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Інститут принципів 
адміністративного права у системі

Загального адміністративного права
України

Кожна галузь права у своєму
підґрунті має відповідні принципи.
Під принципами права, нагадаємо,
у літературі розуміються об’єктивно
властиві праву відправні начала, неза-
перечні вимоги (позитивні зобов’я-
зання), які ставляться до учасників
суспільних відносин із метою гармо-
нічного поєднання індивідуальних,
групових і громадських інтересів. Ін-
шими словами, вони є своєрідною
системою координат, у рамках якої
розвивається право, і одночасно век-
тор, який визначає напрям його
розвитку [1, с. 221]. З огляду на викла-
дене,принципи адміністративного права
можна визначити як основні ідеї,
положення, вимоги, що характеризу-
ють зміст адміністративного права,
відображають закономірності його
розвитку і визначають напрями й
механізми адміністративно-правового
регулювання суспільних відносин.
Вони виконують велику системоутво-
рюючу роль, оскільки саме на їх під-

ставі формується дух адміністратив-
ного права, зумовлюється його су-
спільна роль та спрямованість. Інши-
ми словами, вони становлять певне
поєднання норм, ідей та теорій, які
покладені у підґрунтя існування ад-
міністративного права, визначаючи,
як наслідок, його нормативні межі.
Принципи адміністративного права
не є застиглою категорією, вони роз-
виваються паралельно та одночасно 
з розвитком адміністративного права,
хоча іноді можуть і випереджати його
розвиток, формуючи, як наслідок,
магістральні напрями розвитку остан-
нього.

Аналіз сучасної наукової літерату-
ри, а також нормативних актів дає
змогу стверджувати, що нині питання
принципів адміністративного права
перебуває на першій або початковій
стадії свого розвитку, оскільки у
минулі часи воно практично не дослі-
джувалося та не вивчалося. Це було
пов’язано, зокрема, з тим, що принципи

51



52

Публічне право № 3 (7) (2012)

адміністративного права були заміне-
ні принципами державного управління
(участі громадськості у державному
управлінні, демократичного централіз-
му, рівноправності національностей,
соціалістичної законності, соціалі-
стичного планування і обліку тощо [2,
с. 48–85]), які для радянського адміні-
стративного права або, що точніше,
права державного управління були
більш значимими і важливими. Що ж
стосується принципів адміністратив-
ного права, то, як писав у 1967 році 
А. П. Коренєв, їм у підручниках та
навчальних посібниках з радянського
адміністративного права належна
увага не приділялася. З цього приводу
вчений зазначав, що наука адмініст-
ративного права передусім повинна
вивчати принципи останнього як га-
лузі права, юридичне втілення та за-
кріплення принципів державного управ-
ління у нормах адміністративного
законодавства [3]. Однак його пропо-
зиції не знайшли відгуку, а отже, у ра-
дянській науці адміністративного права
так і не сформувалася концепція
принципів адміністративного права.
Відтак щонайменш дивно звучить теза
А. Пухтецької про те, начебто вітчиз-
няна адміністративно-правова докт-
рина потребує комплексного пере-
гляду усталених поглядів щодо визна-
чення системи принципів адміністра-
тивного права, оскільки переважна їх
більшість сформувалася в радянський
період [4]. Правильно було б говорити
про те, що вітчизняна адміністратив-
но-правова доктрина чекає на своє
наповнення принципами адміністра-
тивного права, яких раніше, власне
кажучи, взагалі не існувало.

Проте цей процес іде в україн-
ській науці адміністративного права і,
відповідно, у законодавстві надзви-
чайно повільно. Нині далеко не в усіх
випадках, особливо якщо казати про
навчальну літературу з адміністратив-
ного права, автори аналізують прин-
ципи адміністративного права. Досить
часто останні, як і за радянських часів,

фактично підміняються принципами
державного управління [5, с. 10–12;
6, с. 19–26].А це вкрай негативно впли-
ває на адміністративно-правову науку
та законодавство, викликає у студен-
тів, науковців, юристів відчуття того,
що принципи – це зайва теоретична
конструкція, хоча насправді вони віді-
грають визначальну роль не тільки у
теорії адміністративного права, але й
у правотворчій та правозастосовній
діяльності відповідних суб’єктів, зокре-
ма у сфері судочинства. З приводу
останньої тези відзначимо, що досить
часто суд лише через аналіз принци-
пів адміністративного права може
дійти висновку про законність або
незаконність дій та рішень публічної
адміністрації [7].

Отже, виходячи з викладеного,
можна зробити висновок, що перед
наукою адміністративного права нині
постало надзвичайно важливе завдан-
ня, пов’язане, по-перше, з вироблен-
ням оновленої системи принципів ад-
міністративного права, які максималь-
но повно узгоджувалися б із завданням
сучасного адміністративного права
(забезпечення прав і свобод людини 
і громадянина в ході практичного
виконання законів та інших правових
актів [8, с. 148]) та, по-друге, об’єднан-
ням їх в окремий інститут адміністра-
тивного права з подальшим розмі-
щенням його у межах Загального
адміністративного права.

Роблячи спробу взяти участь у за-
значеній роботі, зазначимо, що нині
принципи адміністративного права
пропонується поділяти на загальні 
(ті, що сформульовані у Конституції
України та, переважно, конституцій-
них законах, відображають побудову
правової системи та системи права 
в цілому. Вони діють однаково щодо
усіх галузей права, у зв’язку з чим
існують, так би мовити, на двох рів-
нях: загальноправовому та галузево-
му, не змінюючи, однак, при цьому
своєї сутності та своїх характеристик.
До переліку цих принципів зазвичай



53

пропонують відносити: принцип вер-
ховенства права, принцип верховен-
ства закону, принцип заснованості дій
учасників правовідносин на законі,
принцип пріоритету прав і свобод лю-
дини і громадянина, принцип рівності
громадян перед законом, принцип
взаємної відповідальності держави і
людини, принцип гуманізму і справед-
ливості у взаємовідносинах між дер-
жавою та людиною [9, с. 109]) та спе-
ціальні (ті, що відображають специ-
фіку та особливості адміністративно-
правового регулювання суспільних
відносин). Інакше кажучи, спеціальні
принципи адміністративного права,
формуються, з одного боку, під впли-
вом загальних принципів, а з іншого,–
з огляду на мету адміністративного
права, яка, на наш погляд, має двоєди-
ний характер, полягаючи, як наслідок,
у регулюванні діяльності публічної
адміністрації через призму недотор-
канності та непорушності суб’єктив-
них публічних прав та свобод приват-
них осіб.

Формування системи спеціаль-
них принципів адміністративного
права перебуває під дією чималої
кількості чинників. Інакше кажучи,
у ході конструювання системи прин-
ципів адміністративного права ми
маємо спиратися не тільки на власну
правову історію, на сучасне україн-
ське законодавство та мету вітчиз-
няного адміністративного права, але 
й на досвід зарубіжних країн, зокре-
ма країн ЄС у цій сфері. Звідси, а
також підтримуючи думки інших нау-
ковців, які вивчають принципи адмі-
ністративного права [10, с. 100–124;
11; 12], вважаємо за можливе сформу-
лювати перелік таких принципів.
Проте перед цим вважаємо за не-
обхідне наголосити на тому факті,
що принципи, про які йтиметься
нижче, часто виконують подвійну
роль. З одного боку, вони закладають
підґрунтя на якому мають розвивати-
ся норми адміністративного права,
а з іншого,– виступають засадничими

правилами діяльності публічної адмі-
ністрації.

Здебільшого першим з таких прин-
ципів називається принцип зв’яза-
ності публічної адміністрації право-
вим законом. Зазначений принцип є,
фактично, удосконаленою формою
вираження принципу законності. Від-
мінності між ними полягають у тому,
що суб’єкт публічної адміністрації у
своїй діяльності має керуватися не
будь-яким законом (принцип закон-
ності), а лише тим, що є правовим за
своєю сутністю або, інакше кажучи,
заснованим на принципі верховен-
ства права. Нині у ряді законодавчих
актів, які регулюють діяльність ор-
ганів державної влади, зазначається,
що останні у своїй діяльності мають
спиратися на принцип верховенства
права (ст. 8 Кодексу адміністратив-
ного судочинства України [13]), що,
фактично, дає змогу та одночасно
зобов’язує останніх керуватися у
своїй діяльності лише правовим зако-
ном. Подібна точка зору знаходить,
зокрема, прояв і у рішеннях Євро-
пейського суду з прав людини, який
вважає, що поняття «відповідно до
закону» вимагає, щоб відповідний
захід мав певну підставу в національ-
ному законодавстві; воно також сто-
сується якості відповідного законо-
давства і вимагає, щоб це законодав-
ство було доступне відповідній особі,
яка, крім того, повинна бути здатною
передбачати його наслідки для себе,
а також це законодавство повинно
відповідати принципу верховенства
права [14].

Однак на жаль, такі законодавчі
положення є скоріше винятком ніж
правилом, що суттєво гальмує реалі-
зацію названого принципу у діяльно-
сті публічної адміністрації. Тому ми
переконані у необхідності введення до
кожного законодавчого та підзакон-
ного нормативного акта, який визна-
чає правовий статус того чи іншого
суб’єкта публічної адміністрації, поло-
ження про необхідність керуватися 
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у своїй діяльності лише правовим
законом, тобто тим, що не суперечить
принципу верховенства права.

Такий принцип адміністративного
права означає не лише формальну
відповідність дії або рішення публіч-
ної адміністрації положенню відповід-
ного законодавчого (нормативного)
акта. Він вимагає також і того, щоб
під час прийняття таких рішень або
вчинення дій було дотримано відпо-
відних процедур. Наприклад, орган
публічної адміністрації може мати
право на перевірку діяльності певної
юридичної особи приватного права;
перший елемент принципу законності,
таким чином, дотриманий. Однак і у
процесі розслідування мають бути до-
тримані певні процедури, такі, як надан-
ня цій юридичній особі певної інформа-
ції та заслуховування її представників;
висновки перевірки мають бути обґрун-
товані зібраними доказами. Ці обме-
ження також є складовим елементом
названого принципу [15, с. 174–175].

Однак вважаємо, що і це ще не
все. Як знову ж таки зазначив в одно-
му зі своїх рішень Європейський суд з
прав людини, одним із складових
аспектів принципу «передбачено
законом» є передбачуваність для осо-
би негативних наслідків за невиконан-
ня закону. Суд відзначив, що однією з
вимог, що випливають із принципу
«передбачено законом», є передбачу-
ваність міри відповідальності. Норма
не може бути «законом», поки вона не
сформульована з достатньою чіткістю,
щоб громадянин міг регулювати свою
поведінку. Особа повинна мати мож-
ливість, якщо потрібно – з порадою з
боку інших, передбачити свою відпо-
відальність, яка була б розумною за
конкретних обставин, та наслідки,
до яких може призвести певна дія [16].
Таким чином, приймаючи щодо при-
ватної особи те або інше рішення,
суб’єкт публічної адміністрації має
враховувати і названий аспект;

Принцип пропорційності означає,
що адміністративні рішення та дії
повинні перебувати в розумному спів-
відношенні з цілями, визначеними у
законодавстві. Це насамперед стосує-
ться меж можливих обмежень основ-
них прав людини та громадянина.
Обмеження, які запроваджуються
адміністративним актом або рішенням,
мають бути адекватними конкретній
ситуації, яка потребує такого обме-
ження, тобто перебуває у прийнятно-
му співвідношенні до ваги та значення
основного права [10, с. 106];

Принцип заборони надформаліз-
му, згідно з яким не допускається
обмеження прав громадян, яке запро-
ваджується тільки заради дотриман-
ня форми. Реалізація приватними 
особами наданих їм суб’єктивних
публічних прав та інтересів має здійс-
нюватися у максимально спрощеному
варіанті. Вимоги, які висуваються до
звернень громадян, мають обмежува-
тися виключно тими, що спрямовані
на встановлення особи заявника та
належного йому права на відповідне
звернення. Проте на жаль, нині у
діяльності органів державної влади,
а особливо органів судової влади,
цей принцип не дотримується, у ре-
зультаті чого посадовими особами
створюються штучні перепони на
шляху реалізації громадянами на-
даних їм прав. Так, наприклад, ухва-
лою судді Київського районного суду
м. Харкова було залишено без роз-
гляду позовну заяву громадянина М.
тому, що заявник не зазначив у ній
номер свого телефону, обмежившись
лише наданням повної інформації про
місце свого проживання1. Подібні си-
туації є непоодинокими і у практиці
діяльності суб’єктів публічної адміні-
страції;

Принцип недискримінації, на на-
шу думку, є продовженням консти-
туційного принципу рівності гро-
мадян перед законом, відповідно до

1 Див.: Архів Київського районного суду м. Харкова, справа № 2а-425/10/06.
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якого не може бути жодних привілеїв
чи обмежень за ознаками раси, по-
літичних, релігійних переконань, со-
ціального походження та іншими
ознаками. Цей принцип має забезпе-
чувати однакові «стартові» умови
кожному громадянину для самореалі-
зації в суспільстві.

У Конституції України щодо цього
принципу є кілька норм. Так, у ст. 21
Основного Закону зазначено, що «усі
люди є вільні і рівні у своїй гідності та
правах», а у ч. 1 та ч. 2 ст. 24 йдеться,
що «Громадяни мають рівні конститу-
ційні права і свободи та є рівними
перед законом. Не може бути приві-
леїв чи обмежень за ознаками раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних
та інших переконань, статі, етнічного
та соціального походження, майново-
го стану, місця проживання, за мовни-
ми або іншими ознаками» [17].

Отже, принцип недискримінації
гарантує однакове ставлення до лю-
дей, незалежно від їх національності,
статі, расової належності чи етнічно-
го походження, релігії або вірувань,
фізичних вад, віку чи сексуальної орі-
єнтації. Зазначений принцип нині під-
тримується та розвивається не тільки
на національному, але і на міждержав-
ному рівні. Так, Стаття 12 Договору
про заснування Європейської Спіль-
ноти [18] оголошує поза законом
будь-яку дискримінацію за національ-
ністю, а Європейська Конституція 
(ст. 81) [19], поряд із обмеженням прав
за національністю, в явному вигляді
забороняє дискримінацію «за статтю,
расою, кольором, етнічним або соці-
альним походженням, генетичними
властивостями, мовою, релігією чи ві-
руваннями, політичними або іншими
поглядами, приналежністю до націо-
нальної меншини, власністю, народжен-
ням, неспроможністю, віком або сек-
суальною орієнтацією».

Проте необхідно зазначити, що 
у чинному адміністративному зако-
нодавстві України цей принцип до-
тримується далеко не завжди. Най-

більш яскравим прикладом є ст. 15
Кодексу України про адміністративні
правопорушення [20], яка, фактично,
суперечить одночасно двом прин-
ципам – принципу рівності усіх перед
законом та принципу недискримі-
нації, оскільки, як відомо, передбачає
випадки звільнення від адміністра-
тивної відповідальності осіб, на яких
поширюється дія дисциплінарних ста-
тутів. Досить поширеними є випадки
порушення цього принципу і у діяль-
ності органів внутрішніх справ Ук-
раїни, окремі працівники яких у своїй
діяльності вдаються до етнічного
профайлінгу як різновиду расової
дискримінації [21], що є безумовним
свідченням необхідності більш актив-
ного запровадження у національне
законодавство та практику діяльно-
сті публічної адміністрації спеціаль-
них принципів адміністративного
права;

Принцип використання повнова-
жень з метою, з якою це повноважен-
ня надано або принцип використання
повноваження з належною метою.
Належною є та мета, що визначена в
законі або випливає з його цілей. Для
забезпечення дотримання цього прин-
ципу доцільно, щоб у законодавчому
акті чітко зазначалася мета, задля
якої надається повноваження. Якщо
мету повноваження в законі не визна-
чено, то слід виходити із загальної
мети, яка визначена у статті 3 Консти-
туції України,– утвердження і забез-
печення прав людини є головним
обов’язком держави. Використання
повноважень з неналежною метою за
своїм змістом є зловживанням ними:
використання їх нечесно, з проти-
правними намірами, з недоброю во-
лею,зі спотвореним тлумаченням мети,
з якою надано повноваження, з наяв-
ністю особистого інтересу у прийнят-
ті рішення або вчиненні дії. Якщо
рішення було прийнято для досягнен-
ня результатів, на які повноваження
суб’єкта владних повноважень аж
ніяк не спрямоване, таке рішення
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повинно бути визнано протиправним
[22, с. 383];

Принцип відкритості та прозоро-
сті діяльності публічної адміністрації.
Відкритість передбачає підлеглість
публічної адміністрації зовнішньому
контролю, а прозорість вимагає, щоб
діяльність останньої «прозиралася на-
скрізь» для проведення контролю або
нагляду [10, с. 106; 23, с. 93].

Відкритість і прозорість дають
можливість, з одного боку, будь-якій
особі, інтереси якої зачіпаються діяль-
ністю публічної адміністрації, знати її
юридичні підстави, а з іншого,– полег-
шують проведення зовнішнього кон-
тролю адміністративної діяльності
наглядовими органами. Відкритість і
прозорість дають змогу досягти двох
важливих цілей.Перша – захисту публіч-
них інтересів, оскільки вони зменшу-
ють ймовірності «невідповідного управ-
ління» та корупції. Друга – ці принци-
пи є необхідними для захисту особис-
тих прав, оскільки вони визначають
підстави, на яких приймаються адміні-
стративні акти, та, відповідно, нада-
ють зацікавленій стороні право на їх
оскарження. Практична реалізація
принципів відкритості й прозорості
проявляється в адміністративному
праві, наприклад, у тому, що адміні-
стративні акти мають бути вмотиво-
ваними і виданими уповноваженими
на те суб’єктами; державні реєстри
мають бути доступними для широко-
го кола громадськості. Особливо важ-
ливим для реалізації принципу відкри-
тості є обов’язок органів публічної
адміністрації вказувати причини (під-
стави) ухвалення тих чи інших рі-
шень.Адміністративний акт має місти-
ти перелік підстав, який відображає
загальну логіку ухвалення рішення і
показує відповідність фактичних об-
ставин справи та їх відображення у
чинному законодавстві. Відповідно,
перелік підстав має містити факти 
й докази, які їх підтверджують, так
само як і використані юридичні нор-
ми [4];

Принцип відповідальності публіч-
ної адміністрації за прийняті адміні-
стративні акти. Впровадження цього
принципу у сферу адміністративно-
правового регулювання має не лише
практичне, але й ідеологічне значен-
ня, позаяк у наших співгромадян про-
тягом багатьох років формувалося
переконання, що державні службовці
належать до тих суб’єктів, які лише 
у виняткових випадках можуть бути
притягнуті до відповідальності за свої
неправомірні дії або рішення. І така
думка дійсно була небезпідставною
[24, с. 264]. Тому надзвичайно показові
слова М. Рейснера, який на початку
ХХ ст. писав, що російська практика
давала цілу низку прикладів, де підда-
ні держави лише через отримання
ними хоча б якоїсь державної посади
одразу вважали себе поза дією закону
[25]. Отже, без запровадження дієвої
відповідальності не можна змінити 
ані відношення населення до влади,
ані ставлення самих посадовців до
свого правового статусу.

Принцип відповідальності необхід-
но розуміти таким чином, що будь-
який суб’єкт публічної адміністрації
має нести відповідальність за свої дії
чи рішення перед іншими державни-
ми органами, а також відшкодувати
приватним особам шкоду, завдану
його актами. Цей принцип є важли-
вим також і з огляду на те, що через
його реалізацію здійснюється одно-
часна реалізація й інших принципів
адміністративного права: правової дер-
жави, відкритості, прозорості, спра-
ведливості і рівності усіх перед зако-
ном. Відповідальність, як наголошує
А. Пухтецька, є необхідною для забез-
печення принципів ефективності, ре-
зультативності, надійності й перед-
бачуваності в діяльності публічних
адміністрацій [4].

Цей принцип покликаний сти-
мулювати сумлінне та правильне ви-
конання посадовими і службовими
особами своїх службових обов’язків,
невиконання або неналежне виконан-
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ня яких обов’язково має супроводжу-
ватися застосуванням заходів відпові-
дальності.

Принцип ефективності та резуль-
тативності. Зазначений принцип, як
наголошується у літературі, прийшов
до нас передусім з європейського
адміністративного права, тому пев-
ним чином відрізняється від прийня-
того у нашій правовій та управлін-
ській теорії розуміння термінів «ефек-
тивність» та «результативність». За-
кордонні дослідники під ефективністю
розуміють належну міру виконання,
яка може бути виражена як співвідно-
шення між докладеними зусиллями і
ресурсами, з одного боку, та отрима-
ними результатами,– з іншого. Водно-
час під результативністю як прин-
ципом адміністративного права розу-
міється забезпечення досягнення
поставлених цілей та вирішення дер-
жавних питань, визначених у законах
та актах уряду [4]. Інакше кажучи, за
рахунок реалізації названих принци-
пів досягається економія матеріаль-
них засобів (фінансів), які використо-
вуються публічною адміністрацією
для виконання покладених на неї
обов’язків, а також контроль насам-
перед органу законодавчої влади за
впровадженням публічною адміні-
страцією у життя відповідних законо-
давчих приписів. Проте результа-
тивність діяльності публічної адміні-
страції є важливим фактором, який
впливає і на оцінку приватними осо-
бами стану функціонування цього
інституту.

Завершуючи дослідження принци-
пів адміністративного права, варто
підкреслити, що останні мають пот-
рійне значення: для приватних осіб –
це та квінтесенція адміністративного
права та правил спілкування остан-
ніх з публічною адміністрацією, яку
має знати кожен. Саме на підставі 
цих правил здійснюється подальший
розвиток адміністративного права,
відтак кожна адміністративно-право-
ва норма, кожен адміністративний 

акт повинні бути узгоджені з ними.
І тому звертаючись до органу публіч-
ної адміністрації або відчуваючи на
собі несприятливий вплив його рі-
шення (дії), приватна особа може і 
не знати відповідного законодавства,
проте знаючи спеціальні принципи
адміністративного права, вона може
відповідним чином коректувати як
власну поведінку, так і вимагати гідної
поведінки (рішень) від свого контра-
гента; для публічної адміністрації
принципи адміністративного права
відіграють як роль основного регуля-
тора їх поведінки (дій та рішень),
не відрізняючись від, так би мовити,
звичайного нормативного акта, так 
і додаткового критерію перевірки
законності (правомірності) їх дій 
чи рішень. Інакше кажучи, суб’єкти
публічної адміністрації у своїй діяль-
ності повинні керуватися насамперед
принципами адміністративного права,
оскільки останні за своєю «юридич-
ною силою» стоять над усіма іншими
адміністративно-правовими актами;
для адміністративних судів принципи
адміністративного права є основними
критеріями для перевірки законності
рішень та дій суб’єктів публічної адмі-
ністрації. Такий висновок підтверджу-
ється, зокрема, тим фактом, що знач-
на кількість із названих вище принци-
пів знайшла закріплення у ч. 3 ст. 2
КАС України, тобто тій його частині,
яка закладає основи усього інституту
адміністративної юстиції. Отже, ви-
явлення невідповідності діяльності
суб’єкта публічної адміністрації хоча б
одному із зазначених у згаданій статті
принципу (критерію) для оцінюван-
ня його рішень, дій та бездіяльності
може бути підставою для задоволення
адміністративного позову за умови,
зрозуміло, встановлення порушення
прав, свобод та інтересів позивача 
[22, с. 387].

З огляду на важливе значення спе-
ціальних принципів адміністративного
права є необхідним їх подальше 
нормативне закріплення, яке, на наш
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погляд, має здійснюватися у двох
основних напрямах: по-перше, необхід-
но орієнтуватися на те, щоб у кожно-
му нормативному акті, який закріп-
лює правовий статус суб’єктів публіч-
ної адміністрації, були сформульовані
та, відповідно, нормативно закріплені
принципи їх діяльності; по-друге, роз-
ширений та розтлумачений належним
чином перелік принципів адміністра-
тивного права має знайти обов’язкове
закріплення також і в Адміністратив-
но-процедурному кодексі України –
настільній книзі кожної посадової та
(або) службової особи органу публіч-
ної адміністрації. Тому заслуговує на
всіляку підтримку включення до про-
екту цього кодексу статей 6–21, в яких
знайшли закріплення такі принципи
адміністративної процедури: верхо-
венство права; законність; рівність
учасників адміністративного прова-
дження перед законом; використання
повноважень з належною метою; об-
ґрунтованість; безсторонність (неупере-
дженість) адміністративного органу;
добросовісність; розсудливість; про-
порційність; гласність і відкритість;
своєчасність і розумний строк; ефек-
тивність; презумпція правомірності
дій і вимог особи; гарантування права
особи на участь в адміністративному

провадженні; гарантування правового
захисту [26].

Можливо, таке часте згадування
про принципи адміністративного права
комусь видається зайвим, проте, на
наше переконання, на першому етапі
їх впровадження у практичну діяль-
ність публічної адміністрації це є про-
сто необхідним. Без постійного на-
гадування про них, без акцентування
уваги посадовців на необхідності їх
врахування та дотримання у процесі
своєї діяльності нам навряд чи вдас-
ться змінити нігілістичне ставлення
до останніх з боку представників вла-
ди. Втім, необхідно підкреслити, що
принципи адміністративного права та
принципи адміністративної процеду-
ри, про які було згадано вище, не є
синонімами, а тому між ними необхід-
но бачити різницю, яка полягає в тому,
що принципи адміністративної процеду-
ри це конкретизований перелік прин-
ципів адміністративного права лише в
одній сфері діяльності публічної адмі-
ністрації – адміністративно-процедур-
ній. Принципи ж адміністративного
права, так би мовити, охоплюють усі
напрями та сфери функціонування
публічної адміністрації, зокрема ті, що
знаходять прояв у її надрах (внутріш-
ньоорганізаційні відносини).
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Мельник Р. С. Інститут принципів адміністративного права у системі Загально-
го адміністративного права України

Стаття присвячена визначенню місця інституту принципів адміністративного
права у системі адміністративного права, а також формуванню переліку таких
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принципів. З посиланням на вітчизняний та зарубіжний досвід вибудовується сис-
тема принципів адміністративного права та з’ясовується їх зміст та призначення 
у сфері діяльності публічної адміністрації.

Ключові слова: адміністративне право, принципи адміністративного права,
інститут адміністративного права, публічна адміністрація, приватні особи.

Мельник Р. С. Институт принципов административного права в системе Обще-
го административного права

Статья посвящена определению места института принципов административно-
го права в системе административного права, а также формированию перечня
таких принципов. Со ссылками на отечественный и зарубежный опыт строится
система принципов административного права и определяется их содержание, а
также назначение в сфере деятельности публичной администрации.

Ключевые слова: административное право, принципы административного права,
институт административного права, публичная администрация, частные лица.

Melnyk R. The institute of administrative law principles in the system of general
administrative law

The article is devoted to the definition of place of administrative law principles in
the system of administrative law and to the formation of list of these principles. The sys-
tem of administrative law principles is formed and their content is determined including
their essence in public administration activity on the basis of national and foreign expe-
rience.

Key words: administrative law, principles of administrative law, institute of adminis-
trative law, public administration, private persons.


