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щодо зменшення утворення забруднюючих речовин, зниження 
рівнів впливу фізичних факторів, очищення відпрацьованих газів та 
економічної доцільності. 

Державна автомобільна інспекція МВС України відповідно до 

покладених завдань відіграє важливу роль серед суб’єктів, які здійсню-

ють контроль та нагляд за охороною навколишнього середовища. 

Поруч з цим необхідно звернути увагу на посилення відповідальності 

за порушення перевищення нормативів вмісту шкідливих речовин та 

розширення можливостей контролю за технічним станом автомото-

транспортних засобів. Поєднання зусиль органів внутрішніх справ з 

зусиллями державних і громадських організацій посилює охорону 

навколишнього середовища.  

Співробітництво у такому форматі полягає в розробці спільних 

заходів щодо дотримання основних вимог, передбачених чинним 

природоохоронним законодавством. 

Таким чином, сьогодні назріла об’єктивна потреба вдосконален-

ня і ухвалення нових нормативно-правових актів, які сприятимуть 

більш ефективному здійсненню підрозділами Державної автомобільної 

інспекції МВС України адміністративно-правової охорони атмосфер-

ного повітря. 

 

Літера тура:    

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. –  
№ 30. – Ст. 141.  

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: введено в дію 
постановою Верховної Ради Української РСР № 8074-10 від 07.12.84 // Відо-

мості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122. 
3. Закон України "Про охорону атмосферного повітря" від 16 жовтня 

1992 року № 2707-XII //  Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №  48. –  

Ст. 252.   
4. Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів" від 06.04.2000 

№ 1644-ІІІ // Відомості Верховної Ради України від 14.07.2000. – 2000. – № 28. 
5. Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внут-

рішніх справ: постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. 
№ 341 // Урядовий кур’єр. – 17.04.1997. 

 

 

О.О. Галус  
старший викладач кафедри конституційного,  



Ві сник  
Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка 

С пеці а льний ви пуск №  5 - 2 0 1 2  

 

 53 

адміністративного та фінансового права  
Хмельницького університету управління та права 

 
ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗМЕЖУВАННЯ ПРЕДМЕТУ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО  
ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 
 
Останніми роками в юридичній науці активно досліджуються 

такі порівняно нові галузі права як конституційно процесуальне та 
адміністративно процесуальне право. Однак серед науковців відсутня 
єдність в думках щодо їх виділення як окремих галузей права, пред-
мета їх правового регулювання. Конституційне процесуальне право 
стало предметом монографічних досліджень В. Г. Перепелюка, Ю. М. Би-
саги, В. В. Гомоная, В. І. Чечерського. С. Л. Лисенкова, О. В. Совгирі; а 
адміністративне процесуальне права – Е. Ф. Демського, О. В. Кузь-
менка, Т. О. Гуржій та інших. Однак в жодній із зазначених робіт не 
було досліджено співвідношення предметів правового регулювання 
конституційного процесуального та адміністративного процесуаль-
ного права, хоча ці галузі права є суміжними, подекуди регулюють 
однотипні суспільні відносини.  

На сьогодні не має єдності у думках вчених з приводу виділення 
конституційного процесуального та адміністративного процесуаль-
ного права як самостійних галузей права. Одні вчені вважають їх 
підгалузями відповідно конституційного та адміністративного права.  

Інші ж – самостійними галузями права. Потрібно погодитися з 
О. В. Кузьменко та Т. О. Гуржієм, що ствердження будь-якої галузевої 
концепції неможливе без її загального визнання в теорії права. Грань 
між уявленням про юридичну підгалузь та галузь є доволі розпливча-
тою. Тому остаточне віднесення певного нормативного комплексу до 
однієї із названих категорій – це завжди результат наукової згоди 
більшості провідних правознавців [6, с. 18]. Це твердження можна 
застосувати як до адміністративно процесуального, так і до консти-
туційного процесуального права. Виділення їх як окремих галузей 
права лише окремими авторами пов’язане також із тим, що вони є 
порівняно молодими галузями права, що почали розвиватися у 
зв’язку із бурхливим розвитком законодавства незалежної України. 

Цілями даної статті є визначення предмету правового регулю-
вання конституційного процесуального та адміністративного про-
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цесуального права, та на їх основі встановлення критеріїв роз-
межування цих галузей права. 

Щодо предмету конституційного процесуального права в юри-
дичній науці є різні точки зору. Досить вузько до визначення пред-
мета конституційного процесуального права підходять В. П. Паліюк 
та М. Д. Савченко, розуміючи під ним суспільні відносини, які вини-
кають при розгляді справ у Конституційному Суді України [8, с. 31]. 
Доцільно погодитися із О. В. Совгирею, що конституційно-процесу-
альне право виконує як охоронну, так і регулятивну функції, а зве-
дення його предмета лише до конституційних судових відносин ґрунту-
ється на визнанні за даною галуззю права лише охоронної функції, що 
є невиправданим з огляду на наявний масив конституційно-процесу-
ального законодавства, що має регулятивну спрямованість [11, с. 18].  

В. Ф. Погорілко та В. Л. Федоренко зазначають, що конституційне 
процесуальне право включає виборчий, парламентський, законодав-
чий, муніципальний процеси, процес конституційної юстиції, і, влас-
не, конституційний процес у вузькому значенні (порядок внесення 
змін до Конституції України) [10, с. 258]. Однак автори лишають поза 
увагою процедури здійснення інших політичних прав громадянами 
України (права брати участь у референдумах, права на мирні збори, 
мітинги, походи та демонстрації, права на звернення, права на об’єд-
нання в політичні партій та громадські організації тощо) та процедур 
здійснення повноважень Президентом України, які не виступають 
предметом регулювання жодної іншої процесуальної галузі права. 

На думку Ю. М. Бисаги, В. В. Гомоная та В. І. Чечерського, пред-
метом конституційного процесуального права є врегульовані норма-
ми права суспільні відносини щодо процедури формування та діяль-
ності органів державної влади, прийняття ними публічних та інди-
відуальних рішень нормативного і ненормативного характеру [4, с. 
11]. Однак під даний предмет можна віднести цілий блок регулятив-
них відносин, що становлять предмет адміністративного процесуаль-
ного права. 

Деталізує предмет правового регулювання конституційного про-
цесуального права О. В. Совгиря, під яким вона розуміє блоки сус-
пільних відносин, а саме процес прийняття та внесення змін до Кон-
ституції України, конституційно-процесуальні основи правового 
положення особи, адміністративно-територіальний процес, вибор-
чий та референдний процеси, конституційні процедури здійснення 
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державної влади та місцевого самоврядування, конституційно-судо-
вий процес [11, с. 23]. 

Слушною є позиція В. Г. Перепелюка, який визначив ознаки 
предмету державно-процесуального регулювання, зокрема, політичний 
характер відносин, публічна сфера виникнення суспільних відносин 
та процедурний характер цих відносин [9, с. 8-9]. 

С. Л. Лисенков визначав предмет конституційного процесуаль-
ного права як суспільні відносини, пов’язані з процесом реалізації 
прав та обов’язків, встановлених нормами конституційного права [7, 
с. 9]. На нашу думку, таке визначення не досить чітко окреслює всі 
групи суспільних відносин, врегульованих даною галуззю права, та 
може привести до дублювання предметів правового регулювання 
різних галузей права. Норми конституційного права встановлюють 
загальні засади щодо регулювання не тільки політичних прав, але і 
громадянських, економічних, соціальних, духовних, екологічних, 
процедури забезпечення яких становлять предмети правового регу-
лювання інших галузей права.  

Слушною є думка О. В. Совгирі з приводу дискусійності питання 
обсягу відносин, що становлять предмет даної галузі права. Так, 
визначення предмета правового регулювання конституційного про-
цесуального права як відносин, що виникають у ході реалізації кон-
ституційних прав і свобод, призведе до "узурпації" відносин, що 
формують предмети інших галузей права (земельного, трудового, 
адміністративного та ін.) [11, с. 20]. Тому вважаємо за потрібне пого-
дитися із позицією автора про те, що необхідно залишатися в руслі 
предмета конституційного права [11, с. 19-20]. 

Так предметом конституційного процесуального права доцільно 
вважати систему суспільних відносин, що пов’язані з реалізацією 
норм Конституції і законів України, а саме: 

- відносини, що виникають в процесі формування державності; 
- відносини, що виникають в процесі реалізації політичних прав 

і свобод громадян; 
- відносини з приводу формування об’єднань громадян; 
- відносини з приводу формування та організації діяльності ор-

ганів публічної влади; 
- відносини з приводу здійснення конституційного судочинства. 
В науці адміністративного права також відсутня єдність у думках 

вчених щодо предмету адміністративного процесуального права. 
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Автори Академічного курсу адміністративного права в системі адмі-
ністративного права виділяють адміністративно-процедурне право, 
під яким розуміють норми, що регулюють процедури діяльності 
органів виконавчої влади [1, с. 131]. Розглядаючи поняття адміністра-
тивного процесу, автори розуміють його у двох значеннях: у широ-
кому – це встановлений законом порядок розгляду і вирішення 
індивідуально-конкретних (адміністративних) справ, що виникають у 
сфері державного управління, спеціально уповноваженими на це 
органами (посадовими особами) та, у відповідних випадках, загаль-
ними (звичайними) судами. На їх думку, у таке визначення не впи-
сується адміністративне судочинство.  

Тому для визначення адміністративного судочинства пропону-
ють використовувати термін "адміністративно-судовий процес" [1, 
с. 478]. У вузькому розумінні адміністративний процес розглядається 
як порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення і за-
стосування до правопорушників адміністративних стягнень [1, c. 478]. 

Дуже широко до визначення предмету адміністративного про-
цесуального права підходить К. С. Бельський. На його думку, адміністра-
тивно-процесуальні норми об’єднують в підгалузь адміністративного 
права, що складається з таких правових інститутів, як провадження у 
справах про адміністративні правопорушення, адміністративним 
скаргам, прийняттю нормативних та індивідуальних актів, інших 
проваджень і управлінські процедури [3, с. 7]. При такому визначенні 
предмету правового регулювання. До нього можна віднести й зако-
нодавчий, конституційний та муніципальний процеси. 

Адміністративно-процесуальне право як окрему галузь права 
виділяють О. В. Кузьменко та Т. О. Гуржій. Вони зазначають, що 
адміністративно-процесуальне право характеризується наявністю 
чітко визначеного, відносно відокремленого, цілісного та водночас 
різнорідного предмета регламентації. Воно складається з цілісного 
комплексу різноспрямованих юридичних інститутів: провадження у 
справах про адміністративні правопорушення, провадження з 
розгляду звернень громадян, адміністративне судочинство, нормот-
ворче, контроль, реєстраційне, дозвільне провадження [6, с. 17]. Під 
предметом адміністративно-процесуального права вони розуміють 
публічно-управлінські, організуючі суспільні відносини, які склада-
ються з приводу реалізації уповноваженими органами публічної 
влади (їх посадовими особами) встановленого адміністративно-про-
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цесуальним законодавством порядку вирішення адміністративних 
справ.  

У даному широкому розумінні предмет адміністративного про-
цесуального права тісно переплітається з предметом конституційного 
процесуального права (зокрема, з деякими установчими, правотвор-
чими, правозастосовчими конституційними процедурами). 

Цікавою є позиція Е. Ф. Демського з приводу адміністративного 
процесуального права. На його думку, предмет адміністративного 
процесуального права становить система суспільних правовідносин, 
які виникають між органом владних повноважень, їх посадовими 
особами, судом, з одного боку, та фізичними чи юридичними особа-
ми, з іншого, щодо визнання, реалізації і захисту прав і законних 
інтересів особи і держави у сфері публічних відносин та розгляду і 
вирішення адміністративних справ у порядку, визначеному адміністра-
тивним процесуальним законодавством [5, с. 22]. При цьому під адмі-
ністративною справою автор розуміє вирішення органами адмініст-
ративної юрисдикції (в тому числі й адміністративними судами) пи-
тання про визнання, реалізацію та захист прав, обов’язків, свобод і 
законних інтересів фізичних чи юридичних осіб у публічно-правових 
відносинах, у яких хоча б однією із сторін є орган виконавчої влади, 
орган місцевого самоврядування, їх посадова особа або інші суб’єкти, 
які на основі законодавства уповноважені розглядати і вирішувати 
порушені у справі питання [5, с. 19]. При визначенні предмета право-
вого регулювання адміністративного процесуального права його 
дуже важко відмежувати від предмета конституційного процесуаль-
ного права (зокрема, з муніципальним процесом). 

На думку Р. В. Сінєльнік, адміністративно-процесуальне право – 
це система юридичних норм, якими регулюються державно-владні, 
організуючі суспільні відносини, що виникають у зв’язку з реалізацією 
адміністративно-процесуальної форми із застосуванням норм відповід-
них матеріальних галузей права [2, с. 234]. Таке визначення предмету 
правового регулювання, на нашу думку, призведе до досить широко-
го тлумачення адміністративного процесуального права, оскільки 
автор передбачає застосування і норм інших галузей матеріального 
права, а не обмежує його суто адміністративним правом. На нашу 
думку, процесуальна галузь права носить похідний характер від ма-
теріальної галузі права, покликана втілювати в життя матеріальні 
норми і предмет її правого регулювання не повинен виходити за межі 
предмету матеріальної галузі права.  
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На основі аналізу різних підходів до визначення предмету право-
го регулювання конституційного процесуального та адміністративного 
процесуального права, можна дійти до висновку, що спільними озна-
ками їх виступають: 

По-перше, те, що вони виникають у сфері публічних суспільних 
відносин. Це дозволяє чітко їх виокремити із системи процесуальних 
галузей приватного права. 

По-друге, процедурний та організаційний характер суспільних 
відносин. Однак під таку ознаку підпадають всі галузі процесуально-
го права. Цей критерій може слугувати для розрізнення матеріальних 
та процесуальних галузей, і ніяк не вказує на особливості конституцій-
ного процесуального та адміністративного процесуального права. 

Критерієм розрізнення предметів правового регулювання кон-
ституційного процесуального права має стати політичний характер 
суспільних відносин, які його становлять, а адміністративного про-
цесуального права – відповідно управлінський характер суспільних 
відносин. 

Не виникає жодних дискусій щодо віднесення суспільних відносин, 
пов’язаних з конституційним судочинством. Так само безспірно 
предмет адміністративного процесуального права становлять відносини, 
при розгляді справ про адміністративні правопорушення та адмі-
ністративного судочинства. Певні питання можуть виникнути при 
віднесенні процедур формування та діяльності органів публічної вла-
ди до тієї чи іншої процесуальної галузі права. Критерієм розрізнення 
тут має стати саме політичний характер суспільних відносин. У зв’язку з 
цим до предмета конституційного процесуального права будуть 
входити відносини, пов’язані із виборчим процесом, процедурами 
здійснення безпосереднього народовладдя, процедурами формування 
та організації діяльності Верховної Ради України, Президента України, 
Кабінету міністрів України, органами місцевого самоврядування. 
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В умовах оновлення предмета, методу та системи адміністративного 

права та в контексті сучасних правових концепцій знов посилюється 

увага до управління, стає популярною ідея державного управління, 

реалізація якої передбачає правильний вибір стратегічних напрямів 

подальшого розвитку державно-управлінських інститутів, які голов-

ним чином закріплено в концептуальних положеннях та законодав-

чих актах.  


