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Постановка проблеми. Євроінтеграційні праг-
нення України на шляху її розвитку як сучасної 
демократичної держави вимагають від її інститу-
ційної складової утвердження безкомпромісного 
порядку на території країни, забезпечення благо-
получчя населення та, як наслідок, вироблення 
і реалізації систематичних послідовних рішень, 
заходів та дій, спрямованих на підвищення рів-
ня розвитку всіх соціально-важливих сфер,  
які в узагальненому розумінні є уособленням 
державної політики. 

Розкриття змісту державної політики як ак-
тивної діяльності (динамічного процесу) лежить 
у площині виокремлення її окремих етапів, серед 
яких переважно виділяють: обумовлення (вста-
новлення питань (проблем), які підлягають дер-
жавно-правовому вирішенню (врегулюванню)); 
формулювання (прийняття спрямованих на вре-
гулювання відповідних суспільних відносин нор-
мативно-правових актів, що відображають зміст 
державної діяльності у розрізі вирішення акту-
альних суспільно-обумовлених питань (проблем) 
(зміст державної політики)); реалізація (практич-
не застосування правових норм, спрямованих на 
врегулювання суспільних відносин у розрізі ви-
рішення суспільно-важливих питань (проблем), 
що уособлюють цілі державної політики). В свою 
чергу саме адміністративно-правове регулюван-
ня відіграє провідну роль на етапі формулюван-
ня державної політики, що безумовно обумовлює 
необхідність розкриття змісту першої стосовно 
принципів адміністративного права України.

Стан дослідження. Маємо констатувати, що 
сучасна наукова література позбавлена комплек-
сних розробок питань місця та ролі принципів 
права у питаннях формування (зокрема формулю-
вання) та реалізації державної політики. Разом 
з тим, дослідження вітчизняних та зарубіжних 
вчених у розрізі порушеної нами проблеми пере-
важно спрямовані на визначення сутності держав-
ної політики крізь призму розуміння відповідних 
наукових галузей (К. О. Ващенко, О. В. Гомоля-
ко, О. П. Дем’янчук, Ю. В. Ковбасюк, Л. Куінн, 
О. В. Лаврук, В. В Лобанов, О. Г. Пухкал, 
Ю. П. Сурмін, В. В. Тертичка, Е. Янґ), розкриття 
питань дотичності державної політики з правом 
(юриспруденцією) (вчені-конституціоналісти – 

В. О. Боняк, В. А. Завгородній, О. О. Майданник, 
А. В. Самотуга, Л. А. Філяніна; вчені-адміністра-
тивісти – Ю. П.Битяк, В. В.Богуцький, В. М. Га-
ращук, В. В. Зуй, Т. О. Коломоєць), дослідження 
принципів окремої сфери адміністративно-пра-
вового регулювання (роботи монографічно-
го характеру під авторством О. Г. Мартинюка, 
Е. М. огли Наджафлі та І. Ю. Хомишина). Зо-
крема, у роботах останнього напряму наукових 
досліджень детально висвітлено питання змісту 
державної політики, її зв’язок з правовими прин-
ципами, значення та сутність принципів адміні-
стративно-правового регулювання окремих сфер 
та правових інститутів. В той самий час роль 
принципів адміністративного права у питаннях 
формування державної політики в загальному 
(глобальному) значенні залишились поза увагою 
авторів. Позитивного враження у даному аспекті 
заслуговує монографія С. В. Книша «Відносини 
у сфері охорони здоров’я в Україні: адміністра-
тивно-правовий аспект», де була зроблена спроба 
встановити систему принципів функціонування 
сфери охорони здоров’я, на які повинна спиратись 
сучасна медична реформа. 

У результаті мета статті полягає у визначенні 
ролі принципів адміністративного права у окре-
мих питаннях формулювання державної політики 
в площинні нормотворення, тобто обґрунтування 
доцільності та необхідності нормативної регла-
ментації названих принципів у межах юридичних 
актів, які виступають правовим підґрунтям вті-
лення державної політики.

Виклад основного матеріалу. Не зважаючи на 
значущість розуміння державної політики, зміст 
її поняття до сьогодні не уніфіковано, про що свід-
чать актуальні наукові розробки даного питання. 
Зокрема, Е. Янґ розглядає державну політку як 
«реакцію держави на реальні життєві потреби 
чи проблеми, тобто така політика намагається 
реагувати на конкретні потреби або проблеми су-
спільства чи суспільних груп, наприклад, грома-
дян, недержавних організацій чи органів влади» 
[1, с. 5]. На думку Ю. В. Ковбасюка державна полі-
тика уособлює в собі «сукупність ціннісних цілей, 
державно-управлінських заходів, рішень і дій, 
порядок реалізації державно-політичних рішень 
(поставлених державною владою цілей) і систе-
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ми державного управління розвитком країни» 
[2, с. 8]. В. В. Тертичка під державною політикою 
розуміє «сукупність специфічних, неординарних 
дій, заходів та інститутів, за допомогою яких від-
бувається задоволення різноманітних інтересів 
диференційованого суспільства» [3, с. 133-135]. 

Як випливає з викладеного, попри різне зміс-
товне навантаження запропонованих визначень 
вчені ототожнюють державну політику з сукуп-
ністю абсолютно різноманітних дій, які здійсню-
ються державою та уособлюють в собі не лише 
результат розвитку суспільства, а також фак-
тор формування політичної системи останнього. 
Практична реалізація державної політики по-
кладена на відповідні державні органи у межах 
здійснюваних ними функцій, відповідно до по-
кладених завдань та повноважень. В свою чергу 
реалізація відповідних повноважень органами 
державної влади фактично є реакцією на важли-
ві суспільні проблеми: як от безробіття чи стрімке 
загострення криміногенної обстановки тощо. При 
цьому необхідно розуміти, що державна політика 
спрямовується не на вирішення окремих проблем, 
а на їх сукупність, а тому її необхідно розглядати 
не як «своєрідну панацею», а як раціональні кро-
ки до розв’язання існуючих проблем, що негатив-
но впливають на розвиток суспільства. 

Досліджуючи державну політику крізь призму 
науки адміністративного права не можна зали-
шити поза увагою категоріальний феномен «пу-
блічності», існування якого лягло у основу кон-
струювання та використання таких термінів як: 
«публічне управління», «публічний порядок», 
«публічна безпека», «публічні послуги» тощо. 
Аналогічно ознака «публічності» була пристосо-
вана до терміну «політика». Проте, на відміну від 
названих категорій поняття «публічна політика» 
не набуло поширеного використання. Разом із 
тим співвідношення понять «публічна» та «дер-
жавна політика» вже стали предметом наукових 
дискусій вчених-адміністративістів, котрі запро-
понувати авторські бачення щодо співвідношен-
ня названих понять. Наприклад, О. Г. Пухкал і 
О. В. Гомоляко, визначаючи єдності та відмінно-
сті публічної та державної політики, зазначають, 
що «вони можуть як ототожнюватися, так і стано-
вити різні поняття залежно від механізму їх виро-
блення. Державна політика перестає бути держав-
ною як такою і набуває ознак публічності в тому 
розумінні, що держава визнається актором, що діє 
та вибудовує свою політику і здійснює управління 
в публічній сфері» [4, с. 111]. На думку вчених, 
поняття «публічна політика» є  ширшим за понят-
тя «державна політика», з огляду на те, що перше 
охоплює проведення такої політики не тільки ор-
ганами державної влади, а також іншими недер-
жавним суб’єктами (суб’єктами господарювання, 
об’єднаннями громадян і окремим громадянами).

О. П. Дем’янчук приходить схожого висновку 
про те, що «публічна політика є ширшим понят-
тям, оскільки вона охоплює не лише державну по-
літику, а й політику, яку здійснюють (чи можуть 
здійснювати) недержавні організації, об’єднання 
державних і громадських органів або навіть при-
ватні структури й агенції. На відміну від тоталі-
тарного режиму, в демократичному суспільстві 
неурядовий сектор суспільного життя відіграє 
значну роль в ініціюванні, розробці та впрова-
дженні політики в інтересах окремих груп насе-
лення, регіонів чи всієї нації в цілому, тобто, «пу-
блічності» … Тому вживання терміна «публічна 
політика» замість терміна «державна політика» є 
більш узагальнюючим» [5, с. 31-32].

На нашу думку, при розмежуванні державної 
та публічної політики слід виходити з етимології 
слова публічний як характерної ознаки складних 
державних процесів політичного характеру. Пу-
блічний означає певне явище, об’єкт який «від-
бувається в присутності публіки, людей; прилюд-
ний; призначений для широкого відвідування, 
користування; громадський» [6, с. 1187]. При-
ймаючи до уваги сутність державної політики, на 
нашу думку, говорити про неї як про публічну буде 
помилковим, адже перша формується та переваж-
но реалізується не громадськістю, а уповноваже-
ними інститутами державної влади. Імовірно, що 
така термінологічна плутанина може виникну-
ти у зв’язку з тим, що представників державної 
влади (місцевого самоврядування), котрі мають 
безпосереднє відношення до формування та реа-
лізації державної політики, обирають громадяни, 
реалізуючи волевиявлення на виборах. Народ у 
такому випадку лише делегує свої повноваження 
відповідним органам, проте не обирає напрями та 
шляхи державної політики в різних сферах. Ін-
ший випадок – це референдум, де волевиявлення 
більшості враховується при прийнятті стратегіч-
них політико-економічних рішень. Все зазначене 
може бути зараховано на користь того, що політи-
ка, яка реалізується органами державної влади не 
може вважатись публічною політикою, оскільки 
громадськість залишається поза межами цих про-
цесів, перетворюючись на пасивних спостерігачів, 
інколи втілюючи правові можливості оцінки дій 
органів державної влади. 

Державну політику необхідно розглядати не 
лише як суто політичне явище. З огляду на те, 
що вона ґрунтується на сукупності інших проце-
сів – економічних, соціальних і правових. Проце-
си формування та здійснення державної політики 
регламентується конституційним і адміністратив-
ним правом, що обумовлює необхідність розмеж-
ування предмету конституційного та адміністра-
тивного права відповідно. 

Так, з позиції О. О. Майданника предмет кон-
ституційного права охоплює суспільні відносини, 



93Випуск 1(26) том 4, 2019

які складаються з приводу: «устрою держави, ор-
ганізації і функціонування державної влади; гро-
мадянської свободи – тобто взаємовідносин між 
особою і державою» [7, с. 14]. 

Досить детально предмет конституційного пра-
ва розкрито у посібнику з конституційного права 
за авторством В. О. Боняка, В. А. Завгороднього, 
А. В. Самотуга та Л.А. Філяніна, відповідно до 
якого предмет конституційного права включає: 
«1) політичні відносини (стосуються питань дер-
жавного суверенітету, форми правління, форми 
державного устрою, демократичного державного 
режиму і т. п.); 2) принципово важливі економіч-
ні відносини, що впливають на режими власно-
сті, які встановлюються в державі, гарантії прав 
власників, організації здійснення господарської 
діяльності; 3) відносини між державою та особою 
з приводу громадянства, основних прав, свобод і 
обов’язків людини та громадянина, їх забезпечен-
ня державою тощо; 4) організаційні аспекті функ-
ціонування органів державної влади; 5) відно-
сини, що складаються у процесі реалізації права 
народу України на самовизначення (вибори, рефе-
рендум); 6) відносини, котрі визначають принци-
пи організації та функціонування місцевого са-
моврядування в Україні, діяльності його органів 
тощо» [8, с. 6]. 

Звертаючись до розгляду предмету адміністра-
тивного права, зупинимось на таких позиціях 
провідних вчених-адміністративістів. 

Т. О. Коломоєць пише, що предметом адмі-
ністративного права є адміністративно-правові 
відносини, які виникають і розвиваються в про-
цесі: державного управління; здійснення повно-
важень органами виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, а також іншими державними та 
недержавними інституціями; надання фізичним 
і юридичним особам адміністративних послуг; 
відправлення правосуддя в межах адміністратив-
ного судочинства та провадження в справах про 
адміністративні правопорушення; «внутрішньої 
організації та діяльності апаратів усіх державних 
органів, адміністрацій державних підприємств, 
установ та організацій, а також у зв’язку з про-
ходженням державної служби або в органах міс-
цевого самоврядування» [9, с. 6]. Схожу позиціє 
відстоює Ю. П. Битяк, акцентуючи увагу на тому, 
що «норми адміністративного права регулюють 
відносини, що виникають у процесі як реалізації 
виконавчої влади, так і здійснення державного 
управління за межами цієї гілки влади» [10, с. 26].

З викладеного випливає, що норми конститу-
ційного права, встановлюючи засади діяльності 
вищих органів державної влади, гарантуючи пра-
ва і свободи людини та громадянина, які, між ін-
шим, виступають центральними суб’єктами фор-
мування державної політики, не поширюються на 
питання (процеси) формування та реалізації дер-

жавної політики. Натомість пріоритетне значен-
ня у сфері державної політики відграють норми 
саме адміністративного права.

Зокрема, необхідно відзначити, що на етапі 
формулювання державна політика як багатогран-
на комплексна категорія, що у загальному розу-
мінні об’єднує відповідні ціннісні орієнтири та 
державно-управлінські заходи, знаходить своє 
нормативне закріплення у межах спеціальних до-
кументів (як правило, стратегій та програм), які 
знаходять своє нормативне закріплення на під-
законному рівні. Зазначене є свідчення того, що 
на етапі формулювання держана політика у пере-
важній більшості випадків знаходить своє відо-
браження у межах норм адміністративного права.

Підтвердження описаного знаходимо в тезах 
під авторством В. В. Лобанова та О. В. Лаврука, 
а саме: «майже кожну політику можна пов’яза-
ти з певним законодавчим актом, але справжній 
зміст політики часто визначається агентством із 
делегованими повноваженнями» [11, с. 23]; «ос-
новними складовими державної політики, захо-
ди яких певним чином мають вплив на розвиток 
суспільних процесів, є такі блоки: інституційний 
(держава, органи державної влади, політичні пар-
тії), нормативний (норми, положення, державні 
програми) й матеріальний (засоби для реалізації 
поставленої мети), а також рівні її здійснення 
-сукупність таких принципів у нормативно-пра-
вовому акті повинна мати вигляд єдиної системи, 
яка об’єднує взаємоузгоджені елементи – окремі 
принципи та їх групи;

 – роль принципів адміністративного має ду-
алістичну природу, яка проявляється у тому, що 
перші з однієї сторони обов’язково повинні відо-
бразити засади подальшого формулювання дер-
жавної політики незалежно від галузі права її 
втілення (наприклад, господарського права, кри-
мінального права тощо), а з іншої – у разі форму-
лювання державної політики у межах норм саме 
адміністративного права його принципи мають 
втілити «дух» (зміст) перспективних положень за-
конодавства як заключного етапу формулювання 
державної політики; 

 – закріплення принципів державного управ-
ління обумовлено необхідністю організаційного 
забезпечення подальшого формулювання держав-
ної політики;

 – в основу текстуального відображення пра-
вових принципів на законодавчому рівні першо-
чергово мають лягти положення зі змістом спеці-
альних національних та міжнародних принципів 
сфери втілення державної політики.

Подібний підхід до визнання і регламентації 
принципів тієї чи іншої сфери суспільно-полі-
тичної діяльності повинні бути враховані та рег-
ламентовані при подальшому формулюванні дер-
жавної політики в конкретних галузях (у тому 
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числі за умови їх реформування). Це той випадок, 
коли наукові розробки повинні набути приклад-
ного значення та відігравати роль опори побудови 
відповідних шляхів у межах кожної конкретної 
реформи, що дасть змогу втілити в них основні 
ідеї останньої та не втратити їх на протязі довго-
тривалих політичних, економічних і правових 
процесів реформування. 

В свою чергу перспективний напрям подаль-
ших наукових пошуків має становити питання 
систематизації, класифікації та розкриття змісту 
принципів, що мають лягти в основу формування 
державної політики в Україні.
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Анотація

Іванцов В. О. Роль принципів адміністративного 
права у питаннях формулювання державної політики 
України. – Стаття.

Актуальність чинного дослідження висвітлено 
у розрізі розкриття змісту державної політики. Зо-
крема формулювання державної політики описано 
як прийняття спрямованих на врегулювання відповід-
них суспільних відносин нормативно-правових актів, 
що відображають зміст державної діяльності у розрізі 
вирішення актуальних суспільно-обумовлених питань 
(проблем). Окрему увагу приділено співвідношенню 
понять «державна політика» та «публічна політика». 

У результаті розмежування предмету конститу-
ційного та адміністративного права як галузей права, 
норми яких регламентують процеси формування та 
здійснення державної політики, встановлено, що саме 
адміністративно-правове регулювання відіграє провід-
ну роль на етапі формулювання державної політики. 
Як наслідок, зроблено висновок, що кожна стратегія, 
концепція, програма, у межах яких нерідко першо-
чергово здійснюється формулювання державної полі-
тики повинна містити наступну систему принципів: 
загальноправові принципи; принципи адміністратив-
ного права; галузеві принципи; принципи державно-
го управління; спеціальні національні та міжнародні 
принципи сфери втілення державної політики. 

Окреслено ключові особливості формулювання 
державної політики, серед яких: сукупність таких 
принципів у нормативно-правовому акті повинна мати 
вигляд єдиної системи, яка об’єднує взаємоузгоджені 
елементи – окремі принципи та їх групи;роль прин-
ципів адміністративного має дуалістичну природу, 
яка проявляється у тому, що перші з однієї сторони 
обов’язково повинні відобразити засади подальшо-
го формулювання державної політики незалежно від 
галузі права її втілення (наприклад, господарського 
права, кримінального права тощо), а з іншої – у разі 
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формулювання державної політики у межах норм саме 
адміністративного права його принципи мають втілити 
«дух» (зміст) перспективних положень законодавства 
як заключного етапу формулювання державної полі-
тики; закріплення принципів державного управління 
обумовлено необхідністю організаційного забезпечен-
ня подальшого формулювання державної політики; 
в основу текстуального відображення правових прин-
ципів на законодавчому рівні першочергово мають 
лягти положення зі змістом спеціальних національних 
та міжнародних принципів сфери втілення державної 
політики.

Ключові  слова: державна політика, етапи держав-
ної політики, правові принципи, принципи адміністра-
тивного права, адміністративно-правове регулювання.

Summary

Ivantsov V. O. The role of the principles of adminis-
trative law in the formulation of state policy of Ukraine. 
– Article.

The relevance of the current study is highlighted in 
terms of disclosing the content of public policy. In par-
ticular, the formulation of state policy is described as the 
adoption of regulations aimed at regulating the relevant 
social relations, reflecting the content of state activity 
in terms of solving current socially determined issues 
(problems). Particular attention is paid to the relation-
ship between the concepts of  public policy  and  public 
policy . As a result of distinguishing between the subject 
of constitutional and administrative law as branches of 
law, the rules of which regulate the formation and imple-

mentation of public policy, it is established that admin-
istrative and legal regulation plays a leading role in for-
mulating public policy. As a result, it was concluded that 
each strategy, concept, program, within which the first 
formulation of public policy is often carried out should 
contain the following system of principles: common law 
principles; principles of administrative law; industry 
principles; principles of public administration; special 
national and international principles of state policy im-
plementation. The key features of public policy formula-
tion are outlined, including: the set of such principles in 
the legal act should be a single system that combines mu-
tually agreed elements – individual principles and their 
groups, the role of administrative principles is dualistic 
in nature, manifested in the fact that the first on the one 
hand must reflect the principles of further formulation 
of public policy regardless of the field of law of its imple-
mentation (eg, commercial law, criminal law, etc.), and 
on the other – in the case of formulation of public policy 
within the norms of administrative law its principles must 
implement  Spirit  (content) of promising provisions of 
legislation as the final stage of state policy formulation; 
consolidation of the principles of public administration is 
due to the need for organizational support for further for-
mulation of public policy; The textual reflection of legal 
principles at the legislative level should be based primar-
ily on provisions containing special national and interna-
tional principles in the field of public policy.

Key  words: state policy, stages of state policy, legal 
principles, principles of administrative law, administra-
tive-legal regulation.


