
103

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

УДК 342.97:35.077/078(477)
DOI https://doi.org/10.32837/yuv.v0i6.2271

А. Осадчий,
кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри адміністративного і фінансового права 
Національного університету «Одеська юридична академія»

ПРАВОВІ ПРОЦЕДУРИ У ПУБЛІЧНОМУ 
АДМІНІСТРУВАННІ

Постановка проблеми. Одним із 
чинників забезпечення ефективності 
правового регулювання публічного 
адміністрування є формування онов-
леної концепції його правових проце-
дур, як внутрішньої форми буття цього 
різновиду публічно-владної діяльності. 
Так, саме відсутність адекватної сучас-
ним реаліям системи теоретичних 
поглядів щодо таких процедур розгля-
дається як один з головних чинників, 
що обумовлює неможливість протягом 
більш ніж двадцяти років ухвалити 
базовий законодавчий акт про адмі-
ністративні процедури. При цьому, 
правові процедури у публічному адмі-
ністрування досліджуються здебіль-
шого у контексті законопроекту про 
адміністративну процедуру. Зазначе-
ним законопроектом не охоплюється 
регулювання усього масиву правових 
процедур, якими забезпечується реалі-
зація публічного адміністрування.

Оцінка стану літератури. Про-
блематика адміністративних проце-
дур досліджувалася в роботах таких 
науковців, як І.В. Бойко, І.О. Кар-
тузова, Н.Б. Писаренко, О.М. Соло-
вйова, В.П. Тимощук, А.А. Шарая, 
А.М. Школик та інших. Проте, 
питання що пов’язані з визначен-
ням змісту цієї правової категорії 
здебільшого досліджувалися через 
необхідність забезпечення вирішення 
органами публічного адміністрування 
адміністративних справ щодо прав 
та обов’язків фізичних або юридич-
них, та не охоплювали увесь масив 
процедурних правовідносин у публіч-
ному адмініструванні.

Мета дослідження – розкриття 
сутності правових процедур у публіч-
ному адмініструванні (адміністратив-
них процедур), як різновиду правових 
процедур, їхніх ознак, місця правових 
норм, якими визначаються такі про-
цедури у системі права.

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Публічне адміністру-
вання як різновид публічно-владної 
діяльності, що спрямована, насампе-
ред, на реалізацію виконавчої влади 
та місцевого самоврядування, є най-
більш наближеним до забезпечення 
потреб людини. Саме через відносини 
з публічною адміністрацією громадя-
нам надається можливість практично 
скористатись більшістю з наданих 
їм Конституцією і законами Укра-
їни прав, виконати покладені на них 
обов’язки. Зрозуміло, що основна 
частина дій, що спрямовані на вико-
нання функцій публічного адміні-
стрування, тягнуть правові наслідки 
у вигляді прийняття правових, 
зокрема адміністративних актів, укла-
дання адміністративних договорів. 
У вітчизняній науці адміністратив-
ного права проблематика правового 
врегулювання порядку реалізації пра-
вових форм (інструментів) публічного 
адміністрування традиційно пов’язу-
ється з дискусією навколо такої кате-
горії як «адміністративний процес». 
Не вдаючись до докладного аналізу 
існуючих підходів до розуміння змі-
сту цієї категорії, які походять своїм 
корінням з радянської доктрини адмі-
ністративного права, слід зазначити, 
«що свого часу, навіть за відсутності 
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єдності у розумінні адміністративного 
процесу, відповідні теоретичні напра-
цювання відіграли неабияку роль 
у забезпеченні законності в діяль-
ності управлінських органів через 
усвідомлення необхідності встанов-
лення правового порядку реалізації 
їх владних дій і визначення порядку 
цих дій у відносинах влади з грома-
дянином» [1, с. 21].

Проте за сучасних політико-пра-
вових реалій, зважуючи на функціо-
нування незалежної судової влади - 
адміністративний процес пов’язується 
з адміністративною юстицією, як різ-
новидом правосуддя у сфері публіч-
но-правових відносин. Віднесення 
при цьому до змісту адміністратив-
ного процесу також і порядку здійс-
нення публічного адміністрування 
у його правових формах «призводить 
до «розмивання» поняття «адміністра-
тивний процес», втрати ним визначе-
ності. Крім того, враховуючи, що тер-
мінологія юридичної науки є єдиною 
з термінологією закону та юридичної 
практики слід мати на увазі також 
і несприятливі наслідки, що матимуть 
місце внаслідок такого «розмивання» 
термінології у законодавстві та юри-
дичній практиці» [1, с. 21–22]. Слід 
зазначити, що підхід до розуміння 
адміністративного процесу як порядку 
реалізації правосуддя не є якимось 
новим або суто вітчизняним винахо-
дом [2, с. 30]. Зокрема, ще професор 
С.О. Корф зазначав, що значущість 
адміністративної юстиції визначалась 
як рівнем розвитку адміністративного 
права так і судового процесуального 
права [3, с. 447–449]. Отже, юри-
дичний процес історично пов’язаний 
з правосуддям і саме так сприйма-
ється у більшості країн світу.

Наведений підхід до розуміння 
адміністративного процесу, що пов’я-
зує його із правосуддям, одночасно 
не виключає необхідності подальшого 
теоретичного обґрунтування та право-
вого регулювання порядку реалізації 
правових форм публічного адміністру-
вання. Великою мірою завдячуючи 

сприйняттю судової концепції адмі-
ністративного процесу для позна-
чення правового порядку здійснення 
публічного адміністрування у його 
правових формах в спеціальній літе-
ратурі, (а також і у численних нор-
мативно-правових актах1) все частіше 
застосовуються поняття «процедури», 
«адміністративні процедури». Відразу 
слід наголосити, що мова повинна 
йти не про механічну заміну самих 
лише понять, а про формування фак-
тично нової концепції правових про-
цедур публічного адміністрування як 
складової оновленої доктрини україн-
ського адміністративного права.

Процедура, як загальносоціальне 
явище виступає інструментом регулю-
вання відносин між людьми в різних 
сферах життя. Процедурні механізми 
характерні для нормативного регулю-
вання взагалі. Відповідно реалізація 
практично всіх різновидів соціаль-
них норм потребує процедур і про-
цедурних норм. Процедура особливо 
властива тим соціальним нормам, 
яким притаманна ознака формальної 
визначеності, що діє за умови чіт-
кої фіксації і знакового зовнішнього 

1 Див., наприклад: Про внесення змін до дея-
ких законів України щодо вдосконалення дозвіль-
них процедур: Закон України від 19.05.2011 р.; 
Про затвердження переліку платних адміністра-
тивних послуг, які надаються Державною інспек-
цією ядерного регулювання, і розміру плати за 
їх надання та визнання такими, що втратили 
чинність, розмірів плати за здійснення дозвіль-
них процедур у сфері використання ядерної 
енергії: Постанова Кабінету Міністрів України 
від 01.06.2011 р.; Про затвердження Порядку 
функціонування електронної системи здійснення 
дозвільних процедур у сфері поводження з відхо-
дами: Наказ Міністерства екології та природних 
ресурсів України від 18.05.2016 р.; Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо 
врегулювання проведення деяких фітосанітарних 
процедур: Закон України від 10.07.2018 р.; Про 
внесення змін до Закону України «Про Націо-
нальну раду України з питань телебачення і раді-
омовлення» щодо вдосконалення процедури звіль-
нення та призначення членів Національної ради 
України з питань телебачення і радіомовлення: 
Закон України від 02.10.2019 р.; Про затвер-
дження Авіаційних правил України «Технічні 
вимоги та адміністративні процедури для серти-
фікації та експлуатації наземних засобів зв’язку, 
навігації та спостереження в цивільній авіації 
України»: Наказ Державної авіаційної служби 
України від 23.04.2021 р. та ін.
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оформлення, тобто юридичним нор-
мам [4, с. 93]. Процедура (від лат. 
procedo – забезпечувати просування 
чого-небудь, встановлений порядок 
дій) є системою, яка:

а) орієнтована на досягнення кон-
кретного соціального результату;

б) складається з актів поведінки, 
що послідовно змінюють один одного, 
ступенів діяльності;

в) створює модель розвитку, руху 
якого-небудь явища, що закріплена 
на нормативному рівні;

г) ієрархічно побудована;
д) знаходиться в динаміці, роз-

витку;
е) виступає засобом реалізації 

головного для неї суспільного відно-
шення [5, с. 6–7].

Узяті в сукупності ці характерні 
риси процедури характеризують її 
саме як загальносоціальне явище.

Усі ознаки соціальної процедури 
притаманні юридичним (правовим) 
процедурам, а їх специфіка, харак-
терні риси обумовлені тим, що вони 
діють в правовому середовищі. Тобто 
юридичні процедури спрямовані на 
досягнення результатів, що мають 
юридичне значення (пов’язані із вста-
новленням правових норм та юри-
дичних фактів) і складаються з актів 
поведінки, модель яких передбачена 
правовими актами. Отже, у найбільш 
широкому розумінні юридичні проце-
дури можемо розглядати як визначе-
ний правом порядок діяльності, що 
спрямована на досягнення юридич-
ного результату. Зважаючи на ска-
зане реалізація приписів багатьох 
правових норм, що передбачає здійс-
нення триваючих у часі юридичних 
дій може відбуватися у процедурній 
формі. Юридичні прийоми визначення 
адміністративних процедур можуть 
варіюватися в діапазоні від їх вста-
новлення одностороннім волевияв-
ленням через прийняття відповідних 
нормативних актів аж до узгодження 
їх моделей між учасниками такої про-
цедури (прийняття певної процедури 
ad hoc чи визнання існуючої моделі 

такою, що може застосовуватися до 
відповідних правовідносин).

Специфіка тих чи інших юридич-
них процедур залежить, зокрема, від 
їх належності до сфери приватного 
чи публічно права. У сфері приват-
ного права, де домінуючим є дис-
позитивний метод правового регу-
лювання, сторони здебільшого самі 
здатні ефективно визначати свою 
поведінку, у тому числі й щодо визна-
чення процедури відповідних дій 
або відмови від неї. Публічне право 
регулює здійснення публічної влади, 
тобто пов’язане із діяльністю спеці-
альних суб’єктів, що відповідно до 
покладених на них завдань реалізу-
ють функції держави та місцевого 
самоврядування. Йому притаманний 
імперативний метод правового регу-
лювання із домінуванням обов’язко-
вих для виконання приписів. І саме 
імперативне правове унормування 
не тільки повноважень конкретних 
суб’єктів публічної влади, але й під-
став та способу їх реалізації, прав 
інших заінтересованих осіб, строків 
вирішення відповідних питань тощо 
забезпечує у сфері публічного права 
встановлення найбільш оптимальної 
з точки зору досягнення кінцевого 
результату моделі діяльності суб’єк-
тів публічної влади при дотриманні 
прав невладних суб’єктів, інтересів 
яких стосуватиметься реалізація від-
повідних повноважень. Тому, можна 
стверджувати, що «процедурізація» 
правовідносин є іманентною ознакою 
публічного права.

Сучасний стан правового регу-
лювання публічного адміністрування 
дозволяє зробити висновок, що реалі-
зація правових форм публічного адмі-
ністрування в переважній більшості 
випадків відбувається саме через про-
цедурні правовідносини. Відповідні 
процедури охоплюють як реалізацію 
зовнішніх функцій суб’єктів публічної 
адміністрації у їх правових формах так 
і реалізацію внутрішньоорганізаційної 
діяльності у самій публічній адміні-
страції (адміністративний менеджмент). 
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Водночас сучасна юридична наука 
не оперує усталеним поняттям щодо 
позначення таких правових проце-
дур. Здебільшого вони визначаються 
як адміністративні процедури. Проте, 
категорія «адміністративні проце-
дури» багатьма правниками пов’язу-
ється не з усіма правовими процеду-
рами у публічному адміністрування, 
а лише з тими, які стосуються вико-
нання зовнішніх функцій органів 
публічного адміністрування, та не 
пов’язані з внутрішньо-організацій-
ними аспектами діяльності публічної 
адміністрації [6, с. 7]. Зазначений 
підхід знайшов свій прояв і у проекті 
закону про адміністративну проце-
дуру, який має впорядкувати розгляд 
органами публічного адміністрування 
адміністративних справ щодо забез-
печення реалізації та захисту прав 
і законних інтересів фізичних або 
юридичних осіб, а також виконання 
ними визначених законом обов’язків.

Без сумніву, при регулюванні чи 
не найбільш значущого та великого 
масиву процедур публічного адміні-
стрування, якими опосередковується 
більшість відносин публічної адміні-
страції з фізичними та юридичними 
особами, запропонований законопро-
ектом про адміністративну процедуру 
підхід до розуміння адміністративних 
процедур виглядає доцільним. При-
наймні, такий підхід є зручним для 
правової регламентації чи не най-
важливішої групи правових процедур 
публічного адміністрування, проте 
жодним чином не заперечує про-
цедурну природу діяльності, яка не 
відноситься до сфери регулювання 
згаданого законопроекту - щодо при-
йняття публічною адміністрацією 
нормативно-правових актів (хоча 
в науковій літературі висловлювалася 
точка зору, що нормативне регулю-
вання є ознакою політичної діяльності 
і таким чином не притаманно публіч-
ному адмініструванню [7, с. 20–21]), 
реалізації заходів адміністративної 
відповідальності органами публічного 
адміністрування, правозастосовної 

діяльності внутрішньо-організацій-
ного характеру. Отже, до правових 
процедур публічного адміністрування, 
окрім адміністративних процедур 
у наведеному «вузькому розумінні», 
слід відносити й процедури підза-
конної нормотворчості, процедури 
провадження у справах про адміні-
стративні проступки, численні про-
цедури у публічній служби тощо. Усі 
зазначені юридичні процедури мають 
спільну природу, що обумовлена їх 
належністю до сфери публічного 
адміністрування, поєднані спільними 
засадами та закономірностями. 

Водночас, слід наголосити, що 
відсутність чітких критеріїв відме-
жування адміністративних процедур 
у запропонованому законопроектом 
розумінні від інших процедур публіч-
ного адміністрування, зокрема й за 
суб’єктним складом, призводитиме до 
втрати зазначеною категорією одно-
значності, визначеності, неможливо-
сті виявлення тих специфічних рис, 
що дозволяють досягти скоординова-
ності понятійного апарату юридич-
ної науки. До того ж і суто лексично 
словосполучення «адміністративні 
процедури» доволі вірно вказує на їх 
зв’язок з публічним адмініструванням 
в цілому, а не лише з його частиною. 
Отже, надалі вестимемо мову про 
адміністративні процедури як поря-
док реалізації форм публічного адмі-
ністрування, який охоплює як зовніш-
ньо- так і внутрішньо організаційну 
діяльність суб’єктів публічної адміні-
страції, що регламентують як порядок 
прийняття нормативно-правових актів 
публічного адміністрування, так і реа-
лізацію інших його правових форм. 
Саме такий підхід до розуміння змі-
сту адміністративних процедур послі-
довно обстоюється представниками 
одеської школи адміністративного 
права [1; 8; 9; 10] та знаходить свій 
розвиток у наукових працях вітчизня-
них адміністративістів [11].

Реалізація повноважень суб’єктів 
публічної адміністрації здебільшого 
відбувається у процедурній формі. 
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Таку форму реалізації повноважень 
суб’єктів публічної адміністрації не 
слід плутати з правовими формами 
їх діяльності, гарантією належної 
реалізації яких як раз і виступають 
відповідні адміністративні процедури. 
З огляду на це адміністративні про-
цедури виступають формою внутріш-
ньої організації (буття) публічного 
адміністрування, що спрямована 
на реалізацію його правових форм, 
як зовнішнього результату влад-
ного впливу. Дотримання процедур-
них вимог забезпечує формування 
належного змісту відповідної право-
вої форми, як результату діяльності 
суб’єкта публічного адміністрування. 
Наведене, втім, не означає, що в усіх 
випадках реалізація правових форм 
публічного адміністрування потре-
бує процедурної форми. Необхідність 
встановлення порядку вирішення тих 
чи інших питань, розгляд яких відне-
сено до компетенції суб’єкта публіч-
ної адміністрації може обумовлюва-
тися різними чинниками. Насамперед, 
обсягом та складністю встановлення 
усіх обставин, що підлягають з’ясу-
ванню для правильного вирішення 
питання (зокрема, значним за обся-
гом фактичним складом, необхідним 
для застосування суб’єктом публічної 
адміністрації норми права до конкрет-
ної життєвої ситуації), кількістю заці-
кавлених осіб та значенням для них 
цього питання, тривалістю у часі від-
повідних дій.

В реаліях сьогодення наявність 
нових технічних можливостей щодо 
отримання, зберігання та передачі 
інформації у багатьох випадках значно 
спрощує встановлення необхідних 
для вирішення певного питання 
обставин (наприклад, у зв’язку 
з можливістю забезпечення опера-
тивного доступу суб’єктів публічного 
адміністрування до значного масиву 
даних з численних державних елек-
тронних реєстрів, створенням мож-
ливості автоматичного обміну інфор-
мацією між такими реєстрами). Це 
призводить до спрощення багатьох 

адміністративних процедур, чи вза-
галі до можливості отримання необ-
хідної інформації та вирішення відпо-
відного питання невідкладно під час 
звернення зацікавленої особи, без 
участі інших суб’єктів (внаслідок від-
сутності потреби звертатися до них 
для встановлення певних обставин). 
В останньому випадку процедурна 
форма фактично перестає відігравати 
роль гарантування належної реаліза-
ції повноважень у публічному адміні-
струванні та забезпечення при цьому 
прав зацікавлених осіб, а отже і втра-
чається сама її необхідність. Проте, 
згадана можливість «депроцедуріза-
ції» окремих правовідносин публіч-
ного адміністрування жодним чином 
не означає відмову від його процедур-
ної форми, недооцінка та нехтування 
якою призводитиме до неналежної 
реалізації суб’єктами публічної адмі-
ністрації своїх функцій, порушення 
прав невладних суб’єктів у правовід-
носинах публічного адміністрування.

Процедурна форма реалізації 
повноважень суб’єктів публічної адмі-
ністрації поряд з широким поширен-
ням є також і значною мірою диферен-
ційованою. Реалізація повноважень 
суб’єктів публічного адміністрування 
забезпечується великою кількістю 
адміністративних процедур відмінних 
як за змістом так і за деталізацією. 
Особливості цих процедур обумов-
люються, насамперед, специфікою 
самих питань, для вирішення яких 
вони призначені та тими правовими 
нормами та інститутами, реалізація 
яких і дозволяє суб’єктам публічної 
адміністрації здійснювати свій влад-
но-організуючий вплив на конкретні 
життєві ситуації. Такі адміністративні 
процедури можуть суттєво відрізня-
тися між собою. Цілком зрозуміло, що 
порядок видачі, прикладом, дозволу 
на придбання, зберігання і носіння 
мисливської гладкоствольної зброї, 
бойових припасів до неї є значною 
мірою відмінним від порядку реєстра-
ції місця проживання фізичної особи 
або порядку притягнення державного 
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службовця до дисциплінарної відпові-
дальності.

Наведена детермінованість адміні-
стративних процедур дозволяє також 
зробити висновок про похідний харак-
тер норм, якими встановлено відпо-
відні процедури, від правових інсти-
тутів та норм, на реалізацію приписів 
яких у відповідних правових формах 
публічного адміністрування і спрямо-
вані конкретні процедури та тісний 
зв’язок між усіма цими нормами. Ці 
норми «настільки тісно переплетені 
між собою в механізмі правового 
регулювання, що відрив їх одне від 
одного вважається не просто недо-
цільним, а й неможливим» [1, с. 24]. 
В цьому аспекті цікавим і малодослі-
дженим залишається питання щодо 
місця таких норм у системі права. 
Зважуючи на наведені вище аргу-
менти слід критично ставитися до 
об’єднання усіх процедурних норм 
у межах адміністративно-процедур-
ного права як складової (підгалузі 
або інституту) галузі адміністратив-
ного права. Якщо й вести мову про 
адміністративно-процедурне право, то 
тільки як про сукупність загальних 
норм та правил, що стосуються усього 
масиву або більшості адміністратив-
них процедур. Враховуючи сучасний 
стан правового регулювання адміні-
стративних процедур можна конста-
тувати «дефіцит» таких норм, суттє-
вим кроком щодо подолання якого 
повинно стати ухвалення законопро-
екту про адміністративну процедуру. 
Отже, і саме адміністративно-проце-
дурне право знаходиться на даний час 
лише у стадії формування. Натомість 
норми, якими встановлено конкретні 
процедури належатимуть тим право-
вим інститутам, на реалізацію припи-
сів яких вони спрямовані.

Водночас норми, які визначають 
адміністративні процедури, належать 
не тільки до різних інститутів галузі 
адміністративного права, а й можуть 
мати іншу галузеву належність. Пояс-
нюється це тим, що хоча в регулюванні 
відносин публічного адміністрування, 

у тому числі й процедурних, провідна 
роль належить галузі адміністратив-
ного права, публічне адміністрування 
перебуває в органічній єдності з пра-
вом у цілому, з усією системою його 
галузей. При цьому, визначальним 
для з’ясування природи адміністра-
тивних процедур є саме належність 
до сфери публічного адміністрування, 
а не галузева природа норм, якими їх 
врегульовано. Враховуючи зазначене, 
цілком обґрунтованим є розгляд як 
різновиду адміністративних процедур, 
наприклад, процедур із відміни (скасу-
вання) адміністративних актів у сфері 
оподаткування [12, с. 109]. До таких 
процедур належить, зокрема, проце-
дура адміністративного оскарження 
платниками податку рішень відпо-
відних контролюючих органів визна-
чена Податковим кодексом України 
(ст. 56). У цьому ж аспекті можна 
відзначити, що адміністративні про-
цедури можуть забезпечувати реалі-
зацію приписів не тільки норм адмі-
ністративного права, а й норм інших 
галузей права. Так, Законом Укра-
їни «Про державну реєстрацію актів 
цивільного стану» визначено адміні-
стративні процедури державної реє-
страції передбачених законом актів 
цивільного стану, якими започатко-
вується, змінюється, доповнюється 
або припиняється можливість фізич-
ної особи бути суб’єктом цивільних 
прав та обов’язків (ст. 49 Цивільного 
кодексу України).

Ґрунтуючись на усьому зазна-
ченому, адміністративні процедури 
слід розглядати як інтегративну, 
синтетичну категорію, що сфор-
мована внаслідок взаємодії ознак 
складових системи відносно само-
стійних процедурних інститутів, які 
поряд з загальними рисами та зв’яз-
ками, що поєднують їх у єдине ціле, 
мають суттєві відмінності і одно-
часно нерозривно пов’язані з пра-
вовими приписами, для реалізації 
яких і встановлено такі процедури. 
До речи, саме враховуючи наведену 
особливість цієї категорії видається 



109

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

більш коректним вести мову саме 
про адміністративні процедури як 
сукупність відносно самостійних 
процедурних інститутів, а не про 
єдину «адміністративну процедуру», 
хоч і з певними відмінностями, як 
це здебільшого має місце у спеціаль-
ній літературі з цієї проблематики. 
Тому й важко погодитися з тим, що 
процедурний порядок вирішення 
адміністративних справ певного 
виду іноді характеризую таким 
близьким за змістом поняттям як 
«провадження». Провадження не 
є синонімом процедури. Це поняття 
означає власне вирішення та роз-
гляд конкретної адміністративної 
справи, рух адміністративної справи 
(тобто конкретну адміністративну 
діяльність) [7, с. 24]. Саме такий 
підхід до розуміння зазначеної кате-
горії врахований і у законопроекті 
про адміністративну процедуру.

Висновки. Підсумовуючи усе 
наведене, під адміністративними про-
цедурами слід розуміти визначений 
правом порядок реалізації правових 
форм публічного адміністрування. 
До їхніх характерних ознак нале-
жать такі:

1) пов’язані з таким особливим різ-
новидом публічно-владної діяльності, 
як публічне адміністрування;

2) є формою внутрішньої органі-
зації (буття) публічного адміністру-
вання, що спрямована на реаліза-
цію правових форм, як зовнішнього 
результату владного впливу;

3) встановлюють найбільш опти-
мальні моделі діяльності суб’єктів 
публічного адміністрування;

4) виступають гарантією належ-
ної реалізації повноважень суб’єктів 
публічного адміністрування та дотри-
мання прав невладних суб’єктів, інте-
ресів яких стосуватиметься реаліза-
ція таких повноважень;

5) впорядковують як нормативне 
регулювання суспільних відносин 
з боку публічної адміністрації, так 
і вирішення численних адміністратив-
них справ;

6) забезпечують як зовнішньо- так 
і внутрішньо організаційну діяльність 
суб’єктів публічної адміністрації;

7) є відмінними як за змістом так 
і за деталізацією залежно від специ-
фіки тих питань, для вирішення яких 
вони встановлені;

8) визначаються здебільшого нор-
мами адміністративного права.

У статті розкрито сутність 
правових процедур у публічному 
адмініструванні (адміністратив-
них процедур). Проведено їх від-
межування від адміністративного 
процесу як форми реалізації пра-
восуддя. Наголошено, що реаліза-
ція правових форм (інструментів) 
публічного адміністрування в пере-
важній більшості випадків відбу-
вається через процедурні право-
відносини. Підкреслено важливість 
процедурної форми за умови певної 
«депроцесуалізації» публічного адмі-
ністрування в умовах його діджи-
талізації. Розкрито детермінацію 
диференціації процедурної форми 
публічного адміністрування. Запро-
поновано підхід до розуміння адмі-
ністративно-процедурного права 
як інституту адміністративного 
права, що включає загальні норми 
та правила, які стосуються усього 
масиву або більшості адміністра-
тивних процедур. Констатовано, 
що адміністративно-процедурне 
право знаходиться на даний час 
лише у стадії формування. Врахо-
вуючи вищезазначене, адміністра-
тивні процедури розглядаються як 
інтегративна, синтетична кате-
горія, що сформована внаслідок 
взаємодії ознак складових системи 
відносно самостійних процедурних 
інститутів. Запропоновано розу-
міння адміністративних процедур 
як визначеного правом порядку 
реалізації правових форм публіч-
ного адміністрування. Визначено їх 
наступні характерні ознаки:

1) пов’язані з таким особли-
вим різновидом публічно-владної 
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діяльності, як публічне адміністру-
вання;

2) є формою внутрішньої 
організації (буття) публічного 
адміністрування, що спрямована 
на реалізацію правових форм, як 
зовнішнього результату владного 
впливу;

3) встановлюють найбільш 
оптимальні моделі діяльності 
суб’єктів публічного адміністру-
вання;

4) виступають гарантією 
належної реалізації повноважень 
суб’єктів публічного адміністру-
вання та дотримання прав невлад-
них суб’єктів, інтересів яких сто-
суватиметься реалізація таких 
повноважень;

5) впорядковують як норма-
тивне регулювання суспільних 
відносин з боку публічної адміні-
страції, так і вирішення численних 
адміністративних справ;

6) забезпечують як зовнішньо- 
так і внутрішньо організаційну 
діяльність (адміністративний 
менеджмент) суб’єктів публічної 
адміністрації;

7) є відмінними як за змістом 
так і за деталізацією залежно від 
специфіки тих питань, для вирі-
шення яких вони встановлені; 

8) визначаються здебільшого 
нормами адміністративного права.

Ключові слова: публічне адмі-
ністрування, правові процедури у 
публічному адмініструванні; адміні-
стративні процедури; адміністратив-
но-процедурне право.

Osadchyi A. Legal procedures in 
public administration

The article reveals the essence of legal 
procedures in public administration 
(administrative procedures). They 
are separated from the administrative 
process as a form of justice. It is 
emphasized that the implementation 
of legal forms (tools) of public 
administration in the vast majority 
of cases occurs through procedural 

legal relations. The importance of the 
procedural form under the condition 
of a certain “deprocessualization” of 
public administration in the conditions 
of its digitalization is emphasized. 
The determination of differentiation 
of the procedural form of public 
administration is revealed. An approach 
to the understanding of administrative 
procedural law as an institution 
of administrative law is proposed, 
which includes general norms and 
rules that apply to the whole array or 
most administrative procedures. It is 
stated that administrative-procedural 
law is currently only in the process of 
formation. Administrative procedures 
are considered as an integrative, 
synthetic category, formed as a result 
of the interaction of features of the 
components of the system in relation 
to independent procedural institutions. 
The understanding of administrative 
procedures as the order of realization 
of legal forms of public administration 
defined by the law is offered. Their 
following characteristics have been 
identified:

1) related to such a special type 
of public authority activity as public 
administration;

2) is a form of internal 
organization (existence) of public 
administration, aimed at the 
implementation of legal forms as an 
external result of power;

3) establish the most optimal 
models of activity of subjects of public 
administration;

4) act as a guarantee of 
proper exercise of the powers of the 
subjects of public administration 
and observance of the rights of non-
governmental entities, the interests of 
which will be affected by the exercise 
of such powers;

5) streamline both the normative 
regulation of public relations by the 
public administration and the resolution 
of numerous administrative cases;

6) provide both external and 
internal organizational activities 
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(administrative management) 
of public administration entities;

7) are different both in content 
and detail depending on the specifics 
of the issues for which they are set;

8) are determined mainly by the 
rules of administrative law.

Key words: public administration, 
legal procedures in public administration; 
administrative procedures; administrative 
procedural law.
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12. Пуделька Й. Порівняльно-правовий 
аналіз адміністративних процедур при 
вирішенні податкових спорів (на при-
кладі Німеччини та України) : дис. ... 
доктора філософії за спеціальністю 
081 «Право». Харків, 2020. 206 с.


