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ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ТА ТЕРМІНОЛОГІЯ НАУКИ  
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕДУРНОГО ПРАВА 

 
Аналізується сучасний стан категоріального апарату науки адміністративного проце-

дурного права, досліджено вплив інших юридичних наук на процес формування понять та 
категорій в науці адміністративного процедурного права, розкрито особливості категоріаль-
ного апарату науки адміністративного процедурного права. 

Ключові слова: категоріальний апарат, юридичні терміни, юридичні науки, наука 
адміністративного процедурного права.  

Анализируется современное состояние категориального аппарата науки администра-
тивного процедурного права, исследуется влияние других юридических наук на процесс фо-
рмирования понятий и категорий в науке административного процедурного права, раскрыты 
особенности категориального аппарата науки административного процедурного права. 

Ключевые слова: категориальный аппарат, юридические термины, юридические на-
уки, наука административного процедурного права.  

The modern condition of the terminology device of a science of the administrative proce-
dural right is analyzed, influence of other jurisprudence on process of formation of concepts and 
categories in a science of the administrative procedural right is investigated, features of the 
terminology device of a science of the administrative procedural right are opened. 

Key words: terminology device, legal terms, jurisprudence, a science of the administrative 
procedural right.  
 
Кожна з юридичних наук має власний понятійний апарат, що відповідає її історично 

сформованому предметному змісту. Такий власний понятійний апарат наразі розробляється й 
наукою адміністративного процедурного права. Адже саме понятійний апарат разом з предме-
том науки дозволяють ідентифікувати певну науку як таку, відмежувати її від інших наук, ви-
знати самостійною галуззю знання. 

Сьогодні завчасно говорити про існування загальновизнаного науковцями категоріального 
апарату науки адміністративного процедурного права. Вчені й досі дискутують щодо предмета на-
укового дослідження, найменування відповідної науки, її місця в системі юридичних знань тощо. 
Це суттєво впливає на рівень розвитку понять та категорій, зокрема, у науці адміністративного про-
цедурного права і негативно позначається на процесах вдосконалення процедурного законодавства.  

Загальні аспекти процесу формування понятійного апарата юридичної науки в своїх працях 
досліджували О.М. Васильєв, Л.П. Горський, Ю.О. Денисов, М.І. Панов, В.М. Савицький, Л.І. Спі-
рідонов, З.А. Тростюк та інші вчені. Деякі аспекти використання наукових категорій у галузевих 
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юридичних науках сьогодні розглядаються в працях С.Д. Губарєва, О.А. Задихайло, О.В. Кузьмен-
ко, Г.Г. Потапова та інших вчених України. Проте ґрунтовного аналізу категоріального апарату 
науки адміністративного процедурного права не проводилось.  

Метою написання цієї статті є аналіз понятійного апарату науки адміністративного пра-
ва через характеристику основних ознак, що його характеризують.  

Враховуючи загальні здобутки філософії права і теорії держави та права, серед основних 
ознак, що притаманні понятійному апарату науки адміністративного процедурного права, мо-
жна визначити такі.  

По-перше, понятійний апарат науки адміністративного процедурного права припускає 
існування достатньо розвинутої та цілісної системи категорій і понять. Правові категорії та 
поняття слід відрізняти від юридичних термінів, які є словами та словосполученнями, за допо-
могою яких визначаються та закріплюються (фіксуються) відповідні юридичні поняття.  

Усі наукові поняття відображають (формулюють) якусь статичну або динамічну 
об’єктивну, загальноприйняту, пізнану реальність. Ці поняття мають певну внутрішню струк-
туру, порівняльну характеристику, а значить, конкретику. Вони, як правило, є загальноприйня-
тими та в певному сенсі еталонними, тому що з ними можна щось об’єктивно порівнювати. 
Саме із цих понять повинна будуватися будь-яка думка, що несе в собі об’єктивну інформацію, 
наукова теорія або дискусія, норма юридичного права та інші поняття. 

Ненаукові поняття відображають не очевидну, не загальноприйняту, безвідносну, до кінця не 
визначену однозначно (непізнану) і нееталонну, не визначену в просторі і часі, суб’єктивну реальність 
(наприклад, душа, совість, корисність, нескінченність, справедливість, краса, чесність, порядність, 
народ тощо). Із цими поняттями не можна нічого порівнювати, вони багатозначні та неконкретні. З 
таких понять побудовані вірші, гороскопи, промови політиків та ін. Проте рубежі їхнього наукового 
застосування обмежені низьким ступенем конкретики, відсутністю еталона цього поняття та порівня-
льної з ним характеристики (величини), відсутністю однозначної структури, просторово-тимчасової і 
причинно-наслідкової визначеності [2]. Цих понять слід уникати у будь-якому способі пізнання, у 
серйозній науковій дискусії, у тому числі у юридичній науці та науці адміністративного процедурного 
права. Негативним вважаємо той факт, що в чинному адміністративному процедурному законодавстві 
все більше починають використовуватись „ненаукові” поняття. Наприклад, до таких слід віднести 
поняття „розумний строк” (п. 10 ч. 3 ст. 2 КАС України та п. 11 ч. 1 ст. 3 КАС України). На думку 
законодавця, розумний строк – це найкоротший строк розгляду і вирішення адміністративної справи, 
достатній для надання своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту порушених прав, 
свобод та інтересів у публічно-правових відносинах. 

Наукові категорії – це найбільш загальні, фундаментальні поняття, що являють собою 
форми та організуючі принципи наукового мислення. Вони мають подвійний дескриптивно-
прескриптивний характер, тобто є такими, що описують та систематизують минулий досвід 
наукових досліджень і одночасно диктують напрями наступних розробок. Система наукових 
категорій являє собою сукупність основних понять наукового мислення, їх сталу конфігурацію 
і зв’язок, при якому зміна одних елементів тягне за собою зміну інших.  

Стосовно цього О.О. Івін зазначав, що наукові категорії – це ті окуляри, скрізь які вче-
ний дивиться на світ і без яких він не здатний сприйняти предмет свого дослідження. Категорі-
альна структура науки являє собою систему координат наукового мислення: його питань до 
самого себе і очікування відповідей на них. Така структура, продовжує він, будучи інваріант-
ним аспектом наукового мислення, забезпечує його єдність, цілісність та постійне відтворення, 
незважаючи на динаміку і різноманітність ділянок наукового дослідження. Автор підкреслює, 
що система наукових категорій, хоча і формується в межах науки, в остаточному підсумку ви-
ростає з глибин культури конкретної епохи і визначається, наприклад, філософією, теологією 
тощо. Перехід від однієї історичної епохи до іншої завжди супроводжується радикальними 
змінами системи наукових категорій [11, с. 66-68].  

Як вже було зазначено, науковий термін виражає якісну і кількісну характеристику юри-
дичного поняття, що стоїть за ним. В кожній науці наукові категорії та поняття займають чітко 
визначене місце та утворюють своєрідну систему понять цієї науки. Терміни, що співвідно-
сяться з цими поняттями, теж об’єднуються в стійкі та тривалі діючі системи, в яких кожний 
термін чи група термінів виконує класифікаційну функцію [15, с. 50]. 
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По-друге, правові категорії науки адміністративного процедурного права повинні харак-
теризуватися певною статичністю, бо з їхньою допомогою відбувається фіксування певного 
рівня знань. Змінність та надмірна гнучкість юридичних понять негативно позначається на за-
стосуванні права, підриває його престиж [12, с. 36-37].  

По-третє, категорії та поняття науки адміністративного процедурного права складають 
її змістовну частину, адже вони є її вихідними точками, першоосновою, опорними пунктами. У 
процесі пізнання важливо розкрити і реалізувати зв’язок понять науки адміністративного про-
цедурного права з її предметом та методами наукового пізнання.  

По-четверте, понятійний апарат науки адміністративного процедурного права, як і будь-
якої юридичної науки, складають доктринальні (суто наукові) і легальні (зафіксовані чинним зако-
нодавством) правові поняття. Так, А. Хворостянкіна, характеризуючи дефініції в законодавчих тек-
стах, констатує, що у вітчизняній юридичній літературі питанню використання визначень понять у 
законодавчих текстах (правових дефініцій) приділено незначну увагу. В більшості джерел зазначе-
не питання розглядається лише в контексті правил юридичної техніки, наводяться окремі приклади 
невдалих (з точки зору логіки та юридичної мови) дефініцій. На думку А. Хворостянкіної, проблема 
використання визначень окремих понять у текстах нормативно-правових актів є значно ширшою і 
охоплює, окрім суто технічних правил користування дефініцією, ще і проблему доцільності та не-
обхідності законодавчих дефініцій для ефективної реалізації правових приписів, ролі нормативних 
дефініцій у забезпеченні реалізації принципів правової визначеності, стабільності правової системи 
і одночасно гнучкості права та інші питання [17, с. 28].  

По-п’яте, понятійний апарат науки адміністративного процедурного права, як і будь-
якої юридичної науки, складають спеціальні юридичні та неюридичні поняття. 

Наприклад, Г.С. Остроумов зазначає, що правові поняття „не мають понятійних еквівалентів 
за межами правосвідомості” [14, с. 118]. Це не означає, що право оперує тільки юридичними понят-
тями. Як явище багатомірне, що не спрямоване лише до однієї сфери суспільних відносин, воно має 
всюдисущий, полінормативний характер і відповідно відображає нормативне відношення до різно-
манітних об’єктів соціальної дійсності. Щоб виявити істотне, об’єктивно необхідне і в той же час 
зробити правильний нормативний вплив на ті або інші сторони суспільного життя, право повинне 
„знати” всі прояви цього життя в їхньому загальному зв’язку й взаємозв’язку.  

Тільки розуміння закономірностей суспільного розвитку в цілому, його глибинних про-
цесів відкриває шлях до наукового пізнання природи правових явищ, внутрішніх причин їхньо-
го походження, розвитку, сутності й історичних етапів [3, с. 85]. На думку Г.Т. Чернобєля, це й 
обумовлює наявність у понятійному апараті правового мислення не тільки спеціальних юриди-
чних понять, але й інших, не юридичних (наприклад, моральних, економічних, технічних та 
ін.), з якими юридичні поняття, виконуючи віддзеркалюючу функцію, певним чином узгоджу-
ються та координуються [13, с. 107]. 

Такі поняття, як „адміністративний проступок”, „позивач”, „адміністративне судочинст-
во”, мають суто юридичну природу й, відповідно, позначаються строго однозначними юридич-
ними термінами. Багато юридичних понять виникають на основі більш широких соціальних 
понять і, піддаючись законодавчому трактуванню, позначаються загальновживаними терміна-
ми. Наприклад, терміном „доказ” позначають і логічне поняття (система умовиводів, яка слугує 
для встановлення нового положення на підставі даних, прийнятих за істинні), і юридичне (див.: 
наприклад, ст. 69 КАС України, ст. 251 КУпАП).  

Деякі явища дійсності настільки складні, що вони можуть бути відображені лише на 
стику різних наук. Наприклад, на стику правознавства й економіки утворені такі поняття, як 
„акціонерне товариство”, „природна монополія” тощо [4; 10]. На стику філософії, соціології, 
політології й правознавства – такі, як „безпека особистості”, „заходи безпеки”, „виборчий про-
цес” тощо [5; 6; 8]. На стику біології, хімії й правознавства – „використання пестицидів і агро-
хімікатів”, „меліорація земель”[7; 9] тощо.  

По-шосте, понятійний апарат науки адміністративного процедурного права повинен яв-
ляти собою цілісне і системне логіко-юридичне утворення, у якому всі поняття (категорії) пе-
ребувають у взаємозв’язку і взаємозалежності, у відносинах координації і субординації.  

Стосовно цього С.П. Хижняк зазначає, що система понять будь-якої галузі науки обумо-
влена характером пізнавальної діяльності спеціалістів, ототожненням та розмежуванням у про-
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цесі цієї діяльності явищ навколишньої дійсності, їхньою класифікацією [18, с. 96].  
Системоутворюючим фактором понятійного апарата виступає насамперед предмет науки у 

всій його розмаїтості та єдності. Цілісність понятійного апарата науки адміністративного процеду-
рного права виявляється й у тому, що вона використовує, по можливості, категорії і поняття, розро-
блені філософією права та теорією держави і права. Адже філософія права та теорія держави і пра-
ва, як науки, що розробляють найбільш загальні, фундаментальні державно-правові проблеми, 
формують відносно струнку систему своїх понять, які за своїм змістом мають статус правових (фі-
лолофсько-правових) категорій [3, с. 76-97]. Їхнє методологічне значення полягає в тому, що вони 
багато в чому впливають на побудову системи понять юридичних наук, у тому числі й науки адмі-
ністративного процедурного права. Такі категорії, як „право”, „правопорядок”, „законність”, „пра-
вопорушення” є базовими для науки адміністративного процедурного права.  

Поряд із диференціацією юридичних наук спостерігається й їхня інтеграція. Інтеграційні 
процеси виявляються на стику споріднених (близьких за предметом) наук і полягають у тому, що 
такі споріднені науки нерідко оперують одними і тими самими поняттями. Наприклад, у науці 
адміністративного права і науці адміністративного процедурного права до таких категорій варто 
віднести „адміністративний суд”, „суб’єкт владних повноважень”, „адміністративний договір”, 
„публічна служба” та ін.; у науці адміністративного процедурного права, науці цивільного проце-
суального права та науці господарського процесуального права – такі категорії, як „позивач”, 
„відповідач”, „процесуальний строк”, „судочинство” та ін.; у науці адміністративного процедур-
ного права та науці карного процесуального права – „розслідування”, „затримання”, „особистий 
огляд і огляд речей” та ін. Причому всі науки, що належать до відповідного блоку, використову-
ють ці поняття як логіко-юридичний інструментарій для вирішення нагальних проблем, інтегру-
ють (асимілюють) їх і включають у свій понятійний апарат. Отже, поняття такого роду здобува-
ють у циклах наук значення „міждисциплінарних”. Вони доповнюють систему понять кожної з 
наук, роблять її понятійний апарат більш струнким та логічно завершеним.  

Наука адміністративного процедурного права, як і будь-яка наука, вправі розробляти свої 
поняття на підставі дослідження сутності певних явищ об’єктивного світу, які охоплюються пред-
метом науки. Якщо ж наука включає до свого понятійного апарату поняття інших юридичних наук, 
то ними бажано користуватись як даними і виходити з того обсягу і змісту (особливо коли вони 
набули статусу „легальних”), який вкладають у них відповідні науки. Іноді таке запозичення науко-
вих категорій, з одного боку, вирішує певні теоретичні проблеми в науці, яка таке поняття запози-
чила, з іншого, породжує дискусію між представниками цієї науки та науки, яка є базовою для да-
ної категорії. Ця дискусія точиться навколо одного питання: наскільки правомірно одна юридична 
наука використовує доктринальні поняття іншої? 

Наприклад, не так давно в науці адміністративного права, а сьогодні вже і в науці адмі-
ністративного процедурного права, з’явилося таке поняття, як „адміністративний договір”. 
Зрозуміло, що поняття „договір” було запозичене у теорії держави та права і науки цивільного 
права. Але в межах науки адміністративного права відбулася певна трансформація розуміння 
поняття „договір”. Наприклад, якщо порівнювати адміністративний договір і цивільно-
правовий договір, то знайдемо такі відмінності [1, с. 159-163]:  

а) обов’язковим суб’єктом адміністративних договірних відносин виступає орган вико-
навчої влади (посадова особа); 

б) учасники адміністративного договору знаходяться не в однаковому положенні, адже 
орган управління має владні повноваження адміністративного характеру й разом з тим несе 
певні зобов’язання перед іншою стороною. На відміну від адміністративного, цивільно-
правовий договір – акт, заснований на угоді сторін. При цьому права й обов’язки учасників 
договору регулюються нормами цивільного права. Жодна сторона цивільно-правового догово-
ру не має владних повноважень стосовно іншої; 

в) в адміністративному договорі обов’язково визначено, коли, з ким і на яких умовах він 
може бути укладений. Обов’язково такий договір повинен бути укладений у межах компетен-
ції. Вимога компетентності органа виконавчої влади як учасника договору – головна умова 
дійсності адміністративного договору. Цивільне ж право при цьому наголошує не на понятті 
„компетенція”, а на понятті „цивільна правоздатність”. 

Зазначені відмінності породили дискусії, які і сьогодні не до кінця вирішені в юридичній 
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науці. Тобто чи є договір універсальною загальноправовою категорією, а отже, може викорис-
товуватися у сфері як приватного, так і публічного права чи він є винятковою приналежністю 
цивільного та деяких інших галузей приватного права і не може використовуватися в галузі 
адміністративного права [16, с. 3-7]? 

Хочемо звернути увагу ще на одну проблему, яка пов’язана з формуванням категоріального апа-
рату науки адміністративного процедурного права. Ідеться про заперечення напрацювань вчених-
адміністративістів радянського періоду. Адже інколи можна почути аргумент, що відбулася зміна епох, а 
це потребує і зміни категоріального апарату науки адміністративного права і процесу. При цьому пропо-
нуються наукові категорії та їхній зміст, які обумовлені не стільки рівнем культури українського суспі-
льства і ґрунтовними дослідженнями, скільки копіюванням (запозиченням) наукових категорій правових 
систем інших країн світу. З одногу боку, такий процес зближує не тільки право та законодавство країн 
світу, а й юридичну науку цих держав, з іншого – перекреслює напрацювання попередніх науковців, 
знищує традиції в праві та юридичній науці, не враховує культурні особливості населення країни.  

Кожна наука, навіть в епоху змін, повинна спиратися на свої традиції. Тому вважаємо, 
що наукові категорії, які сьогодні використовує наука адміністративного права та наука адміні-
стративного процедурного права, слід переглянути та переосмислити відповідно до змін, що 
відбулися в житті держави та суспільства. Частину з них не можна ігнорувати лише на тій під-
ставі, що вони були напрацюванні наукою адміністративного права і процесу за радянських 
часів, а тим більше не можна неаргументовано запозичувати та штучно впроваджувати інозем-
ні поняття і термінологію в українську юридичну науку.  

Отже, наука адміністративного процедурного права, як і будь-яка наука, передбачає наявність 
розвинутої та впорядкованої системи знань. У той же час вона повинна мати як атрибут відповідний 
інструментарій пізнання: розвинуту систему категорій і понять – понятійний апарат, визначений 
предметом цієї науки. Наука адміністративного процедурного права знаходиться на стадії формуван-
ня та відшліфування свого понятійного апарату, а тому важливо, щоб формування її понятійного апа-
рату відбувалось не тільки на підставі ґрунтовних досліджень, а й узгоджено з іншими юридичними 
науками. Це особливо важливо сьогодні, коли поняття, напрацьовані галузевими юридичними наука-
ми, все більше і більше дезінтегрують юридичну науку як цілісне утворення.  
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