996 р., в якій людина визнається найвищою 

соціальною цінністю. Окремий розділ Конституції України присвячений правам та 

свободам громадян, крім того, закріплюються гарантії прав і свобод громадян. 

Початок співпраці України, як незалежної країни, з ЄС; 

‐ введення інституту адміністративного судочинства та до сьогодні – 

запровадження інституту адміністративного судочинства та поглиблення співпраці 

з ЄС. 

2. Розглянуто різні наукові підходи до визначення поняття «публічна 

адміністрація». Доведено, що публічна адміністрація охоплює собою систему 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, 

яким делеговані повноваження органами виконавчої влади або органами місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб, які виконують адміністративні функції в 

інтересах суспільства з метою реалізації державної політики, спрямованої на 

забезпечення та захист прав громадян. 

Запропоновано перелік органів, яких можна зарахувати до суб’єктів 

публічної адміністрації в Україні: вищий орган в системі органів виконавчої влади 

– КМУ; центральні органи виконавчої влади – міністерства України; служби, 

агентства, інспекції та інші центральні органи виконавчої влади; центральні 

органи виконавчої влади зі спеціальним статусом; національні комісії; урядові 

комітети; місцеві органи виконавчої влади, а також територіальні органи 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; органи місцевого 

самоврядування; постійнодіючі робочі органи або структурні підрозділи місцевої 

державної адміністрації або органу місцевого самоврядування – центри надання 

адміністративних послуг; вищий орган у системі органів виконавчої влади 
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Автономної Республіки Крим – Рада міністрів Автономної Республіки Крим; 

громадські об'єднання, інші суб’єкти публічного чи приватного права, які 

виконують адміністративні функції в інтересах суспільства з метою приведення у 

виконання державної політики, спрямованої на забезпечення та захист прав 

громадян. 

3. Визначено принципи діяльності публічної адміністрації. Вперше 

запропоновано структурувати підхід до визначення принципів діяльності 

публічної адміністрації, спрямованих на забезпечення захисту прав громадян, 

шляхом їх згрупування наступним чином: 

‐ загальні принципи, які стосуються діяльності суб'єктів публічної 

адміністрації у їх відносинах з громадянами – принцип верховенства права, 

принцип зв'язаності публічної адміністрації правовим законом, принцип рівності, 

або принцип недискримінації, принцип захисту законних очікувань, або обов'язок 

публічної адміністрації діяти справедливо, принцип пріоритету прав та інтересів 

громадян, принцип захисту персональних даних, 

‐ організаційні принципи, які стосуються діяльності суб'єктів публічної 

адміністрації у їх відносинах з громадянами – право бути вислуханим, право 

громадянина бути проінформованим, обов'язок суб'єкта публічної адміністрації 

викласти підстави для прийняття рішення, принцип співмірно запитуваних 

документів, принцип своєчасності, принцип оскаржуваності. 

4. Розглянуто повноваження таких суб'єктів публічної адміністрації, як 

органи виконавчої влади (КМУ, міністерства, інші центральні органи виконавчої 

влади, місцеві державні адміністрації) та органи місцевого самоврядування, 

закріплені в чинному законодавстві, через виконання яких забезпечується захист 

прав громадян. Зроблено висновок про те, що особливе місце в системі суб’єктів 

публічної адміністрації займають органи місцевого самоврядування та їх посадові 

особи, які через виконання покладених на них повноважень перетворюють 

державні стратегії та політику на захист прав громадян в практичній площині. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ 

ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН СУБ’ЄКТАМИ ПУБЛІЧНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

2.1 Принципи адміністративної процедури в сучасному захисті прав 

громадян суб’єктами публічної адміністрації 

 

Як влучно підкреслив П. В. Діхтієвський у монографії «Захист прав, свобод 

та законних інтересів громадян України у процесі здійснення правоохоронної 

діяльності», орієнтація політики на інтереси людей, які живуть у суспільстві, 

здійснюється за допомогою певних принципів, що втілюють гуманістичні цінності 

у взаєминах між індивідом, суспільством і державою. Такою специфічною 

конкретизацією гуманістичних уявлень відносно до світу політики є права людини 

[90, c. 8]. 

Під принципами адміністративної процедури розуміють закріплені в нормах 

права головні ідеї (засади), що визначають правила вчинення дій, прийняття 

рішень, укладення адміністративних договорів, спрямованих на реалізацію 

приватними особами належних їм прав та обов’язків у сфері публічного 

адміністрування та задоволення публічного інтересу [91, с. 20]. 

Або ж принципи адміністративної процедури – це основоположні 

(засадничі) ідеї, вимоги, що, будучи закріплені в актах законодавства, визначають 

та характеризують зміст адміністративної процедури, відображають 

закономірності її становлення і напрями розвитку [92, с. 23]. 

Принципи адміністративної процедури було визначено ще в 1977 році 

Комітетом Міністрів Ради Європи. 

Так, 28.09.1977 р. Комітет Міністрів Ради Європи прийняв Резолюцію (77) 

31 про захист особи щодо актів адміністративних органів, в якій вказано, що вона 

спрямована на досягнення більшого єднання між її членами, та незважаючи на 
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різницю між адміністративними та правовими системами держав-членів, існує 

консенсус щодо основних принципів, на яких мають ґрунтуватись адміністративні 

процедури, і, зокрема, існує необхідність забезпечення справедливості у 

відносинах між особами та адміністративними органами, у зв’язку з чим бажано 

сприяти створенню єдиного стандарту захисту в усіх країнах-членах Ради Європи. 

[46]. 

В Резолюції (77) 31 про захист особи щодо актів адміністративних органів 

було визначено п’ять наступних принципів:  

1) право бути вислуханим. Стосовно будь-якого адміністративного акту, що 

за своїм характером може негативно вплинути на права, свободи чи інтереси 

особи, така зацікавлена особа може висунути факти та аргументи та, у 

відповідних випадках, надати докази, які будуть враховані адміністративним 

органом. У відповідних випадках зацікавлена особа своєчасно та у належний 

спосіб інформується про права, зазначені вище; 

2) доступ до інформації. На запит зацікавленої особи, до прийняття 

адміністративного акту, її належним чином повідомляють, про всі існуючі факти, 

що мають відношення до прийняття цього акту; 

3) допомога і представництво. Зацікавленій особі може надаватись допомога 

або їй може бути надано представника в адміністративній процедурі; 

4) виклад мотивів. Якщо адміністративний акт за своїм характером є таким, 

що негативно впливає на права, свободи чи інтереси особи, така зацікавлена особа 

інформується про підстави, на яких він ґрунтується. Це робиться або шляхом 

зазначення підстав в акті, або шляхом їх повідомлення зацікавленій особі, на її 

запит, у письмовій формі протягом розумного строку; 

5) зазначення засобів правового захисту. Якщо адміністративний акт, який 

наданий у письмовій формі, несприятливо впливає на права, свободи чи інтереси 

зацікавленої особи, то в ньому вказуються звичайні засоби правового захисту від 

нього, а також строки їх використання [46]. 

На цей момент вітчизняне адміністративно-процедурне законодавство не 
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кодифіковане, що ускладнює процес виокремлення принципів адміністративної 

процедури. Однак в українській правовій доктрині напрацьовано багато підходів 

до класифікації принципів адміністративної процедури. 

Такі науковці як І. В. Бойко, О. Т. Зима, О. М. Соловйова вважають, що для 

будь-якого виду адміністративної процедури характерні такі принципи: - 

верховенство права; - законність; - презумпція правомірності дій і вимог приватної 

особи; - рівноправність; - пропорційність; - використання адміністративним 

органом своїх повноважень з метою, якою такі повноваження надані; - 

безсторонність адміністративної процедури; - добросовісність; - розсудливість; - 

своєчасність та розумний строк [91, с. 22-29]. 

В. П. Тимощук серед принципів адміністративної процедури виділяє: - 

законність, - рівність, - публічність, - оперативність, - ефективність, - 

підконтрольність [93, с. 32-36]. 

Низка дослідників, ведучи мову про принципи адміністративної процедури, 

поділяють їх на групи. 

В. П. Тимощук виділяє загальні принципи і принципи-норми [93, с. 32],     

О. С. Лагода, О. М. Соловйова класифікують принципи адміністративної 

процедури на загальні (загальноправові) та галузеві [94, с. 17; 95, с. 150], І. В. 

Криворучко визначає три групи принципів: - конституційно-правові; - 

організаційні; - морально-етичні [96, с. 71], В. Б. Авер’янов, Н. Л. Губерська,       

С. Г. Стеценко пропонують поділяти принципи адміністративних процедур на 

загальні та спеціальні [97, с. 50; 98, с. 82; 99, с. 260]. 

Розглянемо зміст загальних та спеціальних принципів адміністративної 

процедури через призму наукових поглядів, положень чинного законодавства та 

проектів адміністративно-процедурних актів. 

Загальні принципи адміністративної процедури є основою всієї процедурної 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації, саме вони закладають базу для 

взаємодії між ними та громадянами [100, с. 79]. 

Н. Л. Губерська до загальних принципів адміністративної процедури 
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відносить: 1) принцип верховенства права; 2) принцип законності; 3) принцип 

рівності перед законом; 4) принцип гласності та відкритості; 5) принцип 

об’єктивності; 6) принцип охорони інтересів особи й держави [97, с. 50-51]. 

1) Принцип верховенства права. 

Є керівним принципом, закріпленим в ст. 8 Основного Закону України [2]. 

Проте зміст цього принципу в Конституції України не розкрито. Визначення 

принципу верховенства права наведено в КАС, проекті закону «Про 

адміністративні процедури» від 28.12.2018 р. № 9456 (надалі за текстом – проект 

закону № 9456) та проекті Адміністративно-процедурного кодексу України від 

03.12.2012 р. № 11472 (надалі за текстом – проект АПК). Відповідно до ст. 6 КАС 

суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до 

якого, зокрема, людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави [29]. Тотожне визначення 

принципу верховенства права наведено в ст. 5 проект закону № 9456 та [101] ст. 7 

проекту АПК [102]. 

Текстуально в жодній країні принцип верховенства права не закріплений у 

законах про адміністративну процедуру, можливо Україна стане першою, якщо 

прийме АПК України [103, с. 34-35]. 

Цей принцип означає забезпечення пріоритету прав людини перед будь-

якими іншими цінностями соціальної, правової, демократичної держави та 

безумовне підпорядкування діяльності всіх державних інституцій та посадових 

осіб вимогам реалізації та захисту зазначених прав [104, с. 73]. 

Одним із проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише 

законодавством як однією з його форм, а містить у собі й інші регулятори, зокрема 

норми моралі, традиції, звичаї тощо, легітимовані суспільством і зумовлені 

історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Окрім того, вирішення 

певної адміністративної справи має бути, насамперед, втіленням справедливості. 

Під час вирішення конкретної адміністративної справи публічна адміністрація 

повинна розглядати право не як закон чи систему нормативно-правових актів, а як 
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втілення справедливості [95, с. 150]. 

В. П. Тимощук, характеризуючи зміст принципу верховенства права в 

адміністративній процедурі, вказує на те, що: 1) принцип верховенства права 

належить до конституційних і означає пріоритет прав і свобод людини, 

справедливість, гуманізм у діяльності публічної адміністрації; 2) для цього 

принципу «… слід чітко розмежовувати такі дві категорії, як «закон» і «право», 

адже навіть закон може бути неправовим за процедурою його прийняття або за 

своїм змістом»; 3) «адміністративний орган в адміністративній процедурі повинен 

керуватися принципом верховенства права, який зобов’язує його не сліпо 

виконувати вимоги нормативного акта, а зважати на відповідність цього акта 

вищим за юридичною силою нормам права». Отже, принцип верховенства права 

вказує на те, що публічна адміністрація не лише творить право, але й обмежена в 

його творенні [93, с. 32]. 

Таким чином, одним з найважливіших принципів в адміністративній 

процедурі є принцип верховенства права, адже він гарантує, що права і свободи 

громадянина є найвищою цінністю в державі, і саме цим цінностям 

підпорядкована діяльність суб’єктів публічної адміністрації під час вирішення 

індивідуальних справ громадян. 

2) Принцип законності. 

Розглядуваний принцип також знайшов своє відображення в Конституції 

України, проекті закону № 9456, проекті АПК. 

Згідно ч. 2 ст. 19 Основного Закону 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 [2]. Відповідно до ст. 6 проекту закону № 9456 та ст. 8 проекту 

АПК адміністративний орган здійснює адміністративне провадження та приймає 

адміністративні акти виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією України та законами України, а також на підставі 

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана ВРУ. 
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Адміністративний орган застосовує інші нормативно-правові акти, прийняті 

відповідним державним органом або органом місцевого самоврядування на 

підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України [101; 102]. В порівнянні з проектом АПК проект закону № 9456 

було доповнено положенням, згідно якого висновки щодо застосування норм 

права, викладені у постановах Верховного Суду, мають братися до уваги всіма 

суб’єктами владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності 

нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права [101]. Це 

положення кореспондує ч. 5 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 р. № 1402-VIII. Верховний Суд як найвищий суд у системі 

судоустрою України [105], забезпечує формування єдиного підходу до 

застосування норм права шляхом забезпечення єдиної судової практики, що має 

бути враховано суб’єктами публічної адміністрації у їх діяльності. 

Однак ще під час розгляду питання про принципи діяльності публічної 

адміністрації, спрямовані на захист прав громадян, в І розділі ми дійшли висновку, 

що доцільніше вести мову не про «принцип законності», а про «принцип 

зв'язаності публічної адміністрації правовим законом». Тому що суб’єкти 

публічної адміністрації повинні здійснювати свої повноважень виключно на 

підставі правового закону, в межах, визначених законодавством, та з належною 

метою, а їх рішення не повинні бути довільними. Так само і від учасників 

адміністративно-процедурної діяльності вимагається, щоб їх дії ґрунтувалися на 

правовому законі. 

О. С. Лагода наголошує на тому, що дещо категоричним є встановлення 

рамок для правозастосовчого органу, примушення його дотримуватись букви 

закону у своїй діяльності. У цьому контексті автор пропонує встановити на 

законодавчому рівні дискреційне поле для діяльності адміністративного органу, 

тобто залишаючись в рамках законності, передбачити випадки або ситуації, в яких 

органи виконавчої влади та місцевого самоврядування можуть діяти на власний 

розсуд [94, с. 9-10]. Проте можливість органів виконавчої влади та місцевого 
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самоврядування діяти на власний розсуд, хоча і є необхідною для здійснення 

всього діапазону публічних функцій, не має здійснюватись у свавільний спосіб. 

Закон, яким надаються дискреційні повноваження певному суб’єкту публічної 

адміністрації, повинен вказати чітко і зрозуміло на обсяг такої дискреції та на 

спосіб її здійснення, аби особа мала змогу відповідним чином захистити себе від 

свавільних дій влади [28, с. 71-72]. З урахуванням цієї наукової позиції проект 

закону № 9456 було доповнено умовами при дотриманні яких здійснення 

дискреційних повноважень адміністративним органом вважається законним. 

Отже, принцип законності встановлює примат Конституції України та 

законів у діяльності суб’єктів публічної адміністрації та у їх взаємовідносинах з 

громадянами, а принцип зв'язаності публічної адміністрації правовим законом – 

примат Конституції України та правових законів. Щодо надання дискреційних 

повноважень суб’єкту публічної адміністрації, то зрозуміло, що законодавець не 

може передбачити будь-яку ситуацію, що виникає в реальному житті, а тому іноді 

для вирішення певного питання доцільно використовувати адміністративний 

розсуд, який дозволяє публічній адміністрації обирати між двома або більше 

можливостями. Для того, щоб використання дискреційних повноважень не 

перетворилось у самоуправство, в законах потрібно однозначно та зрозуміло 

визначити обсяг такої дискреції та умови її здійснення. 

3) Принцип рівності перед законом. 

В ст. 24 Конституції України, ст. 8 КАС, ст. 7 проект закону № 9456 

закріплений подібний підхід до розуміння цього принципу. Так, громадяни мають 

рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. 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 або іншими ознаками [2; 29; 101]. 

Метою закріплення принципу рівності учасників адміністративної 

процедури перед законом є забезпечення збалансованості адміністративної 

процедури як змагальної між формально нерівними її учасниками, тобто 
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вирівнювати відносини між публічною адміністрацією та приватною особою 

зважаючи на наділення суб’єкта адміністративного органу владними 

повноваженнями щодо особи [103, с. 36]. 

Р. С. Мельник та І. В. Криворучко додатково виділяють принцип 

недискримінації [42, с. 54-55; 103, с. 36-37]. 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні» законодавство України ґрунтується на принципі 

недискримінації, що передбачає незалежно від певних ознак: 1) забезпечення 

рівності прав і свобод осіб та/або груп осіб; 2) забезпечення рівності перед 

законом осіб та/або груп осіб; 3) повагу до гідності кожної людини; 4) 

забезпечення рівних можливостей осіб та/або груп осіб [106]. 

Науковець Р. С. Мельник наголошує, що принцип недискримінації є 

продовженням конституційного принципу рівності громадян перед законом. Він 

має забезпечувати однакові «стартові» умови кожному громадянину для 

самореалізації в суспільстві [42, с. 54-55]. 

На наш погляд, саме принцип недискримінації було закріплено в ст. 9 

проекту АПК, в якій зазначено, що адміністративний орган повинен забезпечити 

однакове ставлення до всіх учасників адміністративного провадження під час 

вчинення процедурних дій та прийняття процедурних рішень [102]. 

Принцип недискримінації є ключовим у розумінні обґрунтованості дій і 

рішень публічної адміністрації, адже він заснований на функції вирівнювання, 

оскільки через певні життєві обставини або особливості особистого статусу є 

різниця в правовому стані осіб. Як адміністративний орган, так і суд мають давати 

оцінку достатніх підстав для різного ставлення до осіб з неоднаковим статусом 

або однакового ставлення до осіб із подібним статусом. «Мірилом правомірності 

різниці у ставленні є трискладовий тест, згідно з яким різниця у ставленні має 

ґрунтуватися на законові, переслідувати легітимну мету при застосуванні 

достатніх і доречних засобів» [107, с. 158]. 

Відтак, принцип рівності перед законом гарантує однакові можливості для 
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всіх громадян, передбачає заборону суб’єктам публічної адміністрації під час 

вчинення процедурних дій надавати будь-які переваги окремим громадянам та 

приймати різні рішення у справах, які мають однакові фактичні обставини. А 

принцип недискримінації передбачає ідентичне ставлення до всіх учасників 

адміністративної процедури із забороню пригнічення чи виокремлення певних 

громадян [100, с. 81]. 

4) Принципи гласності та відкритості. 

Зазначені принципи знайшли своє втілення в КАС та в проекті АПК. 

Згідно ст. 10 КАС принцип гласності, зокрема, передбачає наступне. Розгляд 

справ в адміністративних судах проводиться відкрито, крім випадків, визначених 

цим Кодексом. Будь-яка особа має право бути присутньою у відкритому судовому 

засіданні. Особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової 

інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та 

аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без 

отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених цим 

Кодексом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Розгляд 

справи у закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли відкритий 

судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, 

що охороняється законом, необхідності захисту особистого та сімейного життя 

людини, а також в інших випадках, визначених законом. Суд під час розгляду 

справи в судовому засіданні здійснює повне фіксування його перебігу за 

допомогою відео- та (або) звукозаписувального технічного засобу, крім випадків, 

визначених цим Кодексом. Судове рішення (повне або скорочене), ухвалене у 

відкритому судовому засіданні, оголошується прилюдно у порядку, визначеному 

цим Кодексом. Якщо судовий розгляд проводився в закритому судовому засіданні, 

прилюдно оголошується лише вступна та резолютивна частини рішення, якщо 

такі частини не містять інформації, для забезпечення захисту якої розгляд справи 

або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися в закритому судовому 

засіданні. Якщо вступна та (або) резолютивна частини рішення містять таку 
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інформацію, їх оголошення здійснюється в закритому судовому засіданні [29]. 

Щодо принципу відкритості, то він, зокрема, означає, що ніхто не може бути 

позбавлений права на інформацію про дату, час і місце розгляду своєї справи або 

обмежений у праві отримання в суді усної або письмової інформації про 

результати розгляду його судової справи. Будь-яка особа, яка не є учасником 

справи, має право на доступ до судових рішень у порядку, встановленому законом. 

Особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, 

свободи, інтереси та (або) обов’язки, які подали апеляційну чи касаційну скаргу 

на відповідне рішення, мають право ознайомлюватися з матеріалами справи, 

робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати 

копії судових рішень в порядку, передбаченому цим Кодексом. Інформація щодо 

суду, який розглядає справу, учасників справи та предмета позову, дати 

надходження позовної заяви (скарги) або будь-якої іншої заяви або клопотання у 

справі, у тому числі особи, яка подала таку заяву, вжитих заходів забезпечення 

позову та (або) доказів, стадії розгляду справи, місця, дати і часу судового 

засідання, руху справи з одного суду до іншого, є відкритою та підлягає 

невідкладному оприлюдненню на офіційному веб-порталі судової влади України в 

порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-

телекомунікаційну систему. У разі постановлення судом ухвали про розгляд 

справи у закритому судовому засіданні інформація щодо справи не розкривається, 

окрім відомостей про сторони, предмет позову, дату надходження позовної заяви, 

стадії розгляду справи, місце, дату і час судового засідання, рух справи з одного 

суду до іншого [29]. 

В ст. 16 проекту АПК закріплений принцип гласності і відкритості. Так, 

адміністративний орган зобов’язаний у порядку, встановленому законом, 

забезпечувати реалізацію права кожного на доступ до інформації, що пов’язана із 

здійсненням ним владних повноважень. Забороняється розголошення наявних в 

адміністративній справі відомостей, що становлять інформацію з обмеженим 

доступом, крім випадків, передбачених законом. Не допускається з’ясування 
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інформації про особу, що не стосується адміністративної справи. 

Адміністративний орган забезпечує проведення публічного громадського 

обговорення проектів адміністративних актів, що зачіпають та/або можуть 

зачепити права та законні інтереси великої кількості осіб. Кожен має право 

знайомитися в установленому законодавством порядку з адміністративними 

актами, які набрали чинності. Це право може бути обмежено відповідно до закону 

в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної 

таємниці або іншої інформації, охоронюваної законом [102]. 

Натомість в проекті закону № 9456 зміст принципу, що розглядається, було 

звужено до принципу відкритості, який передбачає право кожного на доступ до 

інформації, що пов’язана із прийняттям та виконанням адміністративного акта, та 

право на ознайомлення з матеріалами справи [101]. 

Втілення даних принципів в життя зумовлюється необхідністю широкої 

поінформованості суспільства про діяльність державних органів, їх посадових та 

службових осіб щодо здійснення адміністративно-процедурних функцій [108, с. 

210]. 

Принципи відкритості та гласності мають важливе значення для захисту 

прав громадян. Всі учасники адміністративної процедури повинні мати однакове 

право доступу до відповідної інформації в межах адміністративної процедури, 

крім виняткових випадків, визначених законодавцем, коли вимагається обмеження 

в доступі до інформації [100, с. 81]. 

5) Принцип об’єктивності. 

Відповідно до змісту даного принципу сама адміністративна процедура, а 

також прийняте рішення повинні базуватися на об’єктивному всебічному вивченні 

всіх обставин справи [99, с. 261]. 

Органи публічної адміністрації під час розгляду і вирішення індивідуальних 

адміністративних справ громадян, а також під час прийняття рішень, повинні бути 

неупередженими та детально досліджувати всі обставини справи. 

6) Принцип охорони інтересів особи й держави. 
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Відповідно до нього важливим завданням діяльності державних органів є 

охорона конституційного ладу, порядку управління, державного і громадського 

порядку [108, с. 209]. 

І. В. Криворучко до конституційно-правових (загальних) принципів 

адміністративної процедури, крім розглянутих нами раніше, також відносить 

принцип презумпції правомірності дій і вимог особи [103, с. 36-38]. Однак в 

цьому випадку слід погодитись з позицією Н. Л. Губерської, яка зараховує 

принцип правомірності дій і вимог особи до спеціальних принципів [97, с. 53] 

адміністративної процедури, та який нами буде досліджений далі. 

Спеціальні принципи адміністративної процедури уточнюють зміст 

загальних принципів та відображають сутність адміністративно-процедурної 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації [100, с. 79]. 

До спеціальних принципів адміністративної процедури Н. Л. Губерська 

включає принципи закріплені в проекті АПК від 03.12.2012 р. № 1147: 1) принцип 

ефективності; 2) вимога строковості, оперативності та економічності процедури; 

3) принцип добросовісності та розсудливості; 4) принцип пропорційності; 5) 

принцип використання повноважень з належною метою; 6) принцип 

безсторонності (неупередженості) адміністративного органу; 7) принцип 

обґрунтованості; 8) принцип презумпції правомірності дій та вимог особи; 9) 

принцип «мовчазної згоди»; 10) принцип «єдиного вікна»; 11) принцип 

гарантування права особи на участь в адміністративному провадженні; 12) 

принцип підконтрольності (гарантування правового захисту) [102; 97, с. 51- 53]. 

Більшість з перелічених принципів також знайшли своє відображення в проекті 

закону № 9456. 

1) Принцип ефективності. 

Відповідно до ст. 15 проекту закону № 9456 адміністративний орган 

організовує розгляд та вирішення справ, що належать до його компетенції, з 

найменшою витратою коштів та інших ресурсів у простий та ефективний 

спосіб. Адміністративний орган забезпечує розгляд і вирішення справи з 
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вчиненням процедурних дій, які є достатніми для належного вирішення справи 

[101]. Майже ідентично суть цього принципу визначена в ст. 18 проекту АПК від 

03.12.2012 р. № 11472 [102]. 

Саме від ступеня ефективності у сфері державного управління, а особливо в 

процесі надання адміністративних послуг, безпосередньо залежить добробут 

кожної людини та суспільства взагалі [95, с. 153]. Принцип ефективності за своїм 

змістом передбачає визначення мінімально обтяжливого для держави характеру 

ведення адміністративних справ [99, с. 263]. 

Відтак, принцип ефективності в адміністративній процедурі забезпечує 

досягнення мети з якнайменшими затратами, як часу, так і грошових коштів, під 

час вирішення індивідуальної адміністративної справи громадянина. 

2) Вимога строковості, оперативності та економічності процедури. 

Відповідно до ст. 14 проекту закону № 9456 адміністративний орган 

розглядає та вирішує справу, а також вчиняє процедурні дії протягом розумного 

строку, тобто у найкоротший строк, достатній для здійснення адміністративного 

провадження без невиправданих зволікань. Адміністративний орган вирішує 

справу своєчасно, тобто до настання обставин, за яких прийняття 

адміністративного акта може втратити актуальність [101]. Аналогічним є 

положення ст. 17 АПК [102]. 

Ю. П. Битяк наголошує, що визначення конкретних строків вирішення 

адміністративної справи є фактором, що, з одного боку, виключає зволікання, а з 

іншого – дозволяє впорядкувати рух справ, ввести процедуру в певні часові рамки 

[108, с. 211]. В. П. Тимощук також підкреслює, що саме строки є одним із 

найголовніших і, в той же час, найуразливіших елементів адміністративної 

процедури [93, c. 34]. 

Громадяни звертаючись до публічної адміністрації для розгляду та 

вирішення своєї індивідуальної справи розраховують на швидке отримання 

результат. Саме відсутність зволікань зі сторони публічної адміністрації під час 

розгляду справ громадян забезпечує оперативний захист прав останніх. 
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3) Принцип добросовісності та розсудливості. 

Відповідно до ст. 11 проекту закону № 9456 та ст. 13 проекту АПК 

адміністративний орган зобов’язаний діяти добросовісно для досягнення мети, 

визначеної законом [101; 102]. 

Так, О. М. Соловйова наголошує, що принцип добросовісності визначає 

обов’язок адміністративного органу під час вирішення адміністративної справи 

діяти відповідно до загальновстановлених норм моралі та права, не допускати 

зловживання владою, не порушувати права та свободи осіб, що беруть участь у 

справі, приймати рішення по справі, враховуючи як загальносуспільні, так й 

індивідуальні інтереси [95, с. 151]. 

Так само, як і громадяни під час вирішення адміністративної справи повинні 

здійснювати надані їм права добросовісно та не зловживати ними, що було 

відображено в ч. 3 ст. 11 проекту закону № 9456 [101]. 

Принцип розсудливості означає, що адміністративний орган, здійснюючи 

адміністративне провадження та приймаючи адміністративний акт, повинен діяти, 

керуючись здоровим глуздом, логікою, загальноприйнятими нормами моралі й 

справедливості [101]. 

4) Принцип пропорційності. 

Згідно ст. 15 проекту закону № 9456 адміністративний акт повинен 

відповідати меті, з якою він приймається. Негативні наслідки для особи та 

публічних інтересів повинні бути найменшими. Адміністративний орган також 

дотримується принципу пропорційності під час вчинення процедурних дій і 

прийняття процедурних рішень [101]. 

Ґрунтовніше визначення цього принципу запропоновано в ст. 15 проекту 

АПК, в якій передбачено, що адміністративний орган під час вирішення 

адміністративної справи зберігає 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. Адміністративний орган також дотримується 
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принципу пропорційності під час вчинення процедурних дій і прийняття 

процедурних рішень. Адміністративний орган під час вирішення адміністративної 

справи зобов’язаний вчиняти дії та приймати рішення лише в межах своїх 

повноважень. Адміністративний орган несе відповідальність за вчинення дій та 

прийняття рішень, які не відповідають меті, з якою надані повноваження, а також 

за бездіяльність [102]. 

Юридичними механізмами реалізації цього принципу є обов’язки 

адміністративного органу: використовувати повноваження лише з метою, для якої 

ці повноваження надано; зважати на негативні наслідки своїх рішень, дій та 

бездіяльності; співвідносити цілі прийняття рішення та умови їх досягнення [109, 

с. 203]. 

Тобто, суб’єкт публічної адміністрації приймаючи рішення або вчиняючи дії 

щодо прав окремого громадянина зобов’язаний забезпечити справедливу 

рівновагу між інтересами громадянина та метою, на яку спрямована дія такого 

рішення або його дії. 

5) Принцип використання повноважень з належною метою. 

Відповідно до ст. 8 проекту закону № 9456 адміністративний орган 

зобов’язаний використовувати свої повноваження з метою, з якою такі 

повноваження надані [101]. 

Крім зазначеного, в ст. 10 проекту АПК вказано, що мета, з якою надані 

повноваження, визначається законом або випливає з цілей закону [102], що на 

нашу думку, відповідає принципу законності. 

На наш погляд, цей принцип не потребує окремого виокремлення та 

охоплюється принципом зв'язаності публічної адміністрації правовим законом. Як 

нами зазначалось попередньо, принцип зв'язаності публічної адміністрації 

правовим законом в тому числі передбачає, що на суб’єктів публічної 

адміністрації покладається обов’язок використовувати повноваження не 

свавільно, а з належною метою та в межах, визначених законодавством. 

6) Принцип безсторонності (неупередженості) адміністративного органу. 
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Зміст цього принципу розкрито в ст. 10 проекту закону № 9456 

адміністративний орган забезпечує однакове ставлення до всіх учасників 

адміністративного провадження. Не допускається будь-яка неправомірна 

заінтересованість адміністративного органу в результатах розгляду та вирішення 

справи. Адміністративний орган запобігає виникненню конфлікту інтересів, не 

допускаючи участі посадових осіб у розгляді та вирішенні справи, якщо це 

пов’язано або може бути пов’язано з їх особистою, прямою чи опосередкованою 

(непрямою) заінтересованістю у результатах розгляду та/або вирішенні справи або 

з інтересами їх близьких осіб [101]. Також цей принцип закріплено в ст. 12 

проекту АПК [102]. 

7) Принцип обґрунтованості. 

В проекті АПК закріплено принцип обґрунтованості, згідно якого 

адміністративний орган під час здійснення адміністративного провадження та 

прийняття адміністративного акта враховує всі обставини, що мають значення для 

розгляду адміністративної справи. Адміністративний орган забезпечує всебічність 

та повноту з’ясування обставин адміністративної справи, безпосередньо 

досліджує докази та інші матеріали [102]. 

В проекті закону № 9456 зміст принципу, що розглядається, було розширено 

та вказано, що адміністративний орган зобов’язаний обґрунтовувати 

адміністративні акти, які він приймає. Якщо адміністративний орган змінює 

оцінку й висновки у подібних справах, він зобов’язаний навести/вказати належне 

обґрунтування [101]. 

8) Принцип презумпції правомірності дій і вимог особи. 

Згідно ст. 16 проекту закону № 9456 та ст. 19 проекту АПК цей принцип 

означає, що дії та вимоги особи вважаються правомірними, поки інше не буде 

доведено під час розгляду та/або вирішення справи [101; 102].  

О. М. Соловйова зауважує, що рішення за зверненнями громадян не 

повинно ґрунтуватися на припущеннях, а всі сумніви стосовно правомірних вимог 

(дій) громадян, що звертаються до адміністративного органу, повинні тлумачитися 
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на їх користь [95, с. 154]. Поділяємо позицію вченої та вважаємо за доцільне 

передбачити у проекті АПК згадане положення. 

Тож, принцип презумпції правомірності дій і вимог особи дещо нагадує 

принцип презумпції невинуватості у випадку обвинувачення особи у вчиненні 

кримінального правопорушення. Для суб’єкта публічної адміністрації дії та 

вимоги особи, яка до нього звернулась, апріорно є правомірними, якщо інше не 

буде з’ясовано під час розгляду адміністративної справи. 

9) Принцип «мовчазної згоди». 

Ст. 20 проекту АПК закріплює принцип «мовчазної згоди». Так, заява особи, 

що звернулася до адміністративного органу вважається задоволеною, якщо в 

установлений законом строк адміністративний акт не прийнято і особі не 

надіслано відповідь щодо адміністративної справи (про продовження строку 

адміністративного провадження, про залишення заяви без руху, про закриття 

адміністративного провадження). Винятки щодо застосування мовчазної згоди 

установлюються законом [102]. 

Громадяни, звертаючись до суб’єктів публічної адміністрації, як правило, за 

результатом розгляду їх індивідуальної справи одержують відповідь або рішення. 

Принцип «мовчазної згоди» є альтернативним способом надання відповіді / 

рішення громадянам. Так, рішення / відповідь вважається наданою громадянину, 

якщо орган публічної адміністрації не надіслав таке рішення / відповідь заявнику 

протягом визначеного законом строку. Після закінчення визначеного законом 

строку для надання відповіді / рішення та за відсутності письмової відповіді / 

рішення від суб’єкта публічної адміністрації, звернення громадянина вважається 

задоволеним. Наприклад, заявник може здійснювати діяльність або надавати 

послуги, для виконання яких він звертався до суб’єкта публічної адміністрації за 

дозволом. Дія цього принципу може обмежуватись на рівні закону. 

На нашу думку, метою цього принципу є покращення діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації шляхом спрощення адміністративних процедур та 

дисциплінування публічної адміністрації з ціллю дотримання нею строків, 
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визначних законодавством.  

10) Принцип «єдиного вікна». 

Адміністративний орган самостійно організовує вчинення максимально 

можливої кількості процедурних дій, витребування додаткових документів та 

відомостей, отримання погоджень та висновків, необхідних для розгляду та 

вирішення адміністративної справи, без залучення осіб [102]. 

11) Принцип гарантування прав особи на участь в адміністративному 

провадженні. 

Ст. 18 проекту закону № 9456 особі гарантується право на участь в 

адміністративному провадженні. Особа має право бути вислуханою 

адміністративним органом надавши пояснення та/або заперечення у будь-якій 

формі до прийняття адміністративного акта, який за своїм характером може 

негативно вплинути на права, свободи або інтереси особи. Адміністративний 

орган зобов’язаний здійснювати інформування та консультування учасників 

адміністративного провадження з питань, що стосуються адміністративного 

провадження [101]. Аналогічна норма закріплена в ст. 22 проекту АПК [102]. 

В межах цього принципу було закріплено європейське право особи бути 

вислуханою, яке може стати основою для ефективного захисту прав громадян, 

адже у громадян з’явиться можливість висловити власну думку під час розгляду 

адміністративної справи, що особливо має значення у випадку винесення щодо 

них негативного рішення. 

12) Принцип підконтрольності (гарантування правового захисту). 

Відповідно до ст. 19 проекту закону № 9456 та ст. 23 проекту АПК особі 

гарантується право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності адміністративного 

органу в порядку адміністративного оскарження, та/або до суду [101; 102]. 

На відміну від проекту АПК проектом закону № 9456 передбачено, що 

адміністративний орган зобов’язаний повідомляти строки та порядок оскарження 

адміністративного акта, який за своїм характером може негативно вплинути на 

права та законні інтереси особи [101]. Доповнення проекту закону № 9456 
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вказаним положенням відповідає інтересам громадян, адже в змісті рішення, 

прийнятого суб’єктом публічної адміністрації, має бути вказаний строк для його 

оскарження, орган, до якого таке рішення може бути оскаржене, та засоби 

юридичного захисту. З урахуванням того, що не всі громадяни мають юридичну 

освіту, дотримання цього принципу стане сильною гарантією захисту їх прав. 

Крім розглянутих нами 12 спеціальних принципів, О. С. Лагода пропонує 

застосовувати принцип координації процедур, зміст якого полягає у тому, що 

результатом у розв’язанні адміністративної справи має стати вираження своєї 

позиції декількома державними установами, наприклад, щодо видачі громадянину 

дозволу, тобто не громадянин, а саме одна з установ, що здійснює керівництво 

процедурою, самостійно збирає в інших структурах всі необхідні для прийняття 

рішення документи та погодження [94, с. 10-11]. На нашу думку, принцип 

координації процедур за своєю суттю може бути порівнянний з принципом 

«єдиного вікна». Адже сутність обох згаданих принців зводиться до того, що 

суб’єкт публічної адміністрації самостійно вчиняє дії, в тому числі звертається до 

інших структур, збирає додаткові документи, потрібні йому для розгляду та 

вирішення адміністративної справи, без залучення громадянина. 

Ю. П. Битяк додатково наполягає на запровадженні принципу офіційності, 

який визначає обов’язок державних органів влади, їх службових та посадових осіб 

здійснювати розгляд та вирішення індивідуально-конкретних дій, та принципу 

самостійності у прийнятті рішень, який виключає будь-яке втручання інших 

органів в адміністративно-процедурну діяльність уповноважених суб’єктів [108, с. 

209-210]. 

Принцип офіційності знайшов своє відображення у ст. 17 проекту закону   

№ 9456. Так, адміністративний орган зобов’язаний встановлювати обставини, що 

мають значення для вирішення справи, і за необхідності збирати для цього 

документи або інформацію з власної ініціативи, у тому числі без залучення особи 

організовувати витребування документів та відомостей, отримувати погодження 

та висновки, необхідні для вирішення справи [101]. За своїм змістом цей принцип 
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знову ж таки повторює принцип «єдиного вікна», який передбачено в ст. 21 

проекту АПК. 

Щодо принципу самостійності видається, що він є відлунням таких 

принципів як верховенство права, об’єктивність, безсторонність 

(неупередженість), а тому не потребує окремого виділення. 

На нашу думку, незважаючи на значні наукові напрацювання стосовно 

поділу принципів адміністративної процедури на види, подальшого уточнення 

потребують принципи адміністративної процедури, застосування яких 

спрямовано на захист прав громадян суб’єктами публічної адміністрації.  

Пропонуємо здійснити класифікацію принципів адміністративної 

процедури, застосування яких спрямовано на захист прав громадян суб’єктами 

публічної адміністрації, на загальні і спеціальні та детальніше зупинитись на 

розкритті змісту тих принципів, які окремо запропоновані дисертантом. 

На нашу думку, до загальних принципів адміністративної процедури, 

застосування яких спрямовано на захист прав громадян суб’єктами, слід 

зарахувати: 1) принцип верховенства права; 2) принцип зв'язаності публічної 

адміністрації правовим законом; 3) принцип рівності, або принцип 

недискримінації; 4) принцип гласності та відкритості; 5) принцип захисту 

законних очікувань, або обов'язок публічної адміністрації діяти справедливо; 6) 

принцип захисту персональних даних; 7) принцип правової визначеності. 

Зміст таких загальних принципів адміністративної процедури, як 1) 

верховенство права; 2) зв'язаність публічної адміністрації правовим законом; 3) 

рівність, або недискримінація; 4) гласність та відкритість, вже був розкритий нами 

в рамках цього підрозділу дисертаційного дослідження. 

Зміст таких загальних принципів адміністративної процедури, як 5) захист 

законних очікувань, або обов'язок публічної адміністрації діяти справедливо; 6) 

захист персональних даних, було досліджено в п. 1.2. розділу І цього 

дисертаційного дослідження, тому зазначимо про них коротко. 

Принцип захисту законних очікувань, або обов'язок публічної адміністрації 
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діяти справедливо передбачає, що діяльність органів публічної адміністрації не 

повинна створювати перешкод в здійсненні громадянами їх безумовних прав, крім 

випадків, коли це є необхідним в інтересах суспільства [43, c. 18]. Тобто 

громадянин, керуючись цим принципом, розраховує на дійсність прийнятого 

суб'єктом публічної адміністрації рішення та реалізує надані йому права, не 

очікуючи, що таке рішення може бути скасовано чи відкликано суб'єктом 

публічної адміністрації. 

Принцип захисту персональних даних полягає в тому, що громадянину 

надається гарантія того, що його персональні дані збиратимуться, 

використовуватимуться, поширюватимуться та зберігатимуться суб’єктом 

публічної адміністрації лише в спосіб та з ціллю, передбаченою законом. 

Останнім принципом, віднесеним нами до загальних принципів 

адміністративної процедури, застосування яких безпосередньо спрямовано на 

захист прав громадян суб’єктами публічної адміністрації, є принцип правової 

визначеності. Цей принцип вимагає чіткого та зрозумілого формулювання 

правових норм. Дія цього принципу спрямована на те, щоб правові відносини, що 

регулюються законодавством, залишалися передбачуваними, тому що громадяни 

повинні однозначно та чітко визначати свої права та обов'язки, і бути в змозі 

вжити відповідних заходів [43, с. 17]. Крім того, вважаємо, що принцип правової 

визначеності передбачає, що громадянин повинен мати змогу легко визначити, 

коли і за яких умов набере чинності рішення, прийняте суб’єктом публічної 

адміністрації за результатом вирішення його індивідуальної адміністративної 

справи, та встановити конкретну дату початку дії правових наслідків рішення, 

прийнятого щодо нього суб’єктом публічної адміністрації. 

Принцип визначеності було закріплено в проекті закону № 9456. Відповідно 

до ч. 5 ст. 19 проекту закону № 9456 адміністративний акт за змістом повинен 

бути належно визначеним та зрозумілим [101]. 

До спеціальних принципів адміністративної процедури, застосування яких 

спрямовано на захист прав громадян, відносимо: 1) принцип ефективності; 2) 
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принцип презумпції правомірності дій та вимог особи; 3) принцип 

пропорційності; 4) принцип «мовчазної згоди», 5) принцип заборони зловживання 

формальними вимогами; 6) допомога і представництво; 7) зазначення засобів 

правового захисту; 8) організаційні принципи діяльності публічної адміністрації, а 

саме 8.1.) право бути вислуханим; 8.2.) право бути проінформованим; 8.3.) 

обов'язок викласти підстави для прийняття рішення; 8.4.) принцип співмірно 

запитуваних документів; 8.5.) принцип своєчасності; 8.6.) принцип 

оскаржуваності. 

Зміст таких спеціальних принципів адміністративної процедури, 

застосування яких спрямовано на захист прав громадян, як 1) ефективність; 2) 

презумпція правомірності дій та вимог особи; 3) пропорційність; 4) «мовчазна 

згода» був досліджений попередньо в межах цього підрозділу дисертаційного 

дослідження. 

На наше переконання, складовою спеціальних принципів адміністративної 

процедури, застосування яких спрямовано на захист прав громадян суб’єктами 

публічної адміністрації, є організаційні принципи діяльності публічної 

адміністрації, а саме: 1) право бути вислуханим [46] – право кожної людини бути 

почутою до того, як суб'єктом публічної адміністрації буде вжито будь-який 

індивідуальний захід, який може на неї вплинути, та право на повний доступ до 

інформації та документів, на підставі яких суб'єктом публічної адміністрації буде 

прийнято рішення; 2) право бути проінформованим, якому кореспондує обов'язок 

суб'єкта публічної адміністрації повідомити громадянина про прийняте рішення, 

включаючи інформацію про право на оскарження такого рішення та можливу 

процедуру; 3) обов'язок суб'єкта публічної адміністрації викласти підстави для 

прийняття рішення [46], відповідно до якого суб'єкт публічної адміністрації 

повинен зазначити правові підстави для прийняття акту, описати фактичні обста-

вини, що призвели до його прийняття, та загальні цілі, які він мав намір досягти; 

4) принцип співмірно запитуваних документів вказує на те, що органи публічної 

адміністрації повинні запитувати у громадян необхідний мінімум інформації та 
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документів, достатній для прийняття рішення; 5) принцип своєчасності 

передбачає, що рішення повинні прийматися суб'єктом публічної адміністрації 

протягом розумного строку, оскільки «повільна» публічна адміністрація є 

неналежною адміністрацією; 6) принцип оскаржуваності, який дозволяє 

громадянам оскаржити адміністративний акт, дії чи бездіяльність суб'єкта 

публічної адміністрації в позасудовому чи судовому порядку [100, с. 83-84]. 

Організаційні принципи діяльності публічної адміністрації є керівними 

засадами, які слугують основою для захисту прав громадян органами публічної 

адміністрації, а тому, на нашу думку, в повному складі охоплюються спеціальними 

принципами адміністративної процедури [100, с. 83], застосування яких 

спрямовано на захист прав громадян суб’єктами публічної адміністрації. Відтак 

під час адміністративно-процедурної діяльності від суб’єктів публічної 

адміністрації вимагається підкорення згаданим принципам. Детальніше сутність 

організаційних принципів діяльності публічної адміністрації вже розглядалась в 

підрозділі 1.2. розділу І дисертаційного дослідження. 

Виділений нами окремо принцип заборони зловживання формальними 

вимогами був передбачений в ст. 15 законопроекту «Про адміністративні 

процедури», підготовленого в Республіці Казахстан, суть цього принципу 

відображена таким чином: адміністративні органи не можуть обтяжувати 

приватних осіб обов’язками або відмовляти в наданні будь-якого права лише з 

метою задоволення формальних вимог [110]. Іншими словами розглядуваний 

принцип забороняє суб’єктам публічної адміністрації займатися бюрократією та 

відмовляти громадянам у вирішені їх індивідуальних справ тільки через 

формальні вимоги, які не сприяють ефективному та своєчасному вирішенню 

справи [100, с. 82]. 

До спеціальних принципів адміністративної процедури, застосування яких 

спрямовано на захист прав громадян суб’єктами публічної адміністрації, нами 

також було включено принципи, закріплені в Резолюції Комітету Міністрів Ради 

Європи (77) 31 про захист особи щодо актів адміністративних органів [100, с. 84], 
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а саме: - право бути вислуханою; - право на допомогу і представництво; - виклад 

мотивів; - зазначення засобів правового захисту, які розглядалися в підрозділі 1.2. 

розділу І дисертаційного дослідження. Перелічені європейські принципи були 

опосередковано відображені в проекті закону № 9456 та проекті АПК: 

1) право особи бути вислуханою було закріплено в складі права особи на 

участь в адміністративному провадженні (ст. 18 проекту закону № 9456, ст. 22 

проекту АПК) [101; 102], 

2) право на допомогу і представництво, хоча й не закріплено, як окремий 

принцип, однак в проекті закону № 9456 закріплена окрема стаття 30 – 

представництво інтересів особи в адміністративному провадженні, в якій 

передбачено право, як фізичної, так і юридичної особи діяти через представника 

[101]. Так само в ч. 2 ст. 24 проекту АПК передбачено, що особа може брати 

участь в адміністративному провадженні особисто та/або через представника 

[102]. Стосовно права на допомогу і представництво, вдалою видається 

пропозиція О. С. Лагоди щодо можливості створення адміністративно-

консультаційних служб при виконавчих органах влади та місцевого 

самоврядування, які складатимуться не лише з юристів, а й фахівців різних 

галузей [94, с. 12]. Такі адміністративно-консультаційні служби могли б надавати 

правову допомогу громадянам, актуальним це видається у разі, коли 

адміністративна процедура ініціюється суб’єктом публічної адміністрації, 

3) принцип «викладу мотивів» не знайшов безпосереднього закріплення в 

проектах адміністративно-процедурних актів, хоча така спроба була зроблена 

через принцип обґрунтованості, згідно якого адміністративний орган зобов’язаний 

обґрунтовувати адміністративні акти, які він приймає [101]. Як вірно зазначено І. 

А. Лоюк, принцип «викладу мотивів» мав би убезпечити органи публічної влади 

від прийняття необґрунтованих рішень, що обмежують права, свободи або 

інтереси осіб [111, с. 121], 

4) принцип «зазначення засобів правового захисту» було відображено в ч. 2 

ст. 19 проекту закону № 9456, відповідно до якої адміністративний орган 
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зобов’язаний повідомляти строки та порядок оскарження адміністративного акта, 

який за своїм характером може негативно вплинути на права та законні інтереси 

особи [101]. 

Включення принципів, закріплених в Резолюції Комітету Міністрів Ради 

Європи (77) 31 про захист особи щодо актів адміністративних органів, в 

національну правову систему відповідає сучасним тенденціям розвитку України, з 

огляду на обраний державою європейський напрямок розвитку. Підкорення 

суб’єктів публічної адміністрації європейським принципам стане гарантією 

захисту прав громадян під час розгляду та розв’язання їх індивідуальних справ. 

Зрозуміло, що втілення будь-якого одного принципу адміністративної 

процедури не призведе до позитивного результату. Лише їх неухильне 

застосування у сукупності всіма учасниками адміністративно-процедурної 

діяльність стане гарантією захисту прав громадян. Натомість порушення якогось 

одного принципу адміністративної процедури потягне за собою порушення інших, 

в результаті чого мета їх застосування буде втрачена. 

Підсумовуючи, зазначимо, що нами було розглянуто поняття принципів 

адміністративної процедури, їх класифікація та зміст кожного з них на 

доктринальному рівні. 

Дисертантом виокремлено принципи адміністративної процедури, 

застосування яких спрямовано на захист прав громадян суб’єктами публічної 

адміністрації, та запропоновано здійснити їх поділ на загальні та спеціальні. 

До загальних принципів адміністративної процедури, застосування яких 

спрямовано на захист прав громадян суб’єктами публічної адміністрації, 

зараховано: 1) принцип верховенства права; 2) принцип зв'язаності публічної 

адміністрації правовим законом; 3) принцип рівності, або принцип 

недискримінації; 4) принцип гласності та відкритості; 5) принцип захисту 

законних очікувань, або обов'язок публічної адміністрації діяти справедливо; 6) 

принцип захисту персональних даних; 7) принцип правової визначеності. 

До спеціальних принципів адміністративної процедури, застосування яких 
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спрямовано на захист прав громадян суб’єктами публічної адміністрації, 

віднесено: 1) принцип ефективності; 2) принцип презумпції правомірності дій та 

вимог особи; 3) принцип пропорційності; 4) принцип «мовчазної згоди», 5) 

принцип заборони зловживання формальними вимогами; 6) допомога і 

представництво; 7) зазначення засобів правового захисту; 8) організаційні 

принципи діяльності публічної адміністрації, а саме 8.1.) право бути вислуханим; 

8.2.) право бути проінформованим; 8.3.) обов'язок викласти підстави для 

прийняття рішення; 8.4.) принцип співмірно запитуваних документів; 8.5.) 

принцип своєчасності; 8.6.) принцип оскаржуваності. 

Спеціальні принципи адміністративної процедури, застосування яких 

спрямовано на захист прав громадян суб’єктами публічної адміністрації, на думку 

дисертанта включають в себе принципи, вказані в Резолюції Комітету Міністрів 

Ради Європи (77) 31 про захист особи щодо актів адміністративних органів, а 

саме: - право бути вислуханою, - право на допомогу і представництво, - виклад 

мотивів, - зазначення засобів правового захисту. Висловлено побажання закріпити 

вказані принципи у вітчизняному законодавстві, з урахуванням прагнень нашої 

країни наблизитись до світових стандартів та увібрати найкращий досвід з метою 

повномасштабної реалізації прав громадян. 

 

2.2 Нормативно-правові акти в механізмі захисту прав громадян 

суб’єктами публічної адміністрації 

 

Згідно ч. 2 ст. 8 Основного Закону України Конституція України має 

найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються 

на основі Конституції України і повинні відповідати їй [2]. 

Як у чинному українському законодавстві, так і в науковій літературі 

наведено визначення поняття «нормативно-правовий акт». 

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 4 КАС нормативно-правовий акт – акт 

управління (рішення) суб’єкта владних повноважень, який встановлює, змінює, 
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припиняє (скасовує) загальні правила регулювання однотипних відносин, і який 

розрахований на довгострокове та неодноразове застосування [29]. 

У науковій літературі існують різні дефініції досліджуваної категорії. 

Наприклад, О. Ф. Скакун під нормативно-правовим актом розуміє офіційний акт-

документ, ухвалений уповноваженими суб’єктами нормотворчості у визначеній 

формі і порядку, який встановлює (змінює, доповнює, скасовує) правові норми з 

метою регулювання суспільних відносин [112, с. 368]. Такої ж думки 

дотримуються О. В. Петришин, М. В. Цвік, О. В. Шмоткін, які зазначають, що 

нормативно-правовий акт – це офіційний документ, прийнятий компетентними 

суб’єктами нормотворчості, який встановлює, змінює або скасовує норми права 

[113, с. 191]. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин розглядають нормативний акт як 

письмовий документ компетентного суб’єкта права, в якому закріплюються 

правила поведінки загального характеру, що забезпечуються державою [114, с. 

230]. Схожої думки дотримується ще низка науковців, зокрема, Ю. А. Ведєрніков, 

А. В. Папірна, А. Є. Шевченко трактують поняття «нормативно-правовий акт» як: 

акт-документ компетентного державного органу, який містить формально 

обов’язкові правила поведінки загального характеру, які забезпечуються 

державою [115, с. 104]; офіційний акт-документ компетентних суб’єктів 

правотворчості, який містить норми права, що забезпечуються державою [116, с. 

122]. 

Вченими, на відміну від законодавця, не робиться акцент на тому, що 

нормативно-правові акти приймаються суб’єктами владних повноважень, якими є 

ті, хто виконує публічно-владні управлінські функції. А зазначається, що 

нормативно-правові акти приймаються уповноваженим або компетентним 

суб’єктом, що тягне за собою більш широке змістовне навантаження, аніж суб’єкт 

владних повноважень. 

З огляду на викладене, можна зробити висновок про те, що нормативно-

правовий акт – це офіційний правовий акт, який приймається спеціальним 

уповноваженим суб’єктом у встановленому порядку, встановлює, змінює  чи 
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скасовує загальнообов’язкові норми права, дотримання яких забезпечується 

державою. 

Водночас, на законодавчому рівні відсутній закон про нормативно-правові 

акти, суб’єктів їх прийняття, їх види та ієрархію, порядок набрання ними чинності 

тощо. Зазначимо, що вже неодноразово робились спроби прийняття такого 

закону. Так, 1) 29.03.1995 р. у ВРУ було зареєстровано проект закону № 0073 

«Про нормативні правові акти в Україні», який не було прийнято [117]; 2) на 

заміну попереднього законопроекту було внесено проект закону № 0923 «Про 

нормативні правові акти в Україні» від 11.12.1997 р. [118], який було прийнято 

13.01.2000 р., але скасовано ВРУ 05.04.2001 р. [119]; 3) 14.01.2008 р. у ВРУ було 

зареєстровано проект закону № 1343 «Про нормативно-правові акти», який не 

було прийнято [120]; 4) 21.01.2008 р. у ВРУ було зареєстровано проект закону    

№ 1343-1 «Про нормативно-правові акти» [121], який було прийнято 01.10.2008 

р., але в подальшому відхилено ВРУ 29.06.2010 р. під час повторного розгляду з 

урахуванням пропозицій Президента України про відхилення вказаного 

законопроекту [122]; 5) 01.12.2010 р. у ВРУ було зареєстровано проект закону    

№ 7409 «Про нормативно-правові акти», який не було прийнято [123]; 6) 

15.12.2010 р. у ВРУ було зареєстровано проект закону № 7409-1 «Про 

нормативно-правові акти», положення якого було доручено врахувати в проекті 

закону № 7409 [124]; 7) 12.12.2012 р. у ВРУ було зареєстровано проект закону    

№ 0922 «Про нормативно-правові акти», який було відкликано 27.11.2014 р. [125]. 

На доктринальному рівні такими вченим як Ю. А. Ведєрніков,        

М. С. Кельман, О. Г. Мурашин, А. В. Папірна, О. В. Петришин, П. М. Рабінович, 

О. Ф. Скакун, М. В. Цвік, А. Є. Шевченко, О. В. Шмоткін, нормативно-правові 

акти запропоновано поділяти на закони та підзаконні нормативно-правові акти. 

Закон це нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, прийнятий в 

особливому порядку парламентом або безпосередньо народом, який визначає 

відправні засади правового регулювання суспільних відносин [113, с. 282]. 
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О. Ф. Скакун вважає, що закон – це нормативно-правовий акт, ухвалений в 

особливому порядку вищим представницьким органом держави або 

безпосереднім волевиявленням народу (референдум), який регулює найбільш 

важливі суспільні відносини, виражає волю (інтереси) більшості населення та 

володіє вищою юридичною силою [112, с. 372]. 

П. М. Рабінович пропонує таке визначення закону: це нормативно-правовий 

акт вищого представницького органу державної влади або самого народу, який 

регулює найбільш важливі суспільні відносини та виражає волю й інтереси 

більшості населення, має вищу юридичну силу щодо всіх інших нормативно-

правових актів [126, с. 125–126]. 

В проектах законів № 7409 від 01.12.2010 р. та № 0922 від 12.12.2012 р. 

наведено визначення закону як нормативно-правового акту, що приймається ВРУ 

або всеукраїнським референдумом, який регулює найбільш важливі суспільні 

відносини шляхом встановлення статусу, загальнообов’язкових правил поведінки 

суб’єктів таких відносин та відповідальності за порушення зазначених правил 

[123; 125]. 

Виходячи з аналізу наведених визначень, можемо зазначити, що закон – це 

нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, який приймається ВРУ, як 

єдиним органом законодавчої влади в Україні, або народом, як єдиним джерелом 

влади в Україні, шляхом здійснення свого волевиявлення через референдум, якого 

мають беззастережно дотримуватись в державі, та за порушення якого 

передбачена відповідальність. 

З огляду на відсутність законодавчого механізму реалізації гарантованого 

Конституцією України права народу на здійснення свого волевиявлення через 

референдум, наразі можна вести мову лише про прийняття законів – ВРУ. 

Як єдиний законодавчий орган країни, ВРУ виконуючи покладені на неї 

повноваження, насамперед, займається законодавчим процесом, тобто встановлює 

загальнообов’язкові правила для виконання кожним на всій території України, в 

тому числі суб’єктами публічної адміністрації. 
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В І розділі під час розгляду питання «Повноваження суб’єктів публічної 

адміністрації у сфері захисту прав громадян» нами були досліджені повноваження 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, як суб’єктів 

публічної адміністрації, діяльність яких спрямована на виконання 

адміністративних функцій в інтересах суспільства з метою реалізації державної 

політики. Як нами було проілюстровано, переважно повноваження таких органів 

визначаються саме законами України. 

Так, ВРУ було прийнято низку законів, які регулюють статус, правові 

основи організації та діяльність органів публічної адміністрації, визначають їх 

повноваження, форми взаємодії з іншими органами державної влади та інше. 

Наприклад, такими є Закони України «Про Кабінет Міністрів України» від 

27.02.2014 р. № 794-VII (ст. 3 принципи діяльності КМУ, розділ IV компетенція 

КМУ [48]), «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 р. № 3166-

VI (ст. 3 правові засади діяльності міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, ст. 18 повноваження міністра у відносинах з центральним 

органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується через 

міністра [59]), «Про Антимонопольний комітет України» від 26.11.1993 р.         

№ 3659-XII (ст. 7 повноваження Антимонопольного комітету України, ст. 14 

компетенція адміністративних колегій Антимонопольного комітету України та 

адміністративних колегій територіального відділення Антимонопольного 

комітету України [127]), «Про Фонд Державного майна України» від 09.12.2011 р. 

№ 4107-VI (ст. 2 принципи діяльності Фонду Державного майна України, ст. 5 

повноваження Фонду Державного майна України [128]), «Про місцеві державні 

адміністрації» від 09.04.1999 р. № 586-XIV (ст. 14 здійснення місцевими 

державними адміністраціями повноважень інших органів, розділ ІV відносини 

місцевих державних адміністрацій з президентом України, органами виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, 

установами та організаціями [69]), «Про місцеве самоврядування в Україні» від 

21.05.1997 р. № 280/97-ВР (ст. 26 виключна компетенція сільських, селищних, 
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міських рад, ст. 42 повноваження сільського, селищного, міського голови [84]), 

Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. № 3852-XII (ст. 31 повноваження 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері 

лісових відносин [49]), Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р.       

№ 2694-XII (ст. 33 повноваження міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади в галузі охорони праці [60]) та інші. 

Крім того, що на рівні законів встановлюються повноваження суб’єктів 

публічної адміністрації, законами регулюється адміністративно-процедурна 

діяльність суб’єктів публічної адміністрації. Зокрема, Закон України «Про 

звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР (ст. 16 розгляд скарг громадян 

[129]), Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV (ст. 25 

порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій [130]), 

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р. № 2939-VI 

(ст. 14 обов'язки розпорядників інформації [131]), Закон України «Про 

адміністративні послуги» від 06.09.2012 р. № 5203-VI (ст. 9 порядок надання 

адміністративних послуг [132]), Закон України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» від 02.03.2015 р. № 222-VIII (ст. 12 порядок прийняття 

заяви про отримання ліцензії до розгляду та підстави для залишення її без 

розгляду [133]), Закон України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 р.   

№ 1404-VIII (ст. 18 обов’язки і права виконавців, обов’язковість вимог виконавців 

[134]) тощо. 

Фактично викладене означає, що закон це основа публічного 

адміністрування, адже ним встановлюються правила діяльності публічної 

адміністрації, від виконання яких залежить рівень захисту прав громадян. 

Приймаючи закони, ВРУ встановлює загальнообов’язкові правові норми, які 

визначають повноваження (права та обов’язки), принципи та порядок діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації, регулюють відносини між громадянами та 

органами публічної адміністрації, та які сприяють і забезпечують захист прав 



112 
 

      
 

громадян органами публічної адміністрації через виконання останніми положень 

законів. 

Другим видом нормативно-правових актів є підзаконні нормативно-правові 

акти, які видаються суб’єктами публічної адміністрації в межах своєї компетенції. 

Видання підзаконних нормативних актів – це правотворчий напрямок 

діяльності публічної адміністрації, що передбачає розпорядчу діяльність, 

спрямовану на виконання законів через розроблення та встановлення підзаконних 

правил загального характеру [30, с. 145]. 

В. В. Галунько, П. В. Діхтієвський зауважують, що підзаконні нормативно-

правові акти це вторинні акти, які видаються суб’єктами публічної адміністрації 

(у ході розпорядчої діяльності) на підставі певного Закону, відповідно до Закону і 

для його виконання, з метою забезпечення ефективного та своєчасного виконання 

функцій [30, с. 58]. 

С. С. Алексєєв пропонує підзаконний нормативний акт розглядати як 

нормативний юридичний акт компетентного органу, який оснований на законі та 

закону не суперечить [135, с. 452]. 

За Ю. А. Ведєрніковим, А. В. Папірною, підзаконний нормативно-правовий 

акт – це документ, який видається компетентним органом або посадовою особою 

на підставі закону, відповідно до нього, для конкретизації та виконання 

законодавчих приписів та містить норми права [116, с. 127]. 

На думку Р. С. Мельника та В. М. Бевзенко підзаконні юридичні акти 

відрізняються від законів масштабом дії (предметом), адже підзаконні акти у 

будь-якому разі є вужчими за масштабом дії, ніж закони. Також різниця між 

законами та підзаконними нормативними актами простежується на рівні суб’єктів 

їх видання [28, с. 93]. 

В проектах законів, внесених до ВРУ, присвячених питанню нормативно-

правових актів запропоновано наступне визначення підзаконного нормативно-

правового акту, як нормативно-правового акту суб’єкта нормотворення, який 
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приймається (видається) на основі Конституції і законів України, міжнародних 

договорів України та спрямований на їх реалізацію [121; 123; 125]. 

З аналізу запропонованих визначень стає очевидно, що у науковій спільноті 

склалась схожа точка зору щодо поняття підзаконного нормативно-правового 

акту, як до нормативно-правового акту, який приймається уповноваженим на це 

органом на основі Конституції України та законів України, який має відповідати 

чинному законодавству, та який спрямований на виконання Основного Закону 

України та законів України. 

Слід зазначити, що так як діяльність суб’єктів публічної адміністрації 

націлена на вирішення щоденних потреб громадян, існує прямий зв'язок між 

захистом прав громадян та суб’єктами публічної адміністрації через нормотворчу 

діяльність останніх (розроблення та приймання підзаконних нормативно-

правових актів). 

Без підзаконних нормативних актів суб’єкти публічної адміністрації не в 

змозі ефективно забезпечувати права, свободи та законні інтереси приватних осіб; 

це викликано тим, що загальні норми, сформульовані в законах, не в змозі 

охопити всіх аспектів, які потребують урегулювання нормами адміністративного 

права, тому й виникає потреба в конкретизації та деталізації їх до стадії 

правозастосування [30, с. 146-147]. 

Дійсно, сучасна правова реальність вказує на необхідність публічної 

адміністрації приймати підзаконні нормативно-правові акти з метою швидкого 

вирішення питань в різних сферах суспільного життя. Вважаємо, що така 

тенденція пов’язана, зокрема, із такими факторами як: - повільний і складний 

процес прийняття законів ВРУ, - потреба в уточненні положень законів 

максимально швидко, - динамічність суспільних відносин та неспроможність ВРУ 

врегулювати на законодавчому рівні всі питання, які виникають в різних сферах 

життя суспільства, - наближеність публічної адміністрації до потреб населення. 

Цілком зрозуміло, що публічна адміністрація може діяти лише через 

прийняття підзаконних нормативних актів, які відповідно не можуть суперечити 
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діючим законам, змінювати їх зміст або прийматися щодо питань, які можуть 

бути визначені виключно законом (ст. 92 Конституції України [2]). При цьому на 

своєму рівні публічна адміністрація в змозі прийняти нормативні акти, які 

конкретизують певні законодавчі норми, чим зможуть оперативно та дієво 

здійснити захист прав, свобод та інтересів громадян. 

Такий підхід обґрунтований тим, що процедура прийняття підзаконних 

нормативно-правових актів суб’єктами публічної адміністрації є простішою в 

порівнянні з процедурою прийняття законів України ВРУ. 

Крім зазначеного, хочемо звернути увагу на такий аспект нормотворчої 

діяльності центральних органів виконавчої влади як розробка законопроектів, які 

розглядаються КМУ, як суб’єктом наділеним правом законодавчої ініціативи, та 

згодом вносяться на розгляд до ВРУ. Наприклад, Міністерством юстиції України 

було підготовлено проекти: Закону України «Про адміністративні послуги» (був 

схвалений КМУ та прийнятий ВРУ); Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо створення сприятливих умов для отримання послуг, 

пов’язаних з народженням дитини» (був схвалений КМУ та зареєстрований у 

ВРУ); Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» (був схвалений 

КМУ та прийнятий ВРУ); Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

(був схвалений КМУ та прийнятий ВРУ) тощо. 

Органи публічної адміністрації під час виконання покладених на них 

повноважень стикаються з проблематикою в чинному законодавстві та реагують 

на це шляхом розроблення законопроектів з метою його вдосконалення. Метою 

такої нормотворчої діяльності суб’єктів публічної адміністрації є актуалізація 

нормативно-правової бази в цілому. 

Завершуючи розгляд цього питання, хочемо наголосити, що нормативно-

правові акт, прийняті як у вигляді законів, так і підзаконних нормативно-правових 

актів, займають повідну роль в механізмі захисту прав громадян суб’єктами 

публічної адміністрації. В законах України встановлюється фундамент діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації з громадянами: їх статус, принципи діяльності, 
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повноваження (права та обов’язки), способи взаємодії з громадянами, 

відповідальність тощо. А через підзаконну діяльність суб’єктів публічної 

адміністрації забезпечується дотримання та виконання законів України та 

встановлюються додаткові норми спрямовані на деталізацію законодавчих 

положень. 

Також підтримуємо позицію про доцільність прийняття закону України про 

нормативно-правові акти, суб’єктів їх прийняття, їх види та ієрархію, порядок їх 

прийняття, набрання ними чинності тощо. Або ж прийняття єдиного нормативно-

правового акту про адміністративну процедуру, в якому буде розділ, присвячений 

процедурі прийняття нормативно-правових актів. 

На наше переконання, прийняття закону про нормативно-правові акти або 

розділу в єдиному нормативно-правовому акті про адміністративну процедуру 

сформує міцне підґрунтя для створення ефективної та чіткої системи 

національного законодавства, що в свою чергу призведе до утвердження та 

захисту прав і свобод громадян. 

 

2.3 Застосування адміністративної процедури у системі засобів захисту 

прав громадян суб’єктами публічної адміністрації 

 

Згідно ст. 1 Конституції України Україна є суверенна і незалежна, 

демократична, соціальна, правова держава [2]. Вагому роль у виконанні цієї 

вимоги Основного Закону України відіграє ефективна та надійна публічна 

адміністрація. Зокрема, існує потреба в установленні на законодавчому рівні 

чітких правил, які регулюватимуть відносини між суб’єктами публічної 

адміністрації та громадянами під час розгляду та розв’язання їх індивідуальних 

справ, з метою результативного захисту прав та інтересів останніх, перед усім 

через механізм адміністративних процедур. 

Відповідно до Академічного тлумачного словника української мови 

процедура – це офіційно встановлений чи узвичаєний порядок здійснення, 
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виконання або оформлення чого-небудь [136, с. 343]. 

Згідно Тлумачного словника В. І. Даля процедура – ж. лат. хода, хід; всяка 

тривала, послідовна справа, порядок, обряд [33, с. 546]. 

У правовій науці процедура – це регламентований юридичною нормою 

порядок вчинення дій або прийняття рішень у сфері правозастосування. 

Ключовою у цьому визначенні є категорія «порядок», під яким розуміють 

сукупність дій та прийнятих рішень, логічно поєднаних і спрямованих на 

досягнення певного результату [91, с. 5]. 

В українському законодавстві відсутня дефініція поняття «адміністративна 

процедура», а відтак аналіз цього поняття має відбуватись крізь призму наукових 

досліджень. 

Сучасні адміністративісти у своїх наукових дослідженнях по різному 

підходять до формулювання поняття «адміністративної процедури», розглянемо 

деякі із них. 

Тож, адміністративна процедура – це: 

‐ встановлений адміністративно-процесуальними нормами порядок 

діяльності уповноважених суб'єктів із розгляду та вирішення індивідуально-

конкретних справ [137, с. 139]; 

‐ встановлений адміністративно-процесуальними нормами порядок 

розгляду та вирішення органами виконавчої влади та місцевого самоврядування 

індивідуальних адміністративних справ [138, с. 696]; 

‐ вид адміністративного процесу; під ними розуміється врегульована 

адміністративно-процесуальними нормами діяльність компетентних державних 

органів, що володіють державно-владними повноваженнями по розгляду і 

вирішенню індивідуальних адміністративних справ, у яких відсутні спори [139, с. 

15]; 

‐ встановлений законом порядок розгляду та вирішення індивідуальних 

справ органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, який закінчується 
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прийняттям адміністративного акта або укладанням адміністративного договору 

[94, с. 8]; 

‐ сукупність правових норм, що детально регламентують правовий 

статус органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (їх 

службовців), їх внутрішньоорганізаційну діяльність, правила здійснення ними 

обумовлених Конституцією та законодавством їх завдань, функцій та обов’язків, 

включаючи питання застосування до них за неналежне виконання (невиконання) 

функцій, обов’язків, спричинення внаслідок цього шкоди людині та суспільству, 

незалежно від рангу посади таких важелів, як адміністративна, кримінальна, 

цивільна та інша юридична відповідальність [140, с. 135]; 

‐ сукупність регламентованих адміністративним правом дій, які 

вчиняються суб’єктом владних повноважень щодо розгляду, розв’язання і 

вирішення індивідуально-визначеної справи [141, с. 13]; 

‐ передбачений нормами адміністративного права порядок реалізації 

владних повноважень, що визначає модель поведінки посадових осіб органів 

державної влади й органів місцевого самоврядування під час здійснення ними 

своїх повноважень (у тому числі й у процесі прийняття управлінських рішень, 

виданні організаційно-розпорядчих актів); зміст такої процедури також складає 

порядок дій фізичних і юридичних осіб щодо виконання покладених на них 

адміністративним законодавством чи індивідуальними розпорядчими актами 

юридичних обов’язків або реалізації суб’єктивних прав у випадках, коли таке 

виконання (реалізація) пов’язано із взаємодією з публічною адміністрацією [142, 

с. 8]; 

‐ структурований, нормативно закріплений порядок прийняття 

адміністративних актів або укладення адміністративно-правових договорів, 

спрямований на вирішення конкретних справ у сфері публічного управління [91, 

с. 7]; 

‐ встановлений законодавством порядок розгляду і розв’язання 

органами публічної адміністрації індивідуальних адміністративних справ із метою 
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забезпечення прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, 

нормального функціонування громадянського суспільства та держави [143, с. 

150]; 

‐ встановлений законодавством порядок діяльності органів публічної 

адміністрації з метою забезпечення прав, свобод та законних інтересів фізичних і 

юридичних осіб, нормального функціонування громадянського суспільства та 

держави, а також розгляду і розв’язання індивідуальних адміністративних справ 

[144, с. 184]; 

‐ формалізований порядок, урегульований нормами адміністративного 

права та один з процедурних видів діяльності органів державного управління 

щодо реалізації прав, свобод, обов’язків та інтересів фізичних і юридичних осіб. 

Також адміністративну процедуру розглядають як порядок послідовно 

здійснюваних процедурних дій щодо розгляду та вирішення індивідуальної 

адміністративної справи [93, с. 24]; 

‐ офіційно встановлений порядок прийняття та виконання суб’єктами 

адміністративно-правових відносин управлінського рішення (акта) та порядок 

вчинення адміністративних і організаційних дій (заходів) з метою реалізації і 

забезпечення прав, свобод, законних інтересів громадян [145, с. 6]. 

Відповідно до проекту закону № 9456 адміністративна процедура – 

визначений законодавством порядок здійснення адміністративного провадження 

[101]. У свою чергу, адміністративне провадження – сукупність процедурних дій, 

послідовно вчинених адміністративним органом, і прийнятих процедурних рішень 

з розгляду та вирішення адміністративної справи, що завершується прийняттям і, 

в необхідних випадках, виконанням прийнятого адміністративного акта [101]. 

Дослідження підходів до визначення розглядуваного поняття засвідчує, що 

одна група науковців, зокрема, О. С. Лагода, С. С. Овчарук, Ю. М. Фролов та інші, 

вважає, що адміністративно-процедурна діяльність це діяльність, яка 

здійснюється органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, 

інша група вчених таких як Д. С. Астахова, М. В. Силайчев тощо, вказує на те, що 
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адміністративно-процедурна діяльність це діяльність, яка вчиняється суб’єктами 

владних повноважень. Такі підходи є правильними частково [146, с. 13]. 

На нашу думку, адміністративно-процедурна діяльність суб’єктів публічної 

адміністрації це діяльність, яка здійснюється не лише органами виконавчої влади 

та органами місцевого самоврядування, а й юридичними особами, яким 

делеговані функції органами виконавчої влади або органами місцевого 

самоврядування, їх посадовими особами, які виконують адміністративні функції в 

інтересах суспільства з метою реалізації державної політики, скоординованої на 

захист прав громадян [146, с. 13]. Поняття «суб’єкт владних повноважень» не є 

тотожним поняттю «суб’єкт публічної адміністрації». Суб’єкти публічної 

адміністрації включають в себе більш чисельну кількість суб’єктів, які до неї 

зараховуються, що нами вже було досліджено в підрозділі 1.2. цього 

дисертаційного дослідження. 

Дискусійною є позиція М. В. Силайчева щодо того, що адміністративна 

процедура це вид адміністративного процесу. Видається, що спільного ці дві 

категорії мають лише в тій частині, що адміністративний процес і адміністративна 

процедура це певна послідовна діяльність, загалом же розглядувані нами поняття 

слід розмежовувати [146, с. 13]. Погоджуємося з позицією, висловленою В. М. 

Бевзенко, А. Т. Комзюком, Р. С. Мельником про те, що адміністративний процес – 

правова категорія, яка має місце виключно в межах діяльності спеціалізованого 

(адміністративного) суду; адміністративна процедура – правова категорія 

виключно позасудового характеру [147, c. 12]. 

Отже, проаналізувавши наукові праці, можна стверджувати, що на сьогодні 

поняття «адміністративна процедура» становить інтерес у вітчизняних вчених-

юристів у зв’язку з чим існує велика кількість визначень. 

Загалом, уявляється за можливе запропонувати визначити адміністративну 

процедуру як врегульований адміністративно-процедурними нормами порядок 

вчинення послідовних дій суб’єктами публічної адміністрації для розгляду та 

розв’язання індивідуальних справ фізичних та юридичних осіб з метою 
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забезпечення та захисту їх прав та свобод [100, с. 78-79; 146, с. 13]. 

Адміністративна процедура являє собою врегульовану нормами права 

послідовність дій, які відбуваються один за одним чи кількома етапами та 

структуровані доцільними суспільними відносинами [148, с. 18]. 

Адміністративно-процедурна діяльність є різноманітною, і може бути 

ініційована як громадянином, так і суб’єктом публічної адміністрації [91, с. 8-9]. 

Наприклад, громадянин може звернутись з вимогою розглянути його скаргу, 

засвідчити його певний статус як приватної особи, отримати акт, яким йому буде 

надано певне право, або ж суб’єкт публічної адміністрації може ініціювати 

проведення перевірки тощо. Будь-яка з цих процедур повинна бути чітко та 

зрозуміло описана на законодавчому рівні з метою недопущення свавілля та 

порушення прав громадян. 

Втім, мова йде не просто про вчинення механічних дій суб’єктами публічної 

адміністрації, а про – послідовні, чітко регламентовані, ефективні дії. 

Належна адміністративна процедура, як послідовні, чітко регламентовані, 

ефективні дії, необхідні для забезпечення рівного та неупередженого ставлення до 

кожного члена суспільства. Неприпустимою є ситуація, у якій кожен орган 

публічної адміністрації чи будь-який державний службовець буде працювати за 

власними правилами та принципами [146, с. 13]. 

При цьому публічна адміністрація повинна знайти баланс між ефективністю 

своїх дій та належною адміністративною процедурою.  

В державах-членах ЄС деякі державні службовці схильні нехтувати 

адміністративними процедурами заради ефективності. Вони розглядають 

адміністративну процедуру як щось громіздке і просто формальне, чисто 

юридичну формальність, яка повинна відступати перед вимогами ефективності в 

сучасних конкурентних суспільствах. Проте дилема між ефективністю і належною 

адміністративною процедурою є надуманою, оскільки це неможливо в державі, 

яка позиціонує себе як така, що підкоряється верховенству права, не можна вести 

мову про ефективність, яка має «пріоритет» над законністю, оскільки це поняття 
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різного порядку. Процедурна прозорість і передбачуваність, так само як і 

процедурні (формальні) гарантії, надані громадянам в їх стосунках з державною 

владою, є засадничими елементами принципу верховенства права [149, с. 3]. 

Таким чином, принцип законності не може підкорятися принципу 

ефективності в жодній правовій країні. В демократичних правових державах 

адміністративно-процедурна діяльність повинна здійснюватися згідно 

встановлених законом чітко регламентованих послідових правил, вимагає 

системності, а не фрагментарності. 

Наразі в Україні окремі питання адміністративно-процедурної діяльності 

врегульовані значною кількістю: 

‐ законів («Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР, 

«Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 р. № 5203-VI, «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 р. № 

1952-IV, «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV, «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» від 02.03.2015 р. № 222-VIII, «Про дозвільну систему у 

сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 р. № 2806-IV, «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 

р. № 877-V та інші); 

‐ деякі адміністративно-процедурні норми містяться в кодексах, 

наприклад, Кодексі України про адміністративні правопорушення, Митному 

кодексі України тощо; 

‐ підзаконних нормативно-правових актів (указ Президента України 

«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування» від 07.02.2008 р. № 109/2008, постанова КМУ «Про 

затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах 

державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на 

підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в 
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засобах масової інформації» від 14.04.1997 р. № 348, постанова КМУ «Про 

затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами 

реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» від 

02.03.2016 р. № 207, розпорядження КМУ «Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг» від 16.05.2014 р. № 523-р, наказ Міністерства юстиції 

України «Про затвердження Порядку роботи з документами в органах державної 

виконавчої служби» від 25.12.2008 р. № 2274/5, наказ Міністерства юстиції 

України «Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про право на зайняття 

нотаріальною діяльністю» від 11.07.2012 р. № 1043/5, наказ Міністерства юстиції 

України «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи» від 09.02.2016 р. № 359/5, наказ Міністерства внутрішніх справ 

України «Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями 

громадян і організацію їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх 

справ України» від 10.10.2004 р. № 1177 та інші). 

Очевидно, що адміністративно-процедурне законодавство є різноманітним, 

складним та невпорядкованим. Адміністративно-процедурні норми розпилені у 

великій кількості різних нормативно-правових актів та потребують систематизації. 

А. М. Школик виділяє три моделі систематизації адміністративно-

процедурного законодавства. 

Перша модель систематизації – ухвалення загального закону (кодексу) про 

адміністративну процедуру зі збереженням пріоритету спеціального 

законодавства. На думку А. М. Школика застосування цієї моделі вимагає такого: 

1) визначитися, чи мають бути сфери правового регулювання, на які загальний 

закон (кодекс) про адміністративну процедуру взагалі не поширюється, 2) на усі 

інші сфери діяльності публічної адміністрації загальний закон (кодекс) про 

адміністративну процедуру відповідно поширюється, якщо спеціальний закон не 

закріплює відмінних правил. Такі відмінності повинні бути обґрунтовані 
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об’єктивними особливостями відповідної сфери суспільних відносин або об’єкта 

правового регулювання, 3) норми спеціального законодавства мали б максимально 

відповідати загальним принципам адміністративної процедури. Відмінності 

адміністративно-правових приписів не повинні «ламати» деякі усталені норми із 

загальних законів (кодексів) про адміністративну процедуру, 4) суб’єкти 

правотворчості повинні чітко усвідомлювати, що загальний закон (кодекс) про 

адміністративну процедуру, спрямований на реалізацію громадянами та 

суб’єктами господарювання встановлених Конституцією та законами України 

прав, свобод та законних інтересів, а не на їх захист [150, с. 113-114]. 

Тобто перша модель систематизації адміністративно-процедурного 

законодавства передбачає прийняття єдиного нормативно-правового акту (кодексу 

чи закону) та одночасного продовження дії спеціального адміністративно-

процедурного законодавства, яке матиме перевагу над єдиним нормативно-

правовим актом. 

Друга модель систематизації – ухвалення загального закону (кодексу) про 

адміністративну процедуру із вищою юридичною силою стосовно відповідного 

спеціального законодавства. На відміну від першої моделі, передбачає, що 

особливі правила адміністративної процедури встановлюються у самому 

загальному законі (кодексі) [150, с. 114]. 

Основний контраргумент, який висуває А. М. Школик, до запровадження 

другої моделі систематизації адміністративно-процедурного законодавства 

полягає у неможливості належного врегулювання та повного врахування усіх 

особливостей порядку прийняття рішень та вчинення інших дій органами 

публічної адміністрації в єдиному кодифікованому акті. Адже кількість сфер і 

видів діяльності публічної адміністрації є надзвичайно численною, більше того, 

вони істотно відрізняються за своїм змістом [150, с. 114-115]. 

Таким чином, ця модель передбачає прийняття єдиного нормативно-правого 

акту про адміністративну процедуру (кодексу чи закону) та одночасного 

продовження дії спеціального законодавства. Однак в порівнянні з першою 
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моделлю систематизації адміністративно-процедурного законодавства, перевагу в 

цьому випадку матимуть норми, закріплені в єдиному нормативно-правому акті 

(кодексі чи законі). 

Третя модель систематизації – продовження ухвалення спеціального 

адміністративно-процедурного законодавства для певних сфер суспільних 

відносин або ж для окремих органів публічної адміністрації, однак із 

запровадженням загальних принципів адміністративної процедури в юридичні 

норми кожного спеціального законодавчого акта. Ця модель систематизації 

можлива до реалізації за умови, якщо мова йде про впровадження загальних 

принципів адміністративної процедури в усі законодавчі акти, як прийняті раніше, 

так і нові. У протилежному випадку йтиметься не про систематизацію, а про 

поглиблення розбалансованості існуючих нормативно-правових актів [150, c. 115]. 

Поділяємо думку А. М. Школика щодо того, що недоліком третьої моделі 

систематизації є сам факт постійного дублювання аналогічних норм у різних 

нормативно-правових актах [150, с. 116]. 

Отже, третя модель систематизації адміністративно-процедурного 

законодавства не передбачає ухвалення єдиного нормативно-правового акту, а 

навпаки визначає застосування спеціальних законів із закріпленням в них 

загальних принципів адміністративної процедури для регулювання певних сфер 

суспільних відносин або для окремих органів публічної адміністрації. 

За результатом дослідження трьох моделей систематизації адміністративно-

процедурного законодавства зазначимо, що в Україні адміністративно-процедурні 

відносини регулюються чималою кількістю як законів (кодексів), так і 

підзаконних нормативно-правових актів, що призводить до плутанини та 

складності в їх усвідомленні громадянами. Натомість адміністративно-процедурна 

діяльність має бути простою та зрозумілою для громадян. З огляду на це, на нашу 

думку, третя модель систематизації, в якій мова не йде про прийняття єдиного 

нормативно-правового акта про адміністративну процедуру, не дасть бажаного 

результату. Адміністративні процедури так і будуть врегульовані за допомогою 
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різних актів законодавства, що викликає труднощі в застосуванні з боку громадян 

і, що йде врозріз таким принципам як верховенство права та законність. 

Відтак, прийнятним є прийняття єдиного нормативно-правового акту – 

закону про адміністративну процедуру – і одночасне продовження дії 

спеціального законодавства, так як цілком очевидно, що адміністративно-

процедурна діяльність в окремих сферах відрізняється своїми особливостями, які 

повністю не можуть бути враховані в одному законодавчому акті. 

Стосовно питання пріоритетності норм, то, на нашу думку, норми, 

закріплені в законі про адміністративну процедуру, де встановлюватимуться чіткі 

послідовні дії суб’єктів публічної адміністрації під час розгляду та вирішення 

індивідуальних справ громадян, повинні мати пріоритет (вищу юридичну силу) 

над нормами, закріпленими в спеціальному законодавстві [146, с. 14-15]. 

Якщо пріоритет над уніфікованим нормативно-правовим актом про 

адміністративну процедуру буде мати спеціальне законодавство, як це 

запропоновано А. М. Школиком в першій моделі систематизації, то 

адміністративно-процедурне законодавство втратить таку ознаку як 

«стабільність». Законодавець матиме можливість приймати закони для 

врегулювання адміністративно-процедурної діяльності в окремих сферах, які 

будуть мати перевагу над уніфікованим актом, що призведе до нівелювання 

значення такого акту [146, с. 15]. 

Переконані, що положення спеціальних законів повинні відповідати 

стандартизованим правилам, закріпленим в єдиному законі про адміністративну 

процедуру. У випадку виникнення колізій між законом про адміністративну 

процедуру і спеціальним законодавством, останнє має бути приведено у 

відповідність з таким законом, подібно до того, як це питання врегульоване в ч. 2 

ст. 4 Цивільного кодексу України [151]. 

Крім того, повністю поділяємо позицію А. М. Школика про необхідність 

відмовитися від правового регулювання адміністративної процедури в 

підзаконних нормативно-правових актах [150, c. 116]. Лише правова 
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регламентація адміністративно-процедурної діяльності на високому рівні через 

прийняття єдиного уніфікованого документу – закону про адміністративну 

процедуру – призведе до реального захисту прав громадян суб’єктами публічної 

адміністрації. 

На підставі аналізу наукових підходів до визначення поняття 

«адміністративна процедура», пропонуємо адміністративну процедуру розглядати 

як врегульований адміністративно-процедурними нормами порядок вчинення 

послідовних дій суб’єктами публічної адміністрації для розгляду та розв’язання 

індивідуальних справ фізичних та юридичних осіб з метою забезпечення та 

захисту їх прав та свобод. 

Обґрунтовано, що прогалиною національного законодавства в розглядуваній 

нами сфері є відсутність єдиного нормативно-правового акту про адміністративну 

процедуру. Наголошується на  необхідності прийняття закону про адміністративну 

процедуру з метою встановлено єдиних правил для взаємодії органів публічної 

адміністрації (їх посадових осіб) з громадянами, зі збереженням дії спеціального 

законодавства, яке має бути приведене у відповідність до такого закону. 

 

2.4 Адміністративне оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єктів 

публічної адміністрації як засіб захисту прав громадян 

 

Захист прав громадян посідає особливе місце в діяльності розвиненої 

держави, а достатній ступінь захисту прав громадян є основним показником 

демократичної, правової, соціальної держави. 

Конституцією України та іншими законодавчими актами передбачено 

судовий та позасудовий способи захисту прав, свобод та інтересів громадян від 

порушень зі сторони суб’єктів публічної адміністрації. 

Згідно 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 [2]. 
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Захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних 

осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень є метою 

адміністративного судочинства [29]. 

Позасудовий захист прав, свобод та інтересів громадян гарантується рядом 

адміністративних інструментів у сфері публічного адміністрування, що 

забезпечують відновлення порушених прав, свобод і законних інтересів 

приватних осіб без звернення з позовом до адміністративного суду [30, с. 266]. 

Л. П. Коваленко, М. П. Пихтін виокремлюють такі види адміністративних 

інструментів: 1) адміністративна медіація; 2) адміністративне оскарження; 3) 

притягнення винних посадових осіб публічної адміністрації до спеціальної 

дисциплінарної відповідальності; 4) відшкодування шкоди, завданої незаконними 

діями (бездіяльністю) суб’єктів публічної адміністрації; 5) засоби самозахисту – 

легальні засоби протесту [30, с. 267]. 

Підтримуємо думку науковців щодо виділення вказаних адміністративних 

інструментів захисту прав громадян та вважаємо, що цей перелік можна 

доповнити зверненнями громадян до публічної адміністрації, не лише через 

подання скарг, а й через можливість адресувати свої зауваження, пропозиції, 

заяви, клопотання, а також електронні петиції в порядку визначеному чинним 

законодавством. Адже статтею 40 Конституції України усім гарантується право 

направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто 

звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 

посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і 

дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк [2]. 

Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 55 Основного Закону України кожен має 

право після використання всіх національних засобів юридичного захисту 

звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових 

установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або 

учасником яких є Україна [2]. Тобто окремим адміністративним інструментом 

захисту прав громадян є звернення приватних осіб до відповідних міжнародних 
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органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. 

Виняткове значення серед інструментів адміністративно-правового захисту 

прав, свобод та інтересів громадян має адміністративне оскарження. 

Загалом в юридичній літературі не виникає розбіжностей щодо розуміння 

категорії «адміністративне оскарження». 

В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник дотримуються думки, що адміністративне 

оскарження – свідома, вольова, цілеспрямована законна поведінка фізичної або 

юридичної особи, яка полягає у зверненні до суб’єкта публічної адміністрації з 

вимогою захистити її публічні права, свободи, інтереси від незаконної діяльності 

(бездіяльності) підпорядкованого суб’єкта [28, с. 347-348]. 

Характеризуючи адміністративне оскарження, В. П. Тимощук зазначає, що 

це один із способів правового захисту особи у адміністративно-правових 

відносинах із суб’єктами публічної адміністрації, який становить собою 

звернення до вищестоящого органу або посадової особи щодо незаконності 

рішень, дій чи бездіяльності підпорядкованого суб’єкта [152, с. 162]. 

В. В. Галунько, П. В. Діхтієвський, Л. П. Коваленко, М. П. Пихтін 

переконані, що адміністративне оскарження – це адміністративно-правовий засіб 

захисту приватної особи від порушень з боку суб’єктів публічної адміністрації, 

зміст якого полягає у зверненні до вищого органу або посадової особи щодо 

незаконності рішень, діяльності (бездіяльності) підпорядкованого суб’єкта, з 

метою відновлення порушених цінностей, притягнення винних осіб до 

спеціальної дисциплінарної відповідальності та попередження аналогічних 

випадків у подальшому [30, с. 279]. 

О. Г. Циганов розглядає адміністративне оскарження як оскарження в межах 

органів публічної влади адміністративних актів, а також процедурних рішень, дій 

чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень безпосередньо до них самих або 

до адміністративних органів, які є вищими в системі ієрархічного 

підпорядкування, чи до спеціально створених апеляційних підрозділів [153, с. 

208]. 
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Таким чином, адміністративне оскарження – це позасудовий засіб захисту 

порушених прав, свобод та інтересів громадян, який передбачає подання скарги на 

рішення, дії чи бездіяльність органів публічної адміністрації (їх посадових осіб) 

до вищестоящих органів (їх посадових осіб), або до альтернативних утворень, які 

зобов’язані розглянути та вирішити питання, порушені у скарзі. 

Одразу варто звернути увагу на таке положення Закону України «Про 

звернення громадян», а саме ч. 1 ст. 16, в якій закріплено, що 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. 

[129]. На думку В. Б. Авер’янова ця норма суперечить ст. 55 Основного Закону 

України, де встановлено, що громадянин має право звернутися до суду у будь-

якому випадку без додаткових вимог [36, с. 426]. Припускаємо, що в цьому 

випадку Закон України «Про звернення громадян» не суперечить Конституції 

України. В Законі України «Про звернення громадян» лише визначено 

альтернативну позасудову можливість захисту прав громадян шляхом оскарження 

рішення, дій чи бездіяльності суб’єкта публічної адміністрації в порядку 

підлеглості вищому органу чи посадовій особі. У відносинах громадян з 

суб’єктами публічної адміністрації адміністративне оскарження виконує 

контрольну функцію. Адже скарга є першопричиною для надання вищестоящим 

органом, або посадовою особою, або апеляційною установою, в разі її утворення, 

оцінки рішенню, дії чи бездіяльності підлеглої йому посадової особи. 

Адміністративне оскарження має низку переваг в порівнянні з 

адміністративним судочинством, зокрема, ними є оперативність, економічність, 

менша формалізованість. Виокремлення таких переваг адміністративного 

оскарження підтримує низка науковців: К. К. Афанасьєв, І. В. Бойко, О. Т. Зима, 
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О. М. Соловйова, В. П. Тимощук, Ю. С. Шемшученко [137, с. 161-162; 91, с. 103-

104; 93, с. 71; 154, с. 247]. Оперативність передбачає, що скарга має бути 

розглянута уповноваженим суб’єктом у стислий термін, так як порядок розгляду 

скарги є легшим відносно судового розгляду; економічність означає, що 

адміністративне оскарження є дешевшим для громадян, ніж судовий розгляд 

справи. Подання скарги, як правило, є безкоштовним (виключенням, наприклад, є 

подання скарги до Антимонопольного комітету України відповідно до Закону 

України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII, ст. 18), в 

порівнянні з поданням позовної заяви до суду, підготовка тексту скарги не 

вимагає спеціальних юридичних знань так як, зазвичай, скарга може бути 

оформлена в довільній формі, за винятком зазначення обов’язкових для будь-

якого звернення реквізитів, а тому не обов’язково потребує залучення фахівців в 

галузі права для її підготовки, більше того скарга може бути висловлена в усній 

формі; менша формалізованість вказує на те, що процедура адміністративного 

оскарження меншою мірою обтяжена законодавцем формальними вимогами. 

Приєднуємося до позиції науковців-адміністративістів, згідно з якою 

перевагою адміністративного оскарження також є те, що за результатом розгляду 

скарги, незаконне оскаржуване рішення може буде одразу змінено на законне. 

Тобто скарга вирішується уповноваженим органом по суті (натомість, суд, навіть 

визнавши оскаржуване рішення адміністративного органу незаконним, не може 

ухвалити позитивне для скаржник рішення за суттю замість адміністративного 

органу, й особа ще чекатиме, поки орган виконає судове рішення і прийме 

відповідний адміністративний акт) [91, с. 103-104; 109, с. 206–207; 154, с. 247]. На 

наш погляд, ця перевага є аспектом розглянутої переваги «оперативність», адже 

вона забезпечує швидкий розгляд скарги по суті порушеного питання. 

Також доцільність застосування процедури адміністративного оскарження 

полягає в тому, що у випадку, коли за результатом розгляду та вирішення скарги 

по суті, права громадянина будуть відновлені та захищені, у нього не виникатиме 
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потреби звертатися до суду за захистом своїх прав, що призводить до 

розвантаження судової гілки влади. 

Вважаємо, що всі досліджені переваги адміністративного оскарження є 

ефективною гарантією захисту прав, свобод та інтересів громадян у випадку їх 

порушення збоку органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та 

інших суб’єктів публічної адміністрації, а також запорукою їх швидкого 

відновлення. 

Вітчизняна законодавча база, яка забезпечує правову регламентацію 

адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної 

адміністрації, є розгалуженою та відзначається великою кількістю законів і 

підзаконних нормативно-правових актів. 

Центральне місце серед нормативно-правових актів, які сприяють реалізації 

громадянами їх права на адміністративне оскарження, займає Основний Закон 

України, в якому у ст. 40 надається право кожному особисто звертатись або 

направляти звернення до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та посадових і службових осіб цих органів [2]. Загальні 

положення щодо порядку здійснення процедури адміністративного оскарження 

визначені Законом України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-

ВР, постановою КМУ «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями 

громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях 

громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм 

власності, в засобах масової інформації» від 14.04.1997 р. № 348, указом 

Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування» від 07.02.2008 р. № 109/2008. Окрім вказаних 

нормативно-правових актів, які встановлюють порядок адміністративного 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності представників публічної адміністрації, в 

Україні діє низка законів (кодексів), якими визначаються особливості 

адміністративного оскарження в певних сферах правовідносин. Наприклад, 
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такими законодавчими актами є Податковий кодекс України від 02.12.2010 р.       

№ 2755-VI (надалі за текстом – ПК) (розділ ІІ ст. 56 передбачає оскарження 

рішень контролюючих органів), Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-

VI (розділ І глава 4 встановлює оскарження рішень, дій або бездіяльності органів 

доходів і зборів, їх посадових осіб та інших працівників і відповідальність за них), 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-ІV (розділ V, 

зокрема присвячений оскарженню реєстраційний дій, відмові в державній 

реєстрації, бездіяльності державного реєстратора), Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 р.      

№ 1952-ІV (розділ VІІ передбачає оскарження рішень, дій або бездіяльності та 

відповідальність у сфері державної реєстрації прав), Закон України «Про 

виконавче провадження» від 02.06.2016 р. № 1404-VIІІ (розділ Х присвячений 

оскарженню рішень, дій або бездіяльності виконавців та посадових осіб органів 

державної виконавчої служби) тощо. Також діє чисельна кількість підзаконних 

нормативно-правових актів, прийнятих окремими державними органами, щодо 

розгляду звернень їх посадовими особами. Зокрема, наказ Міністерства 

внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про порядок роботи зі 

зверненнями громадян і організацію їх особистого прийому в системі 

Міністерства внутрішніх справ України» від 10.10.2004 р. № 1177, наказ 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Про затвердження 

Інструкції про розгляд звернень громадян та організацію особистого прийому 

громадян у центральному апараті Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України» від 18.01.2012 р. № 33, наказ Міністерства фінансів 

України «Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками 

податків та їх розгляду контролюючими органами» від 21.10.2015 р. № 916, наказ 

Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку розгляду звернень та 

організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його 

територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать 
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до сфери його управління» від 15.02.2017 р. № 388/5, наказ Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями 

громадян у Міністерстві освіти і науки України» від 13.02.2018 р. № 136 та інші. 

Проаналізуємо положення фундаментального в цій сфері Закону України 

«Про звернення громадян» та інших актів законодавства, які регулюють порядок 

реалізації права на адміністративне оскарження, колізії між якими можуть 

ускладнити громадянам можливість скористатись їх правом на адміністративне 

оскарження. 

І. Згідно ст. 1 Закону України «Про звернення громадян» громадяни України 

мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, 

об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм 

власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх 

функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що 

стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх 

соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та 

скаргою про їх порушення [129]. 

Положення процитованої статті є дискусійним. О.М. Тараненко,        

М. В. Лошицький звертають увагу на те, що використання в тексті цього Закону 

такого терміна, як «громадяни України», обмежує коло можливих суб’єктів 

направлення звернень, тому що стосується лише громадян України, якими, 

відповідно до чинного законодавства, є «особи, що набули громадянства України в 

порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами України» 

(ст. 1 Закону України «Про громадянство України»). Як наслідок, буквальне 

трактування цього терміна означає, що правом на звернення не наділені такі 

суб’єкти, як іноземці й особи без громадянства [155, с. 143; 156, с. 148]. 

З думкою, висловленою дослідниками, можемо погодитись лише частково. 

Адже відповідно до ч. 3 ст. 1 Закону України «Про звернення громадян» особи, які 

не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж 

право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено 
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міжнародними договорами [129]. Тобто іноземці та особи без громадянства, які 

законно перебувають на території України, також наділені правом на 

адміністративне оскарження шляхом подання скарг. Однак, ця норма має дещо 

дискримінаційний характер, адже згідно положень вказаної статті виникнення 

права на звернення у осіб, які не є громадянами України, ставиться у залежність 

від законності їх перебування на території України. Повністю підтримуємо думку 

І. О. Грибка про те, що право на оскарження має невідчужуваний характер і не 

може пов’язуватись з перебуванням (законним чи ні) на території тієї чи іншої 

держави. Інше питання, що особа повинна нести відповідальність за незаконне 

перебування на території України, але позбавляти її вказаного права на 

оскарження недопустимо [157, с. 54]. 

До того ж положення ст. 1 Закону України «Про звернення громадян» 

суперечать ст. 40 Конституції України [2], та яка є більш слушною та 

вмотивованою, з врахуванням того, що право на звернення не може бути обмежене 

в жодної фізичної особи. 

На нашу думку, обмеження кола суб’єктів на звернення, в тому числі зі 

скаргами, в ч. 3 ст. 1 Закону України «Про звернення громадян» є його негативною 

рисою, та загалом таким, що суперечить нормі Конституції України. У зв’язку з 

цим, вважаємо за доцільне внести зміни до ч. 3 ст. 1 Закону України «Про 

звернення громадян» та викласти її в новій редакції: «Особи, які не є громадянами 

України, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо 

інше не передбачено міжнародними договорами» [158, с. 151-152]. 

ІІ. Термін подання скарги. Поважність причин пропуску терміну на подання 

скарги. 

Одразу відзначимо, що в чинному законодавстві України використовуються 

як поняття «термін», так і «строк» на подання та розгляд скарги. В ст. 17, 20 

Закону України «Про звернення громадян» йдеться про «термін подання скарги» 

та «термін розгляду звернень громадян» [129], в той час як, наприклад, ПК (п. 

56.9., п.п. 56.13. — 56.15. ст. 56) [159], Митний кодекс України (ст. 26) [160], 
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Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст. 292) [161], наказ 

Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку розгляду звернень та 

організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його 

територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать 

до сфери його управління» (розділ IV) [162] оперують поняттям «строк подання 

скарги» та/або «строк розгляду скарги». В окремих законодавчих актах, зокрема, в 

наказі Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку 

розгляду звернень та організації проведення особистого прийому громадян в 

органах та підрозділах Національної поліції України» від 15.11.2017 р. № 930 

вживаються обидва терміни одночасно (наприклад, в п. 1 розділу І вказано «… 

строків їх розгляду …», в п. 7 розділу V – «… розгляд і вирішення скарги, поданої 

з порушенням зазначеного строку ….», а в п. 10 розділу ІІ зазначено «… термін 

розгляду вказаних звернень …», в п. 6 розділу ІV «… звернення розглядаються і 

вирішуються в термін …») [163]. Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, 

що в нормативно-правових актах, які регламентують порядок адміністративного 

оскарження, поняття «строк» та «термін» вживаються як синоніми. Тому під час 

розгляду цього питання також розглядатимемо ці поняття, як синонімічні. Хоча, 

існує необхідність у приведенні термінології у відповідність в усіх актах 

законодавства. Доцільнішим, на нашу думку, було впровадження терміну «строк», 

з огляду на те, що ним визначається період часу, по закінченню якого має бути 

вчинена дія чи настане подія [158, с. 152]. Саме в цьому значенні поняття «термін» 

помилково вживається в Законі України «Про звернення громадян» та деяких 

інших нормативно-правових актах. 

Згідно ст. 17 Закону України «Про звернення громадян» скарга на рішення, 

що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня 

протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з 

часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з 

порушенням зазначеного терміну, не розглядаються [129]. 

Однак термін подання скарги, встановлений в ст. 17, відрізняється від 
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термінів (строків), передбачених іншими нормативно-правовими актами. 

Статтею 56 ПК та наказом Міністерства фінансів України «Про 

затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх 

розгляду контролюючими органами» від 21.10.2015 р. № 916 визначена процедура 

оскарження рішень контролюючих органів. У разі коли платник податків вважає, 

що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов'язання або 

прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за 

межі повноважень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або 

іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу 

вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення [159; 164]. Скарга подається 

до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі протягом 10 

календарних днів, що настають за днем отримання платником податків 

податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, 

що оскаржується [159; 164]. 

Окрім загального 10-денного строку на подання скарги, ст. 56 ПК та п. 3 

розділу ІІІ наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку 

оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими 

органами» у окремих випадках встановлено спеціальний 30-денний строк для 

подання скарг. 

Так, відповідно до п. 56.12. ст. 56 ПК та п. 3 розділу ІІІ наказу Міністерства 

фінансів України «Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг 

платниками податків та їх розгляду контролюючими органами», якщо відповідно 

до ПК контролюючий орган самостійно визначає грошове зобов'язання платника 

податків за причинами, не пов'язаними із порушенням податкового законодавства, 

такий платник податків має право на адміністративне оскарження рішень 

контролюючого органу протягом 30 календарних днів, що настають за днем 

надходження податкового повідомлення-рішення (рішення) контролюючого 

органу [159; 164]. 

Отже, строки на подання скарги, встановлені Законом України «Про 
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звернення громадян» та ПК відрізняються між собою. Законом встановлено, що 

громадянин може звернутись із скаргою не пізніше одного місяця з часу 

ознайомлення з прийнятим рішенням, а ПК передбачено кілька варіантів, а саме 

10-денний та 30-денний строк на оскарження. Зменшення кількості днів на 

подання скарги до 10, згідно ПК, негативно впливає на захист прав громадян, так 

само, як і закріплення різних строків на оскарження в залежності від виду 

рішення, яке буде оскаржуватись [158, с. 153]. 

Главою 4 розділу І Митного кодексу України передбачений порядок 

оскарження рішень, дій або бездіяльності органів доходів і зборів, їх посадових 

осіб та інших працівників. 

Згідно ч. 1 ст. 24 Митного кодексу України кожна особа має право 

оскаржити рішення, дії або бездіяльність органів доходів і зборів, їх посадових 

осіб та інших працівників, якщо вважає, що цими рішеннями, діями або 

бездіяльністю порушено її права, свободи чи інтереси [160]. 

Частиною 1 ст. 26 Митного кодексу України врегульовано, що вимоги до 

форми та змісту скарг громадян, строки їх подання, порядок і строки їх розгляду, а 

також відповідальність за протиправні дії, пов’язані з поданням та розглядом 

скарг, визначаються Законом України «Про звернення громадян» [160]. 

Водночас в ст. 24 Митного кодексу України зроблено виключення щодо 

застосування загального порядку оскарження. Правила глави 4 Митного кодексу 

України застосовуються у всіх випадках оскарження рішень, дій або бездіяльності 

органів доходів і зборів, їх посадових осіб та інших працівників, крім оскарження 

постанов по справах про порушення митних правил та випадків, коли законом 

встановлено інший порядок оскарження зазначених рішень, дій чи бездіяльності 

[160]. Оскарження податкових повідомлень-рішень органів доходів і зборів 

здійснюється у порядку, встановленому ПК [160]. 

Оскарження постанов у справах про порушення митних правил регулюється 

главою 72 Митного кодексу України та Кодексом України про адміністративні 

правопорушення. 
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Відповідно до ч. 4 ст. 529 Митного кодексу України скарга 

(адміністративний позов) на постанову органу доходів і зборів у справі про 

порушення митних правил подається у строк, встановлений Кодексом України про 

адміністративні правопорушення [160]. 

Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може 

бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови [161]. 

У разі оскарження податкових повідомлень-рішень органів доходів і зборів 

для визначення термінів подання скарги слід користуватись ст. 56 ПК та наказом 

Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку оформлення і подання 

скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами», про які 

згадувалось попередньо. Тобто встановлюється 10-денний строк на подання 

скарги, що починає свій відлік за днем отримання податкового повідомлення-

рішення. 

Тож, хоча в Митному кодексі України зазначено, що строки подання скарги, 

визначаються Законом України «Про звернення громадян», він містить у собі 

норми-виключення, які мають бланкетний характер та відсилають до інших 

законодавчих актів, наприклад, до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та ПК. Положення останніх двох нормативних актів не 

відповідають Закону України «Про звернення громадян» в частині визначення 

строків на подання скарги, адже ними передбачений 10-денний строк на 

оскарження рішень. Крім того, перебіг строку на подання скарги, встановлений 

Кодексом України про адміністративні правопорушення, починається з дня 

винесення постанови про порушення митних правил, а не з дня отримання 

прийнятої постанови. Все це не сприяє захисту прав громадян, а навпаки створює 

громадянам перепони у використанні їх невідчужуваного права на звернення зі 

скаргою. 

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та ст. 37 Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
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обтяжень» рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта 

державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, 

його територіальних органів або до суду [130; 165]. Обома законами передбачено, 

що рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної 

реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його 

територіальних органів протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, 

що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про 

порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю. Рішення, дії або 

бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України можуть бути 

оскаржені до Міністерства юстиції України протягом 15 календарних днів з дня 

прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла 

дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю [130; 165]. 

Відтак, строки на подання скарги на рішення, дії або бездіяльність 

державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації також відрізняються від 

положень Закону України «Про звернення громадян», що не забороняється ч.ч. 7-8 

ст. 16 вказаного закону. Однак така диференціація строків в залежності від 

суб’єкта, чиї рішення, дії чи бездіяльність оскаржуються, призводить до зниження 

рівня захищеності прав громадян. 

Згідно ст. 17 Закону України «Про звернення громадян» пропущений з 

поважної причини термін на подання скарги може бути поновлений органом чи 

посадовою особою, що розглядає скаргу [129]. 

Законом України «Про звернення громадян» не встановлений перелік 

поважних причин для поновлення терміну на подання скарги та, як правило, такий 

перелік не наводиться і в інших нормативно-правових актах, які регламентують 

процедуру адміністративного оскарження, хоча є виключення. 

Так, відповідно до п. 56.14 ст. 56 ПК строки подання скарги на податкове 

повідомлення-рішення або будь-яке інше рішення контролюючого органу можуть 

бути продовжені у випадках, визначених п. 102.6 ст. 102 цього кодексу України, а 

саме, якщо платник податків протягом зазначених строків: - перебував за межами 
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України; - перебував у плаванні на морських суднах за кордоном України у складі 

команди (екіпажу) таких суден; - перебував у місцях позбавлення волі за вироком 

суду; - мав обмежену свободу пересування у зв'язку з ув'язненням чи полоном на 

території інших держав або внаслідок інших обставин непереборної сили, 

підтверджених документально; - був визнаний за рішенням суду безвісно 

відсутнім або перебував у розшуку у випадках, передбачених законом [159]. 

Положення процитованої статті також розповсюджуються на випадки 

оскарження особою податкових повідомлень-рішень органів доходів і зборів. 

Відповідно, на сьогодні питання про визнання певної причини поважною чи 

ні для поновлення терміну на подання скарги здійснюється посадовою особою на 

її розсуд на підставі її внутрішнього переконання. Вважаємо, що Закон України 

«Про звернення громадян» варто доповнити переліком причин, які визнаються 

суб’єктами публічної адміністрації поважними для поновлення терміну на 

подання скарги. Перелік, наведений в п. 102.6 ст. 102 ПК, може бути 

використаний законодавцем при формулюванні поважних причин для всіх 

випадків пропуску громадянами строку на подання скарги. Та пропонуємо 

доповнити його ще такими: скаржник мав тяжку хворобу у період часу, коли 

необхідно було звернутись із скаргою, і не міг цього зробити ні самостійно, ні 

через представника; у рішенні суб’єкта публічної адміністрації, яке оскаржується, 

не вказаний термін для його оскарження, орган, до якого таке рішення може бути 

оскаржене, та засоби юридичного захисту; докази, якими скаржник мав намір 

обґрунтувати скаргу, були пошкоджені або знищенні через незалежні від нього 

обставини і йому знадобився час для їх відновлення. Відтак, поважні причини 

мають бути вагомими, такими, на які громадянин об’єктивно був не в змозі 

вплинути самостійно та подолати їх, підтверджені документально. «Поважна 

причина» є нечіткою конструкцією, а тому дійсно залежить від розсуду суб’єкта 

публічної адміністрації з врахуванням всіх обставини, що призвели до пропуску 

строку на адміністративне оскарження, а тому встановити вичерпний перелік 

таких причин видається неможливим. 
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ІІІ. Термін розгляду скарг громадян. 

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» звернення 

розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх 

надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не 

пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити 

порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, 

підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний 

термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При 

цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може 

перевищувати сорока п'яти днів [129]. 

Наведене в законі формулювання потребує вдосконалення, адже воно може 

створити підґрунтя для зловживань з боку посадових осіб шляхом надання 

відповідей на скарги громадян щонайменше протягом місяця, з посиланням на те, 

що скарга потребує додаткового вивчення. Раніше нами було зазначено, що однією 

з переваг адміністративного оскарження є оперативність, затягування розгляду 

скарги уповноваженим суб’єктом через нечітке формулювання положення закону 

призводитиме до порушення прав громадян. Цілком погоджуємося з думкою Ю. 

С. Шемшученко про те, що в законі необхідно прописати чіткі підстави для 

застосування скорочених та подовжених строків [154, с. 255]. Крім того, на наше 

переконання, термін розгляду скарг громадян має бути скорочений. Термін для 

вирішення питань, порушених у скарзі, встановлений на рівні 45 днів є 

необґрунтовано завищеним. Пропонуємо в Законі України «Про звернення 

громадян» визначити два види термінів розгляду скарг: загальний – на рівні 10-ти 

робочих днів та спеціальний – 20 робочих днів. Підставами для використання 

подовженого терміну розгляду скарг, 20-днів, можуть бути необхідність у вивченні 

великої кількості матеріалів, запрошенні осіб в момент перевірки фактів, 

викладених у скарзі, отриманні додаткових доказів тощо. В будь-якому випадку 

скаржника обов’язково має бути письмово повідомлено про застосування 

суб’єктом публічної адміністрації спеціального терміну розгляду скарги та чіткі 
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підстави для такого застосування [158, с. 154]. 

Термін розгляду скарг громадян врегульований Законом України «Про 

звернення громадян» є не єдиним встановленим терміном розгляду скарг 

громадян в національному законодавстві. 

Статтею 56 ПК та розділом VІІ наказу Міністерства фінансів України «Про 

затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх 

розгляду контролюючими органами» встановлено, що контролюючий орган, який 

розглядає скаргу платника податків, зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення 

та надіслати його протягом 20 календарних днів, наступних за днем отримання 

скарги, на адресу платника податків поштою з повідомленням про вручення або 

надати йому під розписку. Керівник (його заступник або уповноважена особа) 

контролюючого органу може прийняти рішення про продовження строку розгляду 

скарги платника податків понад 20-денний строк, але не більше 60 календарних 

днів, та письмово повідомити про це платника податків до закінчення 20-денного 

строку [159; 164]. 

Такий самий термін встановлений для суб’єктів публічної адміністрації для 

розгляду скарг на податкове повідомлення-рішення органів доходів і зборів (ст. 56 

ПК та розділ VІІ наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження 

Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду 

контролюючими органами») [159; 164].  

Термін розгляду скарг на постанови у справах про порушення митних 

правил визначений Кодексом України про адміністративні правопорушення. 

Відповідно до ст. 292 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядається 

правомочними органами (посадовими особами) в десятиденний строк з дня їх 

надходження, якщо інше не встановлено законами України [161]. 

Отже, у вітчизняному законодавстві немає єдиного підходу до регламентації 

терміну розгляду скарг громадян. Збільшення в деяких нормативно-правових 

актах кількості днів для підготовки уповноваженими суб’єктами відповіді на 
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скаргу, в порівнянні із Законом України «Про звернення громадян», є недоречним 

та таким, що нівелюють таку ознаку адміністративного оскарження, як 

оперативність [158, с. 155]. 

Крім того, видається, що ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» 

має імперативний характер, нею не передбачено, що іншими актами законодавства 

може встановлюватись інший термін розгляду звернень громадян. До речі, так 

само, як і розглядуваною нами попередньо ст. 17 Закону України «Про звернення 

громадян». 

IV. Безоплатність розгляду скарг. 

Згідно ст. 21 Закону України «Про звернення громадян» органи державної 

влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно 

від форм власності, об'єднання громадян, посадові особи розглядають звернення 

громадян, не стягуючи плати [129]. 

Як вже зазначалось, одним із видів звернень є скарга, тож положення цієї 

статті мають застосовуватись під час її розгляду всіма суб’єктами публічної 

адміністрації, в тому числі органами виконавчої влади. 

Проте 23.03.2016 р. КМУ було прийнято постанову № 291 «Про 

встановлення розміру плати за подання скарги», якою встановлено розмір плати за 

подання суб’єктом оскарження (ним може бути і громадянин України відповідно 

до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VІІІ) скарг до 

Антимонопольного комітету України відповідно до Закону України «Про публічні 

закупівлі»: в таких розмірах: 5 тис. гривень – у разі оскарження процедури 

закупівлі товарів або послуг; 15 тис. гривень – у разі оскарження процедури 

закупівлі робіт [166; 167]. 

Видається, що положення постанови КМУ від 23.03.2016 р. № 291 та Закону 

України «Про звернення громадян» не узгоджені між собою, що призводить до 

негативних наслідків у вигляді створення ускладнень в захисті прав громадян. 

V. Права громадян та обов’язки відповідних органів при розгляді скарг. 

Статтею 18 Закону України «Про звернення громадян» затверджені права 
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громадян при розгляді скарг, зокрема, такі: особисто викласти аргументи особі, 

що перевіряла скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги; знайомитися з 

матеріалами перевірки; бути присутнім при розгляді скарги; одержати письмову 

відповідь про результати розгляду скарги; вимагати відшкодування збитків, якщо 

вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень тощо 

[129]. 

Але законом не передбачено реального механізму реалізації цих прав. 

Наприклад, що дає право громадянина бути присутнім при розгляді скарги, якщо 

вони розглядаються посадовцем одноосібно, як правило. До того ж ст. 19 Закону 

України «Про звернення громадян», де встановлені обов’язки відповідних органів 

щодо розгляду скарг, передбачено, що громадяни запрошуються на засідання 

відповідного органу, що розглядає їх заяву чи скаргу, на прохання таких громадян. 

[168, с. 176; 129]. При цьому в законі нічого не сказано про те, у якій формі має 

бути заявлене прохання скаржника запросити й на засідання відповідного органу, 

який термін його подачі та розгляду зі сторони уповноваженого органу [158, с. 

156]. 

Замість цього, як влучно зазначено Ю. С. Шемшученко, в Законі України 

«Про звернення громадян» чомусь не згадується європейське право громадян бути 

вислуханими перед прийняттям рішення [154, с. 253], закріплене в Резолюції 

Комітету Міністрів Ради Європи (77) 31 про захист особи щодо актів 

адміністративних органів від 28.09.1977 р., яке нами досліджувалось в І розділі 

цього дисертаційного дослідження. Тобто обмежується право скаржника навести 

свої аргументи, докази по поданому зверненню, а відтак не реалізується право 

громадянина особисто викласти аргументи особі, що перевіряє заяву чи скаргу. 

[154, с. 253]. Відсутність можливості реалізувати ці права може мати несприятливі 

наслідки для громадянина, особливо у випадку, якщо за результатом розгляду 

скарги відповідним органом, буде прийнято рішення, яке за своїм характером 

може негативно вплинути на його права, свободи чи інтереси [158, с. 156]. 

Праву громадян одержати письмову відповідь про результати розгляду 
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скарги не кореспондує обов’язок відповідного органу викласти підстави для 

прийняття такого рішення. В ст. 19 Закону України «Про звернення громадян» 

лише вказано, що органи державної влади і місцевого самоврядування, 

підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання 

громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах 

своїх повноважень зобов'язані письмово повідомляти громадянина про результати 

перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення [129]. Тож, суб’єкта, який 

розглядає скаргу, зобов’язано проінформувати громадянина про прийняте 

рішення, однак не зобов’язано вказати мотиви прийняття цього рішення. Такий 

обов’язок знайшов своє відображення в Резолюції Комітету Міністрів Ради 

Європи (77) 31 про захист особи щодо актів адміністративних органів від 

28.09.1977 р. Вважаємо, що у національному законодавстві також слід 

запровадити цей обов'язок. Громадянин має чітко усвідомлювати правові підстави 

для прийняття саме такого рішення суб’єктом публічної адміністрації, для того, 

щоб мати змогу оцінити, чи буде він далі захищати свої права та інтереси шляхом 

подання заяви про перегляд прийнятого рішення в судовому порядку [158, с. 156]. 

Громадянин має право вимагати відшкодування матеріальних та моральних 

збитків, завданих незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових 

осіб при здійсненні ними своїх повноважень відповідно до ст. 56 Конституції 

України, ст. ст. 18 – 19, 25 Закону України «Про звернення громадян» [2; 129]. 

З метою розуміння практичної реалізації права громадян на відшкодування 

матеріальних та моральних збитків, проаналізуємо судові справи з офіційного веб-

сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень», предметом спору в яких було 

відшкодування моральних та/або матеріальних збитків, завданих позивачам 

неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю суб’єктів публічної 

адміністрації під час розгляду їх скарг. 

У справі № 361/822/17 за позовом громадянина до Управління соціального 

захисту населення Броварської міської ради Київської області, позивач, зокрема, 
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просив: 1) визнати протиправними дії відповідача, за ненадання належної 

відповіді на звернення позивача від 08.08.2016 р,. де немає жодного слова про 

правові підстави відмови задоволення звернення з посиланням на Закони, та 

також немає роз'яснення порядку оскарження прийнятого рішення, 2) зобов'язати 

відповідача надати вмотивовану та обґрунтовану відповідь на звернення позивача, 

відповідно до ст. ст. 15, 19, 20 Закону України «Про звернення громадян», 3) 

стягнути з відповідача кошти в сумі 747 грн. – матеріальних збитків, у зв'язку з 

тим, що позивач вчасно не отримав талонів на проїзд, та змушений купувати їх за 

повну вартість, відшкодувати ціну проїзних документів на поїзд № 121 від 

22.08.2016 р. в сумі 236 грн. та згідно проїзного документу на поїзд № 284 від 

24.08.2016 р. в сумі 211 грн. та також в зв'язку з відсутністю талонів змушений був 

користуватися маршрутним таксі та витратив кошти в сумі 300 грн. в обидві 

сторони, 4) стягнути з відповідача кошти в сумі 1000 грн. – моральної шкоди, яка 

підтверджується тим, що позивач користувався при поїздках вагонами нижчої 

категорії, (плацкарт), що завдало позивачу значних незручностей, при його зрості 

в 188 см., та тяжких захворюваннях, відповідно позивач не мав змоги протягом 

року користуватися зручним залізним транспортом, або іншим видом транспорту, 

змушений неодноразово звертатися до відповідача та зараз з позовом до суду.  

Броварським міськрайонним судом Київської області, зокрема, було: 1) 

визнано протиправними дії відповідача, що полягають у порушенні вимог ст. 19 

Закону України «Про звернення громадян» при розгляді звернення позивача від 

08.08.2016 р., 2) зобов'язано відповідача повторно розглянути звернення позивача 

від 08.08.2016 р. у порядку та терміни, передбачені Законом України «Про 

звернення громадян», решту позовних вимог залишено без задоволення [169]. 

Судом апеляційної інстанції рішення суду першої інстанції в частині 

відшкодування матеріальних та моральних збитків залишено без змін [170]. Судом 

касаційної інстанції на цей час рішення не винесено. 

У справі № 826/3370/17 за позовом громадян до заступника голови Київської 

міської державної адміністрації, позивачі просили: 1) визнати незаконними дії 
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відповідача; 2) зобов'язати відповідача провести особистий прийом позивачів з 

відповіддю на всі поставлені питання в скарзі позивачів; 3) зобов'язати 

відповідача надати відповіді на всі поставленні питання в скарзі позивачів від 

23.08.2016 р. та від 08.09.2016 р. в письмовому вигляді; 4) стягнути з відповідача 

моральну шкоду в розмірі 10 000,00 грн. на користь позивачів. Окружним 

адміністративним судом м. Києва було визнано протиправною бездіяльність 

відповідача, що полягає у не запрошенні на прохання громадян на засідання 

відповідного органу, який розглядав їх скарги від 23.08.2016 р. та від 08.09.2016 р., 

в решті вимог – відмолено [171]. В апеляційному та касаційному порядках 

рішення не переглядалось. 

Суд, відмовляючи в задоволенні позовної вимоги про відшкодування 

моральних збитків, посилається на те, що ним не встановлено протиправності дій 

відповідача, яка б завдала позивачу моральної шкоди, а позивачем не доведено 

факту завдання немайнових втрат, спричинених моральними та фізичними 

стражданнями, які спричинили негативні зміни у його житті, не обґрунтовано в 

чому полягає ця шкода, а також її розмір, щодо якого ним заявлені позовні вимоги, 

позивачем не надано належних і допустимих доказів. Відмовляючи в задоволенні 

позовної вимоги про відшкодування матеріальних збитків, суд, як правило, 

виходить з того, що ним не встановлено протиправності дій відповідача, яка б 

завдала позивачу реальної майнової шкоди чи дійсних матеріальних збитків, сам 

факт визнання неправомірною якоїсь дії (бездіяльності) відповідача є суто 

процедурними порушеннями, від яких не настало для позивача дійсних 

негативних наслідків [169, 171]. 

Водночас в наведених прикладах судових рішень суддями підтверджується 

факт порушення суб’єктами публічної адміністрації прав громадян під час 

розгляду їх звернень, а рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів публічної 

адміністрації визнаються протиправними. Але, на думку суддів, визнання судом 

порушення прав громадян саме по собі є достатнім відшкодуванням за завдану 

моральну/матеріальну шкоду, з чим важко погодитись. Наслідком порушення прав 
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громадянина є необхідність звертатись за захистом своїх порушених прав із 

скаргою та/або із позовною заявою, що свідчить про те, що громадянину потрібно 

вчинити низку дій, відмінних від його повсякденного укладу життя, чим 

беззаперечно йому завдаються моральні страждання, які підлягають 

відшкодуванню. Стосовно матеріальних збитків слід вказати, що громадянину 

доводиться витрачати свій робочий час на написання скарги та/або позовної заяви, 

або витрачати кошти на фахівців в сфері правознавства для їх підготовки та 

подання тощо. Це підтверджує той факт, що протиправними діями суб’єктів 

публічної адміністрації, громадянину завдаються матеріальні збитки, а тому 

причинно-наслідковий зв’язок між цими фактами є очевидними. 

У справі № 200/6161/17 за позовом громадянина до прокуратури 

Дніпропетровської області, позивач просив стягнути моральну шкоду, заподіяну 

бездіяльністю відповідача при розгляді його скарги, у розмірі 20 000 грн. В 

мотивувальній частині судового рішення вказано, що суд не може погодитися із 

сумою відшкодування у розмірі 20 000 грн., заявленою позивачем у співставленні 

її із обставинами справи та наслідками порушення його прав та, виходячи із засад 

розумності, виваженості та справедливості. Тому суд приходить до висновку про 

можливість часткового задоволення позовних вимог щодо стягнення моральної 

шкоди та вважає, що грошова сума у розмірі 300 грн. є відповідною і достатньою 

грошовою компенсацією за завдану позивачу моральну шкоду через неотримання 

Відповіді на його звернення [172]. Рішення не переглядалось в судах апеляційної, 

касаційної інстанцій. 

У справі № 686/7965/17 за позовом громадянки до Олешинської сільської 

ради Хмельницького району Хмельницької області, Голови Олешинської сільської 

ради, позивач просив: 1) визнати протиправною бездіяльність відповідачів 

стосовно не розгляду її заяви від 13.05.2016 р. й повторної скарги від 12.07.2016 р. 

та ненадання відповіді на звернення, 2) зобов'язати Голову Олешинської сільської 

ради Хмельницького району Хмельницької області забезпечити розгляд її заяви 

від 13.05.2016 р. по суті за її присутності та надати відповідь за результатами 
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розгляду згідно з чинним законодавством, 3) стягнути з відповідачів 3 000 грн. 

заподіяної моральної шкоди. В мотивувальній частині рішення суду встановлено, 

що при визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і 

справедливості. Враховуючи, що протиправною поведінкою відповідача позивачу 

завдано моральної шкоди, яка виявляється в душевних стражданнях, 

переживаннях, розмір компенсації моральної шкоди, яку слід стягнути з 

відповідача на користь позивача, виходячи із глибини та тривалості душевних 

страждань, вимог розумності та справедливості, суд визначає в сумі 300 гривень 

[173]. Рішення не переглядалось в судах апеляційної, касаційної інстанцій. 

Викладене свідчить про те, що судді визнаючи той факт, що у громадян 

виникає право на відшкодування моральної шкоди у зв'язку з протиправними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органу публічної адміністрації, обирають 

розмір компенсації на основі внутрішнього переконання. Та, як підтверджується 

судовою практикою [172; 173; 174; 175], сума компенсації зменшується судами в 

кілька разів. При цьому формулювання, обрані судами для обґрунтування 

зменшення розміру компенсації є доволі однотипними та абстрактними: «суд 

приходить висновку, що через душевні страждання …. у зв'язку з протиправною 

бездіяльністю посадової особи при розгляді … заявнику ….. заподіяно моральну 

шкоду, яку суд, ураховуючи характер правовідносин сторін, обставини справи та 

засади розумності і справедливості визначає у розмірі ...» [175], «виходячи із засад 

розумності та справедливості, суд приходить до висновку про можливість 

часткового задоволення позовних вимог … у розмірі … є відповідною і 

достатньою грошовою компенсацією за завдану позивачу моральну шкоду …» 

[172]. Питання про те, яким чином судом визначається достатня сума компенсації, 

залишається відкритим. 

Тож, як свідчить судова практика, право громадян на відшкодування збитків, 

спричинених в результаті порушення встановленого порядку розгляду скарг, має 

декларативний характер. За результатом розгляду справ суди визнають рішення, 

дії чи бездіяльність суб’єктів публічної адміністрації протиправними, водночас в 
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задоволенні позовних вимог про відшкодування моральних та/або матеріальних 

збитків громадянам відмовляють або задовольняють частково. Така ситуація, а 

саме відсутність механізму реалізації права громадян на відшкодування 

матеріальних та/або моральних збитків, завданих незаконними рішеннями, діями 

чи бездіяльністю суб’єктів публічної адміністрації, на наш погляд, не забезпечує 

ефективний захист прав громадян. 

VI. Види та форма звернень. 

В Законі України «Про звернення громадян» закріплені такі види звернень 

громадян, як  пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги, які можуть 

бути викладені в письмовій або усній формі. Письмове звернення також може 

бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку 

(електронне звернення) [129]. 

Водночас згідно ч. 3 ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» 

особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого 

самоврядування є електронна петиція, яка подається та розглядається в порядку, 

передбаченому статтею 231 цього Закону [129]. 

За таких умов, цілком закономірно постає питання, у розумінні законодавця 

електронна петиція це ще один вид звернень на рівні із пропозицією 

(зауваженням), заявою (клопотанням) і скаргою, чи, можливо, це електрона форма 

викладення перелічених видів звернень поряд з письмовою та усною формами?  

У своїй дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 

«Інститут оскарження в адміністративному праві» Д. В. Лученко зазначив, що 

електронна петиція може виступати однією з форм подання скарги [176, с. 349]. 

Підтримуючи в цілому дослідника в його наукових поглядах зазначимо, що 

електронна петиція є ще однією формою звернення, і в той же час вважаємо, що в 

законі відбулось змішування понять: «форма звернення» та «вид звернення». З 

одного боку, законодавцем робиться акцент на формі подання петиції, а саме 

електронна, через офіційний веб-сайт органу, якому вона адресована, або веб-сайт 
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громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної 

петиції [129]. З іншого боку, петиція є ще одним видом звернення поряд із 

пропозицією (зауваженням), заявою (клопотанням) і скаргою, з яким громадянин 

може звернутись до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, органу місцевого самоврядування, та для розгляду якого 

необхідною умовою є набрання не менш як 25000 підписів громадян протягом не 

більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції [129]. 

Зазначені неузгодженості потребують відповідного вирішення, саме тому 

пропонуємо доповнити Закон України «Про звернення громадян» такими 

нормами: 

1) визначення терміну «петиція» як звернення громадян, викладеного в 

письмовій або електронній формі, із пропозицією (зауваженням), заявою 

(клопотанням), скаргою до Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування, яке розглядається 

у порядку, встановленому цим Законом, за умови збору на його підтримку не 

менш як 25000 підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня 

оприлюднення петиції; 

2) виокремлення електронної форми звернення як самостійної поряд з 

усною та письмовою формами та доповнення закону відповідними положеннями 

про неї.  

В контексті нашого дослідження такий вид звернення як петиція та така 

форма звернення як електронна становить інтерес з точки зору захисту прав 

громадян. Адже, по-перше, необхідною умовою розгляду скарги викладеної у 

колективній формі, тобто в петиції, є набрання не менш як 25000 підписів 

громадян, тобто в результаті її розгляду та задоволення може бути поновлено і 

захищено права одночасно не менш як 25000 громадян. По-друге, така форма 

скарги як електронна відповідає перевагам адміністративного оскарження, про які 

зазначалось на почту цього підрозділу, а саме: оперативність, економічність, 

менша формалізованість. Так як значно простіше заповнити форму на офіційному 
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веб-сайті органу, якому адресована скарга, ніж витрачати час та кошти на 

надіслання скарги засобами поштового зв’язку або подання її нарочно.  

Як зазначалось, у ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» 

передбачені електронні звернення. У законі вони розглядаються як вид 

письмового звернення, що не відповідає сучасним законодавчим тенденціям. 

З аналізу змісту положень КАС, зокрема, ч. 2 ст. 72, ч. 1 ст. 81, ч. 1 ст. 94, ст. 

99 тощо, можна зробити висновок, що в кодексі було розмежовано письмові та 

електронні докази, як різні форми закріплення даних про обставини справи. На 

наш погляд, такий підхід до розмежування письмових та електронних видів 

доказів є обґрунтованим, а спільним для цих двох форм є те, що вони текстуально 

відображають певну інформацію в документі. Відтак, вважаємо за доцільне в 

Законі України «Про звернення громадян» окремо визначити електронну форму 

звернень громадян поряд с усною та письмовою. 

На наше переконання, запровадження електронної форми скарги мало б 

зумовити виникнення питання про ідентифікацію громадянина, який бажає 

скористатись електронною формою скарги, з метою встановлення його особи та 

справжності підпису. Відповідно до ст. 6 Закону України «Про електронні 

документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-IV для 

ідентифікації автора електронного документа може використовуватися 

електронний підпис. Накладанням електронного підпису завершується створення 

електронного документа [177]. 

Для прикладу, Міністерством юстиції України було втілено ідею надання 

окремих адміністративних послуг через Інтернет, а саме через офіційний веб-сайт 

«Он-лайн будинок юстиції»: https://online.minjust.gov.ua/about-us/, на якому можна 

отримати різноманітні послуги в електронному режимі (свідоцтво про 

народження, свідоцтво про шлюб, витяг про встановлення батьківства тощо). Під 

час отримання послуги ідентифікація громадян проводиться за допомогою 

електронного цифрового підпису, який одразу можна отримати на вказаному веб-

сайті. 
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Водночас наша позиція стосовно необхідності ідентифікації громадян під 

час викладення скарги в електронній формі відрізняється від позиції законодавця, 

яка відображена в ч. 7 ст. 5 Закону України «Про звернення громадян», згідно якої 

застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного 

звернення не вимагається [129]. Вважаємо таку законодавчу позицію хибною та 

такою, що потребує змін.  

Згідно ч. 1 ст. 8 Закону України «Про звернення громадян» письмове 

звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а 

також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і 

розгляду не підлягає [129]. Скарга в електронному вигляді, яка містить у собі 

лише відсканований підпис скаржника, не дозволяє встановити авторство та 

підтвердити особистість скаржника. Тому, на нашу думку, Закон України «Про 

звернення громадян» слід доповнити положенням про те, що обов’язковим 

реквізитом електронного звернення є електронний цифровий підпис заявника, 

який дозволятиме встановити громадянина та справжність його підпису. 

На початку розгляду цього питання було зазначено, що нормативно-правова 

база, яка забезпечує регламентацію адміністративного оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації, є досить об’ємною. Так, правове 

регулювання процедури адміністративного оскарження, крім Конституції України, 

Закону України «Про звернення громадян» та деяких інших нормативно-правових 

актів, які встановлюють загальні положення щодо порядку адміністративного 

оскарження, здійснюється чималою кількістю спеціальних нормативно-правових 

актів, як законів (кодексів), так і підзаконних. В ході аналізу чинного 

законодавства, нами було зроблено висновок про можливість розподілу 

спеціальних актів на два типи: 1) ті, які визначають особливості 

адміністративного оскарження в певних сферах правовідносин (ПК, Кодекс 

України про адміністративні правопорушення, Закон України «Про виконавче 

провадження» та інші), 2) ті, які прийняті окремими державними органами, щодо 

розгляду звернень їх посадовими особами (наказ Міністерства внутрішніх справ 
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України «Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями 

громадян і організацію їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх 

справ України», наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку 

розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві 

юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та 

організаціях, що належать до сфери його управління» та інші). Підходу до поділу 

нормативно-правових актів в сфері адміністративного оскарження на групи 

дотримуються й інші дослідники [91, с. 106]. 

Погоджуємось з тезою І. В. Бойко, О. Т. Зима, О. М. Соловйової про те, що 

хоча такі акти стосуються порядку розгляду скарг органами різної відомчої 

спрямованості, процедурам, які ними регламентовані, притаманні загальні риси. 

Так, обов’язковим у кожному випадку адміністративного оскарження є 

визначення таких основних складових, як предмет та підстави оскарження, 

терміни прийняття та вирішення поставлених у скарзі питань, порядок реєстрації 

та розгляду скарги, подання і розгляду повторної скарги, здійснення особистого 

прийому громадян, відповідальність за порушення існуючого порядку 

адміністративного оскарження та контроль за його дотриманням [91, с. 108-109]. 

Згідно ч. 1 ст. 2 Закону України «Про звернення громадян» законодавство 

України про звернення громадян включає цей Закон та інші акти законодавства, 

що видаються відповідно до Конституції України та цього Закону [129]. 

З цієї норми можна зробити кілька висновків: 1) допускається прийняття 

інших актів законодавства для врегулювання процедури адміністративного 

оскарження, 2) будь-які акти законодавства, прийняті для врегулювання 

процедури адміністративного оскарження повинні відповідати Основному Закону 

України та Закону України «Про звернення громадян» [158, с. 156-157]. 

Разом з тим під час дослідження цього питання нами було встановлено, що 

іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами передбачені 

процедурні правила, відмінні від тих, що закріплені в Законі України «Про 

звернення громадян». Розбіжності між Законом України «Про звернення 
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громадян» та спеціальними актами, дія яких націлена на регулювання 

правовідносин у певній сфері або на визначення порядку розгляду звернень 

посадовими особами окремих суб’єктів публічної адміністрації, не допустимі в 

державі, яка у своїй діяльності керується принципами верховенства права та 

правової визначеності. Правові норми мають бути чітко сформульовані та не 

суперечити одна одній, так як громадяни повинні мати змогу однозначно 

визначати свої права та обов'язки.  

Значна кількість законодавчих актів, в тому числі підзаконних, регулярне 

внесення змін і доповнень до всього масиву нормативно-правових актів, як 

наслідок наявність суперечностей між ними, які можуть призводити до 

помилкового застосування тих чи інших норм, не сприяє ефективному захисту 

прав громадян суб’єктами публічної адміністрації. З урахуванням того, що для 

адміністративного оскарження характерний однаковий набір правил, необхідних 

для звернення зі скаргою та її розгляду, на наше переконання, процедура 

адміністративного оскарження має бути уніфікована в законі про адміністративну 

процедуру. 

Зазначимо, що наразі існує низка проблемних питань, які ускладнюють 

реалізацію громадянами їх невідчужуваного права на адміністративне 

оскарження. Наявність прогалин та розбіжностей в законодавчих актах не сприяє 

захисту прав громадян, а тому їх ігнорування не допустиме в правовій державі. 

Всі законодавчі суперечності вимагають їх подолання, що можливо досягти у 

випадку вироблення єдиного підходу до процедури адміністративного 

оскарження, який, вважаємо, має знайти своє відображення в єдиному 

нормативно-правовому акті, що має бути прийнятий ВРУ. Тому, вкотре робимо 

висновок про важливість прийняття закону про адміністративну процедуру з 

метою встановлення єдиних процедурних правил для взаємодії суб’єктів 

публічної адміністрації (їх посадових осіб) з громадянами, про що вже детальніше 

зазначалось в п. 2.3. цього розділу. 
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Висновки до Розділу 2 

 

1. Досліджено поняття принципів адміністративної процедури, їх зміст 

та класифікація на доктринальному рівні. Наведено авторське бачення 

класифікації принципів адміністративної процедури, застосування яких 

спрямовано на захист прав громадян суб’єктами публічної адміністрації, та 

запропоновано здійснити їх поділ на загальні та спеціальні. До загальних 

принципів адміністративної процедури, застосування яких спрямовано на захист 

прав громадян суб’єктами публічної адміністрації, віднесено: 1) принцип 

верховенства права; 2) принцип зв'язаності публічної адміністрації правовим 

законом; 3) принцип рівності, або принцип недискримінації; 4) принцип гласності 

та відкритості; 5) принцип захисту законних очікувань, або обов'язок публічної 

адміністрації діяти справедливо; 6) принцип захисту персональних даних; 7) 

принцип правової визначеності.  

До спеціальних принципів адміністративної процедури, застосування яких 

спрямовано на захист прав громадян, дисертантом зараховано: 1) принцип 

ефективності; 2) принцип презумпції правомірності дій та вимог особи; 3) 

принцип пропорційності; 4) принцип «мовчазної згоди»; 5) принцип заборони 

зловживання формальними вимогами; 6) допомога і представництво; 7) 

зазначення засобів правового захисту; 8) організаційні принципи діяльності 

публічної адміністрації. 

Обґрунтовано, що складовою спеціальних принципів адміністративної 

процедури, застосування яких спрямовано на захист прав громадян, є 

організаційні принципи діяльності публічної адміністрації, а саме: 1) право бути 

вислуханим; 2) право бути проінформованим; 3) обов'язок суб'єкта публічної 

адміністрації викласти підстави для прийняття рішення; 4) принцип співмірно 

запитуваних документів; 5) принцип своєчасності; 6) принцип оскаржуваності. 

2. З’ясовано, що нормативно-правові акти є підґрунтям в механізмі 

захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації. Закони України є 
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базою публічного адміністрування, якими визначаються: 1) статус, правові 

основи, принципи організації та діяльності органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, які є суб’єктами публічної адміністрації, їх 

повноваження (права та обов’язки), форми взаємодії з іншими органами 

державної влади та інше; 2) порядок здійснення адміністративно-процедурної 

діяльності суб’єктами публічної адміністрації. 

Встановлено, що захист прав громадян суб’єктами публічної адміністрації 

здійснюється через: 1) виконання положень законів України, 2) нормотворчу 

діяльність останніх (розроблення та приймання підзаконних нормативно-

правових актів). Одним із аспектів нормотворчої діяльності центральних органів 

виконавчої влади є розробка законопроектів з метою вдосконалення нормативно-

правової бази в цілому. 

3. Проаналізовано наукові підходи до визначення поняття 

«адміністративна процедура». Запропоновано визначення категорії 

«адміністративна процедура» як врегульованого адміністративно-процедурними 

нормами порядку вчинення послідовних дій суб’єктами публічної адміністрації 

для розгляду та розв’язання індивідуальних справ фізичних та юридичних осіб з 

метою забезпечення та захисту їх прав та свобод. 

Зроблено висновок про необхідність систематизації адміністративно-

процедурного законодавства шляхом прийняття закону про адміністративну 

процедуру, і одночасного продовження дії спеціального законодавства, з наданням 

пріоритетності нормам, закріпленим в такому законі, де встановлюватимуться 

чіткі послідовні дії суб’єктів публічної адміністрації під час розгляду та 

вирішення індивідуальних справ громадян. 

4. Досліджено доктринальні підходи до визначення поняття 

«адміністративне оскарження» та його переваги в порівнянні із судовим захистом 

прав громадян. За авторським визначенням, адміністративне оскарження – це 

позасудовий засіб  захисту порушених прав, свобод та інтересів громадян, який 

передбачає подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність органів  публічної 
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адміністрації (їх посадових осіб) до вищестоящих органів (їх посадових осіб), або 

до альтернативних утворень, які зобов’язані розглянути та вирішити питання, 

порушені у скарзі. 

5. Акцентовано, що в діючому вітчизняному законодавстві не 

встановлено єдиних правил для звернень громадян зі скаргою та її розгляду. 

Положення деяких нормативно-правових актів суперечать Закону України «Про 

звернення громадян». Зокрема, дисертантом було відображено проблематику в 

законодавстві щодо: використання нормотворцями поняття «строк» та «термін», 

визначення терміну подання скарг та терміну розгляду скарг громадян, 

встановлення плати за розгляд скарг, можливості громадян реалізувати їх права 

під час адміністративного оскарження. Продемонстровано неузгодженості в 

законодавчих актах про адміністративне оскарження, наявність яких не сприяє 

захисту прав громадян, а навпаки створює громадянам перепони у використанні 

їх невідчужуваного права на адміністративне оскарження. 

6. Виявлено прогалини в Законі України «Про звернення громадян» та 

рекомендовано внести такі зміни і доповнення: 

‐ ч. 3 ст. 1 викласти у новій редакції: «Особи, які не є громадянами 

України, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо 

інше не передбачено міжнародними договорами»; 

‐ ч. 1 ст. 3 викласти у новій редакції: «Під зверненнями громадян слід 

розуміти викладені в письмовій, або усній, або електронній формі пропозиції 

(зауваження), заяви (клопотання), скарги, петиції.»; 

‐ друге речення ч. 3 ст. 3 викласти в новій редакції: «Клопотання – 

письмове або електронне звернення з проханням про визнання за особою 

відповідного статусу, прав чи свобод тощо.»; 

‐ ст. 3 доповнити частиною 5 такого змісту: «Петиція – це звернення 

громадян, викладене в письмовій або електронній формі, із пропозицією 

(зауваженням), заявою (клопотанням), скаргою до Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування, яке 
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розглядається у порядку, встановленому цим Законом, за умови збору на його 

підтримку не менш як 25000 підписів громадян протягом не більше трьох місяців 

з дня оприлюднення петиції.»; 

‐ ч. 4 ст. 5 викласти в новій редакції: «Звернення може бути усним, або 

письмовим, або електронним.»; 

‐ у ч. 6 ст. 5 видалити друге речення: «Письмове звернення також може 

бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку 

(електронне звернення).»; 

‐ у ч. 7 ст. 5 видалити третє та четверте речення: «В електронному 

зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику 

може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. 

Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного 

звернення не вимагається.»; 

‐ ст. 5 доповнити частиною 8 такого змісту: «Електронне звернення 

викладається громадянином через офіційний веб-сайт Президента України, органу 

державної влади, місцевого самоврядування, об'єднання громадян, підприємства, 

установи, організації незалежно від форм власності, засобів масової інформації, 

посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків, якому воно 

адресоване; а в разі збору підписів на підтримку електронної петиції – через веб-

сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку 

електронної петиції. Електронні звернення оформлюються із дотриманням вимог, 

встановлених цим Законом, для письмових звернень. В електронному зверненні 

також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути 

надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Обов’язковим 

реквізитом електронного звернення є електронний цифровий підпис заявника.», 

відповідно змінити нумерацію наступних пунктів; 

‐ ч. 1 ст. 8 викласти в новій редакції: «Письмове або електронне 

звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а 

також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і 



160 
 

      
 

розгляду не підлягає. Електронне звернення, яке не містить у собі електронний 

цифровий підпис заявника також визнається анонімним і розгляду не підлягає.»; 

‐ внести зміни в ч. 4 ст. 15, абзац 7 п. 1 ст. 18, абзац 8 п. 1 ст. 18, абзац 7 

ч. 1 ст. 19, ч. 2 ст. 20, ч. 4 ст. 22, додавши положення про електронну форму 

зв’язку між громадянами та суб’єктами, яким було адресовано звернення; 

‐ внести зміни до ч. 3 ст. 7, ч. 2 ст. 8, ст. 17, ч. 1 ст. 19, ст. 20, замінивши 

поняття «термін» на поняття «строк» з огляду на те, що поняттям «строк» 

визначається період часу, по закінченню якого має бути вчинена дія чи настане 

подія; 

‐ ч. 3 ст. 17 замінити на ч. 5 ст. 17, та доповнити ст. 17 ч. 3 та ч. 4 такого 

змісту: «Поважними причинами пропуску строку на подання скарги можуть бути 

визнані наступні обставини: - перебування особи, яка звертається зі скаргою, за 

межами України; - перебування особи, яка звертається зі скаргою, у плаванні на 

морських суднах за кордоном України у складі команди (екіпажу) таких суден; - 

перебування особи, яка звертається зі скаргою, у місцях позбавлення волі за 

вироком суду; - обмеження свободи пересування особи, яка звертається зі 

скаргою, у зв'язку з її ув'язненням чи полоном на території інших держав або 

внаслідок інших обставин непереборної сили; - визнання перебування особи, яка 

звертається зі скаргою, за рішенням суду безвісно відсутньою або перебування її у 

розшуку у випадках, передбачених законом; - особа, яка звертається зі скаргою, 

мала тяжку хворобу; - у рішенні державного органу, органу місцевого 

самоврядування, посадової особи, на яке подано скаргу, не вказаний строк для 

його оскарження, орган, до якого таке рішення може бути оскаржене, та засоби 

юридичного захисту; - докази, якими особа, яка звертається зі скаргою, мала намір 

обґрунтувати скаргу, були пошкоджені або знищенні через незалежні від неї 

обставини і такій особі знадобився час для їх відновлення; - інші причини, які 

можуть бути визнані поважними органом чи посадовою особою, що розглядає 

скаргу. 
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Будь-яка з причин пропуску строку на подання скарги, яка особою, яка 

звертається зі скаргою, заявляється як поважна, повинна бути підтверджена 

документально»; 

‐ ст. 18 доповнити правом скаржника бути вислуханим до моменту 

прийняття рішення за результатом розгляду скарги; 

‐ ст. 19 доповнити обов’язком органів державної влади і місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, 

об'єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових 

осіб вказувати правові підстави для прийняття рішення; 

‐ ч. 1 ст. 20 викласти у новій редакції: «Звернення розглядаються і 

вирішуються у строк не більше 10 робочих днів від дня їх надходження, а ті, які 

потребують додаткового вивчення, – 20 робочих днів від дня їх надходження. 

Якщо протягом 10 робочих днів вирішити порушені у зверненні питання 

неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або 

його заступник повідомляє особі, яка подала звернення, про продовження строку 

розгляду звернення до 20 робочих днів із зазначенням підстав для прийняття 

такого рішення». 

7.  З метою захисту прав громадян рекомендовано уніфікувати 

процедуру адміністративного оскарження в законі про адміністративну 

процедуру, який має бути прийнято ВРУ. Привести у відповідність до положень 

закону про адміністративну процедуру всіх спеціальних актів законодавства, які 

регулюють порядок адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єктів публічної адміністрації. У випадку прийняття закону про 

адміністративну процедуру, скасувати Закон України «Про звернення громадян». 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО 

ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН  

СУБ’ЄКТАМИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

 

3.1 Європейська інтеграція як передумова формування правового 

захисту громадян суб’єктами публічної адміністрації 

 

Визначальну роль в правовому регулюванні зовнішніх зв'язків України, в 

першу чергу, відіграє Основний Закон України. 

Відповідно до ст. 18 Конституції України, зовнішньополітична діяльність 

України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом 

підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного 

співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права 

[2]. 

Крім того, в Основному Законі України закладені основи для впровадження 

норм європейського права в правову систему нашої країни. Згідно ст. 9 

Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких 

надана ВРУ, є частиною національного законодавства України. Укладення 

міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після 

внесення відповідних змін до Конституції України [2]. Відтак, якщо відповідний 

договір було схвалено ВРУ, він стає частиною українського законодавства. 

Частина 2 ст. 9 Конституції України встановлює пріоритет норм міжнародного 

договору перед нормами національного законодавства. 

Про свій намір приєднатись до ЄС та його демократичних цінностей 

Україна оголосила ще 14.06.1994 р., підписавши Угоду про партнерство і 

співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та їх 

державами-членами, яка набула чинності 01.03.1998 р. після її ратифікації всіма 

країнами-учасницями. 
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Угода про партнерство і співробітництво не передбачала можливості набуття 

Україною повного членства в ЄС, вона слугувала підтвердженням його 

потенційного інтересу до подальшого розвитку відносин з нашою державою. В 

договорі встановлювалися загальні засади співробітництва України та ЄС, такі як 

повага до демократичних принципів, прав людини і принципів ринкової 

економіки, а також визначалося широке коло конкретних сфер взаємодії, 

наприклад, таких: підприємницька діяльність (особливо мале і середнє 

підприємництво) та інвестиції, економіка, культура, наука й техніка, охорона 

довкілля, фінансові послуги, туризм, митна справа тощо [178, с. 521-534]. 

З 01.09.2017 р. Угода про партнерство і співробітництво втратила чинність у 

зв'язку з набранням чинності Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 

та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони, підписаної у частині політичних 

положень (преамбула, стаття 1, розділи I, II, VII) 21.03.2014 р. в м. Брюсселі та у 

частині торговельно-економічних і галузевих положень (розділи III, IV, V, VI) 

27.06.2014 р. в м. Брюсселі (надалі за текстом – Угода про асоціацію). Угода про 

асоціацію була ратифікована ВРУ 16.09.2014 р. 

Асоціація України з ЄС – це встановлені на підставі Угоди про асоціацію 

договірно-правові відносини сторін, які створюють організаційно-правові засади 

для особливого поглибленого співробітництва між Україною та ЄС у політичній, 

економічній та правовій сферах з метою подальшої європейської інтеграції 

України [179, с. 332]. 

Угода про асоціацію є досить очікуваним та прогресивним документом для 

нашої країни у взаємовідносинах з ЄС. Винятковість цього документа 

розкривається в його положеннях. 

Так, в преамбулі Угоди про асоціацію, для прикладу, зазначається про тісні 

історичні зв’язки між Україною та ЄС й дедалі ближчі відносини, а також їхнє 

бажання посилити й розширити ці відносини в амбітний та інновативний спосіб; 

про відданість України та ЄС тісним і тривалим відносинам, які ґрунтуються на 
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спільних цінностях, а саме: на повазі до демократичних принципів, верховенства 

права, доброго врядування, прав людини і основоположних свобод, у тому числі 

прав осіб, які належать до національних меншин, недискримінації осіб, які 

належать до меншин, і повазі до різноманітності, людської гідності та відданості 

принципам вільної ринкової економіки, які сприяють участі України в 

Європейських політиках; відзначається важливість, яку надає Україна своїй 

європейській ідентичності; підтверджується, що ЄС визнає європейські прагнення 

України і вітає її європейський вибір, у тому числі її зобов’язання розбудовувати 

розвинуту й сталу демократію та ринкову економіку; висловлюється бажання 

просувати процес реформ та адаптації законодавства в Україні, що сприятиме 

поступовій економічній інтеграції і поглибленню політичної асоціації; Україна 

зобов'язується забезпечувати поступову адаптацію законодавства України до 

acquis ЄС відповідно до напрямів, визначених у Угоді, та забезпечувати ефективне 

її виконання [180]. 

Україна, підписавши Угоду про асоціацію, взяла на себе обов’язок 

побудувати правову систему, яка б відповідала європейським стандартам та 

забезпечувала високий ступінь захисту прав громадян, шляхом адаптації 

національного законодавства до законодавства ЄС. Адаптація законодавства 

України до законодавства ЄС є безумовним кроком у напрямі забезпечення 

результативного захисту прав громадян, адже вона призведе до включення в 

національне законодавство міжнародних демократичних норм та принципів ЄС, 

які регламентують відносини між громадянами та органами публічної 

адміністрації. 

З метою забезпечення виконання Угоди про асоціацію КМУ затвердив своєю 

постановою від 25.10.2017 р. № 1106 план заходів з виконання Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони. У вказаному плані заходів передбачені завдання, покладені на 

Україну в контексті Угоди про асоціацію, та строки їх виконання. Так, наприклад, 
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одним із завдань є запровадження системи гарантій дотримання авторських прав у 

сфері комп’ютерних програм  у відповідності до Директиви 2009/24/ЄC у строк до 

31.12.2023 р. шляхом 1) розроблення та подання на розгляд КМУ законопроекту 

про внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права» щодо 

системи гарантій дотримання авторських прав у сфері комп’ютерних програм, 2) 

опрацювання законопроекту з експертами ЄС, 3) забезпечення супроводження 

розгляду ВРУ законопроекту; іншим завданням є встановлення основних 

принципів радіаційного захисту населення та осіб при професійному, медичному 

опроміненні у відповідності до Директиви Ради 2013/59/ Євратом протягом 2018–

2019 років шляхом 1) розроблення та подання на розгляд КМУ законопроекту 

щодо внесення відповідних змін до Закону України «Про використання ядерної 

енергії та радіаційну безпеку», 2) розроблення та подання на розгляд КМУ 

законопроекту щодо внесення відповідних змін до Закону України «Про дозвільну 

діяльність у сфері використання ядерної енергії», 3) розроблення та подання на 

розгляд КМУ законопроекту щодо внесення відповідних змін до Закону України 

«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання», 4) забезпечення 

супроводження розгляду ВРУ законопроектів; наступним завданням є посилення 

санкцій за порушення законодавства щодо захисту працівників від ризиків, 

пов’язаних із впливом азбесту у відповідності до Директиви Ради 83/477/ЄЕС, 

Директиви Ради 91/382/ЄЕС, Директиви 2003/18/ЄС у строк до 31.10.2021 р. 

шляхом 1) розроблення та подання на розгляд КМУ законопроекту про посилення 

санкцій за порушення норм захисту працівників від ризиків, пов’язаних із 

впливом азбесту, 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС, 3) забезпечення 

супроводження розгляду ВРУ законопроекту; ще одним завданням є гармонізація 

виборчого законодавства шляхом його кодифікації; наступним завданням є 

ратифікація Римського статуту Міжнародного кримінального суду у строк до 

31.12.2019 р. тощо [181]. 

На сучасному етапі поглибленого партнерства України з ЄС, апроксимація  

вітчизняного законодавства до законодавства ЄС дасть бажаний результат в сфері 
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захисту прав громадян органами публічної адміністрації. Адже з наведених 

прикладів стає зрозуміло, що європейське законодавство націлене на втілення в 

країні основоположних цінностей, принципів права, на нормативне врегулювання 

роботи публічної адміністрації на високому рівні.  

У випадку, якщо наша країна належним чином виконає взяті на себе 

зобов'язання в Угоді про асоціацію, та у майбутньому виявить бажання стати 

членом ЄС, громадяни отримають значно ширше коло прав та засобів для їх 

захисту. 

Правова система ЄС забезпечує громадянам європейських країн не лише 

основні права і свободи, а й додатковий комплекс прав, які випливають 

безпосередньо із правового зв’язку з Союзом: право на вільний рух та обрання 

місця проживання в межах території ЄС; право обирати та бути обраним до 

Європарламенту у державі-члені місця проживання на тих же умовах, що й 

громадянин цієї держави; право обирати і бути обраним на місцевих виборах у 

державі-члені місця проживання; право на захист у третіх країнах з боку 

дипломатичних і консульських представництв будь-якої держави-члена; право 

особи на добросовісне управління; право звернення до Європейського 

Уповноваженого з прав людини; право петицій до Європарламенту; право 

направляти звернення інститутам і органам ЄС будь-якою офіційною мовою ЄС та 

отримувати відповіді тією ж мовою; право доступу до документів інститутів, 

органів та установ ЄС; право на громадянську ініціативу та інші [182, с. 22; 183, с. 

59]. Також правопорядок Союзу створює додаткові можливості реалізовувати та 

захищати свої права, звертаючись не лише до національних органів влади, а й до 

європейських структур (Суду ЄС, Європейського омбудсмана) [182, с. 22]. 

Як вже зазначалось, Угода про асоціацію не передбачає членства України в 

ЄС, а є переходом до більш монументальної співпраці у різних сферах. 

Перспектива членства України в ЄС безпосередньо пов'язана з виконанням нашою 

державою вимог щодо проведення реформ, вдосконалення національного 

законодавства та приведення законодавства у сфері захисту прав громадян у 
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відповідність до acquis ЄС. 

Термін «acquis communautaire» або «acquis» у перекладі з французької мови 

означає «спільний доробок», «спільні надбання співтовариства». У внутрішній 

сфері застосування acquis охоплює норми і принципи, для ухвалення яких 

держави-члени делегували частину суверенних владних повноважень на рівень 

ЄС. Це так званий базовий acquis, що охоплює спільні правові досягнення в 

рамках Європейських співтовариств і Союзу, які не підлягають зміні або 

перегляду [179, с. 165]. 

У зовнішній сфері застосування (тобто для третіх країн, що претендують на 

членство, асоціацію або співробітництво з ЄС) acquis містить норми, принципи і 

цінності, до яких необхідно наблизити національну правову систему [184, с. 25, с. 

35, с. 62]. Особливість правових стандартів ЄС у зовнішній сфері застосування 

полягає у тому, що їм зміст виробляється у процесі співробітництва держав-членів 

у рамках ЄС і діяльності його інститутів, а потім поширюється на треті країни, які 

формально не беруть участі в процесі їх створення, але добровільно 

погоджуються імплементувати зазначені норми і принципи у національне 

законодавство [185, с. 7-27]. 

Тобто acquis це сукупність законодавчих актів та договорів ЄС, принципів та 

цінностей, вироблених в ЄС, а також судова практика, які країна, яка підписала 

угоду про асоціацію та / або має намір стати членом ЄС, зобов’язується 

імплементувати до своєї правової системи з ціллю приведення її у відповідність 

до єдиних демократичних стандартів. 

Наближення українського законодавства до acquis ЄС здійснюється на 

підставі Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18.03.2004 р. 

№ 1629-ІV та Додатку до цієї програми, в якому міститься перелік актів 

законодавства України та acquis ЄС у пріоритетних сферах адаптації. Ухваленням 

вказаного закону Україна здійснила крок у напрямі забезпечення захисту прав 

громадян суб'єктами публічної адміністрації, адже адаптація українського 
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законодавства до acquis ЄС призведе до включення в національне законодавство 

міжнародних демократичних норм та принципів ЄС, які регламентують відносини 

між громадянами та органами публічної адміністрації. 

Відповідно до розділу І Закону України «Про Загальнодержавну програму 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» метою 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС є досягнення відповідності 

правової системи України acquis communautaire з урахуванням критеріїв, що 

висуваються ЄС до держав, які мають намір вступити до нього [1]. 

ЄС протягом багатьох років знаходився у процесі формування власних 

юридичних та політичних стандартів – acquis ЄС. Цей процес умовно можемо 

назвати «стандартизація», і прикладами цього процесу є низка актів з 

уніфікованими правилами, прийнятими в ЄС, які використовуються всіма його 

державами-членами. 

Розглянемо декілька прикладів актів, прийнятих в ЄС, запровадження яких в 

Україні могло б посприяти ефективному, послідовному та неухильному захисту 

прав громадян суб'єктами публічної адміністрації. 

25.07.2001 р. Комісією Європейських Співтовариств було прийнято Білу 

Книгу з європейського врядування. Основну увагу було приділено концепції 

належного врядування в ЄС з метою посилення відповідальності публічної 

адміністрації перед громадянами. Комісія Європейських Співтовариств розпочала 

широкомасштабну реформу системи управління з метою просування 

демократичних цінностей в Союзі та запропонувала чотири основні зміни: 

активніше залучення громадськості та більше відкритості, більш чітке визначення 

політики та законодавства з метою покращення якості надання адміністративних 

послуг, участь у дебатах щодо глобального врядування, і, нарешті, 

переорієнтування політики та установ Союзу на чіткі цілі [186]. 

В Білій Книзі було виокремлено п’ять принципів належного врядування: 

відкритість, участь, підзвітність, ефективність, узгодженість, співмірність та 

субсидіарність [186], запровадження яких спрямовано на підтримку демократії та 
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принципу верховенства права у державах-членах ЄС. А тому імплементація 

вказаних принципів була б доцільною в чинне законодавство. 

Рішенням Комітету міністрів Ради Європи у 2008 р. було затверджено 

Стратегію щодо інновацій та належного врядування на місцевому рівні. Ця 

Стратегія була прийнята як практичний інструмент, скерований на покращення 

врядування на рівні місцевих органів влади. 

У вказаній Стратегії визначено 12 принципів належного врядування на 

місцевому рівні: чесне проведення виборів, представництво та участь; 

динамічність; результативність та ефективність; відкритість та прозорість; 

верховенство права; етична поведінка; компетентність та потенціал; інновація та 

відкритість до змін; сталість та довгострокова орієнтація; раціональне управління 

фінансами; права людини, культурне різноманіття та соціальна єдність; 

відповідальність [187]. Метою Стратегії було надання допомоги органам 

публічної адміністрації на місцевому рівні шляхом видачі інструкцій щодо 

дотримання ними цих 12 принципів таким чином, щоб максимально покращити 

процедуру надання послуг громадянам. Запровадження цієї Стратегії в Україні 

могло б надалі посприяти зростанню місцевої демократії, адже в рамках 

проведення реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади, значна 

кількість повноважень буде передана від органів виконавчої влади до органів 

місцевого самоврядування, зокрема, з метою результативнішого отримання послуг 

громадянами. А тому застосування принципів та інструкцій щодо їх дотримання 

органам публічної адміністрації на місцевому рівні є актуальним. 

В багатьох країнах світу дієвою і невід’ємною частиною механізму захисту 

прав людини є інститут омбудсмана, який є додатковим органом у захисті прав 

людини і громадянина від свавілля та неправомірних дій адміністративних органів 

та їх посадових осіб та інституціонально відноситься до системи позасудового 

захисту прав людини [188, с. 1]. 

09.03.1994 р. Європейським парламентом було прийнято Рішення щодо 

правил та загальних умов, які регулюють виконання обов’язків Уповноваженим з 



170 
 

      
 

прав людини, єдиних для всіх держав-членів ЄС. Вказаним Рішенням 

визначаються принципи діяльності Уповноваженого з прав людини, порядок 

виконання покладених на нього обов'язків, розмежовуються функції 

Уповноваженого з прав людини та судових / адміністративних органів, 

встановлюються випадки, в яких особа може звернутися до Уповноваженого з 

прав людини зі скаргою та інше [189]. 

В Україні також одним із позасудових засобів захисту прав громадян, 

гарантованих Конституцією України, є діяльність Уповноваженого ВРУ з прав 

людини.  

Уповноважений ВРУ з прав людини є конституційним органом, який на 

постійній основі здійснює парламентський контроль за додержанням 

конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на 

території України і в межах її юрисдикції [190]. 

Разом з тим існує потреба в посиленні ролі омбудсмана в українському 

суспільстві з метою покращення механізму захисту прав громадян, а тому 

вбачаємо за можливе адаптувати чинне законодавство до Рішення Європейського 

парламенту щодо правил та загальних умов, які регулюють виконання обов’язків 

Уповноваженим з прав людини. 

Узагальнюючи викладене в цьому підрозділі дисертаційного дослідження, 

можна дійти висновку, що інтеграція до ЄС є одним з визначальних напрямів 

зовнішньої політики нашої країни, починаючи з моменту проголошення України 

незалежною державою. 

Першочерговим завданням, яке зараз стоїть перед Україною, за умови, що 

наша держава має намір здійснювати подальше поглиблення співробітництва з ЄС 

на партнерських умовах, є апроксимація національного законодавства до 

законодавства ЄС та поступова імплементація стандартів європейського 

законодавства (acquis communautarie) до національного законодавства. 

В Угоді про асоціацію, в постанові КМУ від 25.10.2017 р. № 1106, якою було 

затверджено план заходів з виконання Угоди про асоціацію, в Додатку до Закону 
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України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу», вказані акти ЄС, відповідно до яких має 

бути адаптоване українське законодавство. Переконані, що апроксимація чинного 

законодавства до європейського призведе до підвищення рівня захисту прав 

громадян України суб'єктами публічної адміністрації. Адже, як стає очевидно, із 

досліджених нами актів ЄС, їх дія спрямована на врегулювання взаємовідносин 

між публічною адміністрацією та громадянами з метою захисту прав останніх. 

 

3.2 Кращі практики захисту прав громадян суб’єктами публічної 

адміністрації в окремих зарубіжних країнах та їх імплементація в Україні 

 

Обрання Україною європейського вектору розвитку вимагає якісно нового 

ставлення до захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації та 

докладання зусиль, спрямованих на формування дієвих засобів захисту. 

Покращення правового захисту прав громадян суб’єктами публічної 

адміністрації в Україні, на наш погляд, пов'язано з вивченням та запозиченням 

відповідного зарубіжного досвіду, який може допомогти трансформувати 

вітчизняну нормативно-правову базу. Зокрема, на сьогодні актуальним є 

дослідження підходів до розуміння понять «публічне адміністрування» та 

«публічна адміністрація» в зарубіжних країнах, питання закріплення положень 

про захист прав громадян в Конституціях інших країн, поглядів щодо правового 

регулювання адміністративної процедури в уніфікованих законах (кодексах) чи 

спеціальному законодавстві (законах та підзаконних нормативно-правових актах). 

28-й Президент США Вудро Вільсон вважав, що публічне адміністрування 

це детальне та систематичне застосування закону [191]. В. Вільсон зазначав, що 

наука адміністрування полягає у визначенні діяльності, яку проводить уряд, при 

цьому йде пошук засобів, завдяки яким ця діяльність буде ефективною, з 

мінімальними фінансовими та енергетичними витратами та впорядкує 

організацію управління [192, с. 204]. 
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Л. Д. Уайт, один з головних теоретиків і практиків публічного 

адміністрування, свого часу підкреслював, що публічне адміністрування 

складається з усіх тих операцій, ціллю яких є виконання або забезпечення 

виконання публічної політики. На його думку, а також на думку американського 

вченого-політолога М. Дімока, публічне адміністрування є всеохоплюючим 

поняттям, яке складається з таких видів діяльності: управлінської, діловодної, 

технічної та керівної, а також включає в себе працівників усіх рівнів (цілісний 

підхід) [191]. 

З іншого боку, такі американські дослідники публічного адміністрування як 

Герберт Саймон, Дональд Смітбург, Віктор Томпсон і Лютер Гулік були 

переконані в тому, що публічне адміністрування передбачає виключно 

управлінську діяльність і аж ніяк не охоплює собою діловодну, технічну та 

керівну складові (управлінський підхід) [193, c. 6]. Вчені зазначали, що під 

публічним адмініструванням розглядається діяльність органів виконавчої влади 

національного, державного рівнів та місцевого самоврядування, урядових 

корпорацій та деяких інших установ, які мають спеціальне значення. При цьому, з 

публічної адміністрації виключено органи судової та законодавчої влади в межах 

урядових та неурядових адміністрацій. 

Британські професори Брайан Чапман, Едвард Пейдж, Фредерік Мошер 

дотримувались тієї позиції, що публічне адміністрування це реалізація політики 

уряду. Публічне адміністрування часто розглядається як таке, що включає в себе 

також певну відповідальність за визначення політики та планів урядів. Зокрема, 

це планування, організація, спрямування, координація та контроль за 

функціонуванням уряду [194]. 

В енциклопедії «Британніка» зазначається, що у більшості країн світу 

роботу в структурах публічної адміністрації розглядають як окрему професією. 

Працівників публічної адміністрації зазвичай називають публічними 

службовцями. Зазвичай публічна служба протиставляється іншим видам служб, 

які надають послуги від імені держави на постійній основі, наприклад, 
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військовим, судовим органам та поліції. Як правило, в більшості країн світу 

розрізняють осіб, які працюють у місцевій публічній службі та осіб, які працюють 

за кордоном, виконуючи дипломатичні обов'язки. Таким чином, публічний 

службовець є одним з осіб безпосередньо зайнятим в управлінні внутрішніми 

державними справами, чия роль і статус не є політичними, міністерськими, 

військовими чи поліцейськими [194]. 

З аналізу підходів американських та британських дослідників, робимо 

висновок про те, що ними розглядається саме поняття публічне адміністрування, 

яке означає діяльність публічної адміністрації, тобто уповноважених органів, 

наділених публічною владою, в першу чергу – уряду, які забезпечують виконання 

публічної політики, спрямованої на реалізацію суспільного інтересу. При цьому 

сутність публічного адміністрування розкривається через природу діяльності 

публічної адміністрації, а не через систему органів, які займаються такою 

діяльністю. 

Натомість в ЄС вживаним є термін «публічна адміністрація», який, як 

зауважує А. А. Пухтецька, виник та почав застосовуватися в адміністративному 

праві європейських країн, де він тлумачиться як сукупність органів, установ та 

організацій, які здійснюють адміністративні функції; адміністративну діяльність, 

яка здійснюється цією адміністрацією в інтересах суспільства; сферу управління 

публічним сектором з боку тієї ж публічної адміністрації [22, с. 41]. 

Н. А. Гнидюк зазначає, що в законодавстві країн ЄС термін «публічна 

адміністрація» вживається у вузькому та широкому розумінні. У вузькому 

розумінні «публічну адміністрацію» розглядають як регіональні органи, місцеві й 

інші органи публічної влади, «центральні уряди» та «публічну службу» [195, с. 

74]. В широкому розумінні під органами публічної адміністрації вбачають 

«інституції регіонального, місцевого або іншого характеру, інші органи, діяльність 

яких регулюється нормами публічного права або діями держав-членів; органи, 

наділені достатніми суверенними повноваженнями країн, які з формальної точки 

зору не є частиною адміністративного апарату держави-члена, але структура та 
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завдання якого визначені в законі (причому ці завдання належать сфері 

функціонування держави)» [195, с. 75]. Отже, у вузькому розумінні в 

європейському праві публічна адміністрація це система органів публічної влади, а 

у широкому – це не лише органи публічної влади, а й органи, які не входять до неї 

організаційно, але виконують делеговані нею функції [196, с. 27]. 

Т. О. Білозерська вважає, що узагальнення європейського досвіду також дає 

підстави визначати поняття «публічна адміністрація» через систему органів, а 

саме органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ 

та організацій у випадку передачі ним органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування частини своїх повноважень та інших суб’єктів, які здійснюють 

публічно-управлінські функції, сукупність організаційних дій та заходів, які 

виконуються ними у певних рамках, визначених законом, з метою досягнення 

публічного інтересу та надійного забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина [197, с. 12]. 

Тож, порівнюючи підходи до розуміння наукового терміну «public 

administration», який з англійської мови можна перекласти і як публічне 

адміністрування, і як публічна адміністрація, можемо відмітити існування в світі 

двох основних підходів, які виокремлюються залежно від правових сімей: англо-

американської або романо-германської (континентальної). 

Як нами було зазначено попередньо, в англо-американській правовій сім’ї 

«public administration», публічне адміністрування, аналізується через діяльність 

суб’єктів публічної адміністрації, тобто – функціональний підхід (через 

виконання конкретних функцій). В той час, як в континентальній правовій сім’ї 

«public administration», публічна адміністрація (залежно від широкого чи вузького 

погляду), як правило, розглядається через призму органів, установ та посадових 

осіб, які забезпечують виконання публічної політики, спрямованої на реалізацію 

суспільного інтересу, тобто – інституційний підхід (через інституції). 

В підрозділі 1.2. дисертаційного дослідження нами було опрацьовано 

підходи вітчизняних вчених до розуміння поняття «публічна адміністрація», яке 
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збігається з європейським підходом через виокремлення органів та посадових 

осіб, та зроблено висновок, що їх завданням є реалізація покладених на них 

функцій в інтересах суспільства з метою приведення у виконання державної 

політики, спрямованої на забезпечення та захист прав громадян. 

Відносини, які виникають між суб’єктами публічної адміністрації та 

громадянами під час розгляду та вирішення індивідуальних справ останніх 

вимагають встановлення чітких правил на рівні законодавства. Основи такої 

правової регламентації в зарубіжних країнах закладені в положеннях Конституцій 

(Німеччини [198], Латвії [199], Польщі [200], Грузії [201] тощо). 

28.06.1992 р. в Республіці Естонії було прийнято Конституцію, статті якої 

мають безпосереднє відношення до захисту прав громадян суб’єктами публічної 

адміністрації: 

‐ права і свободи можуть бути обмежені лише у відповідності до 

Конституції. Такі обмеження мають бути необхідними в демократичному 

суспільстві і не повинні спотворювати природу обмежених прав і свобод (ст. 11) 

[202]; 

‐ закон захищає кожного від свавілля з боку державної влади (ст. 13) 

[202]; 

‐ обов'язком законодавчої, виконавчої, судової влади та органів 

місцевого самоврядування є забезпечення прав і свобод, передбачених 

Конституцією (ст. 14) [202]; 

‐ кожен має право на вільний доступ до інформації, яка поширюється 

для громадського користування. Згідно з процедурою, передбаченою законом, всі 

державні установи, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи 

зобов'язані надавати будь-якому громадянину Естонії інформацію про свою 

діяльність за його проханням, за винятком інформації, розголошення якої 

заборонено законом, та інформації, призначеної виключно для внутрішнього 

використання. Згідно з процедурою, передбаченою законом, будь-який 

громадянин Естонії має право на доступ до інформації про себе, яка зберігається 
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державними установами та органами місцевого самоврядування, а також тієї, яка 

зберігається в державних та місцевих архівах. Це право може бути обмежене 

відповідно до закону з метою захисту прав і свобод інших осіб, для захисту 

таємниці походження дитини, а також з метою запобігання злочину, затримання 

злочинця або встановлення істини в рамках кримінального провадження. Якщо 

інше не встановлено законом, іноземці та особи без громадянства, які знаходяться 

в Естонії, користуються переліченими правами нарівні з громадянами Естонії (ст. 

44) [202]; 

‐ кожен має право звертатися до державних органів, органів місцевого 

самоврядування та їх посадових осіб з інформаційними листами та петиціями. 

Порядок відповіді на такі листи та петиції передбачений законом (ст. 46) [202]. 

Порівнюючи норми Конституції Республіки Естонії з нормами, 

закріпленими в Основному Законі України, можна підкреслити подібність 

підходів до унормування відносини між суб’єктами публічної адміністрації та 

громадянами. Так: 

‐ ст. 14 Конституції Республіки Естонії відповідає ст. 3 Конституції 

України, в якій закріплено, що утвердження і забезпечення прав і свобод людини 

є головним обов'язком держави [2]; 

‐ дещо подібною до ст. 11 Конституції Республіки Естонії є ст. 66 

Конституції України, якою передбачено, що конституційні права і свободи 

людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених 

Конституцією України [2]; 

‐ процитовані положення ст. 44 Конституції Республіки Естонії 

частково співпадають з положеннями ст. 32 Конституції України. Так, у кожного 

громадянина є право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є 

державною або іншою захищеною законом таємницею [2]. Однак, в Основному 

Законі України не встановлений обов’язок для органів державної влади, органів 
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місцевого самоврядування та їх посадових осіб надавати громадянам інформацію 

про свою діяльність; 

‐ тотожною до ст. 46 Конституції Республіки Естонії є ст. 40 

Конституції України, в якій закріплено право кожного на звернення до органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових 

осіб цих органів [2]. 

Так само, як в Україні та Естонії, захист прав і свобод людини визнано 

основною метою діяльності такої держави як Грузія, що підтверджується ст. 4 

Конституції Грузії, прийнятої 24.08.1995 р., а також рядом інших положень, 

зокрема: 

‐ держава визнає і захищає загальновизнані права і свободи людини як 

невід’ємні і вищі людські цінності. При здійсненні влади народ і держава 

обмежені цими правами і свободами як безпосередньо діючим правом. 

Конституція не заперечує інших загальновизнаних прав і свобод людини, які 

прямо не згадуються в цьому документі, але які по суті випливають із принципів 

Конституції. Державна влада здійснюється в межах Конституції та закону (ст. 4) 

[201]; 

‐ кожен має право на справедливий розгляд своєї справи 

адміністративним органом протягом розумного строку. Кожен має право 

ознайомитись з інформацією про себе, або іншою інформацією, або офіційним 

документом, що існує в державних установах, в порядку, встановленому законом, 

крім випадків, коли ця інформація або документ містить комерційну або 

професійну таємницю, або визнані законом чи в порядку, встановленому законом, 

державною таємницею, для захисту необхідної в демократичному суспільстві 

національної або громадської безпеки, або для захисту інтересів судочинства. 

Інформація, що міститься в офіційних записах, пов’язана зі здоров'ям, фінансами 

або іншими особистими питаннями людини, не повинна бути доступна жодній 

особі без згоди цієї особи, за винятком випадків, передбачених законом, коли це 

необхідно для забезпечення національної або громадської безпеки, або захисту 
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суспільних інтересів, здоров'я або прав інших осіб. Кожен має право на повне 

відшкодування в судовому порядку шкоди, незаконно заподіяної органами 

державної влади, органами автономних республік або органами місцевого 

самоврядування, або їх працівникам, відповідно за рахунок державних коштів, 

коштів автономних республік або коштів органів місцевого самоврядування (ст. 

18) [201]; 

‐ обмеження фундаментального права людини повинно відповідати 

значенню законної мети, досягненню якої воно служить (ст. 34) [201]. 

Порівнюючи Основний Закон України з Конституціями Естонії і Грузії на 

предмет закріплення положень, які гарантують захист прав громадян, можна 

стверджувати про схожість правового регулювання: права громадян визнаються 

та захищаються державою в особі її органів, їх обмеження допускається у 

виключних випадках, громадяни мають право на доступ до інформації, 

розпорядником якої є суб’єкти публічної адміністрації (крім інформації, доступ 

до якої обмежено в порядку передбаченому законодавством). При цьому в 

Конституціях європейських країн відмічається ширше коло можливостей 

громадян стосовно реалізації права на доступ до інформації, якою володіє суб’єкт 

публічної адміністрації. Як зазначалось попередньо, в порівнянні з Конституцією 

України, в Конституції Естонії передбачено обов’язок органів публічної 

адміністрації та їх посадових осіб надавати будь-якому громадянину інформацію 

про свою діяльність за його проханням. До того ж Конституціями Естонії та 

Грузії детальніше визначено коло винятків, за умови настання яких право 

громадян на доступ до інформації зі сторони органів публічної адміністрації може 

бути обмежене. 

Норми, закріплені в Конституціях, є основою для врегулювання 

адміністративно-процедурної діяльності суб’єктів публічної адміністрації, та в 

більшості європейських країн (Австрія, Польща, Угорщина, Іспанія, ФРН, Данія, 

Італія, Австрія, Нідерланди, Естонія, Латвія та ін.) [111, с. 118] деталізуються в 
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уніфікованих нормативно-правових актах (кодексах або законах) про 

адміністративну процедуру. 

Так, на відміну від України, питанням адміністративної процедури та 

адміністративного оскарження в Республіці Естонії присвячений окремий Закон 

«Про адміністративну процедуру», прийнятий Рійгікогу (парламент Республіки 

Естонії) 06.06.2001 р. [203], в Нідерландах порядок видачі індивідуальних 

адміністративних актів (розпоряджень) адміністративними органами 

врегульований в Акті із загального адміністративного права від 04.06.1992 р. 

(надалі за текстом – АЗАП Нідерландів) [204], 25.06.1999 р. Парламентом Грузії 

було прийнято єдиний нормативно-правовий акт про адміністративну процедуру, 

а саме «Загальний адміністративний кодекс Грузії» (надалі за текстом – ЗАКГ) 

[205]. 

В кожному з перелічених нормативно-правових актів для позначення 

суб’єкта адміністративної процедури, наділеного публічною владою, вживається 

поняття «адміністративний орган». 

В главі 1 АЗАП Нідерландів наведені визначення основних термінів, які в 

ньому використовуються, зокрема, адміністративного органу. Так, 

адміністративний орган це юридична особа, створена відповідно до публічного 

права, або будь-яка інша особа або організація, наділені публічною владою [204]. 

В Законі Республіки Естонії «Про адміністративну процедуру» 

використовується поняття «адміністративний орган» («administrative authority»), 

яким є будь-яке агентство, орган або посадова особа, уповноважена виконувати 

обов'язки публічної адміністрації згідно із Законом, положенням, виданим на 

підставі Закону або публічно-правовим договором (ст. 8) [203]. 

В ЗАКГ закріплено термін «адміністративний орган» («administrative 

body»), яким є всі органи державної влади або органи місцевого самоврядування 

або установи, юридичні особи публічного права (крім політичних і релігійних 

об'єднань), а також будь-яка інша особа, яка виконує повноваження публічної 

влади делеговані відповідно до законодавства Грузії [205]. 
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Наведені визначення адміністративного органу мають спільну 

характеристику. Законодавцями зарубіжних країн не робиться акцент на 

вичерпному переліку органів, які можна віднести до адміністративних. В усіх 

нормативно-правових актах підкреслюється, що адміністративним органом може 

бути будь-яка установа, організація чи особа, яка виконує функції публічної 

влади, спрямовані на реалізацію публічного інтересу. 

В українському законодавстві «адміністративний орган» запропоновано 

розглядати як: 1) центральні та місцеві органи виконавчої влади, а також 

підприємства, установи та організації, що на виконання актів законодавства 

надають адміністративні послуги, Постанова КМУ «Про затвердження Методики 

визначення собівартості платних адміністративних послуг» від 27.01.2010 р. № 66 

[206], 2) державне підприємство (установа, організація), яке відповідно до закону 

надає адміністративну послугу в порядку виконання делегованих уповноваженим 

органом управління повноважень, Наказ Міністерства з питань житлово-

комунального господарства України «Про затвердження Стандарту надання 

адміністративної послуги «Видача протоколів випробувань насіння і садивного 

матеріалу квітково-декоративних культур» від 27.08.2007 р. № 130 [207]. 

Також визначення «адміністративного органу» наводилось в Наказі 

Міністерства економіки України «Про затвердження Методичних рекомендацій з 

розроблення стандартів адміністративних послуг» від 12.07.2007 р. № 219, який в 

2013 р. втратив чинність. Так, адміністративний орган розглядався як орган 

виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, 

організація, що на виконання актів законодавства надає адміністративну послугу 

[208]. 

З визначень наданих українським законодавцем стає очевидно, що він 

пов’язує поняття «адміністративного органу» виключно з наданням 

адміністративних послуг. Проте, на нашу думку, варто зробити висновок про 

синонімічність понять «адміністративний орган», який вживається в 

європейському законодавстві, та «суб’єкт публічної адміністрації», зміст якого 
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розглядався нами в п.1.2. цього дисертаційного дослідження, як системи органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, яким 

делеговані повноваження органами виконавчої влади або органами місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб, які виконують адміністративні функції в 

інтересах суспільства з метою реалізації державної політики, спрямованої на 

забезпечення та захист прав громадян. Саме в такому розумінні вживатимемо ці 

поняття в подальшому. 

Раніше нами акцентувалась увага на тому, що для адміністративної 

процедури характерні принципи, які нами було запропоновано поділити за 

критерієм їх спрямованості на захист прав громадян суб’єктами публічної 

адміністрації на загальні та спеціальні принципи адміністративної процедури. 

В результаті дослідження положень АЗАП Нідерландів можна визначити 

низка правових принципів, які регулюють процедуру прийняття та видачі 

індивідуальних адміністративних актів адміністративними органами: 

‐ принцип неупередженості адміністративного органу міститься в ст. 

2:4 АЗАП Нідерландів [209]; 

‐ принцип секретності. Згідно ст. 2:5 АЗАП Нідерландів кожного, хто 

залучений до виконання обов’язків адміністративного органу зобов’язано, не 

розголошувати інформацію, яка йому стала відома, якщо інше не передбачено 

законодавством або розголошення є необхідним у відповідності до його 

обов’язків [209]; 

‐ право бути вислуханим [209]. 

Відмітимо, що обсяг цього права в процедурі прийняття адміністративним 

органом індивідуального рішення є обмеженим та залежить від етапу у процедурі.  

Так, відповідно до ст. ст. 4:7, 4:8 право бути вислуханим надається у двох 

випадках: 1) якщо адміністративний орган повністю чи частково відхиляє заявку 

зацікавленої сторони на отримання індивідуального рішення; 2) якщо 

адміністративний орган приймає індивідуальне рішення відмінне від того, про яке 

просила зацікавлена сторона. Крім того, це право може бути обмежене 
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адміністративним органом у окремих випадках, встановлених АЗАП Нідерландів 

[209]. 

Відтак, у процесі прийняття індивідуальних рішень адміністративними 

органами обов’язок вислухати громадян має досить обмежений характер. Метою 

використання цього принципу на цьому етапі, є не захист прав та інтересів 

зацікавленої сторони, а скоріше особлива вимога, яка випливає з суті принципів 

належного урядування. 

Розширений обсяг цього права надається зацікавленій стороні на етапі 

оскарження, а саме на етапі подачі заперечення (глава 7 АЗАП Нідерландів). 

Згідно ст. 7:2 АЗАП Нідерландів перед прийняттям рішення за результатом 

розгляду заперечення адміністративний орган надає можливість зацікавленій 

стороні бути вислуханою [209]. 

Ідея полягає в тому, що процедура подачі заперечення буде використана для 

усунення помилок, допущених адміністративним органом на першому етапі. А 

тому на стадії оскарження зобов'язання адміністративного органу вислухати 

особу має на меті, в першу чергу, подіяти як захист прав та інтересів зацікавленої 

сторони; 

‐ право на представництво закріплено в ст. 2:1 АЗАП Нідерландів [209]; 

‐ обов'язок приймати рішення протягом розумного строку. 

Право особи на розгляд її заяви та прийняття рішення протягом розумного 

строку є загальновизнаним.  

В АЗАП Нідерландів впроваджено деталізовану систему часових обмежень 

для прийняття рішень адміністративними органами, включаючи винятки з цих 

часових обмежень (стаття 4:13 – 4:15 АЗАП Нідерландів). Відповідно до ст. 4:13 

АЗАП Нідерландів індивідуальне рішення повинно бути прийняте в строк, 

встановлений законом, або у разі відсутності такого строку, протягом розумного 

строку після отримання заяви. У будь-якому випадку розумний строк має 

закінчився протягом восьми тижнів після отримання заяви [209]. 
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Розділом 4.1.3.2 глави 4 АЗАП Нідерландів встановлене покарання для 

адміністративних органів за порушення строків видачі індивідуального 

адміністративного акту; 

‐ виклад мотивів [209]. 

Виклад мотивів для прийняття рішення адміністративними органами дає 

можливість пояснити громадянам та зацікавленим особам підґрунтя, яке призвело 

до прийняття саме такого рішення. Крім цього, виклад мотивів дає можливість 

громадянам та зацікавленим особам підготуватись до захисту своїх прав та 

інтересів, у випадку їх порушення, шляхом оскарження рішення 

адміністративного органу; 

‐ право на оскарження рішень адміністративного органу. 

Глави 6, 7 і 8 АЗАП Нідерландів містять засоби правового захисту прав 

громадян, мова йде про можливість оскарження індивідуальних рішень в 

адміністративному позасудовому порядку шляхом подачі заперечення чи 

адміністративної апеляції, або до суд. Спочатку заявником подається заперечення 

до адміністративного органу, яким було прийнято оскаржуване рішення. У 

випадку, якщо заявник не задоволений рішенням, прийнятим за результатом 

розгляду заперечень, заявник може оскаржити рішення шляхом подачі 

адміністративної апеляції до органу вищого рівня. Після оскарження 

індивідуального рішення в адміністративному позасудовому порядку, заявник має 

право звернутись із скаргою до суду [209]. 

Закон Республіки Естонії «Про адміністративну процедуру» також 

пронизаний рядом принципів. 

Найважливішим принципом, що лежить в основі Закону Республіки Естонії 

«Про адміністративну процедуру», є захист прав людини, що випливає зі змісту 

процитованих статей Конституції Республіки Естонії. Так, відповідно до ст. 1 

Закону Республіки Естонії «Про адміністративну процедуру» його метою є 

забезпечення захисту прав осіб шляхом створення єдиної адміністративної 
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процедури, яка дозволяє особам брати участь в ній та здійснення судового 

контролю [203]. 

Також у ч. 1 ст. 3 Закону Республіки Естонії «Про адміністративну 

процедуру» закріплено, що в адміністративній процедурі основні права і свободи, 

а також інші суб'єктивні права особи можуть бути обмежені лише на підставі 

закону [203]. Таким чином, адміністративно-процедурна діяльність має як 

формальною, так і за своєю суттю відповідати нормам закону, тобто іншим 

важливим принципом, що лежить в основі закону, є законність. 

Крім ч. 1 ст. 3 Закону Республіки Естонії «Про адміністративну процедуру», 

принцип законності знайшов свій прояв через інші положення закону. Зокрема, в 

ст. 4 Закону Республіки Естонії «Про адміністративну процедуру» закріплене 

право на розсуд (дискреція), наданий адміністративним органам [203], яке має як 

внутрішні, так і зовнішні обмеження. Згідно ч. 2 ст. 4 закону право на розсуд 

здійснюється відповідно до меж дозволу, мети розсуду та загальних принципів 

права з врахуванням відповідних обставин та законних інтересів [203]. Дискреція 

має певний рівень загрози для прав людини, адже суб’єкту публічної адміністрації 

надається право діяти на власний розсуд під час прийняття рішення або 

самостійно обирати рішення між кількома варіантами, а тому важливо на 

законодавчому рівні встановити межі такої діяльності. 

Також в ст. 54 Закону Республіки Естонії «Про адміністративну процедуру» 

встановлюються вимоги до законного адміністративного акту. Адміністративний 

акт є законним, якщо він виданий компетентним адміністративним органом 

відповідно до чинного законодавства [203]. 

Принцип законності також лежить в основі багатьох інших положень 

Закону Республіки Естонії «Про адміністративну процедуру». Цей 

фундаментальний принцип також було виділено нами в ІІ розділі дисертаційного 

дослідження та вказано про доцільність ведення мови про «принцип зв'язаності 

публічної адміністрації правовим законом», адже адміністративні органи мають 
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діяти не на підставі будь-якого закону, а лише на підставі правового закону та в 

межах повноважень, визначених законодавством. 

Третім можна вказати принцип гласності та принцип захисту персональних 

даних (ст. 7). Адміністративний орган несе відповідальність за розміщення у своїх 

приміщеннях важливої інформації пов’язаної з адміністративним провадженням, 

також адміністративний орган розміщує таку інформацію на своїй офіційній 

сторінці в мережі Інтернет, в разі наявності такої сторінки. Водночас 

адміністративний орган зобов'язаний зберігати державну та комерційну 

таємницю, та конфіденційність секретних даних, отриманих він іноземних 

держав, та інформацію, призначену для внутрішнього використання [203]. Закон 

визначає захист персональних даних як об'єктивний обов'язок суб’єктів публічної 

адміністрації, не дивлячись на публічність адміністративного провадження. 

Перелічені принципи відносимо до загальних принципів адміністративної 

процедури, застосування яких спрямовано на захист прав громадян суб’єктами 

публічної адміністрації, які є основою діяльності публічної адміністрації.  

Наступною є група спеціальних принципів адміністративної процедури, 

застосування яких спрямовано на захист прав громадян суб’єктами публічної 

адміністрації принципів, якими згідно Закону Республіки Естонії «Про 

адміністративну процедуру» є: 

1) Право бути вислуханим (ст. 40) [203]. Надане право гарантує учаснику 

адміністративного провадження бути вислуханим та покладає обов’язок на 

суб’єктів публічної адміністрації забезпечити реалізацію цього права. Ч. 3 ст. 40 

Закону Республіки Естонії «Про адміністративну процедуру» передбачені 

виняткові випадки, в яких право бути вислуханим може бути обмежене суб’єктом 

публічної адміністрації. Наприклад, якщо вимагаються оперативні дії з метою 

запобігання шкоди, яка може бути завдана внаслідок затримки, або з метою 

захисту громадських інтересів; якщо рішення прийнято на користь учасника 

адміністративного провадження; якщо адміністративний акт видається в 
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загальному порядку або кількість учасників провадження перевищує п'ятдесят 

тощо [203]. 

2) Право на ознайомлення з документами (ст. 37) [203]. Відзначимо, що цим 

правом наділяються не лише учасники адміністративного провадження, а всі – це 

право кожного. Адміністративний орган може заборонити ознайомлюватись з 

матеріалами, документом або його частиною, якщо розголошення інформації, яка 

в них міститься, заборонена законом [203]. 

3) Право на отримання роз’яснень (ст. 36). На прохання учасника 

адміністративного провадження адміністративний орган зобов'язаний надати 

роз’яснення з наступних питань: права та обов'язки учасника провадження в 

адміністративній процедурі; обробка персональних даних в адміністративній 

процедурі та права суб'єктів персональних даних; строк протягом якого 

адміністративне провадження ймовірно триватиме і які можливості для 

прискорення адміністративного провадження існують; які заяви, докази та інші 

документи повинні подаватися в адміністративному провадженні; які 

процесуальні дії повинні виконуватись учасниками провадження [203]. На наш 

погляд, обов’язок адміністративних органів надавати роз’яснення з перелічених 

питань не повинен пов’язуватись з проханням учасника адміністративного 

провадження, а має щоразу виконуватись ним під час кожного провадження. 

Адже не кожна особа володіє інформацією щодо своїх прав, обов’язків, можливих 

варіантів поведінки під час адміністративного провадження. Більше того у зв’язку 

з браком інформації особа може мати помилкове уявлення про очікуваний 

результат. 

4) Право на представництво (ст. 13) [203]. 

5) Принцип пропорційності. Цей принцип випливає із ст. 11 Конституції 

Республіки Естонії, згідно з яким деякі обмеження прав і свобод громадян 

необхідні в демократичному суспільстві, але не повинні спотворювати природу 

обмежених прав і свобод. Згідно ч. 2 ст. 3 Закону Республіки Естонії «Про 
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адміністративну процедуру» адміністративні акти та заходи мають бути 

належними, необхідними та пропорційними відносно поставленої цілі [203]. 

Саме цей принцип забезпечує баланс інтересів громадян та мети, на яку 

спрямована дія адміністративного акту, а тому його закріплення на рівні закону є 

безпосередньою гарантією прав людини. 

6) Принцип оскаржуваності (ст. 71). Особа, яка вважає, що його або її права 

були порушені, або його чи її свободи були обмежені адміністративним актом або 

в ході адміністративного провадження, може подати апеляцію [203]. Згідно ст. 72 

Закону Республіки Естонії «Про адміністративну процедуру» оскарженню 

підлягає адміністративний акт чи його частина, та окремо можуть бути оскаржені: 

затримка; бездіяльність; відмова у відводі посадової особи; повернення заяви про 

видачу адміністративного акту; інші дії, передбачені законом [203]. З цих норм 

випливає, що особа може оскаржити як адміністративний акт, так і дії чи 

бездіяльність суб’єкта публічної адміністрації під час провадження 

адміністративної справи. Вважаємо, що запровадження «затримки з боку 

адміністративного органу» як окремої підстави для оскарження є актуальним для 

українських реалій, та матиме позитивний ефект в разі закріплення цього 

положення в національному законодавстві, адже в Україні громадяни регулярно 

стикаються з порушенням строків зі сторони суб’єктів публічної адміністрації. 

Якщо законом не передбачена інша юрисдикція, апеляція подається через 

адміністративний орган, який видав оскаржуваний адміністративний акт, або 

вжив оскаржуваний захід, до адміністративного органу, який здійснює нагляд за 

адміністративним органом, який видав оскаржуваний адміністративний акт, або 

вжив оскаржуваний захід [203]. 

Отже, право на адміністративне оскарження служить альтернативою 

звернення до суду. Особі надається право вибору: подати апеляцію до суду, чи 

подати апеляцію в порядку позасудового адміністративного оскарження. В разі 

отримання особою незадовільного рішення за результатом позасудового 

адміністративного оскарження, особа може звернутися до суду. 
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Принципи адміністративної процедури, закріплені в Законі Республіки 

Естонії «Про адміністративну процедуру», знайшли своє відображення в І та ІІ 

розділах дисертаційного дослідження. Так, нами було запропоновано виокремити 

організаційні принципи діяльності публічної адміністрації, серед яких принцип 

захисту персональних даних, право бути вислуханим, принцип оскаржуваності, 

які згодом були включені до спеціальних принципів адміністративної процедури, 

застосування яких спрямовано на захист прав громадян суб’єктами публічної 

адміністрації. 

В ЗАКГ також закріплено принципи адміністративної процедури, які 

пропонуємо розділити на загальні та спеціальні, застосування яких спрямовано на 

захист прав громадян суб’єктами публічної адміністрації принципів.  

До загальних принципів адміністративної процедури зарахуємо: 

‐ рівність перед законом – усі рівні перед законом і адміністративними 

органами. У випадку ідентичності обставин справи прийняття різних рішень 

стосовно різних осіб не допускається, за винятком випадків, коли законом 

передбачена відповідна підстава (ст. 4) [205]; 

‐ здійснення повноважень на підставі закону (ст. 5) [205]. Цією статтею 

встановлений обов’язок для адміністративного органу дотримуватись принципу 

законності, який сприяє зміцненню захисту прав громадян у їх взаємовідносинах з 

адміністративними органами; 

‐ право на розсуд – якщо адміністративному органу для вирішення будь-

якого питання надано дискреційні повноваження, він зобов'язаний здійснювати ці 

повноваження в межах, визначених законом. Адміністративний орган 

зобов’язаний здійснювати дискреційні повноваження тільки з метою, для 

досягнення якої йому були надані ці повноваження (ст. 6) [205]. Обмеження 

дискреційних повноважень адміністративного органу, встановлені в ст. 6 ЗАКГ, 

також є проявом принципу законності; 

‐ неупередженість вирішення справи (ст. 8) [205]; 

‐ право на звернення до адміністративного органу (ст. 12) [205]; 
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‐ гласність [205]; 

‐ секретність – державний службовець, який бере участь у 

адміністративному провадженні, не має права розголошувати або використовувати 

секретну інформацію у позаслужбових цілях, отриману або створену в ході 

адміністративного провадження (ст. 11) [205]. 

На нашу думку, до переліку спеціальних принципів адміністративної 

процедури, застосування яких спрямовано на захист прав громадян суб’єктами 

публічної адміністрації, можна віднести такі принципи, закріплені в ЗАКГ: 

‐ пропорційність публічних та приватних інтересів – при здійсненні 

дискреційних повноважень не може видаватися адміністративний акт, якщо 

шкода, завдана правам та інтересам особи, значно перевищуватиме благо, для 

отримання якого такий акт був виданий (ст. 7) [205]; 

‐ право зацікавленої сторони на викладення своїх міркувань (ст. 13) 

[205]; 

‐ право на отримання роз’яснень – адміністративний орган зобов'язаний 

роз’яснити зацікавленій стороні її права та обов'язки, ознайомити її з порядком 

розгляду заяви, видом та строком проведення провадження, а також вимогами, які 

повинні бути задоволені заявою або скаргою, та вказати на помилки, допущені в 

заяві (ст. 85) [205]; 

‐ право на представництво (ст. 86) [205]; 

‐ право на ознайомлення з матеріалами адміністративного провадження 

– зацікавлена сторона, яка бере участь в адміністративному провадженні, має 

право знайомитися з матеріалами адміністративного провадження, крім матеріалів 

внутрішньовідомчого характеру, безпосередньо пов'язаних з підготовкою 

індивідуального адміністративного акту. Якщо інтерес ознайомлення з 

документом перевищує інтерес збереження його конфіденційності, у випадках, 

передбачених законом, за рішенням суду зацікавленій стороні надаються для 

ознайомлення і ті матеріали провадження, що містять персональні дані, або 

державну або комерційну таємницю (ст. 99) [205]; 
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‐ право на оскарження адміністративних актів чи дій адміністративного 

органу – зацікавлена сторона має право подати скаргу на адміністративний акт, 

виданий адміністративним органом. Дія адміністративного органу, не пов'язана з 

видачею адміністративного акту, оскаржується в порядку, визначеному цією 

главою (ст. 177) [205]. Ст. 178 ЗАКГ визначено, що якщо інше не передбачено 

законом або підзаконним актом, виданим на підставі закону, адміністративна 

скарга розглядається і вирішується адміністративним органом, який видав 

адміністративне рішення, якщо в адміністративному органі є посадова особа чи 

підрозділ, якому підпорядкована посадова особа, яка видала адміністративне 

рішення [205]. 

Порівнюючи принципи адміністративної процедури, закріплені в ЗАКГ, з 

принципами, які були виокремленні під час дослідження Закону Республіки 

Естонії «Про адміністративну процедуру», виникають підстави говорити про 

схожість їх переліку. Принципи адміністративної процедури були розподілені 

дисертантом на дві групи: загальні та спеціальні за критерієм їх спрямованості на 

захист прав громадян суб’єктами публічної адміністрації. В обох нормативно-

правових актах до загальних принципів адміністративної процедури зараховано 

такі принципи як: законність, право на розсуд, гласність, захист персональних 

даних; до спеціальних – принцип пропорційності, право бути вислуханим, право 

на отримання роз’яснень, право на ознайомлення з документами, право на 

представництво, право на оскарження адміністративних актів, дій чи 

бездіяльності адміністративного органу. 

Перелік принципів адміністративної процедури, які знайшли своє 

відображення в положеннях АЗАП Нідерландів, мають як спільне, так і відмінне з 

принципами, закріпленими в Законі Республіки Естонії «Про адміністративну 

процедуру» та ЗАКГ. Так, характерним для всіх уніфікованих актів є визначення 

права на представництво, права бути вислуханим (яке може бути обмежене 

суб’єктом публічної адміністрації згідно закону в будь-якій з розглянутих країн), 

принципу неупередженості адміністративного органу, принципу секретності, 
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принципу оскаржуваності. Однак, принцип оскаржуваності має деякі відмінності. 

На відміну від актів Естонії та Грузії, де оскарженню підлягають як 

адміністративні акти, так і дії чи бездіяльність адміністративних органів, в 

Нідерландах передбачено право на адміністративне оскарження лише 

індивідуальних адміністративних актів, що на наш погляд, не в повній мірі 

забезпечує захист прав громадян. Серед позитивних рис АЗАП Нідерландів 

видається закріплення обов’язків суб’єктів публічної адміністрації зазначати 

мотиви для прийняття рішення та приймати рішення протягом розумного строку. 

Завершуючи розгляд принципів адміністративної процедури, закріплених в 

нормативно-правових актах зарубіжних країн відмітимо, що їх наявність 

забезпечує дві важливі гарантії: 1) гарантія належної та законної діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації, 2) гарантія дотримання прав та свобод особи під 

час прийняття адміністративних актів або вжиття заходів впливу. 

Розглядаючи питання систематизації адміністративно-процедурного 

законодавства в єдиному законодавчому акті, звернемось до особливостей такої 

систематизації в Нідерландах. 

В Нідерландах паралельно з уніфікованим нормативним актом існують 

сотні, якщо не тисячі законодавчих норм, які надають адміністративним органам 

повноваження діяти з метою виконання функцій публічної влади, і які детально 

регулюють такі дії. Ними встановлюються спеціальні правила в багатьох галузях 

права, таких як право соціального забезпечення, імміграційне право або 

екологічне право [210, с. 1]. 

Взаємозв'язок між загальними та спеціальними нормами визначається, 

насамперед, самим АЗАП Нідерландів, яким дозволено суб’єктам нормотворення 

у окремих галузях права, створювати правові норми, які можуть відрізнятися від 

загальних норм, встановлених в АЗАП Нідерландів, та доповнювати їх [210, с. 

11]. Разом з тим АЗАП Нідерландів містить в собі як обов'язкові для всіх 

положення, так і ті, від яких дозволено відхилятись. Обов’язковими є норми, які 

застосовуються без будь-яких винятків, в адміністративному праві в цілому [211, 
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с. 3], наприклад, норма, згідно з якою адміністративні повноваження не можуть 

бути використані з іншою метою, ніж ті, для яких вони були надані (ст. 3:3 АЗАП 

Нідерландів) [209]. Жоден нормотворець не може зробити винятку з даної норми. 

Крім обов’язкових до застосування норм, АЗАП Нідерландів містить норми, 

які вважаються «найкращим регулюванням» для звичайних ситуацій, однак від 

них дозволено відступати в особливих випадках [210, с. 11; 211, с. 3]. Наприклад, 

відповідно до ст. 4:1 АЗАП Нідерландів заява на індивідуальне рішення подається 

до адміністративного органу в письмовій формі [209]. Однак АЗАП Нідерландів 

допускається відхилення від цієї норми та дозволяється подання таких заяв в 

усній формі, оскільки положення ст. 4:1 містить фразу «якщо інше не 

передбачено законом». 

Також АЗАП Нідерландів містить норми, які відсилають до спеціального 

законодавства, встановлюючи при цьому загальні правила на випадок, якщо 

спеціальне законодавство не включатиме таке положення [210, с. 11]. Наприклад, 

згідно ст. 4:13 АЗАП Нідерландів строк для видачі індивідуального рішення 

залежить від типу рішення і тому цей строк встановлюється в спеціальному 

законі. Однак, за відсутності визначення такого строку в спеціального законі, 

положеннями АЗАП Нідерландів передбачено, що рішення має бути прийняте 

протягом «розумного строку», що не може перевищувати восьми тижнів у цьому 

випадку [209]. 

Крім зазначеного, АЗАП Нідерландів містить положення, які можна назвати 

«рекомендаційними» [211, с. 3]. Розділ 3.4 АЗАП Нідерландів, що стосується 

публічної підготовчої процедури, є прикладом. Публічна підготовча процедура 

застосовується, якщо це передбачено законом або відповідним рішення 

адміністративного органу [210, с. 11]. 

Таким чином, законодавство Нідерландів про адміністративну процедуру 

характеризується гнучкою нормативно-правовою базою. В країні діє єдиний 

кодифікований акт – АЗАП Нідерландів, який застосовується до всіх 

адміністративних актів, усіх адміністративних органів, поряд з яким дозволено 
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прийняття спеціального законодавства, яке регулює порядок здійснення 

адміністративної процедури в окремих галузях. Переконані, що кодифікація 

надала певної цілісності та узгодженості законодавству Нідерландів щодо 

регулювання адміністративних процедур. Якщо спеціальні нормативні акти в 

окремих галузях не прийняті або не містять винятків із АЗАП Нідерландів, для 

регулювання адміністративної процедури застосовуються єдині правила: 

принципи адміністративної процедури, строки розгляду заяв, порядок оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності адміністративного органу тощо. Завдяки цій 

стандартизації, рівень регулювання адміністративної процедури в Нідерландах 

значно підвищився. Попередньо дисертантом також висловлювалась підтримка на 

користь моделі систематизації адміністративно-процедурного законодавства 

шляхом прийняття єдиного нормативно-правого акту, – закону про 

адміністративну процедуру, – і одночасного продовження дії спеціального 

законодавства, з огляду на те, що адміністративно-процедурна діяльність в 

окремих сферах характеризується своїми особливостями, які не можуть бути 

враховані в єдиному нормативно-правовому акті. 

Водночас в Нідерландах суб’єктам нормотворення дозволено прийняття 

спеціальних актів в окремих галузях, які можуть містити в собі правові норми, 

відмінні від положень, встановлених в АЗАП Нідерландів. Нідерландські 

законодавці виходять з тієї тези, що впровадження кодифікованого акту не 

призводить до точного та повного викладу нормативно-правових вимог в єдиному 

законодавчому акті. На їх погляд в ході кодифікації варто обмежуватись 

формулюванням загальних положень, залишаючи можливість іншим суб’єктам 

нормотворення приймати законодавчі акти в окремих сферах. На нашу думку, 

такий підхід до систематизації адміністративно-процедурного законодавства не 

сприятиме досягненню однорідності та спрощеності законодавства. Навпаки 

нормотворець, приймаючи акти законодавства про адміністративну процедуру в 

окремих сферах, з можливістю встановлення правил відмінних від тих, що 

передбачені АЗАП Нідерландів, лише ускладнюватиме сприйняття законодавства 
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з боку громадян. Лише чітке та зрозуміле нормативно-правове регулювання 

адміністративної процедури забезпечить належний захист прав громадян 

суб’єктами публічної адміністрації. Тому видається, що доцільним є прийняття 

єдиного нормативно-правового акту про адміністративну процедуру зі 

збереженням дії спеціального законодавства, яке має бути приведене у 

відповідність до такого єдиного нормативно-правового акту. 

В контексті взаємодії громадян із суб’єктами публічної адміністрації, 

закономірним є питання відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за 

вчинення незаконних дій, бездіяльності чи прийняття незаконних рішень, адже, як 

нами було встановлено, в будь-якій правовій державі рішення та дії суб’єктів 

публічної адміністрації пов’язані із дотриманням принципу законності. 

Відповідно до ст. 25 Конституції Республіки Естонії кожен має право на 

відшкодування моральної та матеріальної шкоди, завданої йому протиправними 

діями будь-якої особи [202]. 

Порядок захисту та відновлення прав порушених при здійсненні 

повноважень органами державної влади та виконанні інших державних обов'язків 

та відшкодування заподіяної шкоди регулюється Законом Республіки Естонії «Про 

державну відповідальність» від 02.05.2001 р. [212]. 

Згідно ст. 2 Закону Республіки Естонії «Про державну відповідальність» 

особа може вимагати, щоб орган державної влади, орган місцевого 

самоврядування, інша юридична особа публічного права або інша особа, яка 

виконує публічно-правові функції, скасувала адміністративний акт; припинила 

триваючий захід впливу; утрималась від видачі адміністративного акту або вжиття 

заходів впливу; видала адміністративний акт або вжила заходів впливу; 

відшкодувала завдану шкоду; повернула речі або гроші отримані без правових 

підстав в публічно-правових відносинах [212]. 

В Естонії для отримання відшкодування шкоди особа може звернутись із 

відповідною заявою до адміністративного органу, який завдав шкоду, або до 
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адміністративного суду. Заяви про відшкодування шкоди, завданої судами, 

подаються до Міністерства юстиції (ст. 17) [212]. 

В Естонії відшкодування шкоди не ґрунтується на вині органу державної 

влади, органу місцевого самоврядування, іншої юридичної особи публічного 

права або іншої особи, яка виконує публічно-правові функції (ст. 13) [212]. Однак 

орган державної влади, орган місцевого самоврядування, інша юридична особа 

публічного права або інша особа, яка виконує публічно-правові функції, 

звільняється від відповідальності за шкоду, завдану в ході виконання службових 

обов’язків, якщо завданню шкоди не можна було запобігти, навіть при повному 

дотриманні необхідних для виконання службових обов'язків [212]. 

До прийняття вказаного закону питання захисту та відновлення порушених 

прав осіб не регулювалось нормами публічного права, а здійснювалось на основі 

положень цивільного законодавства, спори, що виникали, вирішувалися не 

адміністративними, а районними та міськими судами [213, с. 60]. 

Право кожного на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого 

самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх 

повноважень міститься і в ст. 56 Конституції України [2]. 

Тож, якщо в Законі Республіки Естонії «Про державну відповідальність» за 

відшкодування шкоди заподіяної громадянину передбачена відповідальність 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних 

осіб публічного права або інших осіб, які виконують публічно-правові функції, 

тобто всіх суб’єктів публічної адміністрації, то в Україні мова йде про 

відповідальність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових і службових осіб за порушення прав громадян на підставі глави 82 

Цивільного кодексу України (ст. ст. 1173 – 1175). 

Главою 82 Цивільного кодексу України встановлена відповідальність, яка 

наступає незалежно від наявності вини, за завдання шкоди фізичній або 
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юридичній особі незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю органу 

державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого 

самоврядування, або їх посадовими чи службовими особами при здійсненні ними 

своїх повноважень, або в результаті прийняття органом державної влади, органом 

влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування 

нормативно-правового акта, що був визнаний незаконним і скасований [151]. 

Вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, 

діями чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень або іншим порушенням 

прав, свобод та інтересів суб’єктів публічно-правових відносин, або вимоги про 

витребування майна, вилученого на підставі рішення суб’єкта владних 

повноважень, розглядаються адміністративним судом, якщо вони заявлені в 

одному провадженні з вимогою вирішити публічно-правовий спір. Інакше такі 

вимоги вирішуються судами в порядку цивільного або господарського 

судочинства [29]. 

Таким чином, в Україні питання відшкодування як матеріальної, так і 

моральної шкоди особі, завданої незаконними діями, бездіяльністю чи рішеннями 

суб’єктів публічної адміністрації, тобто в публічно-правових відносинах, 

регулюється нормами приватного права на основі положень цивільного 

законодавства, на відміну від Республіки Естонії, та розглядаються або 

адміністративними, або загальними судами, або господарськими судами. 

Процедура відшкодування матеріальної чи моральної шкоди особі в позасудовому 

порядку не врегульована, що, на нашу думку, є недоліком національного 

законодавства. Вважаємо за можливе залучення досвіду Естонії з цього приводу 

та встановлення процедури відшкодування матеріальної чи моральної шкоди 

особі в позасудовому порядку на законодавчому рівні. 

Аналогічно до українського законодавства питання відповідальності 

адміністративних органів регулюється в Грузії. 

Відповідно до ст. 18 Конституції Грузії кожен має право на повне 

відшкодування шкоди, незаконно заподіяної органами державної влади, органами 
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автономних республік або органами місцевого самоврядування, або їх 

працівникам (ст. 18) [201]. 

Статтею 207 ЗАКГ передбачено, що відшкодування шкоди, заподіяної 

адміністративним органом, компенсується відповідно до положень Цивільного 

кодексу Грузії [205]. Тобто, на відміну від законодавства Естонії, в якому питання 

відшкодування шкоди, заподіяної адміністративним органом, регулюється 

окремим законом «Про державну відповідальність», в Грузії це питання 

регламентується нормами цивільного законодавства. 

На наше переконання, в сучасних умовах питання відшкодування 

матеріальної та моральної шкоди, завданої громадянину, суб’єктом публічної 

адміністрації є актуальним та має знайти ширше відображення в національному 

законодавстві. Доцільним вбачається прийняття окремого закону про 

відповідальність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових осіб, юридичних осіб, яким делеговані повноваження органами 

виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, їх посадових осіб, які 

виконують адміністративні функції, адже відносини, які виникають між 

громадянами та суб’єктами публічної адміністрації є публічними, а не 

приватними. В такому законі слід визначити засоби захисту та відновлення 

порушених прав громадян, передбачити позасудовий та судовий механізми 

відшкодування матеріальної та моральної шкоди, зазначити процедури звернення 

громадян за відшкодуванням матеріальної та моральної шкоди та розгляду таких 

звернень. 

Крім суб’єктів публічної адміністрації, функцію захисту прав громадян 

виконують незалежні інституції, створені в розглядуваних нами зарубіжних 

країнах. 

В Республіці Естонії запроваджено інститут Канцлера юстиції, якому 

присвячений XII розділ Конституції. 
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Обов’язок Канцлера юстиції полягає у здійсненні нагляду на предмет 

відповідності правових актів законодавчої та виконавчої гілок влади, органів 

місцевого самоврядування Конституції та законам Естонії [202]. 

Відповідно до ст. 142 Конституції Республіки Естонії, якщо Канцлер 

юстиції встановить, що нормативний акт, прийнятий законодавчою або 

виконавчою гілкою влади або органами місцевого самоврядування, суперечить 

Конституції або закону, він чи вона направляє пропозицію органу, який прийняв 

цей нормативний акт привести його у відповідність з Конституцією або законом 

протягом двадцяти днів. Якщо нормативний акт не приведений у відповідність з 

Конституцією або законом протягом двадцяти днів, Канцлер юстиції передає 

справу до Верховного Суду, який може визнати нормативний акт недійсним [202]. 

Повноваження Канцлера юстиції поширюються лише на нормативні акти і 

виключають акти індивідуальної дії. Канцлер юстиції може вживати заходів за 

власною ініціативою або відповідати на скарги постраждалих осіб. Відповідаючи 

на скарги осіб, Канцлер юстиції дещо нагадує омбудсмена, офіс якого 

Конституцією Республіки Естонії не передбачений та не запроваджений в країні 

взагалі [214, с. 119]. 

Важко оцінити ефективність офісу Канцлера юстиції як форми нагляду за 

публічною адміністрацією. Канцлер юстиції може отримувати звернення 

громадян щодо неправомірності дій, рішень чи бездіяльності адміністративних 

органів, але його формальні повноваження обмежені здійсненням нагляду за 

відповідністю нормативних актів, як це передбачено Конституцією, і не 

поширюються на акти індивідуальної дії. Це означає, що його формальні 

повноваження дуже обмежені. 

На відміну від Естонії, в Нідерландах запроваджено інститут Національного 

омбудсмена. Його статус, завдання та повноваження визначені Конституцією 

Нідерландів (Стаття 78a), розділом 9.2 АЗАП Нідерландів, а також законом «Про 

Національного омбудсмена», який було прийнято у 1981 р. Парламентом 

Нідерландів. 
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Згідно закону Нідерландів «Про Національного омбудсмена» основним 

завданням Національного омбудсмена є вивчення дій адміністративних органів та 

вирішення питання про їх відповідність законодавству [215]. Омбудсмен 

розглядає скарги щодо всіх аспектів державного управління, інтересів громадян 

та контролює якість державних послуг в Нідерландах [216]. Для прикладу 

питання, які можуть розглядатись Національним омбудсменом під час його 

діяльності, це дотримання принципу рівності, тобто забезпечення однакового 

ставлення адміністративних органів при розгляді однакових справ, принципу 

обґрунтованості, принципу пропорційності між цілями та завданнями, на 

досягнення яких спрямований адміністративний акт, принципу правової 

визначеності і принципу захисту законних очікувань, принципу «викладу 

мотивів», тобто дотримання адміністративним органом вимоги вказувати підстави 

для прийняття конкретного рішення, дотримання адміністративним органом 

обов'язку уважно та справедливо ставитися до людей, поважати людську гідність, 

бути неупередженим та корисним [215]. 

По суті, Національний омбудсмен наділений повноваженнями перевіряти, 

яким чином суб’єкти публічної адміністрації виконують покладені на них 

обов'язки. 

Як вбачається, з офіційного веб-сайту Національного омбудсмена його 

основна місія полягає в захисті прав громадянина в усіх відносинах з 

адміністративними органами. Омбудсмен намагається допомогти громадянам, 

розглядаючи їхні скарги. Він надає рекомендації у відповідних випадках і може 

направляти скарги до відповідних органів державної влади. Він з обачністю 

ставиться до потенційних конфліктів і пропонує рішення, спрямовані на 

поліпшення відносин між сторонами. Національний омбудсмен допомагає 

державним органам вдосконалювати власні процедури на основі результатів його 

досліджень та опублікованих звітів [216]. 
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В Грузії також запроваджено інститут Народного захисника (омбудсмен) 

[201]. Повноваження Народного захисника визначаються законом «Про 

Народного захисника Грузії» від 16 травня 1996 р. 

Народний захисник здійснює нагляд за захистом прав та свобод людини на 

території Грузії та в межах її юрисдикції, виявляє випадки порушення прав та 

свобод людини, надає допомогу кожному у відновленні порушених прав та 

свобод [201; 217]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 3 закону Грузії «Про Народного захисника Грузії» з 

метою забезпечення державних гарантій захисту прав і свобод людини, Народний 

захисник Грузії здійснює нагляд за тим, щоб органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, публічні установи та посадові особи захищали і 

поважали визнані державою права і свободи кожного, хто знаходиться на 

території Грузії і під її юрисдикцією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, 

мови, релігії, політичних чи інших поглядів, національної, етнічної та соціальної 

приналежності, походження, майнового та соціального статусу, місця проживання 

або інших обставин. З метою усунення всіх форм дискримінації та забезпечення 

рівності Народний захисник Грузії в порядку, визначеному цим Законом та 

Законом Грузії «Про усунення всіх форм дискримінації», здійснює нагляд за 

діяльністю адміністративних органів, органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, публічних установ та посадових осіб, а також 

фізичних та юридичних осіб, виявляє факти прямої та непрямої дискримінації та 

вживає заходів по усуненню наслідків дискримінації [217]. 

Відповідно до ст. 14 Закону Грузії «Про Народного захисника Грузії» 

Народний захисник Грузії розглядає заяви і скарги про порушення прав і свобод 

людини, якщо заявник оскаржує, зокрема, рішення публічної установи; 

невідповідність нормативних актів главі другій Конституції Грузії [217]. 

Таким чином, Народний захисник є незалежним конституційним органом, 

повноваження та функції якого визначені в Конституції Грузії та Законі Грузії 

«Про Народного захисника Грузії». Народний захисник здійснює свої функції 
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самостійно і зв’язаний виключно положеннями Конституції Грузії, чинним в 

Грузії законодавством та загальновизнаними принципами і правилами 

міжнародного права. Основною метою діяльності Народного захисника Грузії є 

сприяння дотриманню прав і свобод людини та їх захисту від незаконних рішень 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, публічних установ та 

їх посадових осіб через здійснення нагляду за виконанням законодавства. 

В Україні також діє Уповноважений ВРУ з прав людини, який здійснює 

парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і 

громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її юрисдикції 

[190]. Проте з аналізу його повноважень, закріплених в розділі ІV Закону України 

«Про Уповноваженого ВРУ з прав людини» від 23.12.1997 р. № 776/97-ВР, можна 

зробити висновок про відсутність обов’язку у Омбудсмена здійснювати вивчення 

дій адміністративних органів та вирішення питання про їх відповідність 

законодавству в порівнянні з іншими європейськими країнами. 

Запровадження інституту Омбудсмена в демократичному суспільстві сприяє 

захисту прав людини та вжиттю заходів захисту в кожному окремому випадку, а в 

більш широкому контексті – допомагає відновити довіру суспільства, зокрема, до 

суб’єктів публічної адміністрації, гарантує, що органи державної влади та 

місцевого самоврядування є доступними і підзвітними суспільству. Омбудсмен це 

незалежна посадова особа, яка забезпечує повагу до прав і свобод громадян з боку 

суб’єктів публічної адміністрації, допомагає суб’єктам публічної адміністрації у 

пошуках рішень проблем, які виникають у скаржників, та сприяє забезпеченню 

дотримання прав людини. 

Підсумовуючи, зазначимо, що досліджуючи законодавство зарубіжних країн 

на предмет правового регулювання захисту прав громадян суб’єктами публічної 

адміністрації, можна зробити кілька висновків стосовно запозичення досвіду в 

національне законодавство. 

1) Прийняття єдиного нормативно-правового акту про адміністративну 

процедуру, як це було зроблено в таких країнах, як Нідерланди, Естонія, Грузія, 
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основною ціллю якого є забезпечення простого та сучасного правового 

регулювання взаємовідносин між суб’єктами публічної адміністрації та 

громадянами під час розгляду справ останніх, яке гарантуватиме захист їх прав. В 

такому акті про адміністративну процедуру мають бути закріплені принципи 

адміністративної процедури, процедура та строки прийняття адміністративних 

актів, їх виконання, адміністративне оскарження рішень, дій та бездіяльності 

суб’єктів публічної адміністрації, що призведе до забезпечення належного захисту 

прав та інтересів громадян. 

2) Прийняття окремого закону про відповідальність суб’єктів публічної 

адміністрації за вчинення протиправних дій, бездіяльності чи прийняття 

незаконних рішень, як це було зроблено в Республіці Естонії, яким 

передбачатиметься право громадян на відшкодування моральної та матеріальної 

шкоди, завданої їм такими незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 

суб’єктів публічної адміністрації як в позасудову, так і судовому порядках. 

3) Щодо інституту Омбудсмена, то вважаємо, що його наявність в 

демократичному суспільстві є додатковою гарантією контролю за діяльністю 

суб’єктів публічної адміністрації. Причина цього полягає в тому, що правова 

держава спирається на той постулат, що вона повинна підтримувати та поважати 

своїх громадян. У сучасних умовах громадяни все частіше стикаються з 

суб’єктами публічної адміністрації, відповідно вплив цих суб’єктів на життя 

громадян є значним, як наслідок, має існувати інститут спрямований на 

підтримання балансу у взаємовідносинах між громадянами та органами публічної 

адміністрації з метою недопущення порушення прав перших. 

Ознайомлення з досвідом таких країн як, Нідерланди, Естонія та Грузія 

дозволяє уникнути помилок, допущених такими країнам стосовно захисту прав 

громадян суб’єктами публічної адміністрації, та врахувати їх під час запозичення 

окремих ідей до правової системи України. 

Підкреслимо, що необхідно уникнути механічного копіювання правових 

актів інших країн. Суцільне копіювання законодавчих актів, які є ефективними в 
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одній країні, не матимуть такого ж позитивного ефекту в іншій країні, адже в них 

не враховано належним чином історичних, економічних і культурних 

відмінностей та традицій. Набагато важливішим є запозичення концептуальних 

ідей та рішень та перенесення їх у нове середовище. 

 

3.3 Удосконалення організаційного та правового захисту прав громадян 

суб’єктами публічної адміністрації в Україні 

 

Ступінь захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації 

нерозривно пов’язаний з рівнем організаційного та правового регулювання в 

державі. Адже чим якіснішим та детальнішим є законодавство в країні, яким 

регулюються відносини між громадянами та суб’єктами публічної адміністрації, 

чим структурованіша ієрархія суб’єктів, які реалізують публічну владу, тим 

меншим є ризик порушення прав громадян. 

Правовий та організаційний захист прав громадян суб’єктами публічної 

адміністрації здійснюється відповідно до положень чинного вітчизняного 

законодавства, зокрема: Конституції України, Кодексу України про 

адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X, Митного кодексу 

України від 13.03.2012 р. № 4495-VI, ПК, Закону України «Про звернення 

громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР, Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» від 13.01.2011 р. № 2939-VI, Закону України «Про 

адміністративні послуги» від 06.09.2012 р. № 5203-VI, Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV, Закону України «Про дозвільну систему у 

сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 р. № 2806-IV, указу Президента 

України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування» від 07.02.2008 р. № 109/2008, постанови КМУ «Про 

затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах 
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державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на 

підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в 

засобах масової інформації» від 14.04.1997 р. № 348, розпорядження КМУ «Деякі 

питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг» від 16.05.2014 р. № 523-р, наказу Міністерства 

юстиції України «Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про право на 

зайняття нотаріальною діяльністю» від 11.07.2012 р. № 1043/5, наказу 

Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про 

порядок роботи зі зверненнями громадян і організацію їх особистого прийому в 

системі Міністерства внутрішніх справ України» від 10.10.2004 р. № 1177 та інші. 

Не дивлячись на велику за обсягом нормативно-правову базу, яка 

забезпечує правове регулювання відносин між суб’єктами публічної адміністрації 

та громадянами щодо розгляду справ останніх, вона потребує подальшого 

удосконалення з метою ефективного захисту прав громадян. 

Перше, що привернуло нашу увагу – це відсутність в українському 

законодавстві такого терміну як «публічна адміністрація». Натомість в 

українському законодавстві вживаними є поняття «органи виконавчої влади та 

місцевого самоврядування», «суб’єкт владних повноважень», які не є синонімами 

поняттю «суб’єкт публічної адміністрації». Адже як нами було досліджено 

раніше, суб’єкти публічної адміністрації не обмежуються органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування, до них може бути зарахована будь-

яка юридична особа, наділена публічною владою. 

Мова йде не про зміну назви «органи виконавчої влади та місцевого 

самоврядування», «суб’єкт владних повноважень» на «публічну адміністрацію» 

або розширення кола суб’єктів, наділених публічною владою, а про необхідність 

сформувати якісно інший підхід у відносинах, що складаються між громадянами 

та вказаними суб’єктам. Це мають бути відносини соціального партнерства [218, 

с.32], а не управлінські відносини, адже в рамках другого типу відносин складно 

говорити про захист прав громадян, а лише про – домінування і підкорення. 
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При цьому слід наголосити, що у розглядуваних відносинах не має 

відбутися механічне виключення управлінської складової. Ідеться лише про 

деталізацію місця управлінської складової в адміністративно-правовій доктрині 

шляхом заміни категорії «державне управління» на категорію «забезпечення 

пріоритету прав» приватних осіб, яка і має стати базовою та пріоритетною у 

розглядуваній доктрині [36, с.171-172]. 

Має відбутися удосконалення (модернізація) відносин, які складаються між 

громадянами та органами публічної адміністрації. Спочатку необхідно встановити 

рівність публічної адміністрації з громадянами, а з часом повинен відбутися 

перехід до підпорядкування публічної адміністрації інтересам громадян, що 

повністю відповідатиме ст. 3 Основного Закону України. 

Влада відповідає перед людиною за свою діяльність. Влада повинна 

служити головній меті: забезпеченню прав і свобод людини і громадянина, 

утворенню всіх необхідних умов для їх реалізації та захисту «Людиноцентризму», 

гуманістична спрямованість влади – основний вектор діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування [36, с. 63]. 

По-друге, взаємовідносини між суб’єктами публічної адміністрації та 

громадянами мають ґрунтуватись на принципах діяльності публічної 

адміністрації, спрямованих на захист прав громадян суб'єктами публічної 

адміністрації, наведених в п.1.2 дисертаційного дослідження, які також мають 

знайти законодавче закріплення: 

‐ загальні принципи діяльності публічної адміністрації (принцип 

верховенства права; принцип зв'язаності публічної адміністрації правовим 

законом; принцип рівності, або принцип недискримінації; принцип захисту 

законних очікувань, або обов'язок публічної адміністрації діяти справедливо; 

принцип пріоритету прав та інтересів громадян; принцип захисту персональних 

даних), 

‐ організаційні принципи діяльності публічної адміністрації (право бути 

вислуханим; право громадянина бути проінформованим; обов'язок суб'єкта 
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публічної адміністрації викласти підстави для прийняття рішення; принцип 

співмірно запитуваних документів; принцип своєчасності; принцип 

оскаржуваності). 

Закріплення перелічених принципів, як вихідних засад, є гарантією захисту 

прав громадян, адже в сутності принципів відображена природа взаємовідносин 

між громадянами та суб'єктами публічної адміністрації. 

Крім того, вважаємо, що необхідною є імплементація європейських 

принципів діяльності органів публічної адміністрації, зокрема тих, що закріплені 

в рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи CM/Rec(2007)7 щодо належної 

адміністрації. 

З одного боку, імплементація таких принципів не є обов’язком країни, так 

як питання діяльності публічної адміністрації є виключною компетенцією кожної 

держави. Але, з іншого боку, єдиний спосіб визначення принципів і стандартів 

діяльності публічної адміністрації дає можливість зблизити національні системи 

законодавства європейських країн з метою найефективнішого захисту прав 

громадян. 

По-третє. В результаті проведеного дослідження дисертантом було 

зроблено висновок про те, що захист прав громадян суб’єктами публічної 

адміністрації здійснюється, в тому числі, через адміністративно-процедурну 

діяльність. 

Адміністративні процедури покликані істотно сприяти підвищенню 

ефективності публічної влади, чіткому виконанню функцій і повноважень органів 

та посадових осіб. Але головне, що адміністративні процедури здатні забезпечити 

необхідну послідовність в реалізації громадянами своїх прав і охоронюваних 

законом інтересів та стати дійовим засобом протидії суб’єктивізму і свавіллю з 

боку службовців органів виконавчої влади [36, с.167-168]. 

Ефективний правовий захист прав громадян суб’єктами публічної 

адміністрації можливий за умови належного правового регулювання 

адміністративно-процедурної діяльності, яке наразі таким не є. 
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В Україні питання адміністративно-процедурної діяльності врегульовано 

великим масивом законодавства: кодексами, законами та підзаконними 

нормативно-правовими актами, на що вже неодноразово зверталась наша увага. 

Таке правове регулювання є складним для розуміння громадянами, в інтересах 

яких воно приймається, що створює перешкоди громадянам в захисті та реалізації 

їх прав та призводить до зниження рівня захищеності прав громадян у відносинах 

з публічною адміністрацією. Відтак пропонуємо провести систематизацію 

адміністративно-процедурного законодавства шляхом прийняття єдиного 

нормативно-правового акту, – закону про адміністративну процедуру, – зі 

збереженням дії спеціального законодавства, яке має бути приведене у 

відповідність до такого єдиного нормативно-правового акту. 

Під час розгляду попереднього питання нами відзначалось, що на відміну 

від України, в багатьох країнах світу було прийнято закони чи кодекси про 

адміністративну процедуру. Наприклад, кодекси було запроваджено в таких 

державах, як Польща – Кодекс адміністративного провадження, прийнятий 

14.06.1960 р. [219], Таджикистан – Кодекс про адміністративні процедури, 

прийнятий 05.03.2007 р. [220], Грузія – Загальний адміністративний кодекс, 

прийнятий 25.06.1999 р. [221]. Закони, для прикладу, було прийнято в наступних 

державах: Австрія – Загальний закон про адміністративну процедуру, прийнятий в 

1991 р. [222], Білорусь – Про основи адміністративних процедур від 28.10.2008 р. 

[223], Казахстан – Закон про адміністративні процедури від 27.11.2000 р. [224], 

Киргизстан – Закон про основи адміністративної діяльності та адміністративні 

процедури від 31.07.2015 р. [225], Німеччина – Закон про адміністративні 

процедури від 25.05.1976 р. [226], Сполучені Штати Америки – Закон про 

адміністративну процедуру від 11.06.1946 р. [227], Японія – Закон про 

адміністративну процедуру, прийнятий в 1993 р. [228] тощо. 

Правила закріплені в таких уніфікованих актах регулюють щоденну 

рутинну роботу суб’єктів публічної адміністрації, як внутрішню – в середині 

суб’єктів публічної адміністрації, так і зовнішню, яку вони роблять з метою 
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забезпечення потреб громадян. Адміністративна процедура відіграє надважливу 

роль в країні, оскільки виступає як «правовий щит», захищаючи права та інтереси 

громадян, а публічна адміністрація несе відповідальність перед громадянами, 

тому адміністративно-процедурна діяльність має бути регламентованою. 

Можливість використання досвіду таких країн як Нідерланди, Естонія, 

Грузія в систематизації адміністративно-процедурного законодавства в Україні 

була розглянута в підрозділі 3.2 цього розділу. 

В Україні питання про необхідність введення в дію зведеного 

кодифікованого акту про адміністративні процедури було порушено Президентом 

України в Указі «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної 

реформи в Україні» від 22.07.1998 р. № 810/98. Так, у ч. 2 п. 2 розділу V цього 

Указу встановлено, що необхідно суттєво покращити законодавче регулювання 

механізму позасудового захисту прав і свобод громадян, які порушуються 

органами виконавчої влади та їх посадовими особами. Право на такий захист 

реалізується шляхом подання адміністративної скарги до вищого у порядку 

підлеглості органу виконавчої влади (посадової особи). Процедура такого 

розгляду повинна бути упорядкована в окремому Адміністративно процедурному 

(процедуральному) кодексі України [229]. 

На момент видання указу Президента України передбачалось, що дія АПК 

спрямовуватиметься лише на врегулювання процедури адміністративного 

оскарження, як позасудового засобу захисту прав і свобод громадян від порушень 

з боку органів виконавчої влади (їх посадових осіб). 

За часи незалежності України суб’єктами законодавчої ініціативи було 

запропоновано кілька проектів АПК, зокрема: 1) внесений КМУ на розгляд ВРУ 

№ 8413 від 29.12.2001 р.; 2) внесений КМУ на розгляд ВРУ № 5462 від 29.04.2004 

р. (08.02.2005 р. проект відкликано); 3) внесений КМУ на розгляд ВРУ № 2789 від 

18.07.2008 р. (31.03.2009 р. проект не було підтримано у першому читанні, 

11.03.2010 р. проект відкликано); 4) внесений КМУ на розгляд ВРУ № 11472 від 

03.12.2012 р. (12.12.2012 р. проект відкликано). 
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Крім розробки проектів кодифікованих актів, Міністерством юстиції 

України було зосереджено увагу на розробці проекту Закону України «Про 

адміністративні процедури» № 9456 [101], який було презентовано для публічного 

громадського обговорення. 

Проте 29.08.2019 р. проект Закону України «Про адміністративні 

процедури» № 9456 було відкликано. 

Додатковими аргументами, крім висловлених дисертантом в ІІ розділі 

дисертаційного дослідження, на користь пропозиції про прийняття закону про 

адміністративну процедуру є такі. 

В країні, де на конституційному рівні визнано дію принципу верховенства 

права, взаємини між громадянами та суб’єктами публічної адміністрації мають 

бути визначені чітко та прозоро. 

Прийняття єдиного нормативно-правового акту призведе до узагальнення та 

впорядкування адміністративно-процедурної діяльності органів публічної 

адміністрації та захисту прав і інтересів громадян. Систематизація сприятиме 

зменшенню колізій в законодавстві, які зараз виникають між законами та 

відомчими актами, якими іноді встановлюються свої «особливі» правила всупереч 

положенням законів. Для прикладу нагадаємо про існування великої кількості 

колізій, які існують між Законом України «Про звернення громадян» та іншими 

актами законодавства, в яких закріплена процедура адміністративного оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації. Так, відповідно до 

ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» звернення (в тому числі і скарги 

громадян) розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня 

їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але 

не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін 

вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного 

органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють 

необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала 

звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у 
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зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів [129]. Натомість ст. 56 ПК 

встановлено, що контролюючий орган, який розглядає скаргу платника податків, 

зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 

календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника 

податків поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку. 

Керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу може 

прийняти рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків 

понад 20-денний строк, але не більше 60 календарних днів, та письмово 

повідомити про це платника податків до закінчення 20-денного строку [159]. 

Введення в дію закону про адміністративну процедуру зі збереженням дії 

спеціального законодавства, яке буде приведене у відповідність до такого єдиного 

нормативно-правового акту, сприятиме усуненню таких законодавчих колізій. 

До того ж, за допомогою єдиного нормативно-правового акту можна 

врегулювати ширше коло правовідносин та скасувати чисельну кількість законів 

та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють адміністративно-

процедурну діяльність, що в свою чергу спростить для громадян процес реалізації 

своїх прав. 

До закону про адміністративну процедуру пропонуємо включити такі 

розділи: І – загальні положення (в цьому розділі будуть визначені: цілі та предмет 

регулювання нормативно-правового акту, його сфера дії, перелік термінів та їх 

визначення, принципи адміністративної процедури та інші загальні питання); ІІ – 

учасники адміністративної процедури та особи, що сприяють розгляду справи, їх 

права та обов’язки; ІІІ – адміністративні процедури за зверненням фізичних та 

юридичних осіб; ІV – адміністративні процедури за зверненням суб’єкта 

публічної адміністрації; V – адміністративні акти; VІ – адміністративні договори; 

VІІ – адміністративне оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної 

адміністрації; VІІІ – контроль та відповідальність учасників адміністративної 

процедури; ІХ – прикінцеві та перехідні положення (в цьому розділі будуть 

визначені: порядок набрання чинності нормативно-правовим актом, перелік 
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нормативно-правових актів, які вважатимуться недійсними з моменту набрання 

чинності цього нормативно-правового акту). 

За результатом прийняття уніфікованого нормативно-правового акту будуть 

встановлені єдині правила для здійснення адміністративних процедур, а його дія 

буде поширюватися на всі відносини громадян з органами публічної 

адміністрації. Окремі спеціальні закони залишатимуться чинними, однак їх 

положення повинні будуть приведені у відповідність із стандартизованим 

правилам, закріпленим в законі про адміністративну процедуру. 

Окремо зазначимо про нормативно-правову базу, присвячену процедурі 

адміністративного оскарження, яка передбачає розгляд скарг громадян на рішення, 

дії чи бездіяльність публічної адміністрації. 

Нами вже акцентувалась увага на об’ємності нормативно-правової бази, яка 

забезпечує регламентацію адміністративного оскарження. Основними 

нормативно-правовими актами в сфері адміністративного оскарження є 

Конституція України та Закон України «Про звернення громадян», положення 

якого були проаналізовані в п.2.4. Однак, крім вказаних нормативних актів, 

паралельно діють кодекси (наприклад, розділ ІІ ст. 56 ПК, глава 4 Митного кодексу 

України), закони (наприклад, розділ V Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»), 

підзаконні нормативно-правові акти (наприклад, наказ Міністерства юстиції 

України «Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого 

прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, 

підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його 

управління»), які також містять положення про процедуру оскарження рішень, дій 

або бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації. Негативним в цьому випадку є 

той факт, що положення інших нормативно-правових актів не узгоджені із 

Законом України «Про звернення громадян» та інколи суперечать йому. 

До того ж Закон України «Про звернення громадян», прийнятий ще в 1996 

р., містить в собі колізійні положення (ст.ст. 17, 20, в яких йдеться про «термін 
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подання скарги» та «термін розгляду звернень громадян»), не чітко 

сформульовані положення (ст. 18, в якій закріплені права громадян при розгляді 

заяви чи скарги), а деякі з них (ч. 3 ст. 1 передбачено, що право на звернення 

надається особам, які не є громадянами України і законно знаходяться на її 

території) взагалі суперечать Основному Закону України. 

Все це призводить до зниження ефективності такого засобу захисту прав 

громадян як адміністративне оскарження, що є не припустимим для правової 

країни та потребує вдосконалення. У зв’язку з чим дисертантом в ІІ розділі 

дисертаційного дослідження були запропоновані зміни та доповнення до Закону 

України ««Про звернення громадян», зокрема до ч. 3 ст. 1, ч. 3 ст. 7, ч. 2 ст. 8, ст. 

ст. 17-20. 

Таким чином, актуальним є приведення всього масиву законодавства, яким 

регламентується право на адміністративне оскарження громадян, у відповідність 

одним з одним, всі розбіжності між Законом України «Про звернення громадян» 

та спеціальними актами мають бути усунуті. Необхідно сформувати єдиний підхід 

до процедури адміністративного оскарження, подолання колізій призведе до 

вдосконалення національного законодавства та позитивно вплине на захист прав 

громадян суб’єктами публічної адміністрації. 

По-четверте. На нашу думку, вдосконалення правового захисту прав 

громадян суб’єктами публічної адміністрації в Україні можливе за умови 

прийняття закону про нормативно-правові акти, суб’єктів їх прийняття, їх види та 

ієрархію, порядок їх прийняття, порядок набрання ними чинності тощо. Або 

встановлення нормотворчої процедури в уніфікованому акті про адміністративну 

процедуру. Врегулювання процедури прийняття нормативно-правових актів 

призведе до утвердження та захисту прав і свобод громадян. 

Організаційний захист прав громадян суб’єктами публічної адміністрації 

здійснюється через органи, які можуть бути віднесені до суб’єктів публічної 

адміністрації. 
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У вітчизняному законодавстві немає підходів до розуміння поняття 

«публічна адміністрація», відтак і відсутній перелік органів, які до нього можна 

віднести. 

З проведеного дослідження природи поняття «публічна адміністрація» було 

зроблено висновок, що публічна адміністрація це сукупність органів, наділених 

публічною владою, які виконують адміністративні функції в інтересах суспільства 

з метою приведення у виконання державної політики, спрямованої на 

забезпечення та захист прав громадян. 

З огляду на надану характеристику вважаємо, що до суб’єктів публічної 

адміністрації в Україні можна зарахувати: вищий орган в системі органів 

виконавчої влади – КМУ; центральні органи виконавчої влади – міністерства 

України; служби, агентства, інспекції та інші центральні органи виконавчої влади; 

центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом; національні комісії; 

урядові комітети; місцеві органи виконавчої влади, а також територіальні органи 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влад; органи місцевого 

самоврядування; постійнодіючі робочі органи або структурні підрозділи місцевої 

державної адміністрації або органу місцевого самоврядування – центри надання 

адміністративних послуг; вищий орган у системі органів виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим – Рада міністрів Автономної Республіки Крим; 

громадські об'єднання, інші суб’єкти публічного чи приватного права, які 

виконують адміністративні функції в інтересах суспільства з метою приведення у 

виконання державної політики, спрямованої на забезпечення та захист прав 

громадян. 

Вказаний перелік суб’єктів публічної адміністрації не є вичерпним, адже 

публічне адміністрування здійснюється різними суб’єктами, наділеними різним 

обсягом публічної влади. 

Визначення поняття «суб’єкт публічної адміністрації» на законодавчому 

рівні дозволить зрозуміти, які саме суб’єкти, в залежності від покладених на них 

функцій, належать до публічної адміністрації.  
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Висновки до Розділу 3 

 

1. Зроблено висновок, що інтеграція до ЄС є одним з визначальних 

напрямків зовнішньої політики України, передбачених Конституцією України. 

Звертається увага, що головним завданням, яке зараз стоїть перед нашою 

державою, є апроксимація національного законодавства до законодавства ЄС. 

Вказано, що європейська інтеграція призведе до забезпечення 

результативного захисту прав громадян суб'єктами публічної адміністрації у 

випадку включення до українського законодавства acquis communautarie, яке 

включає в себе законодавчі акти та договори ЄС, принципи та цінності, вироблені 

в ЄС, а також судову практику, спрямоване на регламентацію відносини між 

громадянами та органами публічної адміністрації. 

2. Порівняно підходи до розуміння наукового терміну «public 

administration», який з англійської мови перекладається як публічне 

адміністрування та публічна адміністрація, залежно від правових сімей: англо-

американської або романо-германської (континентальної). 

В англо-американській правовій сім’ї публічне адміністрування 

аналізується через діяльність суб’єктів публічної адміністрації, тобто – 

функціональний підхід (через виконання конкретних функцій). В континентальній 

правовій сім’ї публічна адміністрація розглядається через призму органів, установ 

та посадових осіб, які забезпечують виконання публічної політики, спрямованої 

на реалізацію суспільного інтересу, тобто – інституційний підхід (через 

інституції). Встановлено, що у вітчизняній доктрині дотримуються 

інституційного підходу до розуміння поняття «публічна адміністрація». 

3. Розглянуто законодавство таких зарубіжних країн, як Нідерланди, Естонія 

та Грузія на предмет визначення суб’єкта адміністративної процедури, наділеного 

публічною владою. В АЗАП Нідерландів, Законі Республіки Естонії «Про 

адміністративну процедуру» та ЗАКГ вживається поняття «адміністративний 
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орган», яким може бути будь-яка установа, організація чи особа, яка виконує 

функції публічної влади, спрямовані на реалізацію публічного інтересу. 

Досліджено законодавство Нідерландів, Естонії та Грузії та на предмет 

врегулювання адміністративно-процедурної діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації. З’ясовано, що у вказаних країнах прийнято уніфіковані акти про 

адміністративну процедуру, в яких закріплені принципи адміністративної 

процедури. Принципи адміністративної процедури були розподілені дисертантом 

на дві групи: загальні та спеціальні за критерієм їх спрямованості на захист прав 

громадян суб’єктами публічної адміністрації. В результаті аналізу положень 

Закону Республіки Естонії «Про адміністративну процедуру» та ЗАКГ до 

загальних принципів адміністративної процедури зараховано такі принципи як: 

законність, право на розсуд, гласність, захист персональних даних; до 

спеціальних: принцип пропорційності, право бути вислуханим, право на 

отримання роз’яснень, право на ознайомлення з документами, право на 

представництво, право на оскарження адміністративних актів чи дій 

адміністративного органу. 

З аналізу положень АЗАП Нідерландів виокремлено принципи схожі із 

тими, що закріплені в  Законі Республіки Естонії «Про адміністративну 

процедуру» та ЗАКГ: право на представництво, право бути вислуханим, принцип 

неупередженості адміністративного органу, принципу секретності, принцип 

оскаржуваності. Звернуто увагу на відмінність підходів до принципів 

адміністративної процедури передбачених в акті Нідерландів від тих, що 

містяться в актах Естонії та Грузії. 

4. Встановлено, що в Республіці Естонії прийнято закон «Про державну 

відповідальність» від 02.05.2001 р., яким встановлено порядок захисту та 

відновлення прав громадян порушених при здійсненні повноважень органами 

державної влади та виконанні інших державних обов'язків та відшкодування 

заподіяної шкоди. 
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Висловлено пропозицію щодо прийняття окремого закону про 

відповідальність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових осіб, юридичних осіб, яким делеговані повноваження органами 

виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, їх посадових осіб, які 

виконують адміністративні функції. В такому законі слід визначити засоби 

захисту та відновлення порушених прав громадян, передбачити позасудовий та 

судовий механізми відшкодування матеріальної та моральної шкоди, зазначити 

процедуру звернення громадян за відшкодуванням матеріальної та моральної 

шкоди та розгляду таких звернень. 

5. Досліджено питання захисту прав громадян незалежними інституціями, 

такими як Канцлер юстиції в Республіці Естонії, Національний омбудсмен в 

Нідерландах та Народний захисник (омбудсмен) в Грузії. 

Встановлено, що Канцлер юстиції в Республіці Естонії здійснює нагляду за 

відповідністю правових актів, прийнятих законодавчою та виконавчою гілками 

влади, органами місцевого самоврядування Конституції та законам Естонії.  

На відміну від Естонії, в Нідерландах та Грузії, так само як і в Україні, 

запроваджено інститут Омбудсмена, який здійснює нагляд за дотриманням та 

захистом прав та свобод людини на території країни, вчиняє заходи спрямовані на 

відновлення порушених прав та свобод. 

З’ясовано, що Національний омбудсмен в Нідерландах наділений 

повноваженнями перевіряти, як за власною ініціативою, так і за скаргою 

громадянина, яким чином суб’єкт публічної адміністрації виконує покладені на 

нього обов'язки. 

Зроблено висновок про те, що запровадження інституту Омбудсмена в 

демократичному суспільстві забезпечує контроль за діяльністю суб’єктів 

публічної адміністрації стосовно громадян. 

6. Встановлено неналежний рівень правового регулювання в сфері захисту 

прав громадян суб’єктами публічної адміністрації. 

Запропоновано: 
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‐ закріпити в національному законодавстві визначення терміну 

«публічна адміністрація», 

‐ закріпити на законодавчому рівні принципи діяльності публічної 

адміністрації, спрямовані на захист прав громадян суб'єктами публічної 

адміністрації, 

‐ прийняти закон про адміністративну процедуру, до якого включити 

такі розділи: І – загальні положення; ІІ – учасники адміністративної процедури та 

особи, що сприяють розгляду справи, їх права та обов’язки; ІІІ – адміністративні 

процедури за зверненням фізичних та юридичних осіб; ІV – адміністративні 

процедури за зверненням суб’єкта публічної адміністрації; V – адміністративні 

акти; VІ – адміністративні договори; VІІ – адміністративне оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації; VІІІ – контроль та 

відповідальність учасників адміністративної процедури; ІХ – прикінцеві та 

перехідні положення, 

‐ внести зміни та доповнення до Закону України «Про звернення 

громадян», зокрема до ч. 3 ст. 1, ч. 3 ст. 7, ч. 2 ст. 8, ст. ст. 17-20, 

‐ прийняти закон про нормативно-правові акти або встановити 

нормотворчу процедуру в уніфікованому акті про адміністративну процедуру.  

Запропоновано покращити організаційний захист прав громадян суб’єктами 

публічної адміністрації шляхом визначення на законодавчому рівні суб’єктів, які 

можуть бути зараховані до суб’єктів публічної адміністрації.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення і 

запропоновано вирішення наукового завдання, яке полягає в одержанні наукових 

висновків стосовно організаційно-правових засад захисту прав громадян 

суб’єктами публічної адміністрації. На підставі проведеного дослідження 

сформульовано низку висновків і пропозицій, серед яких: 

1. Запропоновано наступну періодизацію виникнення, становлення та 

розвитку інституту захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації: 1) 

доба Гетьманської держави; 2) доба входження України до складу Російської та 

Австро-Угорської імперії; 3) доба Української Народної Республіки, Української 

держави, Західно-Української Народної Республіки; 4) доба входження України до 

складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік; 5) з моменту проголошення 

незалежності України в 1991 р. та до 2004 р.; 6) введення інституту 

адміністративного судочинства та до сьогодні. 

2. Розкрито сутність поняття «публічної адміністрації», яке охоплює собою 

систему органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, юридичних 

осіб, яким делеговані функції органами виконавчої влади або органами місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб, які виконують адміністративні функції в 

інтересах суспільства, з метою реалізації державної політики, спрямованої на 

забезпечення та захист прав громадян. Зроблено висновок, що до публічної 

адміністрації може бути віднесений будь-який суб’єкт публічного чи приватного 

права, який виконує адміністративні функції в інтересах суспільства, з метою 

реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення та захист прав 

громадян. 

Запропоновано класифікацію принципів діяльності публічної адміністрації 

за критерієм спрямованості їх дії на захист прав громадян, а саме на загальні: 

принцип верховенства права, принцип зв'язаності публічної адміністрації 

правовим законом, принцип рівності, або принцип недискримінації, принцип 
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захисту законних очікувань, або обов'язок публічної адміністрації діяти 

справедливо, принцип пріоритету прав та інтересів громадян, принцип захисту 

персональних даних, та організаційні: право бути вислуханим, право громадянина 

бути проінформованим, обов'язок суб'єкта публічної адміністрації викласти 

підстави для прийняття рішення, принцип співмірно запитуваних документів, 

принцип своєчасності, принцип оскаржуваності. 

3. З’ясовано, що Кабінет Міністрів України та центральні органи виконавчої 

влади несуть відповідальність за захист прав громадян, досліджено їх 

повноваження. Досліджено місце органів місцевого самоврядування в системі 

суб’єктів публічної адміністрації, та їх повноваження, виконання яких 

перетворюється на захист прав громадян в практичній площині. 

4. Доведено, що адміністративно-процедурна діяльність має ґрунтуватись на 

принципах. Сформовано критерій для поділу принципів адміністративної 

процедури на групи, а саме: спрямованість дії принципів на захист прав громадян. 

До загальних принципів адміністративної процедури зараховано: 1) принцип 

верховенства права; 2) принцип зв'язаності публічної адміністрації правовим 

законом; 3) принцип рівності, або принцип недискримінації; 4) принцип гласності 

та відкритості; 5) принцип захисту законних очікувань, або обов'язок публічної 

адміністрації діяти справедливо; 6) принцип захисту персональних даних; 7) 

принцип правової визначеності. До спеціальних принципів адміністративної 

процедури віднесено: 1) принцип ефективності; 2) принцип презумпції 

правомірності дій та вимог особи; 3) принцип пропорційності; 4) принцип 

«мовчазної згоди»; 5) принцип заборони зловживання формальними вимогами; 6) 

допомога і представництво; 7) зазначення засобів правового захисту; 8) 

організаційні принципи діяльності публічної адміністрації, а саме 8.1.) право бути 

вислуханим; 8.2.) право бути проінформованим; 8.3.) обов'язок викласти підстави 

для прийняття рішення; 8.4.) принцип співмірно запитуваних документів; 8.5.) 

принцип своєчасності; 8.6.) принцип оскаржуваності. Вперше запропоновано 

включити до переліку принципів адміністративної процедури організаційні 



220 
 

      
 

принципи діяльності публічної адміністрації, які слугують основою для 

забезпечення та захисту прав громадян органами публічної адміністрації. 

5. Визначено, що в законах України встановлюється основа взаємодії 

суб’єктів публічної адміністрації з громадянами: їх статус, принципи діяльності, 

повноваження (права та обов’язки), способи взаємодії з громадянами, 

відповідальність тощо. Через підзаконну діяльність суб’єктів публічної 

адміністрації забезпечується дотримання та виконання законів України та 

встановлюються додаткові норми спрямовані на деталізацію законодавчих 

положень. 

Висловлено пропозицію про прийняття закону України про нормативно-

правові акти, суб’єктів їх прийняття, їх види та ієрархію, порядок їх прийняття, 

набрання ними чинності тощо.  

6. Сформульовано визначення поняття «адміністративна процедура» як 

врегульованого адміністративно-процедурними нормами порядку вчинення 

послідовних дій суб’єктами публічної адміністрації для розгляду та розв’язання 

індивідуальних справ фізичних та юридичних осіб з метою забезпечення та 

захисту їх прав та свобод. 

З’ясовано, що належна адміністративна процедура це послідовні, чітко 

регламентовані дії, яких має дотримуватись кожен орган публічної адміністрації 

та будь-який державний службовець. Зроблено висновок про доцільність 

прийняття закону про адміністративну процедуру з метою встановлення єдиних 

правил для взаємодії органів публічної адміністрації (їх посадових осіб) з 

громадянами, зі збереженням дії спеціального законодавства, яке має бути 

приведене у відповідність до такого закону. 

7. Надано визначення «адміністративного оскарження» як позасудового 

засобу  захисту порушених прав, свобод та інтересів громадян, який передбачає 

подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність органів  публічної адміністрації 

(їх посадових осіб) до вищестоящих органів (їх посадових осіб), або до 

альтернативних утворень, які зобов’язані розглянути та вирішити питання, 
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порушені у скарзі.  

З метою усунення виявлених прогалин  у Законі України «Про звернення 

громадян», запропоновано внесення змін і доповнень:  

‐ ч. 3 ст. 1 викласти у новій редакції: «Особи, які не є громадянами 

України, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо 

інше не передбачено міжнародними договорами»; 

‐ ч. 1 ст. 3 викласти у новій редакції: «Під зверненнями громадян слід 

розуміти викладені в письмовій, або усній, або електронній формі пропозиції 

(зауваження), заяви (клопотання), скарги, петиції.»; 

‐ друге речення ч. 3 ст. 3 викласти в новій редакції: «Клопотання – 

письмове або електронне звернення з проханням про визнання за особою 

відповідного статусу, прав чи свобод тощо.»; 

‐ ст. 3 доповнити частиною 5 такого змісту: «Петиція – це звернення 

громадян, викладене в письмовій або електронній формі, із пропозицією 

(зауваженням), заявою (клопотанням), скаргою до Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування, яке 

розглядається у порядку, встановленому цим Законом, за умови збору на його 

підтримку не менш як 25000 підписів громадян протягом не більше трьох місяців 

з дня оприлюднення петиції.»; 

‐ ч. 4 ст. 5 викласти в новій редакції: «Звернення може бути усним, або 

письмовим, або електронним.»; 

‐ у ч. 6 ст. 5 видалити друге речення: «Письмове звернення також може 

бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку 

(електронне звернення).»; 

‐ у ч. 7 ст. 5 видалити третє та четверте речення: «В електронному 

зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику 

може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. 

Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного 

звернення не вимагається.»; 
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‐ ст. 5 доповнити частиною 8 такого змісту: «Електронне звернення 

викладається громадянином через офіційний веб-сайт Президента України, органу 

державної влади, місцевого самоврядування, об'єднання громадян, підприємства, 

установи, організації незалежно від форм власності, засобів масової інформації, 

посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків, якому воно 

адресоване; а в разі збору підписів на підтримку електронної петиції – через веб-

сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку 

електронної петиції. Електронні звернення оформлюються із дотриманням вимог, 

встановлених цим Законом, для письмових звернень. В електронному зверненні 

також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути 

надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Обов’язковим 

реквізитом електронного звернення є електронний цифровий підпис заявника.», 

відповідно змінити нумерацію наступних пунктів; 

‐ ч. 1 ст. 8 викласти в новій редакції: «Письмове або електронне 

звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а 

також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і 

розгляду не підлягає. Електронне звернення, яке не містить у собі електронний 

цифровий підпис заявника також визнається анонімним і розгляду не підлягає.»; 

‐ внести зміни в ч. 4 ст. 15, абзац 7 п. 1 ст. 18, абзац 8 п. 1 ст. 18, абзац 7 

ч. 1 ст. 19, ч. 2 ст. 20, ч. 4 ст. 22, додавши положення про електронну форму 

зв’язку між громадянами та суб’єктами, яким було адресовано звернення; 

‐ внести зміни до ч. 3 ст. 7, ч. 2 ст. 8, ст. 17, ч. 1 ст. 19, ст. 20, замінивши 

поняття «термін» на поняття «строк» з огляду на те, що поняттям «строк» 

визначається період часу, по закінченню якого має бути вчинена дія чи настане 

подія; 

‐ ч. 3 ст. 17 замінити на ч. 5 ст. 17, та доповнити ст. 17 ч. 3 та ч. 4 такого 

змісту: «Поважними причинами пропуску строку на подання скарги можуть бути 

визнані наступні обставини: - перебування особи, яка звертається зі скаргою, за 

межами України; - перебування особи, яка звертається зі скаргою, у плаванні на 
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морських суднах за кордоном України у складі команди (екіпажу) таких суден; - 

перебування особи, яка звертається зі скаргою, у місцях позбавлення волі за 

вироком суду; - обмеження свободи пересування особи, яка звертається зі 

скаргою, у зв'язку з її ув'язненням чи полоном на території інших держав або 

внаслідок інших обставин непереборної сили; - визнання перебування особи, яка 

звертається зі скаргою, за рішенням суду безвісно відсутньою або перебування її у 

розшуку у випадках, передбачених законом; - особа, яка звертається зі скаргою, 

мала тяжку хворобу; - у рішенні державного органу, органу місцевого 

самоврядування, посадової особи, на яке подано скаргу, не вказаний строк для 

його оскарження, орган, до якого таке рішення може бути оскаржене, та засоби 

юридичного захисту; - докази, якими особа, яка звертається зі скаргою, мала намір 

обґрунтувати скаргу, були пошкоджені або знищенні через незалежні від неї 

обставини і такій особі знадобився час для їх відновлення; - інші причини, які 

можуть бути визнані поважними органом чи посадовою особою, що розглядає 

скаргу. 

Будь-яка з причин пропуску строку на подання скарги, яка особою, яка 

звертається зі скаргою, заявляється як поважна, повинна бути підтверджена 

документально»; 

‐ ст. 18 доповнити правом скаржника бути вислуханим до моменту 

прийняття рішення за результатом розгляду скарги; 

‐ ст. 19 доповнити обов’язком органів державної влади і місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, 

об'єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових 

осіб вказувати правові підстави для прийняття рішення; 

‐ ч. 1 ст. 20 викласти у новій редакції: «Звернення розглядаються і 

вирішуються у строк не більше 10 робочих днів від дня їх надходження, а ті, які 

потребують додаткового вивчення, – 20 робочих днів від дня їх надходження. 

Якщо протягом 10 робочих днів вирішити порушені у зверненні питання 

неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або 
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його заступник повідомляє особі, яка подала звернення, про продовження строку 

розгляду звернення до 20 робочих днів із зазначенням підстав для прийняття 

такого рішення». 

8. Зроблено висновок, що інтеграція до Європейського Союзу є одним з 

визначальних напрямків зовнішньої політики України, передбачених 

Конституцією України. Покращення ефективності захисту прав громадян 

суб'єктами публічної адміністрації можливе у випадку включення до 

національного законодавства acquis communautarie, яке включає в себе законодавчі 

акти та договори Європейського Союзу, принципи та цінності, вироблені в 

Європейському Союзі, а також судову практику, спрямовані на регламентацію 

відносини між громадянами та органами публічної адміністрації. 

9. З’ясовано, що питанням адміністративної процедури та 

адміністративного оскарження в Республіці Естонії присвячений окремий Закон 

«Про адміністративну процедуру» від 06.06.2001 р., в Нідерландах порядок видачі 

індивідуальних адміністративних актів (розпоряджень) адміністративними 

органами врегульований в Акті із загального адміністративного права від 

04.06.1992 р., в Грузії прийнято єдиний нормативно-правовий акт про 

адміністративну процедуру, а саме «Загальний адміністративний кодекс Грузії» 

від 25.06.1999 р.  

10. Досліджено напрями вдосконалення національного законодавства, 

зокрема,  в частині відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за завдання 

шкоди громадянину незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю. Висловлено 

пропозицію про врахування досвіду Республіки Естонії щодо прийняття 

нормативно-правового акту про відповідальність суб’єктів публічної адміністрації 

шляхом прийняття закону, в якому будуть закріпленні засоби захисту та 

відновлення порушених прав громадян, встановлення позасудового та судового 

механізмів відшкодування матеріальної та моральної шкоди, визначення 

процедури звернення громадян за відшкодуванням матеріальної та моральної 

шкоди та розгляду таких звернень. 



225 
 

      
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу : Закон України від 18.03.2004 р. № 1629-IV / 

Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15 (дата звернення: 03.02.2019). 

2. Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР / Верховна Рада 

України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата 

звернення: 26.10.2019). 

3. Лазур Я. В. Забезпечення прав і свобод громадян України у сфері 

публічного управління: адміністративно-правовий механізм : монографія. Ін-т 

законодавства Верховної Ради. Київ : Четверта хвиля, 2010. 284 с.  

4. Заворотченко Т. М. Конституційно-правові гарантії прав і свобод 

людини й громадянина в Україні : монографія. Дніпропетровськ : Вид-во 

Дніпропетр. нац. ун-ту, 2007. 256 с. 

5. Колодій А. М. Права людини і громадянина в Україні : навч. посіб. 

Київ : Юрінком Інтер, 2004. 332 с. 

6. Договори і постанови прав і свобод військових між Ясновельможним 

Його Милості паном Пилипом Орликом, новообраним гетьманом Війська 

Запорізького, і між генеральними особами, полковниками і тим же Військом 

Запорізьким з повною згодою з обох сторін, затверджені при вільному обранні 

формальною присягою від того ж Ясновельможного Гетьмана / Верховна Рада 

України : офіц. веб-портал. URL: 

http://gska2.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1710.html (дата звернення: 26.10.2019). 

7. Іванов В. М. Історія держави і права України : навчальний посібник. 

Київ : Атіка, 2007. 728 с. 



226 
 

      
 

8. (ІІІ) Універсал Української Центральної Ради / Верховна Рада України 

: офіц. веб-портал. URL: http://gska2.rada.gov.ua/site/const/universal-3.html (дата 

звернення: 26.10.2019). 

9. Універсал Української Центральної Ради (IV) : від 09.01.1918 р. / 

Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001300-18 (дата звернення: 26.10.2019). 

10. Конституція Української Народньої Республіки (Статут про державний 

устрій, права і вільності УНР) : від 29.04.1918 р. / Верховна Рада України : офіц. 

веб-портал. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002300-18 (дата звернення: 

26.10.2019). 

11. Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських 

земель бувшої австро-угорської монархії : від 13.11.1918 р. / Верховна Рада 

України : офіц. веб-портал. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0009300-18 

(дата звернення: 26.10.2019). 

12. Конституція Української Соціялістичної Радянської Республіки : від 

10.03.1919 р. / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001316-19 (дата звернення: 26.10.2019). 

13. Конституція (основний закон) Української соціялістичної радянської 

республіки : від 15.05.1929 р. / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

http://gska2.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1929.html (дата звернення: 26.10.2019). 

14. Конституція (основний закон) Української Радянської Соціалістичної 

Республіки : від 30.01.1937 р. / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

http://static.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1937.html (дата звернення: 26.10.2019). 

15. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної 

Республіки : від 20.04.1978 р. № 888-IX / Верховна Рада України : офіц. веб-

портал. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-09/ed19780420 (дата 

звернення: 26.10.2019). 

16. Конституція (Основний Закон) України : від 20.04.1978 р. № 888-IX (зі 

змінами внесеними станом на 10.12.1995 р.) / Верховна Рада України : офіц. веб-



227 
 

      
 

портал. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-09/ed19951210 (дата 

звернення: 26.10.2019). 

17. Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування. Львів : Літопис, 2002. 

196 с. 

18. Авер’янов В. Б. Реформування українського адміністративного права: 

ґрунтовний привід для теоретичної дискусії. Право України. 2003. № 5. С. 117-119.  

19. Коліушко І., Тимощук В. Реформа публічної адміністрації на 

місцевому та регіональному рівнях як один з напрямів адміністративної реформи. 

Проблеми трансформації територіальної організації влади : зб. матеріалів та 

док. / наук. ред. М. Пухтинський. Київ, 2005. С. 254–261. 

20. Колпаков В. К. Предмет адміністративного права: сучасний вимір. 

Юридична Україна. 2008. № 3. С. 33 – 38. 

21. Колпаков В. К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-

деліктне право) : навч. посіб. Київ : Юрінком Iнтер, 2008. 256 с. 

22. Пухтецька А. А. «Європейський адміністративний простір» як новела 

української адміністративно-правової науки: понятійно-термінологічна 

характеристика. Юридична Україна. 2006. № 8. С.41–45. 

23. Галунько В. В., Олефір В. І., Пихтін М. П. та ін. Адміністративне 

право України в сучасних умовах (виклики початку ХХІ століття) / за ред. В.В. 

Галунька. Херсон, 2010. 376 с. 

24. Реформа публічної адміністрації в Україні в запитаннях та відповідях / 

уклад. Н. Нижник, Л. Прокопенко. Київ : б.в., б.р. 48 с. 

25. Джафарова О. В. Дозвільна діяльність органів публічної адміністрації 

в Україні: питання теорії та практики : монографія. Харків : Диса плюс, 2015. 688 

с. 

26. Друцул Т. І. Органи публічної адміністрації як суб’єкти 

адміністративного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Ірпінь, 

2015. 19 с. 



228 
 

      
 

27. Бєлінгіо В. О. Окремі питання діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації в сфері захисту прав громадян. Адміністративне право і процес. 

2016. №3(17). С. 43-53. 

28. Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Загальне адміністративне право: навч. 

посіб. / за заг. ред. Р.С. Мельника. Київ : Ваіте, 2014. 376 с. URL: 

https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/358156?download=true (дата 

звернення: 15.02.2020). 

29. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 

2747-IV / Верховна Рада України : офіц. веб-портал.  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (дата звернення: 27.10.2019). 

30. Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. 

Адміністративне право України. Повний курс : підручник. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 

2018. 446 с.  

31. Берестовський І. Захист прав людини і громадянина як функція 

української держави. Науковий вісник НАВС. 2011. № 4. С. 124–131. 

32. Соколенко О. Л. Захист прав громадян як основна функція правової 

держави. Часопис Київського університету права. 2013. № 2. С. 118-121. 

33. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Москва 

: Издат. Русский язык, 1999. Т.3. 555 с. 

34. Сучасний тлумачний словник української мови: 50 000 слів / за заг. 

ред. В. В. Дубічинського. Харків : ВД «ШКОЛА», 2006. 832 с. 

35. Пухтецька А. А. Європейські принципи адміністративного права : 

монографія / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. Київ : Інститут держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України, 2012. 237 с. 

36. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове 

забезпечення реалізації та захисту : монографія / Кол. авт.; за заг. ред. В.Б. 

Авер’янова. Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2008. 588 с. 

37. Marc Gramberger. Citizens as Partners. OECD Handbook on Information, 

Consultation and Public Participation in policy-making. Governance. Paris : OECD, 



229 
 

      
 

2001. 113 p. URL: https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Citizens-as-

Partners-OECD-Handbook.pdf (дата звернення: 09.02.2020). 

38. Recommendation CM/Rec(2007)7 of the Committee of Ministers to 

member states on good administration : Council of Europe, 20 June 2007. URL: 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1155877&Site=CM (дата звернення: 09.02.2020). 

39. Лахижа М. І. Модернізація публічної адміністрації: теоретичні та 

практичні аспекти : монографія. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. 289 с. 

40. Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток: 

монографія / за заг. ред. А. В. Толстоухова, Н. Р. Нижник, Н. Т. Гончарук. 

Дніпропетровськ : Монолит, 2010. 400 с. 

41. Ефективна публічна адміністрація (довідник для міністрів) / автори-

упорядники І. Коліушко, В. Тимощук. Київ, 2006. 32 с. 

42. Мельник Р. Інститут принципів адміністративного права у системі 

Загального адміністративного права України. Публічне право. 2012. №3(7). С. 51-

60. URL: http://www.yourfuture.org.ua/ua/pb/2012/7/Melnyk.pdf (дата звернення: 

16.11.2019). 

43. Diana-Urania Galetta, Herwig C. H. Hofmann, Oriol Mir Puigpelat, 

Jacques Ziller. The General Principles of EU Administrative Procedural Law. In-depth 

analysis for the JURI Committee. European Parliament. Brussels. 2015, 22 р. URL: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/519224/IPOL_IDA%2820

15%29519224_EN.pdf (дата звернення: 16.02.2020). 

44. Nolte G. General Principles of German and European Administrative Law - 

A Comparison in Historical Perspective.  The Modern Law Review. 1994. Vol. 57, No. 

2. Р. 191-212. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1468-

2230.1994.tb01932.x (дата звернення: 09.02.2020). 

45. The Eclipse of the Legality Principle in the European Union. Kluwer Law 

International BV, The Netherlands. 2011. URL: 

https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/812172/Brouwer+ER+-

+Ch+14+Legality+and+date+protection.pdf (дата звернення: 15.02.2020). 



230 
 

      
 

46. Resolution (77) 31 on the Protection of the Individual in Relation to the 

Acts of Administrative Authorities : Council of Europe: Committee of Ministers, 28 

September 1977. URL: http://www.refworld.org/docid/5a4caf0a4.html (дата 

звернення: 15.02.2020). 

47. Herwig C.H. Hofmann General Principles of EU law and EU 

administrative law. European Union Law, Oxford University Press. Oxford. 2014. URL: 

https://orbilu.uni.lu/bitstream/10993/13996/1/book%20-%20eu%20law%20-

%20ch%208%20-%20HOFMANN.pdf (дата звернення: 15.02.2020). 

48. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27.02.2014 

р. № 794-VII / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18 (дата звернення: 16.11.2019). 

49. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. № 3852-XII / Верховна Рада 

України : офіц. веб-портал. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12 (дата 

звернення: 16.11.2019). 

50. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI / 

Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17 (дата звернення: 16.11.2019). 

51. Про оборону України : Закон України від 06.12.1991 р. № 1932-XII / 

Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12 (дата звернення: 16.11.2019). 

52. Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення : Закон 

України від 10.01.2002 р. № 2918-III / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2918-14#n10 (дата звернення: 16.11.2019). 

53. Про землеустрій : Закон України від 22.05.2003 р. № 858-IV / Верховна 

Рада України : офіц. веб-портал. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15 

(дата звернення: 16.11.2019). 

54. Про теплопостачання : Закон України від 02.06.2005 р. № 2633-IV / 

Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2633-15 (дата звернення: 16.11.2019). 



231 
 

      
 

55. Про ціни і ціноутворення : Закон України від 21.06.2012 р. № 5007-VI / 

Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5007-17 (дата звернення: 16.11.2019). 

56. Про засади державної регіональної політики : Закон України від 

05.02.2015 р. № 156-VIII / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19 (дата звернення: 16.11.2019). 

57. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 

26.11.2015 р. № 848-VIII / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19 (дата звернення: 16.11.2019). 

58. Про протимінну діяльність в Україні : Закон України від 06.12.2018 р. 

№ 2642-VIII / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2642-19 (дата звернення: 16.11.2019). 

59. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 

17.03.2011 р. № 3166-VI / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17 (дата звернення: 16.11.2019). 

60. Про охорону праці : Закон України від 14.10.1992 р. № 2694-XII / 

Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12 (дата звернення: 16.11.2019). 

61. Про туризм : Закон України від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР / Верховна 

Рада України : офіц. веб-портал. URL: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/324/95-

%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 16.11.2019). 

62. Про захист населення від інфекційних хвороб : Закон України від 

06.04.2000 р. № 1645-III / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14 (дата звернення: 16.11.2019). 

63. Про затвердження Положення про Міністерство розвитку громад та 

територій України : постанова Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 р. № 197 

/ Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/197-2014-%D0%BF (дата звернення: 

16.11.2019). 



232 
 

      
 

64. Про Державну фіскальну службу України : постанова Кабінету 

Міністрів України від 21.05.2014 р. № 236 / Верховна Рада України : офіц. веб-

портал. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-%D0%BF (дата 

звернення: 16.11.2019). 

65. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України : 

постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 р. № 228 / Верховна Рада 

України : офіц. веб-портал. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-

%D0%BF (дата звернення: 16.11.2019). 

66. Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення і 

радіомовлення України : постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 р. 

№ 341 / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341-2014-%D0%BF (дата звернення: 

16.11.2019). 

67. Про затвердження Положення про Міністерство соціальної політики 

України : постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 423 / 

Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/423-2015-%D0%BF (дата звернення: 

16.11.2019). 

68. Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію 

України : постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 р. № 275 / 

Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF (дата звернення: 

16.11.2019). 

69. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 09.04.1999 р. № 

586-XIV / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14 (дата звернення: 03.02.2020). 

70. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 

24.04.2018 р. у справі № 826/5661/16. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/73603027 (дата звернення: 16.11.2019). 



233 
 

      
 

71. Постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 

11.09.2018 р. у справі № 826/5661/16. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/76473219 (дата звернення: 16.11.2019). 

72. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 

07.02.2018 р. у справі № 826/7823/16. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/72280756 (дата звернення: 16.11.2019). 

73. Постанова  Київського апеляційного адміністративного суду від  

24.07.2018 р. у справі № 826/7823/16. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/75510247 (дата звернення: 16.11.2019). 

74. Постанова Верховного Суду від 24.10.2018 р. у справі № 826/7823/16. 

URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/77375050 (дата звернення: 16.11.2019). 

75. Постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 

29.06.2017 р. у справі № 826/12123/16.  URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/67481245 (дата звернення: 16.11.2019). 

76. Постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 

04.07.2018 р. у справі № 826/12123/16. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/75172804 (дата звернення: 16.11.2019). 

77. Постанова Верховного Суду від 20.12.2018 р. у справі № 826/12123/16. 

URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/78808078 (дата звернення: 16.11.2019). 

78. Постанова Миколаївського окружного адміністративного суду від 

26.01.2015 р. у справі № 814/3621/14. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/42557874 (дата звернення: 16.11.2019). 

79. Ухвала Одеського апеляційного адміністративного суду від 17.05.2016 

р. у справі № 814/3621/14. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/57895273 (дата 

звернення: 16.11.2019). 

80. Постанова Верховного Суду від 21.06.2018 р. у справі № 814/3621/14. 

URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74870853 (дата звернення: 16.11.2019). 



234 
 

      
 

81. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 

26.09.2018 р. у справі № 826/15466/16. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/77746317 (дата звернення: 16.11.2019). 

82. Постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 

16.01.2019 р. у справі № 826/15466/16. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/79228975 (дата звернення: 16.11.2019). 

83. Постанова Верховного Суду від 15.08.2019 р. у справі № 826/15466/16. 

URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/83737048 (дата звернення: 16.11.2019). 

84. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 

р. № 280/97-ВР / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#n20 (дата звернення: 

16.11.2019). 

85. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III / Верховна Рада 

України : офіц. веб-портал. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (дата 

звернення: 16.11.2019).  

86. Про основи містобудування : Закон України від 16.11.1992 р. № 2780-

XII / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2780-12 (дата звернення: 16.11.2019). 

87. Про відходи : Закон України від 05.03.1998 р. № 187/98-ВР / Верховна 

Рада України : офіц. веб-портал. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-

%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 16.11.2019). 

88. Про благоустрій населених пунктів : Закон України від 06.09.2005 р. 

№ 2807-IV / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15 (дата звернення: 16.11.2019). 

89. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII / Верховна 

Рада України : офіц. веб-портал. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

(дата звернення: 16.11.2019). 

90. Діхтієвський П. В. Захист прав, свобод та законних інтересів громадян 

України у процесі здійснення правоохоронної діяльності : монографія / В. М. 



235 
 

      
 

Безчастний, В. П. Філонов, О. В. Філонов, М. В. Коваль, І. В. Кременовська, В. М. 

Суботін; за заг. ред. В. П. Діхтієвського. Донецьк : Ноулідж, 2009. 219 с. 

91. Адміністративна процедура : конспект лекцій / за заг. ред. І. В. Бойко. 

Харків : Право, 2017. 132 с. 

92. Криворучко І. В. Визначення поняття принципів адміністративної 

процедури в науці державного управління. Вісник Національної академії 

державного управління при Президентові України. 2016. №1 (80). С. 20-25. URL: 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMA

GE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vnaddy_2016_1_5.pdf (дата 

звернення: 15.02.2020). 

93. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний 

досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В. П. Тимощук. Київ : Факт, 

2003. 496 с.  

94.  Лагода О. С. Адміністративна процедура: теорія і практика 

застосування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національний 

університет ДПС України. Ірпінь, 2007. 21 с. 

95. Соловйова О. М. Принципи адміністративної процедури. Вісник 

Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. 2011. № 988. Вип.10. 

С. 149-155. (Серія «Право»). URL: 

http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/1770/1/Solovjova_1.pdf (дата 

звернення: 15.02.2020). 

96. Криворучко І. В. Класифікація принципів адміністративної процедури 

та її застосування наукою державного управління. Наук. вісн. Акад. муніцип. упр.: 

зб. наук. пр. Серія «Управління» / За заг. ред. О.І. Дація. Київ: АМУ. 2016. Вип. 1. 

С. 64-74. 

97. Губерська Н. Л. Основні принципи організації та реалізації 

адміністративних процедур. Публічне право. 2015. № 1 (17). С. 48-56. URL: 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-



236 
 

      
 

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMA

GE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pp_2015_1_8.pdf (дата 

звернення: 15.02.2020). 

98. Адміністративне право України. Академічний курс. Підручник : у 2 т. 

Т. 1. Загальна частина. / Ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова). Київ : Юрид. думка, 

2004. 584 с. 

99. Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навч. посіб. Київ : 

Атіка, 2008. 624 с. 

100. Бєлінгіо В. О. Значення основоположних принципів адміністративної 

процедури для забезпечення захисту прав громадян суб’єктами публічної 

адміністрації. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 

2019. №1. С. 77-87. 

101. Проект Закону про адміністративну процедуру від 28.12.2018 р. № 

9456. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=65307&pf35401=473812 

(дата звернення: 15.02.2020). 

102. Проект Адміністративно-процедурного кодексу України від 03.12.2012 

р. № 11472. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=44893&pf35401=238641 

(дата звернення: 15.02.2020). 

103. Криворучко І. В. Конституційно-правові принципи адміністративної 

процедури в Україні. Державне управління та місцеве самоврядування. 2016. Вип. 

2 (29). С. 33-39. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2016/2016_02(29)/6.pdf 

(дата звернення: 15.02.2020). 

104. Аверянов В. Б. Принцип верховенства права у сфері виконавчої влади 

: питання теорії та практики реалізації. Право України. 2010. № 2. С. 72-79. 

105. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 р. № 

1402-VIII / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 (дата звернення: 15.02.2020). 



237 
 

      
 

106. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні : Закон 

України від 06.09.2012 р. № 5207-VI / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17 (дата звернення: 03.02.2020). 

107. Публічне урядування, права людини і демократія: регіональний зріз 

євроінтеграції : монографія / за заг. ред. М. В. Савчина. Ужгород : Говерла, 2015. 

320 с. 

108. Административное право Украины : учебник [для студ. высш. учеб. 

заведений юрид. спец.] / под. ред. проф. Ю. П. Битяка. Харьков : Право, 2003. 576 

с. 

109. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та 

практики / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. Київ : Факт, 2003. 384 с. 

110. The draft law of The Republic of Kazakhstan «On administrative 

procedures» (new edition).  URL: 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-

REF(2017)009-e (дата звернення: 16.02.2020). 

111. Лоюк І. А. Принципи адміністративної процедури у зарубіжному та 

вітчизняному законодавстві та їх вплив на процедури реєстрації банків в Україні. 

Часопис Київського університету права. 2015. № 4. С. 118-123. URL: http://irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMA

GE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Chkup_2015_4_27.pdf (дата 

звернення: 16.02.2020). 

112. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : Підручник. Київ : Алерта ; ЦУЛ, 

2011. 524 с. 

113. Загальна теорія держави і права / за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. 

АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. 

Петришина. Харків: Право, 2010. 584 с. 

114.  М. С. Кельман, О. Г. Мурашин Загальна теорія держави і права: 

Підручник. Київ : Кондор, 2006. 477 с. 



238 
 

      
 

115. Теорія держави і права : навч. посіб. / А. В. Старостюк, М. В. 

Кармаліта ; за заг. ред. А. Є. Шевченка. Ірпінь : Університет ДФС України, 2017. 

258 с. 

116. Ведєрніков Ю. А., Папірна А. В. Теорія держави і права: навч. посіб. 

Київ : Знання, 2008. 333 с.  

117. Проект Закону про нормативні правові акти в Україні від 29.03.1995 р. 

URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=19610 (дата звернення: 

03.02.2020). 

118. Проект Закону про нормативні правові акти в Україні від 11.12.1997 р. 

URL:  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=12&pf35401=13229 (дата 

звернення: 30.04.2020). 

119. Про Закон України «Про нормативно-правові акти» : постанова 

Верховної Ради України від 05.04.2001 р. № 2369-III / Верховна Рада України : 

офіц. веб-портал. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2369-III (дата 

звернення: 30.04.2020). 

120. Проект Закону про нормативно-правові акти від 14.01.2008 р. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=1343&skl=7 (дата звернення: 

30.04.2020).  

121. Проект Закону про нормативно-правові акти від 21.01.2008 р. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=31416&pf35401=115245 

(дата звернення: 30.04.2020). 

122. Веб-сайт Верховної Ради України. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=31416 (дата звернення: 

30.04.2020). 

123. Проект Закону про нормативно-правові акти від 01.12.2010 р. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=39123 (дата звернення: 

03.02.2020). 



239 
 

      
 

124. Проект Закону про нормативно-правові акти від 15.12.2010 р. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=39235 (дата звернення: 

03.02.2020). 

125. Проект Закону про нормативно-правові акти від 12.12.2012 р. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=0922&skl=8 (дата звернення: 

03.02.2020). 

126. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави : навч. 

посіб. Львів : Край, 2007. 192 с. 

127. Про Антимонопольний комітет України : Закон України від 26.11.1993 

р. № 3659-XII / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12 (дата звернення: 03.02.2020). 

128. Про Фонд Державного майна України :  Закон України від 09.12.2011 

р. № 4107-VI / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4107-17 (дата звернення: 03.02.2020). 

129. Про звернення громадян : Закон України від 02.10.1996 р. № 393/96-

ВР / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 

03.02.2020). 

130. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань :  Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV / Верховна 

Рада України : офіц. веб-портал. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15 

(дата звернення: 03.02.2020). 

131. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 р. 

№ 2939-VI / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 (дата звернення: 03.02.2020). 

132. Про адміністративні послуги :  Закон України від 06.09.2012 р. № 

5203-VI / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17 (дата звернення: 03.02.2020). 



240 
 

      
 

133. Про ліцензування видів господарської діяльності : Закон України від 

02.03.2015 р. № 222-VIII / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19 (дата звернення: 03.02.2020). 

134. Про виконавче провадження : Закон України від 02.06.2016 р. № 1404-

VIII / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19 (дата звернення: 03.02.2020). 

135. Алексеев С. С. Общая теория права : учебник. Москва : ТК «Велби» : 

Проспект, 2008. 576 с. 

136. Словник української мови : в 11 т. / АН УРСР. Інститут мовознавства / 

за ред. І. К. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1970-1980. Т. 7. 

137. Афанасьєв К. К. Адміністративно-правовий захист прав громадян : 

навч.-метод. пос. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. 280 с. 

138. Фролов Ю. М. Адміністративні процедури: зміст та особливості. 

Форум права. 2013. № 3. С. 692-698. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMA

GE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2013_3_114.pdf 

(дата звернення: 24.02.2020). 

139. Силайчев М. В. Правовая теория и практика административной 

процедуры : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / Московская 

государственная юридическая академия им. О. Е. Кутафина. Москва, 2009. 27 с. 

URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01003471476#?page=1 (дата звернення: 24.02.2020). 

140. Овчарук С. С. Адміністративні процедури в умовах формування 

правової держави: проблеми теорії та практики реалізації : монографія. Київ : 

НУБіП України, 2014 р. 355 с. 

141. Астахов Д. С. Кодифікація адміністративно-процедурного 

законодавства України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Запорізький 

національний університет. Запоріжжя, 2011. 17 с. 



241 
 

      
 

142. Туркова О. К. Правова природа процедур надання адміністративних 

послуг в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національний 

юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2017. 20 с. 

143. Адміністративне право України. Загальне адміністративне право: 

навчальний посібник /  за ред. проф. В. В. Галунька. Херсон: Д. С. Грінь, 2015. Т. 

1. 272 с. 

144. Саунін Р. Д. Адміністративні процедури в системі реалізації владної 

компетенції публічної адміністрації. Наукові записки Кіровоградського 

державного університету імені Володимира Винниченка. 2017. Вип. 2. С. 105-109. 

(Серія «Право»). URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMA

GE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/snslnnp_2017_2_22.pdf (дата 

звернення: 24.02.2020). 

145. Джафарова М. В. Адміністративні процедури прийняття та реалізації 

управлінських рішень органів внутрішніх справ у відносинах з населенням: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 

2008. 20 с. 

146. Белингио В. Защита прав граждан публичной администрацией через 

систематизацию административно-процедурного законодательства Украины. 

Legea si viata. 2019. №11\2. С. 12-15. 

147. Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адміністративний процес 

України : навчальний посібник. Київ : Прецедент, 2007. 531 с. 

148. Миколенко О. І. Місце адміністративного процедурного права в 

системі юридичних знань та системі права України: автореф. дис. ... д-ра юрид. 

наук: 12.00.07 / Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2011. 36 с. 

149. Administrative procedures in EU member states. Conference on Public 

Administration Reform and European Integration. Budva, Montenegro. 26-27 March 

2009. URL: http://www.sigmaweb.org/publications/42754772.pdf (дата звернення: 

24.02.2020). 



242 
 

      
 

150. Школик А. М. Моделі систематизації адміністративно-процедурного 

законодавства. Вісник Львівського університету. 2016. Вип. 64. С. 111-118. (Серія 

юридична). URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMA

GE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vlnu_yu_2016_64_15.pdf (дата 

звернення: 24.02.2020). 

151. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV / Верховна Рада 

України : офіц. веб-портал. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата 

звернення: 03.02.2020). 

152. Тимощук В.П. Адміністративні акти: процедура прийняття та 

припинення дії: Монографія. Київ : Конус-Ю, 2010. 296 с. 

153. Циганов О. Г. Адміністративне оскарження як важливий засіб 

забезпечення законності при наданні адміністративних послуг у сфері 

правоохоронної діяльності. Вісник Луганського державного університету 

внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2016. Вип. 1. С. 207-216. URL: http://irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMA

GE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vlduvs_2016_1_24.pdf (дата 

звернення: 24.02.2020). 

154. Шемшученко Ю. С. Принцип верховенства права: проблеми теорії та 

практики: у двох книгах / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка / Книга друга: Принцип 

верховенства права у діяльності держави та в адміністративному праві / Відп. ред. 

В.Б. Авер’янов. Київ : Конус-Ю, 2008. 314 с. 

155. Тараненко О.М. Забезпечення законності в діяльності митних органів: 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Одеський юридичний ін-т Харківського 

національного ун-ту внутрішніх справ. Одеса, 2006. 203 с. 

156. Лошицький М. В. Адміністративне оскарження як спосіб захисту прав 

громадян у діяльності органів публічної адміністрації. Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. 2015. Вип. 31(2). С. 146-150. (Серія 



243 
 

      
 

«Право»). URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMA

GE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/nvuzhpr_2015_31%282%29__35

.pdf (дата звернення: 25.02.2020). 

157. Грибок І. О. Поняття, структура та зміст інституту адміністративного 

оскарження. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2003. № 9. С. 53-61. 

158. Бєлінгіо В. Право на адміністративне оскарження: проблемні питання 

в контексті Закону України «Про звернення громадян». EVROPSKÝ POLITICKÝ A 

PRÁVNÍ DISKURZ. 2019. Том 6, Вип. 2. С. 150-158. 

159. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI / Верховна 

Рада України : офіц. веб-портал.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

(дата звернення: 03.02.2020). 

160. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI / Верховна Рада 

України : офіц. веб-портал. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (дата 

звернення: 03.02.2020). 

161. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. 

№ 8073-X / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (дата звернення: 03.02.2020). 

162. Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації 

особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його 

територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать 

до сфери його управління : Наказ Міністерства юстиції України від 15.02.2017 р. 

№ 388/5 / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0229-17 (дата звернення: 03.02.2020). 

163. Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації 

проведення особистого прийому громадян в органах та підрозділах Національної 

поліції України : Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15.11.2017 р. № 

930 / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1493-17 (дата звернення: 03.02.2020). 



244 
 

      
 

164. Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками 

податків та їх розгляду контролюючими органами : Наказ Міністерства фінансів 

України від 21.10.2015 р. № 916 / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1617-15 (дата звернення: 03.02.2020). 

165. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень :  Закон України від 01.07.2004 р. № 1952-IV / Верховна Рада України : 

офіц. веб-портал. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15 (дата 

звернення: 03.02.2020). 

166. Про встановлення розміру плати за подання скарги : постанова 

Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 291 / Верховна Рада України : 

офіц. веб-портал. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/291-2016-%D0%BF 

(дата звернення: 03.02.2020). 

167. Про публічні закупівлі :  Закон України від 25.12.2015 р. № 922-VІІІ / 

Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19 (дата звернення: 03.02.2020). 

168. Кисіль Л. Є. Нагальні завдання удосконалення адміністративного 

оскарження. Часопис Київського університету права. 2011. №4. С. 174-179. URL: 

http://kul.kiev.ua/images/chasop/2011_4/174.pdf (дата звернення: 25.02.2020). 

169. Постанова Броварського міськрайонного суду Київської області від 

04.10.2017 р. у справі № 361/822/17. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/70233326 (дата звернення: 30.04.2020). 

170. Постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 

19.03.2018 р. у справі № 361/822/17. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/72978793 (дата звернення: 30.04.2020). 

171. Постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 14.12.2017 

р. у справі № 826/3370/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71083242 (дата 

звернення: 03.02.2020). 



245 
 

      
 

172. Рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 

05.06.2018 р.  у справі № 200/6161/17. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74694693 (дата звернення: 03.02.2020). 

173. Постанова Хмельницького міськрайонного суду від 02.08.2017 р. у 

справі № 686/7965/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68185694 (дата 

звернення: 03.02.2020). 

174. Рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 

16.08.2017 р. у справі № 200/6160/17. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68791334 (дата звернення: 03.02.2020). 

175. Рішення Рогатинського районного суду Івано-Франківської області від 

03.08.2017 р. у справі № 349/601/17. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68144383 (дата звернення: 03.02.2020). 

176. Лученко Д. В. Інститут оскарження в адміністративному праві: дис. ... 

д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Національний юридичний університет ім. Ярослава 

Мудрого. Харків, 2017. 441 с.  URL: 

http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Luchenko/d_Luchenko.pdf (дата звернення: 

25.02.2020).  

177. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон 

України від 22.05.2003 р. № 851-IV / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15 (дата звернення: 25.02.2020). 

178. Стрєльцова О. В. Система правового регулювання відносин між 

Україною та Європейським Союзом. Правова система України в умовах сучасних 

національних та міжнародних тенденцій розбудови державності : монографія / за 

заг. ред. проф. Ю. Л. Бошицького. Київ : Кондор-Видавництво, 2012. 616 с. 

179. Стрєльцова О. В. Конституціоналізація процесу асоціації України з 

Європейським Союзом: теорія та практика : монографія / за наук. ред. О. В. 

Марцеляка. Київ : Алерта, 2017. 532 с. 

180. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-



246 
 

      
 

членами, з іншої сторони : Закон України від 16.09.2014 р. / Верховна Рада 

України : офіц. веб-портал. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата 

звернення: 16.11.2019). 

181. 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 : постанова Кабінету Міністрів 

України від 25.10.2017 р. № 1106 / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF (дата звернення: 

03.02.2020). 

182. Стрельцова О. Конституционализация правопорядка Европейского 

Союза. Revista Moldoveneasca de Drept International si Relatii Internationale. 2016. 

№ 1 (11). C. 16-26. URL: 

https://www.usem.md/uploads/files/Activitate_%C8%98tiin%C8%9Bific%C4%83_US

EM/rmdiri/RMDIRI,_2016,_Nr__1.pdf (дата звернення: 25.02.2020). 

183. Яковюк  І.  Права людини в Європейському 

Союзі: загальнотеоретичний аналіз. Вісник Академії правових наук України. 2009. 

№1(56). С. 55-63. (Серія «Право»). URL: 

http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5598/1/Jakovyk_55.pdf (дата звернення: 

30.04.2020). 

184. Петров Р.А. Транспозиція «acquis» Європейського Союзу у правові 

системи третіх країн : монографія. Київ: Істина, 2012. 384 с. 

185. Стрєльцова О. В. Джерела європейських політико-правових стандартів 

та їх вплив на регулювання відносин між Україною та ЄС / Політико-правові 

стандарти ЄС і напрями вдосконалення моделі модернізації сучасної України: 

наукова записка / відп. ред. В. П. Горбатенко. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України, 2011. 108 с. 

186. European governance : A White paper table of contents. Brussels, 

25.7.2001. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_01_10 

(дата звернення: 07.03.2020). 



247 
 

      
 

187. Strategy for innovation and good governance at local level. Centre of 

Expertise for Local Government Reform. Directorate of Democratic Institutions 

Council of Europe. 16 p. URL: https://www.osce.org/eea/86380?download=true (дата 

звернення: 07.03.2020). 

188. Банах С. В. Функції омбудсманів у сучасному світі: порівняльно-

правове дослідження : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 / Маріуп. держ. 

ун-т. Маріуполь, 2014. 20 с. 

189. Decision of the European Parliament on the regulations and general 

conditions governing the performance of the Ombudsman's duties № 94/262/ECSC. 

URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31994D0262 

(дата звернення: 07.03.2020). 

190. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон 

України від 23.12.1997 р. № 776/97-ВР / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80 (дата 

звернення: 16.11.2019). 

191. What is Public Administration? - Meaning and its Definition. URL: 

https://www.managementstudyguide.com/what-is-public-administration.htm (дата 

звернення: 07.03.2020). 

192. Wilson W. The study of Administration. Political science quarterly. 1977. 

Vol. 2, № 1 (June). P. 197–222. 

193. Laxmikanth. M. Public administration. URL: 

https://books.google.com.ua/books?id=cR2oAQAAQBAJ&pg=PA6&lpg=PA6&dq=sim

on+smithburg+thompson+and+luther+gulick&source=bl&ots=P7_aiGwcnB&sig=ACf

U3U2zeOGCN249vArUQUoOk8IsnohEHQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjdmcCXlsL

lAhVRw4sKHZiGAnYQ6AEwFXoECAgQAQ#v=onepage&q=simon%20smithburg%

20thompson%20and%20luther%20gulick&f=false (дата звернення: 07.03.2020). 

194. Edward C. Page, Frederick C. Mosher, Brian Chapman. Public 

administration. URL: https://www.britannica.com/topic/public-administration (дата 

звернення: 07.03.2020). 



248 
 

      
 

195. Гнидюк Н. Визначення поняття публічної адміністрації в ACQUIS 

COMMUNAUTAIRE. Юридичний журнал «Законодавство України: науково-

практичні коментарі». 2006. № 10. С. 74–77. 

196. Комашко М. В. Деякі проблемні питання делегування повноважень у 

сфері здійснення місцевого самоврядування. Держава та регіони. 2001. № 2. С. 

27–31. (Серія «Право»). 

197. Білозерська Т. О. Адміністративно-правові засади співробітництва 

України та Європейського Союзу в сучасних умовах: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.07 / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Київ, 2009. 

24 с. 

198. Basic Law for the Federal Republic of Germany. German Bundestag, 

23.05.1949. URL: https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf (дата 

звернення: 07.03.2020). 

199. The Constitution of the Republic of Latvia. Constitutional Assembly of 

Latvia, 15.02.1992. URL: http://saeima.lv/en/legislative-process/constitution (дата 

звернення: 18.02.2020). 

200. The Constitution of the Republic of Poland. Sejm of the Republic of 

Poland, 02.04.1997. URL: https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm 

(дата звернення: 07.03.2020). 

201. Constitution of Georgia. Parliament of the Republic of Georgia, 

24.08.1995. URL: https://matsne.gov.ge/en/document/view/30346?publication=35 (дата 

звернення: 07.03.2020). 

202. The Constitution of the Republic of Estonia. Riigikogu, 28.06.1992.  URL: 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/521052015001/consolide/current (дата звернення: 

07.03.2020). 

203. Administrative Procedure Act. Riigikogu, 06.06.2001. URL: 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/527032019002/consolide/current (дата звернення: 

07.03.2020). 



249 
 

      
 

204. General Administrative Law Act. 04.06.1992. URL: 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2019-10-01 (дата звернення: 07.02.2020). 

205. General administrative code of Georgia : Law of Georgia, 25.06.1999 № 

2181. URL: https://matsne.gov.ge/en/document/view/16270?publication=30 (дата 

звернення: 07.03.2020). 

206. Про затвердження Методики визначення собівартості платних 

адміністративних послуг : постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. 

№ 66 / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/66-2010-%D0%BF (дата звернення: 03.02.2020). 

207. Про затвердження Стандарту надання адміністративної послуги 

«Видача протоколів випробувань насіння і садивного матеріалу квітково-

декоративних культур : Наказ Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства України від 27.08.2007 р. № 130 / Верховна Рада України : офіц. веб-

портал. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0130662-07 (дата звернення: 

03.02.2020). 

208. Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення 

стандартів адміністративних послуг : Наказ Міністерства економіки України від 

12.07.2007 р. № 219 / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0219665-07 (дата звернення: 03.02.2020). 

209. General Administrative Law Act. 04.06.1992. URL: 

http://www.coceal.it/pdf/Netherlands (дата звернення: 17.02.2020). 

210. Tom Barkhuysen, Willemien Ouden, Ymre E. Schuurmans. The Law on 

Administrative Procedures in the Netherlands. URL: 

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/19406/NALL-D-12-

00004.Law%20on%20admp.pdf?sequence=2 (дата звернення: 07.03.2020). 

211. Oswald Jansen. A few characteristics of the Law of Administrative 

Procedure in the Netherlands URL: 

https://www.academia.edu/11422571/A_few_characteristics_of_the_Law_of_Administr

ative_Procedure_in_the_Netherlands (дата звернення: 07.03.2020). 



250 
 

      
 

212. State Liability Act : Law of Riigikogu, 02.05.2001. URL: 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/515112013007/consolide/current (дата звернення: 

17.02.2020). 

213. Kalle Merusk. Administrative Law Reform in Estonia: Legal Policy 

Choices and Their Implementation. URL: 

https://www.juridicainternational.eu/public/pdf/ji_2004_1_52.pdf (дата звернення: 

07.03.2020). 

214. Administrative Procedures and the Supervision of Administration in 

Hungary, Poland, Bulgaria, Estonia and Albania. SIGMA Papers No. 17. 134 p.  URL: 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5kml6198lvkf-

en.pdf?expires=1557488319&id=id&accname=guest&checksum=1D7B5294646F9454

7A856F4DAD70464A (дата звернення: 07.03.2020). 

215. National Ombudsman Act. URL: 

http://hrlibrary.umn.edu/research/Netherlands/National%20Ombudsman%20Act%2019

81.pdf (дата звернення: 07.03.2020). 

216. Official website of The National Ombudsman. URL: 

https://www.nationaleombudsman.nl/international (дата звернення: 07.03.2020). 

217. The 

organic law of Georgia on the public defender of Georgia URL: 

https://matsne.gov.ge/en/document/download/33034/14/en/pdf (дата звернення: 

07.03.2020). 

218. Зинченко Г.П., Рогов И.И. Социальное партнерство : Учебник. 

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»; Академцентр, 2009. 224 

с.  

219. Code of Administrative Procedure. URL: https://ec.europa.eu/digital-

single-market/en/news/ustawa-z-dnia-14-czerwca-1960-r-kodeks-

post%C4%99powania-administracyjnego-code-administrative (дата звернення: 

07.03.2020). 



251 
 

      
 

220. Кодекс об административных процедурах Республики Таджикистан. 

URL: 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahU

KEwiQhMCU7fHeAhXNlYsKHQi-

AEYQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fminfin.tj%2Fdownloads%2Ffiles%2Fk

aprt.doc&usg=AOvVaw34LHz7RpD4vZh3clvqbIUo (дата звернення: 07.03.2020). 

221. General administrative code of Georgia URL: 

https://matsne.gov.ge/en/document/download/16270/18/en/pdf (дата звернення: 

07.03.2020). 

222. General Administrative Procedure Act of the Republic of Austria. URL: 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1991_51/ERV_1991_51.pdf (дата 

звернення: 07.03.2020). 

223. Об основах административных процедур : Закон Республики Беларусь 

от 28.10.2008 г. № 433-З. URL: 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10800433 (дата звернення: 

07.03.2020). 

224. Об административных процедурах : Закон Республики Казахстан от 

27.11.2000 г. № 107-II. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1020750 

(дата звернення: 07.03.2020). 

225. Об основах административной деятельности и административных 

процедурах : Закон Кыргызской Республики от 31.07.2015 г. № 210. URL: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111254 (дата звернення: 07.03.2020). 

226. Administrative Procedure Act for the Federal Republic of Germany. URL: 

http://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=289 (дата звернення: 09.03.2020). 

227. Administrative Procedure Act of the United States of America. URL: 

https://www.justice.gov/sites/default/files/jmd/legacy/2014/05/01/act-pl79-404.pdf  

(дата звернення: 02.05.2020). 

228. Administrative Procedure Act of Japan. No. 88 of 1993. URL: 

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/APA_2.pdf (дата звернення: 02.05.2020). 



252 
 

      
 

229. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в 

Україні: Указ Президента України від 22.07.1998 р. № 810/98 / Верховна Рада 

України : офіц. веб-портал. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/810/98 (дата 

звернення: 03.02.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



253 
 

      
 

ДОДАТКИ 

 

Додаток 1 

Список опублікованих праць за темою дисертації 

 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Бєлінгіо В. О. Адміністративна відповідальність суб’єктів надання 

адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 12. С. 136–141. 

(Журнал індексується в міжнародних наукометричних базах даних: Index 

Copernicus International, Google Scholar). 

2. Бєлінгіо В. О. Окремі питання діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації в сфері захисту прав громадян. Адміністративне право і процес. 

2016. № 3(17). С. 43-53. (Журнал індексується в міжнародних наукометричних 

базах даних: Index Copernicus International, Citefactor, Google Scholar). 

3. Бєлінгіо В. О. Значення основоположних принципів адміністративної 

процедури для забезпечення захисту прав громадян суб’єктами публічної 

адміністрації. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 

2019. № 1. С. 77-87. (Журнал індексується в міжнародних наукометричних базах 

даних: Index Copernicus International, Google Scholar). 

4. Бєлінгіо В. О. Закон Республіки Естонії «Про адміністративну 

процедуру»: досвід для  України. Вісник Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2019. № 3(110). С. 5-8. (Журнал 

індексується в міжнародній наукометричній базі даних: Google Scholar). 

 

Статті в іноземних наукових виданнях та виданнях, що включені до 

міжнародних наукометричних баз: 

5. Бєлінгіо В. Право на адміністративне оскарження: проблемні питання в 

контексті Закону України «Про звернення громадян». EVROPSKÝ POLITICKÝ A 



254 
 

      
 

PRÁVNÍ DISKURZ. 2019. Том 6, Вип. 2. С. 150-158. (Журнал індексується в 

міжнародних наукометричних базах даних: Index Copernicus International, 

International Scientific Indexing та проходить процедуру верифікації в міжнародній 

наукометричній базі Web of Science). 

6. Белингио В. Защита прав граждан публичной администрацией через 

систематизацию административно-процедурного законодательства Украины. 

Legea si viata. 2019. № 11\2. С. 12-15. (Журнал індексується в міжнародній 

наукометричній базі даних: Index Copernicus International). 

 

Тези наукових доповідей: 

7. Бєлінгіо В. О. Права громадян та система їх захисту у публічному 

управлінні в Українській державі: від минулого до майбутнього. Історія 

вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу: Тези виступів 

І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 6 жовтня 2016 р.; м. 

Львів, 11 листопада 2016 р. Харків: ФОП Панов А. М., 2017. С. 30–35. 

8. Бєлінгіо В. О. Забезпечення захисту прав громадян суб’єктами публічної 

адміністрації через адаптацію законодавства України до acquis communautaire / В. 

О. Бєлінгіо, П. В. Діхтієвський // Захист прав людини: міжнародний та 

вітчизняний досвід: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. 

Київ, 16 травня 2019 р. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. С. 

189–192. 

9. Бєлінгіо В. О. Правотворча діяльність органів публічної адміністрації як 

засіб захисту прав громадян. Чорноморські наукові студії: Матеріали П’ятої 

всеукраїнської мультидисциплінарної конференції, м. Одеса, 17 травня 2019 р. 

Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2019. С. 11–13. 

 

 

 

 



255 
 

      
 

Додаток 2 
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