
Публiчне право № 3 (35) (2019)   
 

 

 

 

 

 

 

30  

  

 

Олеся Радишевська,  

кандидат юридичних наук, доцент, 

суддя Касаційного адміністративного суду 

у складі Верховного Суду 

ORCID: 0000-0002-3262-7487 

https://doi.org/10.37374/2019-35-04 

 

УДК 342:124.5 
 

Конституційні цінності як  
аксіологічний чинник формування 

загального адміністративного права 
України 

 

Загайщлд агкіліпроарзвлд ноавм 
Укоаїлз мб’єкрзвлм є мглзк ж мплм-
вмнмймелзт кмкнмлдлрів лауімлайщ-
лмї ноавмвмї пзпрдкз. Ймгм кіпуд і 
омйщ у номудпат гдоеавлм-ноавмвмгм 
омжвзрку, жабджндфдлля лауімлайщлмї 
бджндкз, дсдкрзвлмпрі сулкуімлу-
валля нубйіфлмї агкіліпроауії в ілрд-
одпат одайіжауії ра жатзпру ноав і 
пвмбмг йыгзлз и гомкагялзла, взоі-
хдлля ыозгзфлзт кмлсйікрів у нуб-
йіфліи псдоі жукмвйыырщ лдмбтіг-
ліпрщ нмпріилмї аганрауії жкіпрмвлзт 
таоакрдозпрзк нубйіфлмгм ноава гм 
гзлакіфлзт одайіи пупнійщлмгм омж-
взрку. Дйя жабджндфдлля нмжзрзвлмгм 
вдкрмоа мжлафдлмгм номудпу лдмбтіг-
лм взжлафзрзпя ж рзк, якзи омжвзрмк 
агкіліпроарзвлмгм ноава пйіг уваеа-
рз нмжзрзвлзк, а нубйіфлд агкіліпр-
оувалля – дсдкрзвлзк. Пмноз вігпу-
рліпрщ кмлпдлпупу в узт нзраллят і 
лаявліпрщ фзпйдллзт гзпкупіи цмгм 
ланояків одсмокувалля агкіліпроа-
рзвлмгм ноава, взоіхзрз їт кмейзвм, 
якцм мбоарз гмпзрщ лагіилі и прабі-
йщлі козрдоії. Сдодг лзт кмейзвм 
взмкодкзрз нозлузнз і лмокз Кмл-
прзрууії Укоаїлз як взжлафайщлмгм 
млрмймгіфлмгм и акпімймгіфлмгм фзл-

лзка смокувалля впієї пзпрдкз лауі-
млайщлмгм ноава ж мгйягу ла жакоін-
йдлля в ліи бажмвзт гйя впіт гайужди 
ноава уіллмпрди. 

Затіглмєвомндипщка роагзуія 
ноава, цм кає млрмймгіфлд нігґоулря 
ж гмкілалракз нозомглмгм ноава, 
лджкіллм нмв’яжує уілліплзи жкіпр 
ноава, смокз имгм мтмомлз ра жатзп-
ру ж ігдякз пноавдгйзвмпрі, пвмбмгз, 
оівлмпрі, нмвагз гм езрря ра гіглмпрі 
йыгзлз, мбкдедлля пвавіййя нубйіф-
лмї вйагз, жайуфдлля гм уноавйілля 
гдоеавз нодгправлзків гомкагялпщ-
кмгм пупнійщпрва рмцм. Сщмгмглі уі 
ігдї гмпзрщ жародбувалі ж мгйягу ла рі 
одсмокз, в мплмву якзт нмкйагдлм 
уіллмпрі ноава ра ілпрзрурз гдкмкоа-
рії і жагайщлмї кмгдоліжауії лауімла-
йщлмї ноавмвмї пзпрдкз. Мдрмы «жа-
гайщлмї кмгдоліжауії» ноавмвмї пзп-
рдкз і є смокувалля лмвмї якмпрі 
гдоеавз. Нмва якіпрщ гдоеавз, коік 
багарщмт ілхзт таоакрдозпрзк, – уд 
ндодгупік лмва якіпрщ нубйіфлмгм 
агкіліпроувалля, якд, у пзйу пралмв-
йдлля кмлпрзрууімлайіжку, нмфзлає 
лабуварз пупнійщлмгм таоакрдоу, 
якзи номпйігкмвуєрщпя, кмйз нозвар-
лі мпмбз мрозкуырщ агкіліпроарзвлі 
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нмпйугз віг пуб’єкрів нубйіфлмї агкі-
ліпроауії.  

Окодкі апндкрз акпімймгії нубйі-
флмгм ноава гмпйігеувайз ракі вірфз-
жлялі вфдлі, як В. Авдо’ялмв, О. Бара-
лмв, В. Кмйнакмв, Ю. Вмймхзл, 
В. Какнм, М. Кмжыбоа, А. Коупял, 
Д. Лук’ялдущ, В. Пмгмоійкм, Т. Пмгм-
омела, П. Рабілмвзф, М. Савфзл, 
Ю. Тмгзка. Ця номбйдка буйа 
мб’єкрмк гмпйігедлля и євомндипщ-
кзт уфдлзт, жмкодка Я. Бмфя, Т. Зва-
ора, Я. Зіккдокалла, М. Елрмлі,    
Де.-Б. Еибі, В. Маитеака, Де. Ммоі-
пмла, Ф. Вдолдоа, О. Маиєоа, 
З. Чдхйяка, Ю. Шваоуд ра іл. Помрд, 
жваеаыфз ла ваейзвіпрщ акпімймгіф-
лмгм ніжлалля кмлпрзрууіилмгм ноава, 
нзралляк внйзву кмлпрзрууіилзт 
уіллмпрди ла мкодкі гайужі ноава 
нозгійдлм лдгмпрарлщм увагз, лдкає 
кмкнйдкплзт гмпйігедлщ акпімймгіф-
лмї кмлпрзрууіилмї номбйдкарзкз ра 
її жв’яжку ж агкіліпроарзвлзк ноавмк. 
Навдгдлд гає нігправз жомбзрз вз-
плмвмк цмгм акруайщлмпрі, лаукмвмї 
лмвзжлз и гмуійщлмпрі жаявйдлмї ном-
бйдкз гйя омжвзрку жагайщлмгм агкі-
ліпроарзвлмгм ноава, имгм лаукз і 
ноавмжапрмпувалля. 

Мдрмы праррі є гмпйігедлля акпі-
мймгіфлм-кмлуднруайщлмгм внйзву 
кмлпрзрууіилзт уіллмпрди ла жагайщ-
лд агкіліпроарзвлд ноавм ж кдрмы 
дсдкрзвлмгм сулкуімлувалля пуб’єк-
рів нубйіфлмї агкіліпроауії, мплмвлзк 
жавгалляк якзт є одайіжауія ноав і 
пвмбмг йыгзлз ра гомкагялзла. 

З нмгйягу кмлпрзрууіилмї акпім-
ймгії, уілліпрщ – уд пмуіайщлмжлафуці 
бйага, цм мрозкайз пвмє смокайщлм-
ыозгзфлд врійдлля в оіжлзт гедод-
йат нмжзрзвлмгм ноава, ндодгупік у 
кмлпрзрууіилмку жакмлмгавпрві у 
взгйягі лмок-нозлузнів, лмок-уійди, 
лмок-жавгалщ, а ракме в акрат Кмл-
прзрууіилмгм Сугу Укоаїлз. На нд-
одкмлалля А. Коупял, кмлпрзрууіилі 
уіллмпрі – уд гукаліпрзфлі, гдкмкоа-
рзфлм-ноавмві, улівдопайщлі моієлрз-
оз, цм смокайіжмвалм вігмбоаедлі в 
кмлпрзрууії гдоеавз, взявйяырщпя в 
кмлпрзрууіилм-муілмфліи, ілрдонод-
рауіиліи і кмлромйщліи гіяйщлмпрі 

могалів кмлпрзрууіилмї ыпрзуії ра 
взжлафайщлм внйзваырщ ла кмлпрзру-
уіилд жакмлмгавпрвм, кмлпрзрууіилу 
ноавмпвігмкіпрщ, кмлпрзрууіилзи 
ноавмнмоягмк ра нубйіфлм-вйаглу 
ноакрзку [1, п. 4]. 

Вмглмфап кмлпрзрууіилі уіллмпрі 
кмейзвм мб’єгларз у ндвлі пдкалрз-
флі гоунз, жмкодка жа козрдоієк смо-
кз їтлщмгм врійдлля в кмлпрзрууії 
гдоеавз – «ігдї, ігдайз, нозлузнз, 
пралгаорз і уійі» ра «нозлузнз (уійі, 
упралмвкз, лапралмвйдлля)» [2, 
п. 434]. Зв’яжмк пупнійщлзт ігдайів, 
пмуіайщлзт уіллмпрди ж уіллмпрякз 
кмлпрзрууіилзкз мпмбйзвм нмкірлзи 
у нодакбуйат кмлпрзрууіи гдоеав, 
бдж пнозилярря якзт лд кмейзвм 
упвігмкзрз жкіпр і уілліплд жлафдлля 
мплмв кмлпрзрууіилмгм йагу, ноав і 
пвмбмг йыгзлз ра гомкагялзла, іл-
хзт езррєвзт бйаг і кмейзвмпрди, 
жмкодка, жакоінйдлзт у праррі 3 Кмл-
прзрууії Укоаїлз віг 28 фдовля 1996 
омку [3] абм праррі 5, 30 Кмлпрзрууії 
Пмйщпщкмї Рдпнубйікз віг 2 квірля 
1997 омку [4]. Агед пакд в нодакбуйі 
Оплмвлмгм Закмлу взбугмвуєрщпя 
ієоаотія кмлпрзрууіилзт уіллмпрди; 
омжкозваєрщпя вжаєкмжв’яжмк йыгзлз, 
пупнійщпрва ра гдоеавз, цм врійыырщ 
пупнійщлі ігдайз; првмоыєрщпя лмока-
рзвла мплмва ндодвдгдлля пмуіайщлзт 
уіллмпрди у ыозгзфлі кмлпроукуії 
кмлпрзрууіилмгм рдкпру, цм вігрвм-
оыє уіллмпрі кмлпрзрууімлайіжку, 
жгарлмгм мтмнйыварз пвмїк жкіпрмк 
сдлмкдлз пмуіайщлмгм, дкмлмкіфлмгм, 
нмйірзфлмгм, куйщруолмгм таоакрдоу, 
рієы кіомы, якмы вмлз взпрунаырщ 
пмуімкуйщруолмы ндодгукмвмы смо-
кувалля кмлпрзрууімлайіжку и мглм-
фаплм пдодгмвзцдк имгм іплувалля і 
омжвзрку. 

Якцм Кмлпрзрууія Укоаїлз вз-
прунає як пвмєоіглд лмокарзвлм-
ноавмвд ягом кмлпрзрууімлайіжку, рм 
кмлпрзрууіилі уіллмпрі – як ыозгзф-
лд врійдлля псмокмвалмгм в оаккат 
кмлпрзрууімлайіжку акпімймгіфлмгм, 
рдйдмймгіфлмгм, ноакпдмймгіфлмгм 
вігмбоаедлля гіиплмпрі. Пмжа узкз 
таоакрдозпрзкакз лд кмед омжвзва-
рзпя емгдл ж кмкнмлдлрів ноавмвмї 
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одайщлмпрі як пукунлмпрі ноавмвмї 
гіиплмпрі і ноавмвмї гіяйщлмпрі. Змк-
одка, ла гукку нмйщпщкмгм вфдлмгм 
Яла Бмфя (Boć Jan), кмлпрзрууіилі 
уіллмпрі «взноауывайз» роз сулкуії 
гйя агкіліпроарзвлмгм ноава: нм-
ндохд, вмлз взкмлуырщ акпімймгіфлм-
ігдилм-кмлуднруайщлзи внйзв ла впы 
гайужщ лауімлайщлмгм ноава – віг 
нозилярря лмокз ноава гм пугмвмгм 
жатзпру нмоухдлзт ноав, нм-гоугд, 
вмлз првмоыырщ прабійщлзи сулга-
кдлр гйя првмодлля і сулкуімлувал-
ля пуб’єкрів нубйіфлмї агкіліпроауії, 
мплмвлзк жавгалляк якзт є одайіжа-
уія ноав і пвмбмг нозварлзт мпіб, і, 
нм-родрє, вмлз жгіиплыырщ бджнмпд-
одгліи внйзв ла пупнійщлі віглмпзлз 
у нубйіфліи псдоі як лмокз-
нозлузнз ра лмокз-ігдї [5, п. 66–68].  

Ожлафдлд прмпуєрщпя і омжвзрку 
агкіліпроарзвлмгм ноава як ыозгзф-
лмї лаукз, лавфайщлмї гзпузнйілз і 
гайужі жакмлмгавпрва. З мгйягу ла уд, 
лд кмедкм нмгмгзрзпщ іж гуккмы 
вфдлзт, цм «взжлафайщлзк гйя взбм-
оу кмлкодрлзт ланояків жкіпрмвлмгм 
омжвзрку рдмоії пуфаплмгм агкіліпроа-
рзвлмгм ноава є жавгалля кмлуднруа-
йщлмгм одсмокувалля влуроіхлщмї 
могаліжауії гайужі, мпкійщкз жапраоійа 
пзпрдка агкіліпроарзвлмгм ноава 
(рмбрм смока гайужі) є гмймвлзк га-
йщкмк ра ндодхкмгеає нмпрунайщлм-
ку омжвзрку гайуждвмї рдмоії (рмбрм 
жкіпру гайужі)» [6, п. 52]. Пм-ндохд, 
рд, цм агкіліпроарзвлд ноавм нмжзуі-
млуєрщпя як смока гайужі, нм пурі, є 
гзгакрзфлмы смокмы проукруозжауії 
лавфайщлмгм кардоіайу, нодгправйд-
лмгм в оіжлзт нігоуфлзкат ж агкіліпр-
оарзвлмгм ноава. Пм-гоугд, лд жанд-
одфуыфз гіайдкрзфлмї єглмпрі жкіпру і 
смокз, лд кмейзвм нмгмгзрзпя ж 
рзк, цм «гмймвлзк гайщкмк» омжвзр-
ку гайуждвмї рдмоії є мбоала рзк фз 
ілхзк уфдлзк нмпйігмвліпрщ взкйагу 
лавфайщлмгм кардоіайу, имгм проукру-
оувалля ла Загайщлу и Опмбйзву 
фапрзлз абм вігкмва віг ракмгм гі-
йдлля. Рагхд лавнакз, жапраоійі абм 
рдмодрзфлі уявйдлля гайщкуырщ млм-
вйдлля пзпрдкз і проукруоз агкіліпр-
оарзвлмгм ноава. Звігпз лдвзноавга-

лд жвуедлля абм омжхзодлля псдоз 
агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм одгуйы-
валля, нмвійщлд і лд жавегз нмпйігм-
влд млмвйдлля ыозгзфлзт жапмбів, 
ілпроукдлрів (смок) гіяйщлмпрі 
пуб’єкрів нубйіфлмї агкіліпроауії, 
номудгуо і кдрмгів  дсдкрзвлмгм ну-
бйіфлмгм агкіліпроувалля, цм жабдж-
ндфуырщ лд рійщкз одайіжауіы лзкз 
пдовіплзт сулкуіи, а и лайделі віг-
лмпзлз мпмбз ж могалакз нубйіфлмї 
вйагз. Взжлафдлля ндопндкрзв омж-
взрку агкіліпроарзвлмгм ноава нм-
взллм бурз нмв’яжалд ж ндвлмы одві-
жієы имгм мплмвлзт гмкрозлайщлзт 
нмймедлщ ж рмфкз жмоу їтлщмї вігнм-
віглмпрі кмлпрзрууіилзк уіллмпряк, 
пралгаорак і нозлузнак ноавмвмї, 
пмуіайщлмї, кмлпрзрууіилмї гдоеавз. 

Ндмбтігліпрщ ракмї одвіжії ракме 
жукмвйыєрщпя омййы і кіпудк агкілі-
проарзвлмгм ноава в номудпат одсмо-
кувалля ноавмвмї пзпрдкз. З мглмгм 
бмку, хзомкд кмйм одгуйщмвалзт аг-
кіліпроарзвлм-ноавмвзкз лмокакз 
пупнійщлзт віглмпзл, їтля жгарліпрщ 
номлзкарз в ракі жоіжз пупнійщлзт 
віглмпзл, гм якзт лд кмеурщ «гмряг-
лурзпя» лмокз ілхзт гайужди ноава, 
лагає агкіліпроарзвлмку ноаву взля-
ркмвмгм жлафдлля.  

Нагагаєкм, цм в мплмву нозомгз 
пуфаплмгм агкіліпроарзвлмгм ноава 
Укоаїлз нмкйагдлм йыгзлм-
удлрозпщку ігдмймгіы, псмокмвалу 
В. Авдо’ялмвзк, жгіглм ж якмы гдоеа-
ва кає пйуезрз ілрдодпак гомкагял, 
гіярз ла їтлє бйагм фдодж упдбіфлд 
жабджндфдлля ноімозрдру ноав, пвмбмг 
и ілрдодпів у псдоі гіяйщлмпрі нубйі-
флмї агкіліпроауії [7, п. 9]. Тмку, ла 
ндодкмлалля вірфзжлялзт уфдлзт, 
кдра і жавгалля агкіліпроарзвлмгм 
ноава Укоаїлз каырщ пвмїк нігґоул-
ряк нмймедлля рдмоії нозомглмгм 
ноава ра Кмлпрзрууії Укоаїлз, вігнм-
віглм гм якзт «йыгзла, її езрря і 
жгмомв’я, фдпрщ і гігліпрщ, лдгмрмо-
калліпрщ і бджндка взжлаырщпя в 
Укоаїлі лаивзцмы пмуіайщлмы уіллі-
пры. Мдрмы агкіліпроарзвлмгм ноава 
є првмодлля ноімозрдру ноавмвзт 
укмв гйя жабджндфдлля нубйіфлмы 
агкіліпроауієы ноав, пвмбмг и ілрд-
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одпів йыгзлз і гомкагялзла у псдоі 
нубйіфлмгм агкіліпроувалля» [8, 
п. 26]. У ущмку кмлрдкпрі ваорзк ува-
гз є гмпвіг Пмйщці, гд нодгправлзкз 
пуфаплмї лаукз агкіліпроарзвлмгм 
ноава нмоухуырщ лзжку гмкрозлайщ-
лзт нзралщ, які іплуырщ у нймцзлі 
кмлпрзрууіилзт уіллмпрди, цм ном-
лзжуырщ агкіліпроарзвлм-ноавмві 
віглмпзлз. Змкодка, игдрщпя ном 
номбйдкз акпімймгіфлмї єглмпрі кмл-
прзрууіилзт уіллмпрди, їтлы вігнмві-
гліпрщ сулгакдлрайщлзк уіллмпряк 
Кмлпрзрууії Пмйщці (гігліпрщ йыгз-
лз, пмуіайщла пноавдгйзвіпрщ, пнійщлд 
бйагм, ієоаотіфліпрщ кмлпрзрууіилзт 
уіллмпрди), а ракме їтлы «кмбійщ-
ліпрщ» ніг внйзвмк гймбайіжауіилзт 
ра євомндїжауіилзт номудпів рмцм [9]. 
З мгйягу ла уд, пкйагмвмы фапрзлмы 
одвіжії гмкрозлайщлзт жапаг жагайщлм-
гм агкіліпроарзвлмгм ноава кає прарз 
ндодмпкзпйдлля имгм млрмймгіфлмї 
омйі і вжаєкмжв’яжку ж кмлпрзрууіи-
лзк ноавмк.  

Так, нодгправлзкз жатіглмї агкі-
ліпроарзвлм-ноавмвмї лаукз, жмкодка 
жаплмвлзк лікдущкмї хкмйз агкіліпр-
оарзвлмгм ноава Оррм Маиєо (Mayer 
Otto) у пвмїи омбмрі «Загайщлд агкі-
ліпроарзвлд ноавм» (1903) жауваеу-
вав, цм кмлпрзрууіилд ноавм жлзкає, 
агкіліпроарзвлд ноавм жайзхаєрщпя, 
жлафдлля кмлпрзрууіилмгм ноава жкд-
лхуєрщпя, жлафдлля е агкіліпроарзв-
лмгм ноава нмпзйыєрщпя [10, о. 13]. 
Пом гіайдкрзфлд нмєглалля ра вжає-
кмжв’яжмк гвмт сулгакдлрайщлзт 
гайужди ноава првдогеував и ілхзи 
лікдущкзт уфдлзи Фоіу Вдолдо 
(Werner Frietz), якзи взжлафав агкі-
ліпроарзвлд ноавм як кмлкодрзжмвалд 
кмлпрзрууіилд ноавм [11; 12]. У ущм-
ку рвдогедллі, як лагмймхує В. Рд-
хмра, є ндвлзи пдлп, ланозкйаг, вз-
жлафдлд у праррі 39 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз ноавм жбзоарзпщ кзолм, бдж 
жбомї і номвмгзрз кірзлгз, нмтмгз і 
гдкмлпроауії кмед одайіжмвуварзпя 
фдодж вігнмвіглзи нмоягмк, цм вз-
жлафаєрщпя гедодйакз агкіліпроарзв-
лмгм ноава. Тме нмпрає жанзралля: фз 
кмедкм гм гедодй агкіліпроарзвлмгм 
ноава жаоатуварз і лмоку, цм взжла-

фає кмлпрзрууіилд ноавм ла кзолі 
жбмоз? Пдодгупік жажлафзкм, цм лм-
окз агкіліпроарзвлмгм ноава, які 
кіпрярщпя у вігнмвіглзт гедодйат, 
уодгуйщмвуырщ пупнійщлі віглмпзлз у 
псдоі могаліжауії и гіяйщлмпрі нубйі-
флмї агкіліпроауії, жмкодка нзралля 
вжаєкмгії мпіб нозварлмгм ноава ра 
могалів нубйіфлмї агкіліпроауії. Тмку 
нмймедлля Кмлпрзрууії, цм взжлафа-
ырщ ноава і пвмбмгз йыгзлз і гомка-
гялзла у псдоі вжаєкмгії ж нубйіфлмы 
агкіліпроауієы, нмроіблм вваеарз 
ракме гедодйакз агкіліпроарзвлмгм 
ноава [13, п. 317].  

Агед, як жауваеує М. Кмжыбоа, 
кмлпрзрууіилд ноавм взжлафає бажмві, 
взтіглі жапагз одгуйывалля у впіт 
ілхзт лаиваейзвіхзт псдоат езрря 
пупнійщпрва і гдоеавз, лапакндодг 
нмв’яжалзт ж мплмвакз ноавмвмгм 
пралмвзца мпмбзпрмпрі ра омййы 
гдоеавз в имгм жабджндфдллі. Такзи 
нігтіг, ла гукку гмпйіглзка, лд рійщ-
кз лд нозжвмгзрщ гм омжкзвалля 
нодгкдра кмлпрзрууіилмгм ноава, а 
лавнакз, омбзрщ имгм бійщх взжлафд-
лзк і гзлакіфлзк. Віл гає жкмгу ввм-
гзрз в мобіру кмлпрзрууіилмгм ноава 
лмві віглмпзлз, нігвзцдлзи пупнійщ-
лзи ілрдодп гм якзт жукмвйдлзи пу-
фаплзкз взкйзкакз [14, п. 75]. 

Така гіайдкрзка акпімймгіфлмї 
моієлрауії агкіліпроарзвлмгм ноава 
лапноавгі пкйагла і лдмглмжлафла, 
мпкійщкз багармпрундлдвзи і пундодф-
йзвзи пак номудп смокувалля кмл-
прзрууіилзт уіллмпрди і їтлщмгм см-
окайщлм-ыозгзфлмгм жакоінйдлля в 
рдкпрі кмлпрзрууії. Цд нмв’яжалм ж 
рзк, цм кіе кмлпрзрууіилзкз лмо-
какз і пупнійщлзкз одайіякз, кіе 
кмлпрзрууіилзкз уіллмпрякз ра їт-
лщмы одайіжауієы ла ноакрзуі жавегз 
іплує ндвлзи омжозв. Закоінйдлля в 
Кмлпрзрууії Укоаїлз лзжкз мплмвм-
нмймелзт кмлпрзрууіилзт уіллмпрди, 
кмроі номгмймхуырщ, жмкодка, Укоаї-
лу пмуіайщлмы, гдкмкоарзфлмы, ноа-
вмвмы гдоеавмы (пр. 1 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз). Такме кмлпраруырщ, цм 
ноава і пвмбмгз йыгзлз ра їт гаоалрії 
взжлафаырщ жкіпр і пноякмваліпрщ 
гіяйщлмпрі гдоеавз. Ддоеава вігнмві-
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гає ндодг йыгзлмы жа пвмы гіяйщ-
ліпрщ. Урвдогедлля і жабджндфдлля 
ноав і пвмбмг йыгзлз є гмймвлзк 
мбмв’яжкмк гдоеавз (пр. 3) – уд од-
жуйщрар нмйірзфлмї і кмлпрзрууіилмї 
вжаєкмгії. Така кмлпрзрууіила кмгдйщ 
ноавмвмгм нмоягку сулкуімлувалля 
гдоеавз и пупнійщпрва в багарщмт 
пвмїт кмкнмлдлрат буйа і є кмгдййы 
каибурлщмгм пралу нмйірзкм-ноавмвмї 
ра дкмлмкіфлмї пзпрдкз, яка пйугує 
уійщмвзк моієлрзомк ндопндкрзв 
гдоеавлм-ноавмвмгм омжвзрку и мг-
лмфаплм козрдоієк вігнмвіглмпрі ущм-
гм номудпу нозлузну кмлпрзрууіилмї 
гдкмкоарії. 

Помрд одайіжауія уієї кмлпрзру-
уіилмї кмгдйі взкагає лд номпрм км-
гдоліжауії ілпрзрурів вйагз, номудпів 
ноавмрвмофмпрі ра ноавмжапрмпувалля, 
а и мпмбйзвзт кдталіжків, цм жабдж-
ндфуырщ гаоалрмваліпрщ нмпрунайщлм-
гм оуту гм нмправйдлмї кдрз. Якцм 
гаоалрії є прарзфлзк «лабмомк» лд-
мбтіглзт гйя ущмгм жапмбів ра ілпроу-
кдлрів, рм гаоалрмваліпрщ взпрунає як 
нмпріилзи гзлакіфлзи номудп їтлщмгм 
млмвйдлля в ілрдодпат взоіхдлля 
мплмвлзт жавгалщ. В мплмві ущмгм 
номудпу йдезрщ кмлпрзрууімлайіжауія 
ноавмвмгм нмоягку, жкіпр якмї, ла 
гукку Т. Пмгмомелмї, лд кмела жвм-
гзрз рійщкз гм нозвдгдлля ноавмвмї 
лмокз у вігнмвігліпрщ гм кмлпрзру-
уіилзт нмймедлщ. Кмлпрзрууімлайі-
жауія ноавмвмгм нмоягку – уд номудп 
номлзклдлля кмлпрзрууіилзт уіллмп-
рди у оіжлі кмкнмлдлрз ноавмвмї пзп-
рдкз [15, п. 76–77], жмкодка і в агкі-
ліпроарзвлд ноавм. 

Сщмгмглі лагжвзфаилм ваейзвмы 
є кмлпрзрууімлайіжауія фзллмгм жакм-
лмгавпрва Укоаїлз. Пмноз впі лдгм-
йікз кардоіайщлмгм і номудпуайщлмгм 
агкіліпроарзвлмгм жакмлмгавпрва, 
кмедкм кмлпраруварз, цм бійщхіпрщ 
кмкнйдкплзт жакмлмгавфзт акрів жа 
рдтлікм-ыозгзфлзкз козрдоіякз в 
мплмвлмку вігнмвігаырщ кіелаомг-
лзк ноавмвзк пралгаорак, жмкодка, у 
лзт вігмбоаедлм нзралля гмрозкал-
ля мплмвмнмймелзт ноав і пвмбмг 
йыгзлз ра гомкагялзла, гукаліжауії 
и кілікіжауії агкіліпроарзвлм-

ноавмвмгм нозкупу. Помрд у фзллмку 
жакмлмгавпрві ноакрзфлм вігпурлі 
лмокз, пноякмвалі ла жабджндфдлля 
кмейзвмпрі оівлмноавлмї уфапрі гом-
кагял у гіяйщлмпрі могалів взкмлав-
фмї вйагз. Цд нмв’яжалм лапакндодг ж 
рзк, цм номбйдкз вігкозрмпрі взкм-
лавфмї вйагз, нубйіфлмгм уноавйілля 
фапріхд омжгйягаырщпя лд ыозпноу-
гдлуієы, а нмйірмймгієы, лаукмы ном 
гдоеавлд уноавйілля абм пмуімймгіф-
лмы лаукмы, а в агкіліпроарзвлм-
ноавмвзт гмпйігедллят ігдрщпя ндод-
ваелм ном жабджндфдлля ілсмокауіи-
лмї вігкозрмпрі гіяйщлмпрі могалів 
вйагз. Нармкіпрщ Кмгдкп коацзт 
ноакрзк уфапрі гомкагпщкмпрі у ном-
удпі нозилярря оіхдлщ утвайдлзи 
Кмлсдодлуієы кіелаомглзт лдуоя-
гмвзт могаліжауіи Рагз Євомнз ла 
жапігаллі 1 емврля 2009 омку бджнм-
пдодглщм взжлафає ракі ваейзві жапа-
гз уфапрі гомкагпщкмпрі: 1) уфапрщ у 
жбзоаллі и ндодгаллі нмгйягів оіжлзт 
фйдлів гомкагпщкзт могаліжауіи ж кд-
рмы внйзву ла номудп утвайдлля нм-
йірзфлзт оіхдлщ; 2) гмвіоа ра фдпла 
вжаєкмгія кіе нмйірзфлзкз пзйакз и 
пупнійщпрвмк; 3) вігнмвігайщліпрщ і 
номжмоіпрщ як ж бмку гомкагпщкзт 
могаліжауіи, рак і ж бмку гдоеавлзт 
могалів, мпкійщкз ваейзвм взжлаварз 
гомкагпщкі могаліжауії як війщлі и 
лджайделі проукруоз іж вйаплзкз 
уійякз, оіхдллякз ра жатмгакз рмцм 
[16; 17]. 

Взкйагдлд гмжвмйяє првдогеува-
рз, цм омжвзрмк агкіліпроарзвлмгм 
ноава кає нмпріилм пніввіглмпзрзпя ж 
ігдякз кмлпрзрууімлайіжку, гдкмкоа-
рії, ноав і пвмбмг йыгзлз ра гомкагя-
лзла, жабджндфуыфз вжаєкмвіглмпзлз 
кіе мпмбмы і нубйіфлмы вйагмы. Тм-
ку, лд жандодфуыфз іпрмозфлмї пнаг-
кмєклмпрі омжвзрку агкіліпроарзвлм-
гм ноава, уваеаєкм, цм пуфапліи 
Укоаїлі нмроіблд пуфаплд агкіліпроа-
рзвлд ноавм, «мфзцдлд» віг рмгм лд-
гарзвлмгм гмпвігу проукруоувалля ра 
ноавмвмгм одгуйывалля, якд лакмнз-
фзймпя жа гмвгі омкз вірфзжлялмї нм-
йірзкм-ноавмвмї іпрмоії. Так, лдмбтіг-
лм нмжбурзпя «мнмжзуіилмпрі» пупні-
йщпрва і гдоеавлмгм анаоару жі жкі-
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цдлляк акудлрів у бік уномвагедлля 
кдталіжків гмрозкалля ноав і пвмбмг 
йыгзлз, смокувалля гомкагялпщкмгм 
пупнійщпрва ра нмбугмвз, лапакндодг, 
агкіліпроарзвлмгм ноава як «пдовіп-
лмгм». Звігпз – каогзлайщлд млмв-
йдлля агкіліпроарзвлмгм жакмлмгав-
прва, моієлрмвалмгм ла одгйакдлрауіы 
вжаєкмвіглмпзл «йыгзла – пупнійщп-
рвм – гдоеава».  

Вмглмфап гйя нмйінхдлля якмпрі 
могаліжауії ра сулкуімлувалля мога-
лів нубйіфлмї вйагз лдмбтіглі лд прі-
йщкз жакмлмгавфі лмвдйз, якзт і рак 
гуед багарм, пкійщкз дсдкрзвлзи 
кдталіжк жатзпру нмоухдлзт ноав у 
нмоягку агкіліпроарзвлмгм пугмфзлп-
рва, жгарлмгм взявйярз нмоухдлля 
пуб’єкрів вйаглзт нмвлмваедлщ, ука-
жуварз ла лзт, нмндодгеарз їтлє вз-
лзклдлля, а в мкодкзт взнагкат – 
жабмомлярз. Так, алайіжуыфз пугмву 
ноакрзку Вдотмвлмгм Сугу у 2017–
2019 омкат, нмроіблм кмлпраруварз, 
цм каиед в кмелмку пугмвмку оі-
хдллі нмймедлля Кмлпрзрууії Укоаї-
лз жапрмпмвалм в имгм кмрзвувайщліи 
фапрзлі як гедодйм ноава, ла нігправі 
якмгм взоіхуєрщпя ыозгзфлзи кмлс-
йікр, смокуєрщпя ноавмва нмжзуія, цм 
мплмвала ла кмлпрзрууіилзт уіллмп-
рят ра їтлщмку внйзві ла пупнійщлі 
віглмпзлз. Змкодка, у нмпралмват 
Капауіилмгм агкіліпроарзвлмгм пугу 
в пкйагі Вдотмвлмгм Сугу віг 20  
вдодпля 2019 омку № 815/2087/15, 
віг 26 вдодпля 2019 омку 
№ 826/11164/16, № 813/116/16, 
№ 813/116/16, № 820/1104/17, 
№ 812/1327/17 номрзноавліпрщ гіи 
(бджгіяйщліпрщ) пуб’єкрів нубйіфлмї 
агкіліпроауії мбґоулрмвалм ла мплмві 
кмлпрзрууіилзт уіллмпрди, жакоінйд-
лзт у праррі 19 Кмлпрзрууії Укоаїлз 
фдодж нозжку праррі 3 [18]. 

Помрд в йіквігауії ракмгм гзпба-
йалпу вагмку омйщ вігігоає лд номпрм 
взжлалля бджнмпдодглщмї гії кмлпрз-
рууіилзт лмок, а ноакрзфла одайіжа-
уія ущмгм кмлпрзрууіилмгм нозлуз-
ну. Оред, кмлпрзрууіилі лмокз ка-
ырщ прарз пнмлукайщлзк кмрзвмк 
кмгдоліжауії фзллмгм агкіліпроарзв-
лмгм жакмлмгавпрва, жаплмвалмгм ла 
кмлпрзрууіилзт уіллмпрят, пдодг 
якзт ла ндохмку кіпуі – йыгзла. А 
рмку гмймвла кдра пуфаплмї нубйіф-
лмї агкіліпроауії – какпзкайщлм нм-
влм жагмвмйщлярз нмродбз «номпрмї 
йыгзлз». Оглак ваорм фіркм взжла-
фзрз, які гії нубйіфлмї агкіліпроауії 
є нмпйугакз, а які – сулкуімлайщ-
лзк мбмв’яжкмк, у якзт псдоат гдо-
еавлмгм одгуйывалля кмейзвм ла-
гаварз нубйіфлі нмпйугз, а в якзт – 
лд кмейзвм. Ваейзву омйщ у ущмку 
номудпі кає вігігоаварз гмкрозла 
пуфаплмгм агкіліпроарзвлмгм ноава 
Укоаїлз. Дмкрозлайщлі роакрувалля 
жабджндфуырщ врійдлля рдмодрзфлзт 
кмлпроукуіи у ыозгзфлу пкйагмву 
гдоеавлмї нмйірзкз, у фзллд жакмлм-
гавпрвм, у лмокарзвлд і кажуайщлд 
рйукафдлля лмок ноава. Тме уоату-
валля номнмжзуіи лаукмвмгм пніврм-
ваозпрва ж номбйдк агкіліпроарзвлмї 
одсмокз, одсмокувалля гіяйщлмпрі 
агкіліпроарзвлзт пугів, угмпкмла-
йдлля фзллмгм кардоіайщлмгм ра 
номудпуайщлмгм агкіліпроарзвлмгм 
жакмлмгавпрва є ндопндкрзвлмы км-
гдййы омжвзрку агкіліпроарзвлмгм 
ноава. Козрдоієк ракмгм омжвзрку і 
є, вйаплд, жгарліпрщ агкіліпроарзвлм-
гм ноава вйапрзвзкз имку смокакз 
і кдрмгакз жабджндфзрз врійдлля 
кмлпрзрууіилзт уіллмпрди у ноакрз-
ку нубйіфлмгм агкіліпроувалля. 
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Рагзхдвпька О. Р. Кмлпрзрууіилі уіллмпрі як акпімймгіфлзи фзллзк смокувал-
ля жагайьлмгм агкіліпроарзвлмгм ноава Укоаїлз 

У праррі гмпйігедлм внйзв кмлпрзрууіилзт уіллмпрди ла жагайщлд агкіліпроа-
рзвлд ноавм Укоаїлз. Зажлафдлм, цм кмлпрзрууіилі уіллмпрі взкмлуырщ акпімймгіф-
лм-ігдилм-кмлуднруайщлзи внйзв ла агкіліпроарзвлд ноавм – віг нозилярря лмокз 
ноава гм пугмвмгм жатзпру нмоухдлзт ноав; првмоыырщ прабійщлзи сулгакдлр гйя 
првмодлля і сулкуімлувалля пуб’єкрів нубйіфлмї агкіліпроауії, мплмвлзк жавгалляк 
якзт є одайіжауія ноав і пвмбмг нозварлзт мпіб; жгіиплыырщ бджнмпдодгліи лдмнмпд-
одгкмвалзи внйзв ла пупнійщлі віглмпзлз у нубйіфліи псдоі як лмокз-нозлузнз ра 
лмокз-ігдї. Зомбйдлм взплмвмк, цм взжлафдлля ндопндкрзв омжвзрку агкіліпроарз-
влмгм ноава нмвзллм бурз нмв’яжалд ж ндвлмы одвіжієы имгм мплмвлзт гмкрозлайщ-
лзт нмймедлщ ж рмфкз жмоу  вігнмвіглмпрі кмлпрзрууіилзк уіллмпряк, пралгаорак і 
нозлузнак ноавмвмї, пмуіайщлмї, кмлпрзрууіилмї гдоеавз. Скйагмвмы фапрзлмы 
одвіжії гмкрозлайщлзт жапаг жагайщлмгм агкіліпроарзвлмгм ноава кає прарз ндод-
мпкзпйдлля имгм млрмймгіфлмї омйі і вжаєкмжв’яжку ж кмлпрзрууіилзк ноавмк.  

Кйюфмві пймва: ноава йыгзлз, Кмлпрзрууія Укоаїлз, кмлпрзрууіилі уіллмпрі, жа-
гайщлд агкіліпроарзвлд ноавм, євомндїжауія агкіліпроарзвлмгм ноава, нубйіфла агкілі-
проауія, нубйіфлд агкіліпроувалля. 

 
 
Рагыхдвпкая О. Р. Кмлпрзруузмллыд удллмпрз как акпзмймгзфдпкзи сакрмо 

смокзомвалзя мбцдгм агкзлзпроарзвлмгм ноава Укоазлы 
В прарщд зппйдгмвалм вйзялзд кмлпрзруузмллшт удллмпрди ла мбцдд агкзлзп-

роарзвлмд ноавм Укоазлш. Оркдфдлм, фрм кмлпрзруузмллшд удллмпрз вшнмйляыр 
акпзмймгзфдпкз-згдилм-кмлуднруайщлши вйзялзд ла агкзлзпроарзвлмд ноавм - мр 
нозлярзя лмокш ноава к пугдблми жацзрш лаоухдллшт ноав; пмжгаыр прабзйщлши 
сулгакдлр гйя сулкузмлзомвалзя пубчдкрмв нубйзфлми агкзлзпроаузз, мплмвлми 
жагафди кмрмошт явйядрпя одайзжаузя ноав з пвмбмг фапрлшт йзу; мкажшваыр лднм-
подгпрвдллмд вйзялзд ла мбцдпрвдллшд мрлмхдлзя в нубйзфлми псдод как лмокш-
нозлузнш з лмокш-згдз. Сгдйал вшвмг, фрм мнодгдйдлзд ндопндкрзв оажвзрзя 
агкзлзпроарзвлмгм ноава гмйелм бшрщ пвяжалм п мнодгдйдллми одвзжзди дгм мплм-
влшт гмкрозлайщлшт нмймедлзи п рмфкз жодлзя пммрвдрпрвзя кмлпрзруузмллшк 
удллмпряк, пралгаорак з нозлузнак ноавмвмгм, пмузайщлмгм, кмлпрзруузмллмгм 
гмпугаопрва. Смправлми фапрщы одвзжзз гмкрозлайщлшт мплмв мбцдгм агкзлзпроа-
рзвлмгм ноава гмйелм прарщ ндодмпкшпйдлзд дгм млрмймгзфдпкми омйз з вжазкмп-
вяжз п кмлпрзруузмллшк ноавмк. 

Кйюфдвыд пймва: ноава фдймвдка, Кмлпрзруузя Укоазлш, кмлпрзруузмллшд 
удллмпрз, мбцдд агкзлзпроарзвлмд ноавм, двомндзжаузя агкзлзпроарзвлмгм ноава, 
нубйзфлая агкзлзпроаузя, нубйзфлмд агкзлзпрозомвалзд. 

 
 
Radyshevska O. Constitutional values as an axiological factor of forming general 

administrative law of Ukraine 
The article investigates the influence of constitutional values on general 

administrative law of Ukraine. It is stated that constitutional values exert axial-
ideological-conceptual influence on administrative law - from the adoption of the rule of 
law to the judicial protection of violated rights; create a stable foundation for the creation 
and functioning of public administration entities whose main task is to exercise the rights 
and freedoms of individuals; exert a direct direct influence on public relations in the 
public sphere as norms-principles and norms-ideas. It is concluded that the definition of 
prospects for the development of administrative law must be linked to a specific revision 
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of its basic doctrinal provisions in terms of compliance with the constitutional values, 
standards and principles of the rule of law, social and constitutional state. An integral 
part of the revision of the doctrinal foundations of general administrative law must be a 
rethinking of its ontological role and interrelation with constitutional law. 

Dialectics of axiological orientation of administrative law are actually complex and 
ambiguous, because the multi-stage and contradictory process itself of formation of 
constitutional values and their formally-legal consolidation in the text of the 
Constitution. This is due to the fact that there is always a certain gap between the 
constitutional norms and the public realities between the constitutional values and their 
implementation in practice.  

Consolidation in the Constitution of Ukraine a number of fundamental constitutional 
values that declare, in particular, Ukraine social, democratic, legal state (article 1 of the 
Constitution of Ukraine). Also state that human rights and freedoms and their guarantees 
determine the content and orientation of the state. The state responds to the person for 
his activities. Affirm and ensure human rights and freedoms is the main responsibility of 
the state is a result of political and constitutional cooperation. This constitutional model 
of the legal procedure for the functioning of the state and society in many of its 
components was also a model of the future state of the political, legal and economic 
system, which serves as the target landmark of the prospects of a public and 
simultaneously the criterion of conformity of this process to the principle of 
constitutional democracy. 

Key words: human rights, Constitution of Ukraine, constitutional values, common 
administrative law, Europeanization of administrative law, public administration, public 
administration. 

 


