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ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ОСКАРЖЕННЯ 

 
Принципи адміністративного оскарження – це основні ідеї, норми та 

положення які покладають в основну захисту прав, свобод та інтересів 
фізичних і юридичних осіб від свавілля суб’єктів публічного адмініст-
рування.  

Принципи адміністративного оскарження безпосередньо базуються 
на принципах адміністративного права, які: 

1) виконують системоутворюючу роль, тобто зумовлюють форму-
вання у межах галузі нових інститутів; 

2) беруться до уваги у процесі законотворчої та нормотворчої дія-
льності, виступаючи орієнтирами для розвитку норм адміністративно-
го права; 

3) створюють основу для судового контролю за адміністративними 
діями. Досить часто суд лише шляхом аналізу принципів адміністрати-
вного права може дійти висновку про законність або незаконність дій 
та/або рішень суб’єктів публічної адміністрації; 

4) заповнюють прогалини у сфері адміністративно-правового регу-
лювання суспільних відносин [1, с. 66]. 

Дослідження європейських стандартів взаємовідносин органів пуб-
лічної адміністрації з громадянами дозволяє дійти висновку про засто-
сування класифікації принципів за двома основними групами стосун-
ків органів публічної адміністрації з громадянами:  

1) матеріальні (базові): принцип законності, принцип рівності пе-
ред законом, принцип відповідності статутним цілям, принцип пропо-



24 

рційності, принцип об’єктивності та безсторонності, принцип захисту 
довіри до закону та законодавчо закріплених прав, принцип відповіда-
льності; 

2) процедурні: принцип доступу до адміністративних (публічних) 
послуг; право бути почутим; право на представництво та допомогу; 
принцип розумного строку (терміну), принцип повідомлення, пояснен-
ня причин та визначення засобів захисту прав і апеляцій, принцип 
виконання адміністративних рішень. У європейській науці адміністра-
тивного права такий поділ принципів на матеріальні (базові) та проце-
дурні є традиційним [2, с. 114-145]. 

Крім того, європейська наука адміністративного права виокремлює 
принципи адміністративного права в аспекті діяльності публічної 
адміністрації (принципи належної адміністрації (good administration) та 
принципи належного урядування (good governance) [3, с. 94]), більшість 
з яких можуть бути віднесені до принципів, що впливають на адмініст-
ративну процедуру. 

Доцільно розмежовувати загальні та спеціальні принципи адмініст-
ративного оскарження, що є характерним для європейського адмініст-
ративного процедурного права. 

Загальними принципами адміністративного оскарження є: 
1) верховенство права; 
2) законність; 
3) рівність учасників адміністративного провадження перед зако-

ном; 
4) відкритість. 
Верховенство права в адміністративному оскарженні означає, що 

суб’єкт публічного адміністрування зобов’язаний діяти виключно в 
межах інтересів захисту прав, свобод та інтересів людини та з метою 
утвердження їх пріоритету над всіма іншими цінностями. 

Принцип верховенства права, що закріплений в статті 8 Конституції 
України є пріоритетним для всіх галузей права, оскільки він є універса-
льною вимогою, насамперед до держави, що у зв’язку з цим має братися 
до уваги її представниками як під час правотворчої, так і під час право-
застосовної діяльності. Інакше кажучи, формування норм адміністра-
тивного права, а також їх застосування має здійснюватися за 
обов’язкового дотримання принципу верховенства права [1, с. 68]. 

Законність – це принцип адміністративного оскарження відповідно 
до якого усі суб’єкти публічного адміністрування зобов’язані діяти 
виключно в межах та на підставі Конституції та законодавства України, 
ця норма закріплена в ч. 2 ст. 19 Конституції України. Але в ній немає 
вказівки дотримуватись інших джерел права, що дає можливість 
суб’єктам публічного адміністрування «уникати» норм підзаконних 
нормативно-правових актів [4, с. 110-112]. Проблема застосування цього 
принципу також полягає в недосконалому правовому регулюванні 
інституту адміністративного оскарження, що дає можливість розвину-
то використовувати дискреційні повноваження. В проекті Закону «Про 
адміністративну процедуру» це питання враховане та описане таким 
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чином: здійснення дискреційних повноважень адміністративним 
органом вважається законним при дотриманні наступних умов: 

1) дискреційні повноваження передбачені законом; 
2) дискреційні повноваження здійснюються в межах закону;  
3) правомірний вибір був здійснений адміністративним органом 

задля досягнення мети, для якої дозволяється здійснення дискреційних 
повноважень, і відповідає загальним принципам Закону; 

4) правомірний вибір адміністративного органу не становить собою 
необґрунтований обхід попередніх рішень, прийнятих тим самим 
адміністративним органом у однакових чи подібних справах [5]. 

Рівність учасників адміністративного оскарження перед законом 
означає, що неможливе обмеження прав суб’єктів адміністративного 
оскарження, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігій-
них та інших переконань, статі, гендеру, етнічного та соціального 
походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або 
іншими ознаками. Крім того, ані здійснювані повноваження чи займа-
на посада не дає жодних привілеїв.  

Прозорість означає, що суб’єкт публічного адміністрування зо-
бов’язаний у порядку, встановленому законом, забезпечувати реаліза-
цію права кожного на доступ до інформації, що пов’язана із здійснен-
ням адміністративного оскарження, а його учасники мають право на 
ознайомлення з матеріалами справи. 

Спеціальними принципами адміністративного оскарження є:  
1) обґрунтованість; 
2) добросовісність і розсудливість; 
3) пропорційність та своєчасність; 
4) презумпція правомірності дій та вимог особи; 
5) гарантування права особи на участь в адміністративному прова-

дженні; 
6) гарантування ефективних засобів правового захисту. 
Обґрунтованість означає, що суб’єкт публічного адміністрування 

забезпечує належність та повноту з’ясування обставин справи, безпосе-
редньо досліджує докази та інші матеріали. Якщо адміністративний 
орган змінює оцінку й висновки у подібних справах, він зобов’язаний 
навести/вказати належне обґрунтування. 

Добросовісність і розсудливість передбачає, що суб’єкт публічного 
адміністрування буде здійснювати свої повноваження при реалізації 
процедури адміністративного оскарження сумлінно та чесно, керую-
чись при прийнятті рішення здоровим глуздом, логікою, загальноп-
рийнятими нормами моралі й справедливості. 

Пропорційність та своєчасність в адміністративному оскарженні 
спрямовані на гарантуванні співрозмірного обмеження прав та свобод 
людини для досягнення публічних інтересів, при чому негативні нас-
лідки для особи та публічних інтересів повинні бути найменшими. 
Крім того, справа повинна бути вирішена до настання обставин, за яких 
прийняття адміністративного акта може втратити актуальність. 
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Презумпція правомірності дій та вимог особи. Дії та вимоги особи 
вважаються правомірними, поки інше не буде доведено під час розгля-
ду та/або вирішення справи. 

Гарантування права особи на участь в адміністративному прова-
дженні. Особа має право бути вислуханою адміністративним органом 
надавши пояснення та/або заперечення у будь-якій формі до прийняття 
рішення щодо скарги, яке за своїм характером може негативно вплину-
ти на права, свободи або інтереси особи.  

Гарантування ефективних засобів правового захисту, тобто особа 
має право скористатися послугами фахівця при поданні скарги та її 
розгляді, а у випадку незадовільного рішення може звернутись із позо-
вом до суду. 
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