ЗМІСТ

ЗМІСТ

Передмова.............................................................................................................. 5
Тема 1. Концепція адміністративно-правової реформи – основа розвитку
публічного права України.............................................................................. 8
1. Роль Конституції у здійсненні адміністративної реформи.................... 8
2. Нормативно-правове забезпечення адміністративно-правової
реформи........................................................................................................ 9
3. Змістовне наповнення адміністративно-правової реформи................. 12
Рекомендована література............................................................................ 13
Тема 2. Напрями вдосконалення вітчизняного законодавства......................14
1. Теоретична основа реформаційних процесів..........................................14
2. Трансфер норм в контексті зовнішнього структурування
законодавства . ...........................................................................................16
3. Внутрішнє структурування законодавства у відповідності
з теорією права ..........................................................................................17
Рекомендована література:............................................................................19
Тема 3. Реформування публічно та приватно правових відносин................ 20
1. Поділ права на публічне і приватне ....................................................... 20
2. Господарське право в системі приватноправових відносин............... 22
3. Забезпечення комфортного режиму функціонування бізнесу –
основа діяльності держави....................................................................... 24
Рекомендована література:........................................................................... 24
Тема 4. Систематизація як основа вдосконалення діючих кодексів............. 26
1. Співвідношення правових галузей та галузей законодавства............. 26
2. Теоретичне підґрунтя систематизації.................................................... 28
3. Інкорпорація – підготовчій етап та основа кодифікації законодавства ...29
Рекомендована література:............................................................................31
Тема 5. Кодифікація як кінцева мета реформування системи законодавства...33
1. Теоретичне підґрунтя кодифікації.......................................................... 33
2. Напрями кодифікації українського законодавства................................35
3. Кодифікація законодавства про громадський порядок......................... 37
Рекомендована література:....................................................................................38

Передмова.............................................................................................................. 5
Тема 1. Концепція адміністративно-правової реформи – основа розвитку
публічного права України.............................................................................. 8
1. Роль Конституції у здійсненні адміністративної реформи.................... 8
2. Нормативно-правове забезпечення адміністративно-правової
реформи........................................................................................................ 9
3. Змістовне наповнення адміністративно-правової реформи................. 12
Рекомендована література............................................................................ 13
Тема 2. Напрями вдосконалення вітчизняного законодавства......................14
1. Теоретична основа реформаційних процесів..........................................14
2. Трансфер норм в контексті зовнішнього структурування
законодавства . ...........................................................................................16
3. Внутрішнє структурування законодавства у відповідності
з теорією права ..........................................................................................17
Рекомендована література:............................................................................19
Тема 3. Реформування публічно та приватно правових відносин................ 20
1. Поділ права на публічне і приватне ....................................................... 20
2. Господарське право в системі приватноправових відносин............... 22
3. Забезпечення комфортного режиму функціонування бізнесу –
основа діяльності держави....................................................................... 24
Рекомендована література:........................................................................... 24
Тема 4. Систематизація як основа вдосконалення діючих кодексів............. 26
1. Співвідношення правових галузей та галузей законодавства............. 26
2. Теоретичне підґрунтя систематизації.................................................... 28
3. Інкорпорація – підготовчій етап та основа кодифікації законодавства ...29
Рекомендована література:............................................................................31
Тема 5. Кодифікація як кінцева мета реформування системи законодавства...33
1. Теоретичне підґрунтя кодифікації.......................................................... 33
2. Напрями кодифікації українського законодавства................................35
3. Кодифікація законодавства про громадський порядок......................... 37
Рекомендована література:....................................................................................38

3

3

Тема 6. Адміністративна діяльність публічних органів влади..................... 40
1. Модель публічно-правових відносин............................................................. 40
2. Контроль та облік – основа забезпечення правопорядку........................... 44
3. Громадський контроль за органами публічної влади.................................. 46
Рекомендована література:....................................................................................49
Тема 7. Відповідальність за адміністративні проступки............................... 50
1. Сутність адміністративних проступків..........................................................50
2. Законодавство про відповідальність у сфері публічної служби.................53
3. Основи реформування Кодексу України про адміністративні
правопорушення..................................................................................................55
Рекомендована література:....................................................................................59
Післямова............................................................................................................ 60
ДОДАТКИ........................................................................................................... 62

Тема 6. Адміністративна діяльність публічних органів влади..................... 40
1. Модель публічно-правових відносин............................................................. 40
2. Контроль та облік – основа забезпечення правопорядку........................... 44
3. Громадський контроль за органами публічної влади.................................. 46
Рекомендована література:....................................................................................49
Тема 7. Відповідальність за адміністративні проступки............................... 50
1. Сутність адміністративних проступків..........................................................50
2. Законодавство про відповідальність у сфері публічної служби.................53
3. Основи реформування Кодексу України про адміністративні
правопорушення..................................................................................................55
Рекомендована література:....................................................................................59
Післямова............................................................................................................ 60
ДОДАТКИ........................................................................................................... 62

Передмова

Передмова

Після проголошення незалежності України1 розпочався період широкомасштабних реформ, що повинен був завершитись перетворенням
України радянського зразка на європейську державу. Із прийняттям
Конституції України 1996 р. реформаторські зусилля на впровадження
людиноцентристської ідеології набули додаткового імпульсу. Відповідно до ст. 5 Конституції України «Носієм суверенітету і єдиним джерелом
влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та місцевого самоврядування», а в ст. 6 Конституції України визначено, що «Державна влада в Україні здійснюється
на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову»2. Саме для
приведення державної влади в Україні у відповідність між її фактичним станом (із залишковими елементами радянської системи) та юридичним (закріпленим у Конституції незалежної України) станом була
ініційована у 1998 році адміністративна реформа. Вона фактично мала
стати основою реформування не лише адміністративного законодавства, а всього публічного права в Україні.
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Конституція України заклала підґрунтя для розбудови України, як високорозвиненої, правової, цивілізованої європейської держави з високим рівнем життя, культури та демократії, в якій діє принцип верховенства права і
всі суспільні відносини базуються на правових приписах. Відповідно до 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»3. Основа демократичного розвитку − відповідальність особи перед суспільством, і держави перед громадянами.
Та чи дійсно такий стан справ в нашій державі з погляду пересічного
громадянина? Якщо під час розпаду Радянського союзу на поч. 90-х років
Україна претендувала на роль країни, що входить до десятки найрозвинутіших країн світу, то нині безвідповідальна внутрішня та зовнішня політика,
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що проводилась владою, призвели до падіння рівня економіки, зростання
обсягу зовнішнього боргу, зубожіння населення. Корумпованість державного апарату призвела до втрати територій, виникненню збройних конфліктів,
розкрадання державної власності. Проти українського народу, який є відповідно до ст. 5 Конституції України «носієм суверенітету і єдиним джерелом влади», розпочато геноцид. В 1993 році чисельність населення України
складала 52,2 млн. осіб, нині 42,8 млн. осіб. Якщо в 2014 році кількість народжених склала 314 255, то в 2015 − 273 884 немовлят. Тисячі українців переселяються за кордон в пошуках кращого життя за межами Батьківщини.
Ми вже не можемо ігнорувати фактичного стану речей. А цей стан характеризується запереченням елементарних аксіом теорії права. Наразі ми
опинились в стані колапсу і розвалу, який характеризується такими термінами як «правовий нігілізм громадян», «безвідповідальність посадових
осіб», «нікчемність правових норм», «безпорадність громадянського суспільства» тощо.
Серед ряду причин такого стану є недосконала правова система в Україні, що була створена в радянський період існування держави, тобто рецепція радянського права, яке при своєму становленні на початку 20-х років
ХХ століття категорично відмовилось від цивілізаційних надбань в побудові власної правової системи. Відтак, 70 років радянське право обслуговувало адміністративно-командну систему державного управління і цілком
задовольняло потреби тогочасного суспільства. У Країні Рад було зроблено
спробу винайти «інше право», основою якого стала партійна ідеологія вища
за закон, а держава регулювала всі сфери суспільного життя. У такій тоталітарній системі право не лише втрачало своє природно-цілісне значення
регулятора суспільних відносин, а й перетворювалося на інструмент впливу
державної влади (точніше – групи партійних функціонерів, які узурпували
владу та створили ієрархічну бюрократичну піраміду) на громадян. В той
же час пересічна людина мала відчуття, що держава повністю забезпечує
всі її потреби. Людина розчинялась в державі, перестаючи бути індивідом.
Радянські правознавці відкинули цивілізаційні надбання філософії римського права, навіть у тій зміненій формі, в якій воно існувало у Східній
Європі4. Поділ цивільного (civil) права на публічне і приватне вважався
хибним. Право могло бути лише державне і за порушення встановлених
правил мала наставати відповідальність. Якщо правопорушення було вагомим – кримінальна, незначним – адміністративна. Всі інші відносини між
громадянами визнавались цивільними. Така спрощена система призводила
не просто до неправильного розуміння права як системи, а до викривлення
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його сутності в свідомості громадян, появи в законодавстві норм-покручів,
про відповідальність за зривання колосків або за заняття карате.
Сьогодні чинними залишаються не лише норми та закони, прийняті за
радянських часів, а й самі підходи до права. Недосконалістю правових норм
скористалися насамперед ті верстви суспільства, у яких зосереджувалися
владні важелі. За цих обставин корупція, „телефонне право”, „білокомірцева злочинність” стали на заваді всіх суспільних перетворень, і, відповідно,
тими факторами, які зводять нанівець усі інноваційні зміни. Адміністративна відповідальність пересічних громадян за малозначні діяння на фоні
тотального нехтування приписами законів з боку представників влади та
місцевих органів самоуправління спричинила правовий нігілізм і деградацію суспільства. Відсутність чіткого розмежування публічних і приватних
відносин, необдумане запозичення норм права у недосконалу пострадянську суспільну систему призвели до відсутності єдиного тлумачення правових норм.
Рецепція радянського права проявляється у застарілих концептуальних
підходах, муміфікації та реанімації нікчемних норм, у використанні регресивних підходів у навчанні. І все це, помножене на тотальну корупцію, призводить до вкрай негативних наслідків у житті суспільства. Сьогодні «нові»
способи реанімувати норми та підходи до правопорядку у сфері державного
управління призводять до подальшого поглиблення кризових явищ у суспільстві.
Що ми маємо робити, коли радянська модель системи права і системи
законодавства застаріла, а сучасна модель вже не відповідає ані цій застарілій, ані класичній європейській моделі і головне – не відповідає сучасним
реаліям життя? Як вийти з глухого кута, де галузі права і галузі законодавства конфліктують між собою? Що робити в ситуації, коли гілки влади
«атрофувались» і «зрослись» між собою і саме дерево держави вже не живиться соками народовладдя, а перетворюється на «покруч», не здатний до
нормального життя відповідно до Конституції, міжнародних стандартів і
загальнолюдських цінностей? Звісно кожен фахівець може дати власні рецепти, ми розглянемо правову сторону питання. Право – цементуюча, скріплююча субстанція без якої держава не може існувати.
Невідворотна євроінтеграція України зумовлює рішучі дії всередині
держави на приведення чинного законодавства у відповідність міжнародним стандартам захисту прав і свобод людини і громадянина у відносинах з державою. Підвищення відповідальності органів публічної
влади за ефективність та сумлінність надання адміністративних послуг
є вимогою сучасного українського суспільства, умовою збереження державності та однією з основоположних засад адміністративно-правової
реформи започаткованої відповідною Концепцією ще у 1998 році.
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7

7

Тема 1
Концепція адміністративно-правової реформи –
основа розвитку публічного права України

Тема 1
Концепція адміністративно-правової реформи –
основа розвитку публічного права України

1. Роль Конституції у здійсненні адміністративної реформи
2. Нормативно-правове забезпечення адміністративно-правової
реформи
3. Змістовне наповнення адміністративно-правової реформи

1. Роль Конституції у здійсненні адміністративної реформи
2. Нормативно-правове забезпечення адміністративно-правової
реформи
3. Змістовне наповнення адміністративно-правової реформи

Ідеологічні засади радянської системи права не витримали перевірки
часом. Ієрархічний підхід до побудови адміністративного права як галузі
права, яка охоплює всі сфери суспільного життя, виявився хибним. Виродження права в жорстке управління суспільством за допомогою владних
приписів та адміністративних стягнень призвело до повного колапсу та
занепаду країни. І сьогоднішня рецепція радянського права, що проявляється в науковій, навчальній, правотворчій та правозастосовній сферах,
заважає побудові цивілізованих громадянських відносин.
Головним завданням, що стоїть як перед правовою наукою, так і перед законодавчим і виконавчими органами є комплексна, зважена і послідовна ревізія законодавства, приведення його до сучасних європейських
стандартів. Слід, на нашу думку, по-перше, дотримуватись постулатів і
аксіом права як під час нормотворення так і під час правозастосування;
і, по-друге, спираючись на правові традиції українського народу забезпечити збереження тих надбань соціального захисту, що були отримані, в
тому числі і в радянський період історії держави. Держава і громадянин
мають один перед одним як права так і обов’язки. Гармонізація законодавства – перший крок до громадянського суспільства.
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Роль Конституції у здійсненні адміністративної реформи є визначальною, оскільки сама Конституція України вимагає прийняття ряду нових
законів із питань функціонування публічної влади, приведення у відповід-
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ність із нормами Основного Закону чинного адміністративного законодавства, розвиток інституту адміністративної юстиції, вироблення управлінським апаратом нової адміністративно-правової практики, яка б у центр
уваги органів виконавчої влади та всього механізму державного управління
поставила людину як найвищу в державі конституційну соціальну цінність5.
Аксіомою має визнаватись положення ст. 6 Конституції про чітке розмежування трьох гілок влади – законодавчої, виконавчої та судової з прозорим механізмом стримувань та противаг. Роль виконавчої гілки влади
має зосередитись на адмініструванні виконавчо-розпорядчої діяльності
що передбачає, серед іншого, позбавлення від невластивої їй функції нормотворення. Мова йде про створення нових загальнообов’язкових правил
поведінки, які сьогодні виконавча гілка влади активно продукує, подекуди
підміняючи або змінюючи сутність чинного законодавства.
Підкреслимо, гілки влади ні в якому разі не повинні перехрещуватись
між собою, взаємодоповнювати та впливати одна на одну. Фактично вони
мають являти собою систему противаг та стримувань.
І в цій системі народ за допомогою виборів має творити (обирати) як
законодавчу владу (депутатів всіх рівнів) так виконавчу владу (безпосередньо керівників органів влади місцевого рівня та керівництва центральних органів влади через депутатів, яким делегує свою владну функцію) і
звісно судову владу (обираючи прямим голосуванням суддів, що будуть
протягом визначеного терміну здійснювати правосуддя). В такому разі
справедливість як вища соціальна цінність, проявлена в давньому висловленні «закон суворий, але це закон», буде зрозуміла та прийнятна кожному
члену суспільства.
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дента України від 22.07.1998 р. № 810/98 Ця Концепція загалом визначила
стратегію та організаційно-правові засади реформування системи державного управління, етапи здійснення адміністративної реформи. Державній
комісії вдалося підготувати документ, який передбачає створення більш
ефективного апарату державного управління, закладає основи реформування державної служби та адміністративно-територіального устрою України.
Адміністративна реформа мала три важливі складові:
перша – це, власне реформування системи органів державного управління,
друга – це реформа законодавства,
третя – реформа адміністративного права.
Для досягнення мети адміністративної реформи під час її проведення
було визначено такі завдання:
• формування ефективної організації виконавчої влади як на центральному, так і на місцевому рівнях управління;
• формування сучасної системи місцевого самоврядування;
• упровадження нової ідеології функціонування виконавчої влади і місцевого самоврядування як діяльності щодо забезпечення реалізації прав і
свобод громадян, надання державних та громадських послуг;
• організація на нових засадах державної служби та служби в органах
місцевого самоврядування; створення сучасної системи підготовки та перепідготовки управлінських кадрів;
• удосконалення адміністративно-територіального устрою.
Однією з важливих частин правової реформи в Україні стала кодифікація, як спосіб систематизації нормативних актів. Прийняття кодифікованих
нормативних актів було здійснене шляхом перероблення та зведення правових норм у логічно узгоджені нормативно-правові акти, які системно і
вичерпно регулюють певну сферу суспільних відносин, на галузевому рівні:
• 2002 р. (набрав чинності з 01.01.2004) – Митний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 38-39, ст.288); 2012 р. – нова редакція
Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 4445, № 46-47, № 48, ст. 552);
• 2005 р. – Кодекс адміністративного судочинства України (Відомості
Верховної Ради України, 2005, № 35-36, № 37, ст. 446);
• 2011 р. – Податковий кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст. 112)
стало етапами адміністративно-правової реформи.
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