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СПІВВІДНОШЕННЯ НАДНАЦІОНАЛЬНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ 
ПРОВАДЖЕНЬ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ: 

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Актуальність дослідження співвідношення різ-
норівневих адміністративних проваджень зростає 
в усьому світі, адже їх зміст спрямований на досяг-
нення спільних результатів глобальних політик 
не тільки на національному, але й на локальному 
рівнях, здійснюючи вагомий вплив на національні 
уряди, парламенти, міжурядову взаємодію, приват-
них осіб як кінцевого об’єкта регулюючого впливу. 

Для України такі дослідження ще не проводи-
лися з огляду на складність об’єктивного аналізу 
малодоступних правових джерел та правозастосов-
ної практики, проте їх значення для розвитку док-
трини та галузі адміністративного права важко недо-
оцінити. 

Важливими напрямами проведення подаль-
ших наукових досліджень залишаються прикладні 
аспекти взаємодії суб’єктів глобального урядування 
та національних та локальних адміністрацій з метою 
надання доступних публічних послуг, у т.ч. адміні-
стративних послуг, усім особам, що проживають або 
зареєстровані на території національної держави.

Метою даної статті є висвітлення сучасних 
аспектів розуміння та впровадження у національній 
та європейській доктринах адміністративного права 
нового виду вертикальних та горизонтальних управ-
лінських відносин, що характеризуються складною 
координацією, та використовують особливі правові 
форми адміністративних проваджень для розгляду 
адміністративних справ за участі публічних адміні-
страцій національного рівня. 

Серед основних завдань даної статті слід визна-
чити наступні: характеристика розвитку наднаціо-
нальних адміністративних проваджень в європей-
ському контексті і другій половині ХХ століття; 
співвідношення змісту означених європейських 
адміністративних проваджень; характеристика змі-
сту рішень, що приймаються в результаті національ-
них та європейських адміністративних проваджень.

Доктринальне переосмислення змісту адміні-
стративних проваджень відбувалося на Європей-
ському Континенті впродовж ХІХ-ХХ ст. ст. у зв’язку 
з актуалізацією політичних ідей об’єднаної Європи, 
формування Європи нових швидкостей, створення 
силового блоку, здатного протистояти зовнішнім 
глобальним загрозам. У цьому зв’язку проводилися 
спеціальні юридичні дослідження, спрямовані на 
розвиток єдиного підходу до формування спільної 
державності у формі конфедеративного утворення. 

В Україні в цей період відбувалися також тран-
сформаційні процеси, пов’язані з федералізацією 

державного управління в рамках Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік, які передбачали також 
вертикальні та горизонтальні управлінські відно-
сини, в яких здійснювався визначальний вплив на 
національному та локальному рівнях, проте вихо-
дячи з інших, централізованих засад, державного 
управління, в яких превалювали інші політичні 
завдання та пріоритети. З огляду на це, розвиток 
у вітчизняній доктрині адміністративного права 
сучасних європейських підходів до впровадження 
європейської моделі співвідношення адміністратив-
них проваджень на наднаціональному та національ-
ному рівнях, набуває особливого значення.

Характеризуючи сучасний зміст європейських 
адміністративних проваджень, що реалізуються на 
наднаціональному рівні, слід зазначити, що аксі-
ологічні засади їх формування та визначення пра-
вової природи значно відрізняються від аналогіч-
них у вітчизняній науці адміністративного права. 
Зокрема, в європейських адміністративних про-
вадженнях переважають цінності європейської циві-
лізації, такі як: загально правові принципи рівності, 
справедливості, базові принципи адміністративного 
права: законності, пропорційності, недискриміна-
ції, а також важливі вимоги, закріплені в Договорах 
про заснування Європейських Співтовариств щодо 
спільної європейської спадщини та правового над-
бання Європейського Союзу (з франц. - acquis). 

Суб′єктний склад адміністративних проваджень 
викликає особливий науковий інтерес, адже в ньому 
присутні нові, порівняно з відомими національній 
адміністративній доктрині, суб’єкти владних повно-
важень, а також об’єкти регуляторного впливу, їх 
структура та функції видозмінюються в процесі 
складної координації забезпечення реалізації функ-
цій виконавчої влади в Європейському Союзі. 

Європейська Комісія як вищий орган виконавчої 
влади забезпечує реалізацію функцій виконавчої 
влади та має досить широкі повноваження щодо 
національних адміністрацій. Слід відмітити, що 
в європейській традиції розподіл сфер правового 
регулювання має особливий поділ на ті сфери, в який 
приймає рішення виключно національний парла-
мент чи Рада Європейського Союзу, а також сфери, 
в яких може бути прийнято рішення виключно наці-
ональними урядами та парламентами. 

За результатами аналізу європейських правових 
джерел зроблено висновок про те, що з питань орга-
нізації публічної адміністрації національного рівня 
виключна сфера повноважень належить національ-
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ним парламентам, так само, як і формування націо-
нальних політик – національним урядам країн Євро-
пейського Союзу. 

Що ж стосується прийняття рішень наднаці-
онального рівня щодо одночасного їх виконання 
усіма європейськими національними адміністраці-
ями, тут запроваджено спеціальний вид європей-
ських адміністративних проваджень, в яких перед-
бачено одномоментне, обов’язкове, в буквальному 
перекладі – «хорове», виконання керівних вказівок 
Європейської Комісії. 

В Україні відповідний досвід до цього не засто-
совується, проте опосередковане, проведене через 
рішення національного парламенту обов’язкове 
дотримання вимог санкціонованих регламентів 
та директив Європейського Союзу вже має місце 
в нормативно закріплених прикладах постанов Кабі-
нету Міністрів України, законів, прийнятих Верхов-
ною Радою впродовж останніх десяти років. 

Самостійного ж кодексу щодо взаємодії 
з різнорідними органами європейської адміністрації 
в Україні досі не прийнято, що потребує детального 
дослідження та переосмислення національного під-
ходу до змісту та співвідношення адміністративних 
проваджень національного та наднаціонального рів-
нів. Тому, на мій погляд, доцільно запропонувати 
розробку самостійного кодифікованого акту «Кодекс 
України про участь національних адміністратив-
них органів в європейських адміністративних про-
вадженнях», в структурі якого, з необхідністю, має 
отримати визначення не тільки сучасна правова при-
рода європейських адміністративних проваджень 
та аспекти специфіки реалізації компетенції націо-
нальних адміністративних органів в європейських 
адміністративних провадженнях, але й порядку 
узгодження прийнятих рішень в національних 
публічних адміністраціях, адже вони обтяжені євро-
пейською взаємодією та не можуть грунтуватися на 
виключно внутрішніх аксіологічних засадах правого 
регулювання, а мають становити розумний баланс 
цілепокладання та правозастосування в рамках 
європейського правового механізму праворозуміння 
та правозастосування. 

Сучасний досвід розвитку європейського зако-
нодавства засвідчує досвід прийняття самостій-
них розділів у кодифікованих актах законодавства, 
спрямованих на встановлення процедурних правил 
взаємодії національних адміністрацій з іншими 
одно порядковими суб’єктами на наднаціональному 
рівні. Відповідні положення вміщені і в підручниках 
з адміністративного права, де обґрунтовано специ-
фіку реалізації компетенції відповідних адміністра-
тивних органів. Також описуються нові програмні 
комплекси, порядок транскордонної взаємодії різно-
рівневих органів європейської адміністрації з метою 
надання транскордонних адміністративних послуг, 
що викликає особливий інтерес у вітчизняних нау-
ковців, дослідників, студентів вищих юридичних 
навчальних закладів.

Співвідношення європейських та національ-
них адміністративних проваджень слід визна-

чити як загальне та особливе, при цьому загальні 
європейські адміністративні провадження мають 
досить обмежене коло застосування, що обумов-
лене виключними сферами прийняття європейських 
політик. Національні адміністративні провадження 
відносяться до особливих саме через специфіку реа-
лізації політик в національному правовому просторі 
з урахуванням дотримання наднаціональних вимог 
щодо взаємодії в Європейському Союзі різнорівне-
вих адміністративних органів. 

Окремо слід згадати про таких вид адміністра-
тивних проваджень в країнах Європейського Союзу, 
які безпосередньо не пов’язані з розглядом індиві-
дуальних адміністративних справ, проте їх значення 
має надзвичайно важливий характер для пересіч-
них громадян та реалізації їх можливості захистити 
порушене суб’єктивне право. 

До них належать консультаційні адміністра-
тивні провадження, що здійснюються адміністра-
тивними органами різних рівнів до ініціювання 
адміністративного провадження основного виду. 
Консультаційні адміністративні провадження 
в країнах Європейського Союзу отримують деталі-
зовану структуризацію та вимоги щодо стандартів їх 
надання, відповідальності адміністративного органу 
за належне консультування. 

Самостійним видом взаємодії адміністративних 
органів з громадськістю виступають інформаційні 
або інформаційно-консультаційні засади попе-
реднього узгодження дій зацікавленого суб’єкта 
у взаємостосунках з адміністративним органом 
європейської адміністрації. На сучасному етапі їм 
притаманні нові можливості електронної взаємодії, 
отримання переліку необхідних документів, само-
стійного консультування на сайті європейської адмі-
ністрації, ознайомлення з опитувальником, що вмі-
щує перелік часто поставлених громадянами питань 
та їх розв’язання з урахуванням різних проблемних 
ситуацій. Це важливо і для вітчизняного досвіду 
удосконалення взаємодії між органами виконавчої 
влади, для наближення правового регулювання до 
сучасних європейських стандартів.

Характеристика змісту рішень, що приймаються 
в результаті європейських адміністративних про-
ваджень, також є надзвичайно актуальною, адже 
в європейських країнах стандарти мотивації адміні-
стративних рішень є значно вищими, аніж в Україні 
та можуть становити приклад додаткового захисту 
від прийняття свавільних, необґрунтованих, невмо-
тивованих рішень суб’єктами владних повноважень.

Рішення європейської адміністрації та рішення 
національних органів публічної адміністрації різ-
няться за своєю спрямованістю, сферою засто-
сування, особливостями реалізації повноважень 
керівного органу, проте вимоги до мотивації рішень 
органів наднаціонального та національного рівня 
в країнах Європейського Союзу є спільними, кон-
кретизованими на рівні актів законодавства, а також 
виступають підставою для оскарження як незакон-
них таких рішень органів європейської адміністра-
ції або національних адміністрацій, в яких відсутні 
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засади мотивації адміністративного акту, конкрети-
зація підстав прийняття рішення адміністративним 
органом.

Означений досвід є дуже важливим для Укра-
їни, адже дозволяє не тільки використати ефективну 
модель удосконалення прийняття адміністратив-
них рішень європейського зразка, але й запрова-
дити належну до європейської традицію мотива-
ції та обґрунтування адміністративних рішень як 
невід′ємної умови та вимоги до правової форми 
такого рішення.

Висновки. Проведений порівняльно-правовий 
аналіз підходів в європейській та національній док-
трині адміністративного права до співвідношення, 
визначення змісту, специфіки виокремлення виключ-
них сфер застосування певних видів європейських 
та національних адміністративних проваджень доз-
волив сформулювати низку пропозицій та рекомен-
дацій щодо удосконалення української практики 
розвитку доктринального розуміння та практичного 
застосування, нормативного закріплення вимог до 
прийняття рішень та їх виконання в умовах погли-
блення європейської інтеграції та впровадження 
європейських стандартів прийняття рішень для клю-
чових адміністративних проваджень.

Автором запропоновано розробки національного 
кодифіковано акту «Кодекс України про участь адмі-
ністративних органів у європейських адміністратив-
них провадженнях», упорядковуючи відповідний 
нормативно-правовий масив актів законодавства 
України, яким ратифіковано та впроваджено в наці-
ональний правовий механізм вимоги щодо вико-
нання в Україні як обов’язкових вимог регламен-
тів та директив інституцій Європейського Союзу 
(виключно в рамках ратифікації Верховною Радою 
України).

Зроблено висновок щодо доцільності врахування 
позитивного європейського досвіду мотивації адмі-
ністративних актів (рішень) органів європейської 
адміністрації, обов’язкового врахування вимог щодо 

мотивації адміністративних актів в національному 
адміністративно-процедурному законодавстві, а 
також як самостійну підставу для судового пере-
гляду незаконних рішень суб’єктів владних повно-
важень в порядку, передбаченому Кодексом адміні-
стративного судочинства України.
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Малетич М.М. Співвідношення наднаціональних та національних адміністративних проваджень 
в країнах Європейського Союзу та Україні: порівняльно-правове дослідження. – Стаття.

У статті автором наведені результати порівняльно-правового дослідження змісту, основних видів, 
специфіки реалізації різнорівневих європейських адміністративних проваджень. Висловлені пропозиції 
щодо розробки самостійного кодифікованого акту вітчизняного законодавства про участь адміністративних 
органів в європейських адміністративних провадженнях.

Проведений порівняльно-правовий аналіз підходів у європейській та національній доктрині 
адміністративного права до співвідношення, визначення змісту, специфіки приналежності до виключних 
сфер застосування певних видів європейських та національних адміністративних проваджень дозволив 
сформулювати низку пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення вітчизняної практики розвитку 
доктринального розуміння та практичного застосування, нормативного закріплення вимог до прийняття 
рішень та їх виконання в умовах поглиблення європейської інтеграції та впровадження європейських 
стандартів прийняття рішень для ключових адміністративних проваджень.

Автором запропоновано розробку національного кодифіковано акту «Кодекс України про участь 
адміністративних органів у європейських адміністративних провадженнях» для упорядкування відповідного 
нормативно-правового масиву актів законодавства України, що стосуються взаємодії з європейськими 
інституціями. Зроблені висновки щодо необхідності розвитку вітчизняного підходу до мотивації 
адміністративних актів з урахуванням європейської практики праворозуміння та правозастосування.

Ключові слова: адміністративне провадження, європейські адміністративні провадження, адміністративна 
процедура, мотивація адміністративного рішення, Європейська Комісія, директива, регламент, кодекс.
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Maletych М.М. Correlation of supra-national and national administrative proceedings in the member-
states of the European Union and Ukraine: comparative legal analysis. – Аrticle.

In this article author`s generalized results of comparative legal research as to the essence, main types, specifics of 
realization for European administrative proceedings of different levels. It`s been proposed to develop an independent 
codified legal act regarding participation of administrative bodies in European administrative proceedings.

The conducted comparative legal analysis of the existing approaches in the European and domestic national 
doctrine of administrative law as to correlation, definition of the essence, specifics of exclusive spheres of application 
of certain types of European and national administrative proceedings has made it possible to provide a range of 
proposals as to improvement of the Ukrainian practice regarding normative fixation of demands as to intensification 
of the European integration and implementation of European standards to administrative decision-making for the 
main types of administrative proceedings.

Authors proposed development of the national codified act “The Code on participation of administrative bodies 
in the European administrative proceedings” for systematization of normative acts taken by the Verkhovna Rada of 
Ukraine for co-operation with European institutions.

It has been concluded on the necessity to develop domestic approach to motivation of administrative acts 
with respect to European practice of legal understanding and enforcement, making it possible to review illegal 
administrative acts of administrative bodies.

Key words: administrative proceeding, European administrative proceedings, administrative procedure, 
motivation of administrative decision-making, European Commission, directive, regulation, code.


