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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. У ст. 3 Конституції України проголошено, що людина, 

її життя й здоров’я, честь і гідність є найвищою соціальною цінністю. 

Реалізація зазначеного положення стала пріоритетною ціллю в пошуку 

напрямів забезпечення ефективності здійснення функцій публічного 

управління. Концепція «good governance» як ознака розбудови держави на 

засадах верховенства права, демократичності, забезпечення участі 

громадськості у здійсненні управлінських функцій, гарантування прав і свобод 

приватної особи є загальновизнаною моделлю побудови відносин людини та 

органів публічної влади. Взаємодія приватної особи й держави має відповідати 

засадам «служіння людині», що вимагає створення ефективного механізму 

реалізації та захисту її суб’єктивних публічних прав. 

Трансформаційні процеси розуміння предмета адміністративного права, 

перегляд концептуальних підходів до встановлення змісту адміністративної 

правосуб’єктності учасників владно-управлінських правовідносин вимагають 

здійснення комплексного дослідження механізму забезпечення реалізації та 

захисту суб’єктивних публічних прав приватної особи. Основу для визначення 

сучасних підходів до розуміння сутності суб’єктивних публічних прав 

приватної особи було закладено в положеннях Указу Президента України «Про 

заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» 

від 22 липня 1998 р. № 810/98. Однак, попри наявні подальші спроби щодо 

забезпечення прав та інтересів особи у здійсненні функцій публічного 

управління, що пов’язуються з реалізацією реформ, упровадження яких було 

визначене в положеннях Концепції розвитку системи надання адміністративних 

послуг органами виконавчої влади (2006 р.), Національної стратегії у сфері прав 

людини, Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», Стратегії реформування 

державного управління України на період до 2021 р., Концепції розвитку 

електронного урядування в Україні, Концепції розвитку електронної демократії 

в Україні, їх ефективність визначається як недостатня, що підтверджується і на 

нормативному рівні, і на рівні практики правозастосовної діяльності. Про 

обґрунтованість цих висновків свідчать такі явища: відсутність законодавчої 

бази зі здійснення адміністративних процедур в Україні; правові прогалини, що 

унеможливлюють реалізацію таких форм участі громадськості у здійсненні 

функцій публічного управління, як всеукраїнський і місцевий референдум, 

реалізацію свободи мирних зібрань; стагнація процесів запровадження 

концепції електронного судочинства та електронного урядування тощо. 

Комплекс перелічених обставин визначає необхідність проведення в межах 

адміністративно-правової науки дослідження концепції забезпечення 

ефективності реалізації та захисту суб’єктивних публічних прав приватної 

особи в Україні. 

Щодо наукових досліджень суб’єктивних публічних прав приватної особи 

варто зазначити, що на сьогодні у вітчизняній правничій літературі не 

вироблений загальновизнаний підхід до визначення цієї категорії та розуміння 

цього правового феномену. З-поміж вітчизняних учених-адміністративістів, які 
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зверталися до проблеми суб’єктивних публічних прав приватної особи, варто 

назвати В.Б. Авер’янова, В.М. Бевзенка, Ю.П. Битяка, І.В. Болокан, 

В.В. Галунька, П.В. Діхтієвського, Д.В. Журавльова, Р.А. Калюжного, 

Т.О. Коломоєць, О.В. Константия, В.Я. Лазура, Р.С. Мельника та інших. У 

деяких наукових працях суб’єктивні публічні права приватної особи 

досліджуються в дихотомічному зв’язку із суб’єктивними приватними правами 

(наприклад, у роботах Л.О. Золотухіної, Є.В. Курінного, В.К. Колпакова, 

А.Т. Комзюка, Є.О. Легези, О.І. Миколенка та інших авторів). Варто зазначити, 

що вивченню проявів і реалізації публічного інтересу в різних сферах життя 

суспільства присвячено розвідки М.Ю. Віхляєва, Н.Л. Губерської, 

Н.Ю. Задираки, Н.В. Коваленко, Ю.О. Легези, Д.В. Приймаченка та інших 

науковців. Розгляду питання пошуку оптимальних моделей застосування 

адміністративно-правових засобів забезпечення реалізації та захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи присвячені роботи 

Я.О. Берназюка, С.О. Бондаря, В.В. Доненка, О.Ю. Дрозда, І.Б. Коліушка, 

Р.О. Куйбіди, Р.О. Кукурудза, О.В. Кузьменко, Д.В. Лученка, О.В. Музи, 

М.М. Тищенка, М.І. Смоковича, О.В. Тильчик, Ю.С. Шемшученка та інших 

учених. 

Однак у наукових розробках зазначених авторів дослідження категорії 

«суб’єктивні публічні права приватної особи» здійснюється в аспекті 

програмного декларативного імперативу діяльності суб’єктів владних 

повноважень, унаслідок чого варто констатувати відсутність дефінітивних меж 

і критеріїв її законодавчого визначення, а отже, унеможливлюється 

функціонування ефективних моделей їх здійснення та захисту. 

Необхідно зауважити, що, попри багатоманітність наявних наукових джерел 

та окремі нормативні спроби визначення сутності суб’єктивних публічних прав 

приватної особи, досі відсутній ефективний адміністративно-правовий 

механізм забезпечення їх реалізації й захисту, що мав би відповідати потребам 

європейських принципів здійснення публічного управління. Відсутність 

комплексного дисертаційного дослідження проблеми встановлення сутності 

суб’єктивних публічних прав приватної особи підвищує рівень практичної 

затребуваності обраної теми наукової роботи, оскільки розроблений надійний 

науковий базис повинен спростити тривалий шлях адаптації та закласти 

науковий фундамент для імплементації норм європейського законодавства в 

Україні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–

2020 рр., затверджених Національною академією правових наук України 

3 березня 2016 р., Планів наукових досліджень Запорізького національного 

університету на 2015–2019 рр., комплексних наукових проєктів «Основні 

напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних 

процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та «Дослідження проблем 

теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер 

державної реєстрації 0115U00711). 
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Дисертація також спрямована на досягнення цілей Національної стратегії у 

сфері прав людини, затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 

2015 р. № 501/2015; Стратегії реформування державного управління України на 

період до 2021 р., затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 24 червня 2016 р. № 474; Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», 

затвердженої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015; 

Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 

інститутів на 2015–2020 рр., схваленої Указом Президента України від 

20 травня 2015 р. № 276/2015; Стратегії національної безпеки України, 

затвердженої Указом Президента України від 26 травня 2015 р. № 287/2015; 

Концепції розвитку електронного урядування в Україні, схваленої 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р; 

Концепції розвитку електронної демократії в Україні, схваленої 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 797-р; 

Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–

2020 рр., схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 

2018 р. № 67-р, тощо. 

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

визначенні на підставі аналізу наявних наукових і нормативних джерел 

концептуальних положень щодо розуміння сутності суб’єктивних публічних 

прав приватної особи, у встановленні особливостей їх реалізації та захисту в 

аспекті пошуків напрямів вирішення проблеми імплементації європейських 

принципів і стандартів здійснення публічного управління, а також у 

формулюванні пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України 

в цій сфері та практики його застосування. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно було виконати такі 

основні задачі: 

 встановити на підставі здійсненого історичного політико-правового 

огляду процесу виникнення й розвитку категорії «суб’єктивні публічні права 

приватної особи» сучасні тенденції її нормативного закріплення та розуміння 

відповідно до положень чинного законодавства України й законодавства 

Європейського Союзу; 

 здійснити характеристику системи прав приватної особи задля 

визначення ролі суб’єктивних публічних прав як її складника; 

 охарактеризувати суб’єктивні публічні права приватної особи як складову 

частину правового статусу приватної особи; 

 з’ясувати сутність і поняття суб’єктивних публічних прав приватної 

особи як складника її адміністративно-правового статусу; 

 встановити систему суб’єктивних публічних прав приватної особи як 

складової частини її адміністративно-правового статусу та навести критерії її 

класифікації; 

 розглянути особливості адміністративно-правового регулювання 

реалізації права особи на участь в ухваленні управлінських рішень; 

 визначити зміст адміністративно-правового забезпечення реалізації права 

на звернення; 
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 охарактеризувати особливості адміністративно-правового забезпечення 

реалізації права на доступ до публічної інформації; 

 з’ясувати характерні ознаки адміністративно-правового забезпечення 

реалізації права на свободу мирних зібрань та свободу громадських об’єднань; 

 виокремити адміністративно-правові засади здійснення захисту 

суб’єктивних публічних прав в адміністративному порядку; 

 визначити особливості забезпечення захисту суб’єктивних публічних 

прав у порядку адміністративного судочинства шляхом надання конкретних 

пропозицій з удосконалення чинного законодавства в досліджуваній сфері; 

 охарактеризувати специфіку застосування заходів адміністративної 

відповідальності як однієї із систем процесуальних гарантій захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи; 

 проаналізувати зарубіжний досвід доктринального дослідження та 

практики нормативного закріплення сутності й меж реалізації суб’єктивних 

публічних прав приватної особи як адміністративно-правової категорії, надати 

рекомендації щодо його впровадження в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини щодо реалізації та захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи в Україні. 

Предмет дослідження є концепція суб’єктивних публічних прав приватної 

особи: адміністративно-правовий аспект. 

Методи дослідження. Методологічну основу роботи становить сукупність 

загальних і спеціальних методів наукового пізнання, використання яких у 

взаємозв’язку дало змогу досягти поставленої мети та забезпечити повноту, 

всебічність осмислення предмета дослідження, а також наукову достовірність і 

переконливість отриманих результатів. Діалектичний метод був основним 

методологічним засобом пізнання сутності та правової природи суб’єктивних 

публічних прав приватної особи (підрозділи 1.2, 1.3). Застосування історико-

правового методу дало змогу з’ясувати еволюцію юридичної думки щодо 

сутності та значення суб’єктивних публічних прав приватної особи в політико-

правових дослідженнях представників національної і всесвітньої юриспруденції 

(підрозділи 1.1, 1.2). Логіко-семантичний метод дав можливість побудувати, 

поглибити й конкретизувати категоріальний апарат (розділ 1, підрозділи 2.2, 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, розділ 4). За допомогою логіко-юридичного методу 

сформульовано такі базові для дисертаційної роботи дефініції, як «приватна 

особа», «правовий статус», «система прав приватної особи» (підрозділ 1.2), 

«суб’єктивні публічні права приватної особи» (підрозділи 2.1, 2.2), «суб’єктивні 

публічні управлінські права», «суб’єктивні публічні майнові права», 

«суб’єктивні публічні сервісні права», «суб’єктивні публічні виборчі права» 

(підрозділ 2.2, розділ 3). Метод групування та системно-структурний підхід 

використано для класифікаційного розподілу, з’ясування внутрішньої 

структури та аналізу взаємозв’язків критеріїв здійснення характеристики 

прояву й реалізації суб’єктивних публічних прав приватної особи, 

особливостей забезпечення їх захисту (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3). 

Методи моделювання, аналізу й синтезу застосовано для розроблення 

пропозицій щодо вдосконалення чинного та перспективного законодавства 
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України у сфері, що розглядається (підрозділи 4.1, 4.2, 4.3). За допомогою 

порівняльно-правового методу проаналізовано особливості реалізації та прояву 

суб’єктивних публічних прав приватної особи в зарубіжних країнах, визначено 

пропозиції з удосконалення механізму їх захисту (розділ 3). Спеціально-

юридичний метод сприяв детальному розгляду сучасного стану законодавчих 

положень, завдяки чому розроблено пропозиції щодо подолання наявних 

теоретико-правових суперечностей і колізій у законодавчих актах (підрозділи 

4.1, 4.2). Комплексне застосування наведених методів забезпечило повноту та 

об’єктивність положень, наведених у дисертації. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, 

окремі міжнародно-правові акти, рішення Конституційного Суду України, 

постанови пленумів Вищого адміністративному суду України (нині 

ліквідований) і Верховного Суду, а також рішення органів конституційного 

контролю зарубіжних країн та рішення Європейського суду з прав людини. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності 

судових і правоохоронних органів та органів публічної адміністрації, а також 

політико-правова публіцистика, довідкові видання, статистичні матеріали. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці цілісних 

комплексних досліджень, що присвячені формуванню авторської концепції 

інституалізації суб’єктивних публічних прав приватної особи та їх 

нормативному закріпленню задля забезпечення ефективності їх реалізації й 

захисту. У результаті проведеного дослідження сформульовано нові наукові 

положення та висновки, запропоновані особисто здобувачем, зокрема: 

уперше: 

 запропоновано авторське визначення поняття «суб’єктивні публічні права 

приватної особи» як нормативно закріплених і гарантованих державою міри й 

можливості поведінки (діяльності) особи, спрямованих на забезпечення 

ефективності впровадження принципів здійснення публічного управління з 

опертям на концепцію «good governance»; 

 обґрунтовано доцільність розуміння системи суб’єктивних публічних 

прав приватної особи як сукупності суб’єктивних публічних екологічних прав, 

суб’єктивних публічних виборчих прав, суб’єктивних публічних управлінських 

прав, суб’єктивних публічних сервісних прав, суб’єктивних публічних 

майнових прав; 

 визначено зміст та конкретизовано напрями захисту суб’єктивних 

публічних прав приватної особи як об’єкта адміністративних правопорушень, 

що втілилося в обґрунтуванні авторського підходу до перегляду структури 

чинного адміністративно-деліктного законодавства; 

 з урахуванням європейського та північноамериканського досвіду 

забезпечення й захисту суб’єктивних публічних прав приватної особи, а також 

на підставі здійсненої характеристики їх суб’єктної реалізації обґрунтовано 

необхідність законодавчого визначення інституту адміністративної 

процесуальної співучасті; 
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 запропоновано для підвищення ефективності е-декларацій як форми 

участі громадян у сфері прийняття управлінських рішень в Україні зменшити 

кількість голосів, що необхідні для їх розгляду, а також розширити мережу 

електронних платформ органів публічної влади та органів місцевого 

самоврядування, що дасть змогу уніфікувати такі процеси, знизить корупційні 

ризики в цій сфері та підвищить загальний рівень задоволеності суспільства 

станом захисту прав громадян; 

удосконалено: 

 методологію здійснення наукових досліджень сутності суб’єктивних 

публічних прав приватної особи, що має базуватися на застосуванні 

інтегративного наукового підходу (його зміст становить міжгалузеве поєднання 

історико-правового, порівняльно-правового, інформаційного, 

антропологічного, організаційно-правового, синергетичного, інституційного, 

конфліктологічного, соціологічного методів наукового пізнання); 

 наукові підходи до розуміння принципів реалізації та захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи, які мають здійснюватися 

відповідно до принципів добросовісності, розумності та справедливості, 

належності діяльності правомочної особи, що не повинне передбачати 

ймовірність настання обставин, які свідчать про зловживання наданим 

матеріальним чи процесуальним правом; 

 аргументація, що вимогами правомірності реалізації суб’єктивних 

публічних прав приватної особи є їх нормативне закріплення, наявність 

адміністративної правосуб’єктності, спрямування на задоволення публічного 

інтересу, наявність системи гарантій забезпечення їх захисту в разі створення 

умов для порушення або виникнення загрози їх порушення; 

 наукові підходи до розуміння сутності категорії «адміністративно-

правовий статус приватної особи», при цьому аргументовано необхідність 

перегляду нормативного змісту адміністративної дієздатності іноземців та осіб 

без громадянства в частині надання їм права участі у проведенні місцевих 

виборів і права доступу до посад муніципальної публічної служби; 

 розуміння поняття форм реалізації участі громадян у прийнятті 

управлінських рішень як зовнішнього вияву визначених законодавством 

порядку, умов, способів, методів діяльності органів публічної влади та 

суб’єктів, що реалізують свої права на участь у виборах і референдумах, на 

доступ до державної (публічної) служби, на звернення, на свободу об’єднання в 

політичні партії та громадські організації, свободу мирних зібрань для 

забезпечення участі громадян в управлінні державними справами; 

набули подальшого розвитку: 

 наукові положення щодо розуміння системи прав приватної особи як 

сукупності прав приватної особи, які поділено на майнові права, права фізичної 

особи, що забезпечують її природне існування, соціальне буття (що в 

сукупності становлять суб’єктивні приватні права), та права на участь у 

здійсненні публічного управління, права на отримання адміністративних 

послуг, права на створення громадських об’єднань (що в сукупності становлять 

систему суб’єктивних публічних прав); 
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 пропозиції щодо внесення змін до чинного та перспективного 

законодавства України з питань правової регламентації діяльності 

адміністративного суду як елемента системи захисту суб’єктивних публічних 

прав приватної особи; 

 аргументація доцільності систематизації вітчизняного законодавства та 

впорядкування юридичної термінології, яка відображає суб’єктивні публічні 

права приватної особи та сферу їх реалізації й захисту; 

 пропозиції щодо внесення змін до проєкту Закону України «Про гарантії 

свободи мирних зібрань» у частині нормативного закріплення адміністративно-

правових гарантій реалізації права громадян на мирні зібрання та деталізації 

положень ст. 20 «Відповідальність за порушення цього Закону» щодо 

встановлення видів і форм юридичної відповідальності, а також регламентації 

підстав і порядку її застосування. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес, зокрема, 

висновки, пропозиції та рекомендації, сформульовані в дисертації, можуть бути 

використані в таких напрямах: 

 науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових досліджень 

розуміння сутності суб’єктивних публічних прав приватної особи як 

адміністративно-правової категорії в євроінтеграційних умовах розвитку 

України (акти впровадження Запорізького національного університету 

від 03 серпня 2020 р., Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка» від 10 лютого 2021 р.); 

 правотворчій діяльності – для уточнення чинних і перспективних 

законодавчих актів, зокрема Кодексу адміністративного судочинства України, 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України «Про 

звернення громадян», «Про адміністративні послуги» тощо, що сприятиме 

вдосконаленню правового регулювання реалізації та захисту суб’єктивних 

публічних прав приватної особи в Україні (лист Комітету з питань правової 

політики Верховної Ради України від 19 лютого 2021 р. № 04-26/18-2021/54639, 

лист Департаменту з питань звернень громадян Офісу Президента України 

від 15 лютого 2021 р. № 22/006733-04); 

 правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності практичного 

застосування заходів оптимізації діяльності адміністративних судів в Україні в 

умовах імплементації європейських принципів здійснення судочинства (акт 

впровадження Дніпропетровського окружного адміністративного суду України 

від 10 березня 2021 р.); 

 навчальному процесі – у викладанні студентам закладів вищої освіти 

дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративно-процесуальне право», а 

також для підготовки підрозділів підручників і навчальних посібників із 

відповідного навчального курсу (акти впровадження Запорізького 

національного університету від 03 серпня 2020 р., Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка» від 10 лютого 2021 р.). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки та рекомендації оприлюднені на 11 всеукраїнських і 
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міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема: «Актуальні 

проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування» (м. Запоріжжя, 

2018 р.); «Стан та перспективи розвитку юридичної науки» (м. Дніпро, 2019 р.); 

«Новітні тенденції розвитку адміністративного права як науки, навчальної 

дисципліни та галузі права» (м. Одеса, 2020 р.); «Сучасні проблеми 

забезпечення національної безпеки держави» (м. Київ, 2020 р.); «Актуальні 

проблеми законодавства України: пріоритетні напрями його вдосконалення» 

(м. Одеса, 2020 р.); «Сучасний рух науки» (м. Дніпро, 2020 р.); «Правова освіта 

та правова наука в умовах сучасних трансформаційних процесів»(м. Запоріжжя, 

2020 р.); «Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки 

й оборони України» (м. Хмельницький, 2020 р.); «Актуальні питання правового 

забезпечення поліцейської діяльності в Україні» (м. Кривій Ріг, 2020 р.); «ІТ 

право: проблеми і перспективи розвитку в Україні» (м. Львів, 2020 р.); 

«Інформаційні технології в освіті та практиці» (м. Львів, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено в 

1 одноосібній монографії, 20 наукових статтях, з-поміж яких 16 статей 

опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з юридичних дисциплін, та 

4 статті – у зарубіжних наукових виданнях, також в 11 тезах доповідей на 

науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, які містять 13 підрозділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 458 сторінок, у тому числі 

основного тексту – 349 сторінок. Список використаних джерел налічує 

578 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, вказано на зв’язок 

роботи з науковими планами та програмами, визначено мету й завдання 

дослідження, його об’єкт і предмет, наведено використані методи, розкрито 

нормативну основу та емпіричну базу дослідження, основні теоретичні 

положення, що зумовлюють наукову новизну роботи, викладено практичне 

значення одержаних результатів та відомості про їх апробацію. 

Розділ 1 «Суб’єктивні публічні права в системі прав приватної особи» 

складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Становлення та розвиток концепції суб’єктивних 

публічних прав» аргументовано, що точкою відліку у процесі розвитку 

суб’єктивних публічних прав та виникнення концепції забезпечення участі 

особи у здійсненні управління державою можна вважати XVI–XVII ст. До 

найбільш ранніх проявів реалізації суб’єктивних публічних прав віднесено 

статті гетьмана Запорозького війська Богдана Хмельницького 1654 р. 

Констатовано, що активізація процесів розвитку концепції суб’єктивних 

публічних прав приватної особи відбувається в ХІХ ст. – на початку ХХ ст. 

Особливу роль у визначенні сутності суб’єктивних публічних прав відіграють 

філософсько-правові дослідження представників німецької правничої науки. 
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Проблема суб’єктивних прав, зокрема суб’єктивних публічних прав, була 

об’єктом наукового аналізу у працях таких видатних зарубіжних учених, як 

Б. Віндшайд, К. Гербер, Г. Дернбург, Л. Дюгі, Г. Еллінек, Р. Ієринг, І. Колер, 

К. Лемайєр, Г. Мейєр, О. Мейєр, Ю. Панейко, Ф. Регельсбергер, С. Романо, 

Й. Ульбрих та інші, які визначили теоретико-методологічні засади для її 

подальшого теоретичного розвитку. 

Встановлено, що одним із перших права приватної особи у відносинах із 

державою розглядав у другій половині ХІХ ст. Карл фон Гербер у роботі 

«Публічні права». За результатами аналізу обґрунтованих Р. Ієрингом відносин 

із реалізації та захисту суб’єктивних публічних прав як адміністративно-

правового феномену можна зробити висновок, що суб’єктом таких відносин є 

приватна особа, а об’єктом – поведінка носія права або суб’єкта публічної 

влади; змістом суб’єктивного права визначається надана можливість діяти в 

певний спосіб і нести відповідальність у визначеному чинним законодавством 

порядку, що має відображуватися на нормативному рівні; метою реалізації 

суб’єктивного публічного права є сприяння публічним (соціальним) інтересам 

приватної особи. 

Визначено, що «радянський» період розвитку концепції суб’єктивних 

публічних прав приватної особи характеризувався домінуванням об’єктивного 

права та теорії державного примусу (Н.Г. Александров, С.Н. Братусь). 

Обґрунтовано необхідність окремого доктринального дослідження поняття 

«суб’єктивні публічні права приватної особи» з метою правильного розуміння 

цього правового явища, визначення його співвідношення з приватними 

особистими немайновими та майновими правами, пошуку оптимального 

балансу між публічними й приватними інтересами для формулювання 

конкретних пропозицій щодо вдосконалення чинного адміністративного 

законодавства та юридичної практики, а також формування новаційного 

адміністративного законодавства та розвитку науки адміністративного права. 

У підрозділі 1.2 «Суб’єктивні публічні права в системі прав приватної 

особи» обґрунтовано необхідність дослідження категоріального ряду «права 

людини», «права громадянина», «права приватної особи». 

Визначено, що функціонування приватної особи є можливим лише за умови 

задоволення потреб, які забезпечують її природне існування (права на життя, 

права на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров’ю, права на 

охорону здоров’я, права на медичну допомогу, права на свободу й особисту 

недоторканість, права на сім’ю, права на безпечне для життя та здоров’я 

довкілля), що є базисом для реалізації її соціального статусу. 

Встановлено критерії співвідношення категорій «правове положення 

приватної особи» та «правовий статус приватної особи». Обґрунтовано 

доцільність розуміння категорії «правове положення» як сукупності таких 

елементів: а) принципів функціонування приватної особи в політико-правовій 

системі держави; б) приналежності приватної особи до громадянства 

визначеної держави або встановлення резидентства юридичної особи; 

в) правового статусу приватної особи, до якого належать права, свободи й 

інтереси; г) суб’єктивних приватних обов’язків; д) юридичних гарантій, що є 
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розгорнутою системою економічних, політичних, соціальних і культурно-

духовних відносин. 

Зроблено висновок, що правове положення приватної особи залежить від 

змісту відносин і сфери їх реалізації (динаміка правовідносин), натомість 

правовий статус приватної особи встановлюється на законодавчому рівні та має 

розглядатися як відносно незмінна категорія (статика правовідносин). 

Визначено, що реалізація наданих приватній особі суб’єктивних публічних 

прав та виконання покладених на неї суб’єктивних публічних обов’язків має 

відповідати принципам добросовісності, розумності та справедливості. 

З’ясовано, що правовий статус приватної особи закріплений на рівні 

міжнародних і національних нормативно-правових стандартів, а саме в 

положеннях Конституції України, Загальної декларації прав людини (1948 р.), 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, Міжнародного пакту 

про економічні, соціальні і культурні права (1966 р.), Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод тощо. Констатовано, що права, закріплені в 

міжнародних пактах, мають характер «jus cogens», тобто незаперечних прав, що 

свідчить про необхідність їх дотримання всіма державами світу незалежно від 

того, чи є вони учасниками таких міжнародних нормативно-правових актів. 

Визначено ознаки прав приватної особи, зокрема: а) мають функціональну 

можливість; б) формою волевиявлення є вимога особи про надання їй певних 

благ, що забезпечуються в її відносинах із суспільством, державою; в) мають 

невід’ємний характер; г) є мірилом дотримання вимог соціальної 

справедливості. 

Аргументовано, що нормативне закріплення правового статусу приватної 

особи пов’язується з теорією «поколінь прав людини», у межах якої 

виділяються права першого покоління (до них віднесено особисті (громадянські 

чи політичні) права, систему яких становлять право на свободу думки, совісті й 

релігії, право кожного на участь у здійсненні управлінських державних справ, 

право на рівність усіх перед законом, право на життя, право на свободу та 

особисту недоторканість, право на свободу від довільного арешту, затримки чи 

вигнання за межі країни, право на захист справедливим неупередженим судом), 

права другого покоління (до системи цих прав віднесено соціально-економічні 

та духовно-культурні права), права третього покоління (до системи цих прав 

віднесено колективні права, що будуються на засадах солідарності, соціальної 

спільноти: право на розвиток, на світ, на здорове покоління, право на 

самовизначення). 

Акцентовано увагу на тому, що обмеження в реалізації прав і свобод 

приватної особи є допустимим із міркувань забезпечення вимог національної 

безпеки, вимог громадської моральності й моралі, суспільного порядку та 

задоволення загального суспільного благополуччя. 

У підрозділі 1.3 «Суб’єктивні публічні права приватної особи як складник 

правового статусу приватної особи» визначено, що особливістю реалізації 

адміністративно-правового статусу приватної особи, що зумовлюється 

специфікою публічно-управлінських відносин, є участь у них суб’єкта владних 

повноважень. Встановлено допустимість виникнення публічно-управлінських 
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відносин між двома приватними особами за умови здійснення однією з них 

владних повноважень (наприклад, у разі забезпечення доступу до інформації 

про стан використання природних ресурсів природокористувачем щодо 

об’єктів, якими він володіє на законних підставах). 

Обґрунтовано, що об’єктами відносин, пов’язаних із реалізацією 

суб’єктивних публічних прав, є немайнові об’єкти (наприклад, публічні чи 

адміністративні послуги), натомість об’єктами суб’єктивних приватних прав 

можуть бути майнові та нематеріальні, які можуть мати грошову оцінку.  

Визначено, що стороною правовідносин, у яких реалізуються суб’єктивні 

публічні права, є особа, наділена адміністративною владою, тоді як учасниками 

відносин, пов’язаних із реалізацією та захистом суб’єктивних приватних прав, є 

фізичні та юридичні особи. Встановлено, що змістом правовідносин, 

пов’язаних із реалізацією та захистом суб’єктивних публічних прав, є право 

вимоги, адресованої адміністративному органу, а зобов’язаною особою у 

приватноправових відносинах є будь-яка фізична чи юридична особа. 

Зроблено висновок, що суб’єктивні публічні права приватної особи як 

складова частина правового статусу приватної особи розуміються як 

нормативно закріплені й гарантовані державою міра та можливість поведінки 

(діяльності) особи, спрямовані на забезпечення ефективності впровадження 

принципів здійснення публічного управління з опертям на концепцію «good 

governance». 

Розділ 2 «Суб’єктивні публічні права приватної особи як складник 

адміністративно-правового статусу приватної особи» складається з двох 

підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Поняття, сутність суб’єктивних публічних прав 

приватної особи як складової частини її адміністративно-правового статусу» 

визначено, що нормативне закріплення суб’єктивних публічних прав приватної 

особи відбувається шляхом видання індивідуальних адміністративних актів, 

нормативних актів, актів-планів, актів-дій. 

Акцентовано увагу на тому, що статичне розуміння категорії 

«адміністративно-правовий статус» передбачає доцільність віднесення до її 

складників таких ознак, як права, обов’язки, юридична відповідальність, що 

вимагає їх нормативного закріплення. Визначено, що адміністративно-правовий 

статус є засобом обмеження соціальної свободи приватної особи. 

Наведено перелік суб’єктивних публічних прав громадян України, який 

становлять такі права: 1) ознайомлюватися в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування, установах та організаціях із відомостями про себе, 

які не є державною або іншою захищеною законом таємницею; 2) у будь-який 

час повернутися в Україну; 3) на свободу об’єднання в політичні партії та 

громадські організації для здійснення й захисту своїх прав і свобод, 

задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших 

інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах 

національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або 

захисту прав і свобод інших людей; 4) на участь у професійних спілках із 

метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів; 
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5) брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському й 

місцевих референдумах, вільно обирати та бути обраними до органів державної 

влади й органів місцевого самоврядування; 6) доступу до державної служби, а 

також до служби в органах місцевого самоврядування; 7) збиратися мирно, без 

зброї та проводити збори, мітинги, походи й демонстрації, про проведення яких 

завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 

самоврядування. 

Зазначено, що обмеженими в реалізації суб’єктивних публічних прав є 

іноземці та особи без громадянства, які не мають права обирати та бути 

обраними на посади публічної служби, пов’язаної з доступом до відомостей, що 

містять державну таємницю, не можуть служити у Збройних Силах України, не 

можуть бути членами політичних партій, зареєстрованих на території України. 

Визначено, що для таких осіб встановлюються окремі заборони щодо 

пересування територією України, а також стосовно перебування на тимчасово 

окупованих територіях України. 

На підставі здійсненої характеристики адміністративно-правового статусу 

громадських об’єднань визначено обмеження доступу до участі у виборчому 

процесі, яке застосовується до громадських і релігійних організацій. 

У підрозділі 2.2 «Класифікація та система суб’єктивних публічних прав 

приватної особи як складової частини її адміністративно-правового статусу» 

наголошено на тому, що використання класифікації як інструмента наукового 

пізнання в дослідженні суб’єктивних публічних прав є вкрай необхідним 

насамперед через поліаспектність сфер і приводів взаємодії індивідів та органів 

публічної влади. Надзвичайна різноманітність досліджуваних прав робить 

неможливими спроби дослідити їх у всій повноті реальних проявів, тому 

групування їх у кластери на підставі певних критеріїв видається єдино 

можливим шляхом їх пізнання. 

На підставі аналізу й диференціації наукових категорій «особа», 

«особистість», «індивід», «фізична особа», «юридична особа» запропоновано 

визначення категорії «приватна особа» як фізичної або юридичної особи, яка, 

будучи невладною стороною публічно-правових відносин, бере участь у 

здійсненні публічного управління, є учасником адміністративних процедур або 

адміністративного процесу. 

Обґрунтовано, що подвійна суб’єкт-об’єктна природа суб’єктивних 

публічних прав (як суб’єктивної можливості та як об’єктивізованої нормами 

права поведінки) зумовлює її проміжну позицію між адміністративною 

правосуб’єктністю як таким правовим станом суб’єкта, який потенційно дає 

йому змогу вступати в адміністративні правовідносини як носію певних прав та 

обов’язків, та адміністративно-правовим статусом як конкретною сукупністю 

прав та обов’язків суб’єкта в межах певного правовідношення. Це дає змогу 

вважати суб’єктивні публічні права структурним елементом як 

адміністративної правосуб’єктності, так і адміністративно-правового статусу. 

Проаналізовано взаємозв’язок суб’єктивних публічних прав та основних 

прав людини, закріплених у міжнародних правових документах і Конституції 

України. Виявлено, що суб’єктивне публічне право виконує інструментальну 
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функцію в разі реалізації основних прав, деталізує та конкретизує їх, визначає 

шляхи їх здійснення, а також є правом на захист основного права, якщо останнє 

порушене в публічно-правових відносинах. Важливою характеристикою 

суб’єктивних публічних прав, що відрізняє їх від прав основних, є нормативно-

правове підкріплення права приватної особи обов’язком органу публічної влади 

сприяти реалізації цього права. 

Розділ 3 «Адміністративно-правовий механізм реалізації окремих 

суб’єктивних публічних прав приватної особи» складається з п’яти 

підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Адміністративно-правове регулювання реалізації права 

особи на участь в ухваленні управлінських рішень» виокремлено такі ознаки 

механізму адміністративно-правового регулювання участі громадян у прийнятті 

управлінських рішень: а) його зміст становить сукупність адміністративно-

правових засобів, що реалізують право громадян на участь у прийнятті 

управлінських рішень в інформаційній, консультативній, експертній, 

інспекційній, дорадчій, оперативній та інших формах; б) об’єктом впливу є 

публічні суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації права 

громадян на участь у прийнятті управлінських рішень; в) метою є здійснення 

впливу на діяльність органів публічної влади щодо забезпечення прав і свобод 

громадян. 

Визначено механізм адміністративно-правового регулювання участі 

громадян у прийнятті управлінських рішень як сукупність адміністративно-

правових засобів, що реалізують право громадян на участь у прийнятті 

управлінських рішень в інформаційній, консультативній, експертній, 

інспекційній, дорадчій, оперативній та інших формах, що визначені 

законодавством, з метою здійснення впливу на діяльність органів публічної 

влади щодо забезпечення прав та свобод громадян. 

У підрозділі 3.2 «Адміністративно-правове забезпечення реалізації права на 

звернення» з’ясовано, що можливості громадян у прийнятті управлінських 

рішень розширилися завдяки новим інформаційно-телекомунікаційним 

технологіям. Визначено, що звернення громадян, що надходять до органів 

публічної влади, є найбільш оптимальною формою, яка дає змогу оперативно 

інформувати про проблеми, що хвилюють суспільство, і щодо невдоволення 

поточним станом речей. З’ясовано, що сучасний стан правового регулювання 

реалізації права громадян на доступ до прийняття управлінських рішень через 

інструменти електронної демократії свідчить про хаотичність поточних 

процесів, відсутність єдності поглядів представників влади та громадськості на 

стандарти такої форми їх взаємодії. 

Обґрунтовано, що для підвищення рівня ефективності онлайн-взаємодії 

громадян та органів публічної влади у процесі прийняття управлінських рішень 

необхідно створити умови для реалізації можливості особами, які подали заяву, 

скаргу чи пропозицію, перевіряти статус поданої заяви, отримувати інформацію 

про проходження нею етапів розгляду в органі публічної влади, залучати до 

розгляду звернення представників громадськості й експертів, отримувати 
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відомості про виконавців, результати розгляду та мати можливість оскарження 

рішення. 

Виявлено низьку активність громадян і громадських організацій щодо 

участі у проведенні електронних громадських консультацій всупереч явним 

перевагам такої форми взаємодії (зокрема, низькій вартості проведення цього 

заходу, можливості оперативно отримати та опрацювати інформацію). 

Запропоновано підвищити поінформованість громадян про можливості участі у 

прийнятті управлінських рішень через електронні громадські консультації. 

У підрозділі 3.3 «Адміністративно-правове забезпечення реалізації права на 

доступ до публічної інформації» виявлено ознаки адміністративно-правового 

механізму забезпечення реалізації права на доступ до публічної інформації, 

зокрема: 

1) об’єктом його впливу є суспільні відносини у сфері задоволення права на 

доступ до публічної інформації (через створення можливостей для вільного 

доступу до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів, 

інших інформаційних банків, баз даних, інформаційних ресурсів, відомостей 

про повноваження й діяльність суб’єктів владних повноважень тощо); 

2) суб’єктами цього механізму є: а) органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші 

суб’єкти, які здійснюють владні управлінські функції відповідно до 

законодавства та рішення яких є обов’язковими для виконання; б) юридичні 

особи, фінансування діяльності яких здійснюється за рахунок державного чи 

місцевих бюджетів; в) суб’єкти, яким делеговано здійснення публічно-

управлінських функцій; г) суб’єкти господарювання, які мають домінуюче 

становище на ринку, або наділені спеціальними чи виключними правами, або є 

природними монополіями; 

3) форми, методи й засоби забезпечення права на доступ до публічної 

інформації мають такі характеристики: а) спеціальні вимоги до ведення 

діловодства щодо запитів на отримання публічної інформації; б) вимоги до 

вебсайтів органів публічної влади щодо розміщення публічної інформації; 

в) форми подання запиту на отримання публічної інформації; г) типові порядки 

розгляду запитів на отримання публічної інформації; д) алгоритми взаємодії 

органів публічної влади та їх підрозділів щодо забезпечення доступу до 

публічної інформації; е) регламенти процедур приймання, опрацювання, 

реєстрації та розгляду запитів про отримання публічної інформації фізичних, 

юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи, а також 

надання інформації, яка отримується чи створюється органами публічної влади 

у процесі здійснення ними своїх повноважень або перебуває в їх володінні 

тощо; 

4) механізм функціонує за принципами прозорості та відкритості діяльності 

суб’єктів владних повноважень, вільного отримання й поширення інформації 

(крім обмежень, установлених законом), рівноправності незалежно від ознак 

раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного й 

соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або 

інших ознак; 
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5) метою механізму є створення умов, за яких кожна фізична особа може 

безперешкодно реалізувати право доступу до публічної інформації. 

Запропоновано під адміністративно-правовим механізмом забезпечення 

реалізації права на доступ до публічної інформації розуміти систему 

адміністративно-правових норм, засобів, форм, методів і гарантій, які 

здійснюються органами публічної влади на основі принципів прозорості, 

відкритості, відповідальності та з метою створення умов для безперешкодного 

доступу до публічної інформації. 

У підрозділі 3.4 «Адміністративно-правові гарантії реалізації права на 

свободу мирних зібрань» сформульовано поняття адміністративно-правових 

гарантій реалізації права громадян на мирні зібрання як системи закріплених у 

законодавчих актах адміністративно-правових заходів, умов, засобів, що 

здійснюються органами публічної влади, громадянами та їх об’єднаннями, 

спрямованих на створення умов для безперешкодної реалізації права на мирні 

зібрання, його охорону, захист і відновлення. 

До основних адміністративно-правових гарантій реалізації права громадян 

на мирні зібрання віднесено: 1) визначений порядок узгодження умов 

проведення мирного зібрання для запобігання обмеженню свободи мирних 

зібрань; 2) обов’язок органу виконавчої влади або органу місцевого 

самоврядування, що має інформацію про наявність підстав для обмеження 

свободи мирних зібрань, ініціювати проведення переговорів з організатором 

мирного зібрання щодо зміни умов його проведення; 3) надання органами 

виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які отримали 

повідомлення про проведення мирного зібрання, рекомендації організатору 

мирного зібрання щодо зміни часу, місця, мети, встановлення наметів, сцен та 

інших тимчасових споруд або інших умов проведення мирного зібрання, що 

виключатиме підстави для обмеження свободи мирних зібрань; 4) визначення в 

законодавстві способів обмеження права на мирні зібрання (це, зокрема, повне 

чи часткове обмеження щодо місця або маршруту проведення мирного зібрання 

в разі, якщо вони перетинаються з місцем, доступ до якого обмежено законом; 

обмеження щодо часу чи тривалості мирного зібрання; повне або часткове 

обмеження щодо використання звукопідсилювальної апаратури чи інших 

джерел шуму; часткове обмеження щодо місця встановлення тимчасових 

споруд; заборона проведення мирного зібрання); 5) законодавче закріплення 

положення про те, що заборона проведення мирного зібрання застосовується як 

винятковий захід – лише в разі неможливості досягнути законних цілей 

обмеження в інший спосіб; 6) закріплення в законодавстві обставин, які не 

можуть бути підставою для обмеження свободи мирних зібрань (наприклад, 

чисельність учасників мирного зібрання; проведення одночасних мирних 

зібрань, у тому числі контрзібрань; проведення одночасно з мирним зібранням 

інших масових чи охоронюваних заходів, у тому числі святкувань, концертів, 

візитів посадових осіб; дискримінаційні прояви); 7) право на оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності державних органів, органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових 

осіб, які порушують право на свободу мирних зібрань; 8) відшкодування 
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матеріальної та моральної шкоди, завданої державними органами, органами 

влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх 

посадовими та службовими особами, які порушили право на свободу мирних 

зібрань; 9) забезпечення судом розгляду справ про усунення перешкод та 

заборону втручання у здійснення свободи мирних зібрань; 10) юридичну 

відповідальність державних органів, органів влади Автономної Республіки 

Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, які 

порушують право на свободу мирних зібрань. 

У підрозділі 3.5 «Реалізація та адміністративно-правове забезпечення 

права на свободу громадських об’єднань» запропоновано під адміністративно-

правовим механізмом забезпечення реалізації права на свободу громадських 

об’єднань розуміти систему адміністративно-правових норм, засобів, форм, 

методів і гарантій, які здійснюються фізичними особами та органами публічної 

влади на основі принципів добровільності, самоврядності, вільного вибору 

території діяльності, рівності перед законом, прозорості, відкритості, 

публічності з метою забезпечення права вільно створювати громадські 

об’єднання у формі громадської організації чи громадської спілки, права 

вступати або не вступати у громадські об’єднання, права брати участь у 

функціонуванні громадських об’єднань, права на безперешкодне припинення 

членства у громадському об’єднанні. 

Визначено, що основними ознаками адміністративно-правового механізму 

забезпечення реалізації права на свободу громадських об’єднань є такі риси: 

а) зміст таких правовідносин, що утворює систему адміністративно-правових 

норм, засобів, форм, методів та гарантій; б) суб’єктний склад реалізації цього 

механізму, до якого входять фізичні особи та органи публічної влади; 

в) принципи добровільності, самоврядності, вільного вибору території 

діяльності, рівності перед законом, прозорості, відкритості, публічності; 

г) унікальна мета, яка полягає в забезпеченні права вільно створювати 

громадські об’єднання у формі громадської організації чи громадської спілки, 

права вступати або не вступати у громадські об’єднання, права брати участь у 

функціонуванні громадських об’єднань, права на безперешкодне припинення 

членства у громадському об’єднанні. 

Розділ 4 «Адміністративно-правові засоби захисту суб’єктивних 

публічних прав приватної особи» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Захист суб’єктивних публічних прав приватної особи в 

адміністративному порядку» визначено, що адміністративно-правовий 

механізм захисту суб’єктивних публічних прав приватної особи є складовою 

частиною адміністративно-правового механізму забезпечення прав і свобод 

особи. Обґрунтовано доцільність розуміння адміністративно-правового 

механізму забезпечення прав і свобод приватної особи як системи засобів, 

способів, прийомів, форм, які входять до структури системи правового 

регулювання суспільних відносин та реалізація яких спрямована на захист 

суб’єктивних публічних прав приватної особи. 

До складників механізму захисту суб’єктивних публічних прав приватної 

особи віднесено захист суб’єктивних публічних прав та інтересів в 
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адміністративного порядку, захист суб’єктивних публічних прав у порядку 

застосування заходів адміністративної відповідальності, захист суб’єктивних 

публічних прав та інтересів приватної особи в порядку адміністративного 

судочинства. 

Обґрунтовано, що до особливостей адміністративно-правового механізму 

захисту суб’єктивних публічних прав приватної особи належать такі ознаки: 

а) нормативний характер регулювання таких відносин; б) інституційний 

суб’єктний склад; в) імперативність дотримання адміністративних процедур; 

г) забезпечення впровадження концепції публічного інтересу в розробленні та 

прийнятті управлінських рішень як мета їх застосування. 

Зроблено висновок, що адміністративно-правовий механізм захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи є теоретичною конструкцією, 

«ідеальною моделлю», яка схематично відображує нормативне підґрунтя, 

суб’єктний склад і формальний порядок здійснення адміністративно-правових 

заходів у сфері превентивної охорони й захисту та відновлення порушених 

публічних інтересів. Акцентовано увагу на тому, що основою реалізації права 

на адміністративне оскарження є забезпечення прозорості та відкритості 

здійснення адміністративних процедур суб’єктами публічного управління. 

Визначено доцільність віднесення процедури з розгляду та вирішення 

адміністративних скарг до здійснення функції внутрішнього державного 

контролю, що передбачає розгляд адміністративної скарги щодо відповідності 

публічним інтересам і вимогам законодавства рішень, дій чи бездіяльності 

органів публічної влади органічно нижчої структури (органу публічного 

управління) вищим за ієрархічним становищем органом. 

У підрозділі 4.2 «Захист суб’єктивних публічних прав приватної особи в 

порядку адміністративного судочинства» на підставі аналізу доктринальних 

розробок щодо процесу становлення органів адміністративної юстиції, 

здійснених як представниками науки адміністративного права 

(В.Б. Авер’яновим, Ю.П. Битяком, Т.О. Коломоєць, А.Т. Комзюком, 

М.М. Коркуновим, Р.О. Куйбідою, О.П. Рябченко, М.М. Тищенко та іншими), 

так і вченими-теоретиками (О.Ф. Андрійко, О.В. Петришиним, О.Н. Ярмишем 

та іншими), визначено фрагментарність дослідження питання захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи в порядку адміністративного 

судочинства. 

Наголошено на тому, що предметом позовних вимог, які ініціюються в 

порядку адміністративного судочинства, має забезпечуватися захист 

суб’єктивних публічних прав приватної особи, до яких віднесено право обирати 

й бути обраним, право соціального та пенсійного забезпечення, право на доступ 

до публічної інформації, право участі у прийнятті управлінських рішень, право 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування, право на об’єднання в територіальні громади, а також 

похідного від цього права на реалізацію права на задоволення загального 

публічного інтересу, у тому числі з питань формування місцевого бюджету, 

захисту довкілля регіону тощо. 
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Визначено, що з метою забезпечення оперативного врегулювання 

адміністративних справ, де предметом оскарження є захист суб’єктивних 

публічних прав приватної особи, чинним адміністративно-судочинним 

законодавством встановлюються не лише спеціальні строки розгляду таких 

спорів, а й спеціальні строки позовної давності (наприклад, у спорах, що 

пов’язані із захистом суб’єктивних публічних виборчих прав, встановлюються 

спеціальні строки розгляду спору, зокрема, в окремих випадках необхідне його 

врегулювання в день голосування, що є ознакою ефективності здійснення 

функції судового контролю). 

Згідно з результатами судової практики встановлено, що обмеження 

реалізації суб’єктивних публічних прав приватних осіб є допустимим лише в 

інтересах дотримання вимог національної безпеки та громадського порядку в 

разі, якщо проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій чи інших зібрань 

може створити реальну небезпеку заворушень або злочинів, загрозу здоров’ю 

населення або правам і свободам інших людей (це встановлено в Рішенні 

Конституційного Суду України від 1 грудня 2004 р. № 18-рп/2004 у справі  

№ 1-10/2004). 

Акцентовано увагу на тому, що застосування заходів судового контролю, 

зміст яких полягає в обмеженні реалізації суб’єктивних публічних прав 

приватної особи, допускається лише з підстав наявності чи ймовірності 

виникнення ситуації, що створює загрозу інтересам національної безпеки або 

сприяє формуванню ситуації, яка характеризується порушення громадського 

порядку. 

У підрозділі 4.3 «Застосування заходів адміністративної відповідальності 

як гарантія захисту суб’єктивних публічних прав приватної особи» зроблено 

висновок, що реалізація ідеї застосування заходів адміністративної 

відповідальності у сфері захисту суб’єктивних публічних прав приватної особи 

вимагає перегляду підходів до визначення розуміння суб’єктивних та 

об’єктивних елементів відповідних складів адміністративних правопорушень 

загалом і в частині визначення як родового об’єкта системи здійснення 

публічного управління в Україні зокрема. 

Підкреслено, що реалізація концепції публічного управління як складової 

частини євроінтеграційної угоди України вимагає забезпечення участі 

громадськості у вирішенні суспільно значущих завдань різними способами, у 

тому числі шляхом проведення громадського обговорення відповідних проєктів 

нормативних актів, надання доступу до публічної інформації, забезпечення 

доступу до здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, підвищення 

ефективності задоволення вимог приватної особи в отриманні адміністративних 

послуг, нормативного закріплення процедури надання дозволу на реалізацію 

права на проведення мітингів, зборів, акцій тощо. 

З метою забезпечення захисту суб’єктивного публічного права приватної 

особи на участь у розробленні та прийнятті управлінських рішень 

аргументовано доповнити положення чинного Кодексу України про 

адміністративні правопорушення нормою такого змісту: 
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«Порушення процедури проведення громадського обговорення проєктів 

нормативних актів із найбільш значущих соціальних, економічних, 

природоресурсних, культурних, мовних питань, проведення медичної реформи, 

що має суттєвий вплив на забезпечення конституційних прав і свобод 

людини, – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот до 

п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 

проблеми, що полягає у формулюванні концептуальних засад визначення 

розуміння суб’єктивних публічних прав приватної особи, у пошуку напрямів 

систематизації чинного законодавства України з метою оптимізації 

адміністративно-правових механізмів забезпечення їх реалізації та захисту з 

урахуванням положень сучасної доктрини адміністративного права 

Європейського Союзу. За результатами дисертаційної роботи сформульовано 

такі основні висновки: 

1. Визначено такі теорії походження суб’єктивних публічних прав приватної 

особи: а) теорію інтересу, в основу якої покладено розуміння суб’єктивного 

права як потреби (її засновниками були Р. Ієринг, К. Лемайєр, 

Б. Кістяківський); б) теорію волі, за якою суб’єктивні публічні права 

реалізуються за наявності державної волі на їх надання (обґрунтовувалася в 

дослідженнях Г. Дернбурга, К. Гербера, Г. Гегеля); в) змішану теорію волі та 

інтересу, згідно з якою суб’єктивні публічні права виникають унаслідок 

реалізації потреби населення в безпосередній участі у здійсненні державного 

управління, при цьому їх нормативне закріплення залежить від волі держави 

(була підтримана в дослідженнях Е. Бернацика, Г. Еллінека, Ф. Регельсбергера); 

г) теорію юридичної фікції, за якою суб’єктивні публічні права є явищем, якого 

немає, нормативного закріплення при цьому вимагають лише суб’єктивні 

публічні обов’язки (її прихильником був Л. Дюгі); д) нормативну теорію, 

основою якої визначалася необхідність розмежування об’єктивного та 

суб’єктивного прав (засновник – Г. Кельзен); е) концепцію правничого порядку, 

згідно з якою реалізація суб’єктивних прав визначалася як імператив діяльності 

органів держави (обґрунтовувалася в дослідженнях Т. Тгона); є) психологічну 

теорію, сутність якої зводилася до розуміння виникнення суб’єктивного 

публічного права як прояву внутрішньої волі особи (прихильники – 

В.М. Дурденевський, Л.І. Петражицький). 

Встановлено, що відродження концепції суб’єктивних публічних прав 

приватної особи пов’язується з проголошенням незалежності України загалом 

та з розробленням і прийняттям Концепції адміністративної реформи (у якій 

визначено домінування ідеї запровадження публічно-сервісного спрямування 

функціонування органів державної влади й місцевого самоврядування) зокрема. 

У наукових роботах В.М. Бевзенка, Т.О. Мацелик, К.М. Васьківської, 

Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, О.М. Пасенюка, О.Ю. Синявської 

обґрунтовано доцільність розуміння суб’єктивних публічних прав приватної 
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особи як складової частини системи здійснення управлінських функцій 

держави. 

Визначено, що наявні наукові праці, здійснені у вітчизняній юридичній 

науці, стосовно категорії «суб’єктивні публічні права приватної особи» 

характеризуються фрагментарністю, що дає змогу зробити висновок про 

відсутність доктринального розуміння зазначеної категорії. 

2. Встановлено, що фізичні та юридичні особи приватного права в публічно-

владних відносинах є контрагентами органів публічного управління, а отже, 

вони є невладною стороною публічно-правових відносин. Виділено такі 

категорії приватних осіб: а) особа, яка звертається до адміністративного органу 

із заявою, у тому числі за отриманням адміністративної послуги (заявник); 

б) особа, щодо якої приймається акт за ініціативою адміністративного органу, у 

тому числі в порядку здійснення контрольних повноважень (адресат); в) особа, 

яка бере участь у здійсненні адміністративної процедури за власною 

ініціативою або залучається за ініціативою адміністративного органу, оскільки 

рішення у справі може вплинути на її права чи законні інтереси (заінтересована 

особа); г) особа, яка звертається до адміністративного органу зі скаргою на 

рішення, дії та бездіяльність адміністративного органу (скаржник). 

Обґрунтовано авторський підхід до розуміння приватної особи як фізичної 

або юридичної особи, яка є невладною стороною публічно-правових відносин, 

бере участь у здійсненні публічного управління, є учасником адміністративно-

процедурної або адміністративно-процесуальної діяльності. 

До складників системи прав приватної особи віднесено права, що 

реалізуються нею з метою забезпечення її фізичного буття (такими правами 

наділяються фізичні особи), та права, що визначають її соціальне буття 

(пов’язуються як із життєдіяльністю людини, так і з функціонуванням 

юридичних осіб приватного права). До підсистеми прав, які забезпечують 

соціальне буття, віднесено суб’єктивні публічні права приватної особи. 

3. Акцентовано увагу на тому, що статичне розуміння категорії 

«адміністративно-правовий статус» передбачає доцільність віднесення до її 

складників таких елементів, як права, обов’язки, юридична відповідальність, 

що вимагає їх нормативного закріплення. Визначено, що адміністративно-

правовий статус є засобом обмеження соціальної свободи приватної особи. 

Обґрунтовано, що особливістю реалізації адміністративно-правового 

статусу приватної особи, що зумовлюється специфікою публічно-

управлінських відносин, є участь у них суб’єкта владних повноважень. 

З’ясовано, що виникнення публічно-управлінських відносин між двома 

приватними особами є допустимим за умови здійснення однією з них владних 

повноважень (наприклад, у разі забезпечення доступу до інформації про стан 

використання природних ресурсів природокористувачем щодо об’єктів, якими 

він володіє на законних підставах). До особливостей публічно-управлінських 

відносин запропоновано віднести необхідність створення спеціальної дієвої 

системи юрисдикційних і неюрисдикційних засобів захисту суб’єктивних 

публічних прав приватної особи. При цьому ознакою владно-управлінських 

відносин визначено те, що реалізація суб’єктивних публічних прав приватної 
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особи має пов’язуватися із забезпеченням як особистого права, так і публічного 

інтересу (наприклад, право на звернення з приводу оскарження незаконних 

адміністративно-правових актів або дій посадових осіб використовується 

громадянами не тільки тоді, коли порушені їхні особисті інтереси, а й тоді, коли 

порушуються інтереси інших осіб, інтереси держави). 

4. З’ясовано, що адміністративно-правовий статус складається з 

адміністративної правоздатності (здатності мати суб’єктивні публічні права), 

адміністративної дієздатності (здатності набувати суб’єктивних публічних прав 

та виконувати суб’єктивні публічні обов’язки), адміністративної 

деліктоздатності (здатності нести адміністративну відповідальність за 

невиконання чи неналежне виконання суб’єктивних публічних обов’язків). 

Зроблено висновок про доцільність виокремлення адміністративно-

правового статусу таких суб’єктів, як громадяни України, іноземці, особи без 

громадянства, громадські об’єднання, політичні партії, релігійні організації, 

приватні підприємства, приватні установи, як представників різних категорій 

приватних осіб. 

Підкреслено, що з огляду на євроінтеграційні тенденції, а також у зв’язку з 

полінаціональністю України необхідне надання права доступу до посад 

муніципальної служби для іноземців та осіб без громадянства. 

5. Здійснено класифікацію суб’єктивних публічних прав приватної особи за 

такими критеріями: носієм суб’єктивного публічного права, обсягом 

дієздатності, сферою правового застосування, змістом управлінських 

правовідносин, характером способу та формами захисту порушеного права. 

З огляду на здійснену класифікацію запропоновано авторську теоретичну 

модель системи суб’єктивних публічних прав, основу якої становить розподіл 

суб’єктивних публічних прав на такі основні підсистеми, як суб’єктивні 

публічні виборчі права, суб’єктивні публічні екологічні права, суб’єктивні 

публічні управлінські права, суб’єктивні публічні сервісні права, суб’єктивні 

публічні майнові права. 

6. Визначено механізм адміністративно-правового регулювання участі 

громадян у прийнятті управлінських рішень як сукупність адміністративно-

правових засобів, що реалізують право громадян на участь у прийнятті 

управлінських рішень в інформаційній, консультативній, експертній, 

інспекційній, дорадчій, оперативній та інших формах, що визначені 

законодавством, з метою здійснення впливу на діяльність органів публічної 

влади щодо забезпечення прав і свобод громадян. 

Запропоновано класифікацію форм реалізації участі громадян у прийнятті 

управлінських рішень за такими критеріями: а) рівнем особистої участі 

громадян у прийнятті управлінських рішень; б) можливістю реалізації 

самостійно чи через об’єднання з іншими громадянами; в) ініціатором 

реалізації участі громадян у прийнятті управлінських рішень; г) характером 

суспільних відносин; д) рівнем використання сучасних інформаційних 

технологій; е) рівнем нормативно-правового регулювання; є) зв’язком із 

наявністю спеціальних знань громадян, які залучені до прийняття рішення; 

ж) метою участі громадян у прийнятті управлінських рішень; з) територією, на 
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якій використовується форма участі громадян у прийнятті управлінських 

рішень. 

7. Визначено адміністративно-правове забезпечення реалізації права на 

звернення як процес створення умов за допомогою адміністративно-правових 

засобів для реалізації фізичними особами права на звернення до органів 

публічної влади з метою їх участі в ухваленні управлінських рішень. 

Запропоновано критерії об’єктивної оцінки ефективності розгляду звернень 

громадян органами публічної влади, зокрема: а) своєчасність розгляду та 

надсилання відповіді; б) належність компетенції суб’єкта щодо розгляду 

звернення; в) обґрунтованість, повнота, доступність змісту відповіді на 

звернення; г) достатність вчинених заходів для розгляду звернення та 

вирішення питання по суті; д) допустимість повторного звернення того ж 

заявника з того ж питання. 

Обґрунтовано необхідність доповнення Закону України «Про звернення 

громадян» стандартами процесу розгляду звернень громадян, поданих в 

електронній формі, та положеннями про зменшення кількості голосів, що 

необхідні для розгляду е-декларацій як форми участі громадян у сфері 

прийняття управлінських рішень. 

8. З’ясовано, що зміст адміністративно-правового забезпечення реалізації 

права на доступ до публічної інформації становлять спеціальні форми, методи 

та засоби забезпечення цього права, а саме: а) спеціальні вимоги до ведення 

діловодства щодо запитів на отримання публічної інформації; б) вимоги до 

вебсайтів органів публічної влади щодо розміщення публічної інформації; 

в) форми подання запиту на отримання публічної інформації; г) типові порядки 

розгляду запитів на отримання публічної інформації; д) алгоритми взаємодії 

органів публічної влади та їх підрозділів щодо забезпечення доступу до 

публічної інформації; е) регламенти процедур приймання, опрацювання, 

реєстрації та розгляду запитів про отримання публічної інформації фізичних, 

юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи, а також 

надання інформації, яка отримується чи створюється органами публічної влади 

у процесі здійснення ними своїх повноважень або перебуває в їх володінні 

тощо. 

9. Сформульовано поняття адміністративно-правових гарантій реалізації 

права громадян на мирні зібрання як системи закріплених у законодавчих актах 

адміністративно-правових заходів, умов, засобів, що здійснюються органами 

публічної влади, громадянами та їх об’єднаннями, спрямованих на створення 

умов для безперешкодної реалізації права на мирні зібрання, його охорону, 

захист і відновлення. 

Запропоновано внести такі зміни до проєкту Закону України «Про гарантії 

свободи мирних зібрань»: 

а) доповнити ст. 1 «Визначення термінів» поняттям «адміністративно-

правові гарантії реалізації права громадян на мирні зібрання»; 

б) доповнити розділ 3 «Гарантії реалізації права на свободу мирних зібрань» 

ст. 15-1 «Види гарантій реалізації права на свободу мирних зібрань» із 

запропонованим переліком адміністративно-правових гарантій; 
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в) доповнити ст. 19 «Відшкодування шкоди» положеннями про порядок 

відшкодування громадянами та органами публічної влади шкоди, завданої 

порушенням права на свободу мирних зібрань; 

г) конкретизувати положення ст. 20 «Відповідальність за порушення цього 

Закону» щодо видів юридичної відповідальності, груп осіб та підстав її 

застосування. 

10. Запропоновано під адміністративно-правовим механізмом забезпечення 

реалізації права на свободу громадських об’єднань розуміти систему 

адміністративно-правових норм, засобів, форм, методів і гарантій, які 

здійснюються фізичними особами та органами публічної влади на основі 

принципів добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, 

рівності перед законом, прозорості, відкритості, публічності з метою 

забезпечення права вільно створювати громадські об’єднання у формі 

громадської організації чи громадської спілки, права вступати чи не вступати у 

громадські об’єднання, права брати участь у функціонуванні громадських 

об’єднань, права на безперешкодне припинення членства у громадському 

об’єднанні. 

Визначено основні ознаки адміністративно-правових гарантій реалізації 

права громадян на мирні зібрання, зокрема: а) за змістом це система 

адміністративно-правових заходів, умов, засобів; б) урегульованість нормами 

права; в) забезпеченість силою державного примусу у формі створення 

загальних умов для реалізації адміністративно-правових гарантій реалізації 

права на мирні зібрання, застосування заходів адміністративного примусу в разі 

їх порушення чи недотримання, упровадження ефективних способів 

відновлення порушених прав; г) динамічний характер, що проявляється у 

здатності адміністративно-правових гарантій реалізації права на мирні зібрання 

до розвитку й удосконалення; д) універсальність, оскільки ці гарантії діють на 

всій території України, їх зміст та обсяг є однаковим для всіх, застосовуються 

до всіх форм мирних зібрань; е) метою застосування є забезпечення реалізації 

права на мирні зібрання, його охорона, захист і відновлення. 

11. Наголошено на тому, що з огляду на розуміння категорії «приватна 

особа» як сукупності фізичних осіб (громадян України, іноземців та осіб без 

громадянства) і юридичних осіб (приватних підприємств, установ чи 

організацій) здійснення права на адміністративне оскарження останніми є 

неможливим через нормативну неврегульованість такої процедури в порядку, 

встановленому чинним законодавством України (зокрема, відповідно до 

положень Закону України «Про звернення громадян»). Підкреслено, що 

подолання зазначеної правової прогалини пов’язується з активізацією процесів 

розроблення та прийняття Закону України «Про адміністративну процедуру». 

Констатовано, що безумовною прерогативою активізації процесів із 

запровадження дієвого механізму адміністративного оскарження порівняно з 

іншими формами захисту суб’єктивних публічних прав (зокрема, судовою 

формою) є його відносна економічність, оперативність та практична 

можливість забезпечення реального виконання оскаржуваного управлінського 

акта. 
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Обґрунтовано доцільність доповнення ч. 1 ст. 2 проєкту Закону України 

«Про адміністративну процедуру» п. 11 такого змісту: «Суб’єктивне публічне 

право приватної особи – це нормативно закріплені та гарантовані державою 

міра й можливості поведінки (діяльності) особи, спрямовані на забезпечення 

ефективності впровадження принципів здійснення публічного управління на 

засадах прозорості й відкритості розроблення та прийняття 

адміністративних актів та інших процедурних рішень чи дій». 

12. З огляду на досвід зарубіжних країн (Сполучених Штатів Америки, 

Австралійського Союзу, Королівства Швеція, Королівства Данія, Федеративної 

Республіки Німеччина тощо) обґрунтовано доцільність законодавчого 

закріплення інституту процесуальної співучасті у спорах, що виникають у 

зв’язку із захистом суб’єктивних публічних прав приватної особи. Підкреслено, 

що реалізація авторського висновку пов’язується з внесенням змін до чинної 

редакції Кодексу адміністративного судочинства України шляхом його 

доповнення спеціальною нормою такого змісту: 

«Стаття 51-1. Процесуальна співучасть 

Розгляд справи з метою досягнення принципів процесуальної економії та 

розумності строків допускається за участю декількох позивачів та (або) 

відповідачів. 

Суд має право ініціювати груповий позов у разі надходження позовних заяв, 

де предметом спору є спільні суб’єктивні публічні права або спільні суб’єктивні 

публічні обов’язки. 

Для представництва інтересів позивачів чи відповідачів може бути 

утворене окреме громадське об’єднання». 

13. Визначено, що ефективність застосування заходів адміністративної 

відповідальності за вчинення порушень суб’єктивних публічних прав приватної 

особи залежить від належності забезпечення здійснення публічно-сервісної 

діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування відповідно до 

визнаних міжнародних і європейських стандартів. 

Встановлено, що більшість складів адміністративних правопорушень, які 

вчинюються у сфері реалізації суб’єктивних публічних прав приватної особи, 

характеризуються наявністю формального складу, тобто складу, вчинення 

якого не передбачає настання шкідливих наслідків. 

З метою вдосконалення правового регулювання застосування механізму 

адміністративної відповідальності обґрунтовано доцільність перегляду 

нормативних підходів до визначення категорії «посадова особа» як службової 

особи, а також інших осіб, діяльність яких прямо чи опосередковано забезпечує 

здійснення суб’єктивних публічних прав приватної особи на належному рівні 

правової ефективності. 

Зроблено висновок, що реалізація зазначеної авторської пропозиції вимагає 

внесення змін до чинної структури Особливої частини Кодексу України про 

адміністративні правопорушення шляхом її доповнення спеціальною 

главою 15-Б «Адміністративні правопорушення, що посягають на суб’єктивні 

публічні права приватної особи», до змісту якої необхідно включити перелік 

протиправних діянь, вчинення яких спричинює негативний вплив на 
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забезпечення відкритості й прозорості розроблення та прийняття управлінських 

рішень і функцій. Обґрунтовано доцільність віднесення до спеціальної глави 

Кодексу України про адміністративні правопорушення у сфері захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи таких правопорушень (норм): 

 «Порушення законодавства у сфері захисту персональних 

даних» (ст. 188-39); 

 «Порушення права на інформацію та права на звернення» (ст. 212-3); 

 «Порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та 

інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову 

інформацію» (ст. 212-5); 

 «Приховування, перекручення або відмова від надання повної та 

достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та 

їх об’єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними» (ст. 82-3); 

 «Порушення законодавства про об’єднання громадян» (ст. 186-5); 

 «Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних 

походів і демонстрацій» (ст. 185-1); 

 «Створення умов для організації і проведення з порушенням 

установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або 

демонстрацій» (ст. 185-2); 

 «Порушення вимог законодавства у сфері оцінки впливу на 

довкілля» (ст. 91-5); 

 «Порушення законодавства у сфері надання адміністративних 

послуг»  (ст. 166-27). 

Зроблено висновок про необхідність включення до пропонованої структури 

глави 15-Б «Адміністративні правопорушення, що посягають на суб’єктивні 

публічні права приватної особи» окремого складу адміністративного делікту, 

що встановлює відповідальність за порушення процедури організації 

проведення громадського обговорення (громадських слухань) щодо 

розроблення проєктів нормативно-правових актів із найбільш важливих 

соціально значущих питань. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Чуб А.В. Концепція суб’єктивних публічних прав приватної особи: 

адміністративно-правовий аспект. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2021. 

У роботі на підставі комплексного аналізу наявних наукових і нормативних 

джерел обґрунтовано концептуальну модель реалізації та захисту суб’єктивних 

публічних прав приватної особи, виокремлено проблеми їх нормативного 

закріплення та практичної реалізації, а також сформульовано пропозиції щодо 

вдосконалення чинного й перспективного законодавства в цій сфері та 

практики його застосування. 

На підставі здійсненого історичного огляду процесу виникнення й розвитку 

категорії «суб’єктивні публічні права приватної особи» визначено сучасні 

тенденції її нормативного закріплення та розуміння відповідно до положень 

чинного законодавства України і законодавства Європейського Союзу. 

З’ясовано місце суб’єктивних публічних прав у системі прав приватної особи. 

Охарактеризовано суб’єктивні публічні права приватної особи як складову 

частину правового статусу приватної особи. 

З’ясовано сутність і поняття суб’єктивних публічних прав приватної особи 

як складника її адміністративно-правового статусу. Встановлено систему 

суб’єктивних публічних прав приватної особи як складової частини її 

адміністративно-правового статусу, а також здійснено їх класифікацію. 

Розглянуто особливості адміністративно-правового регулювання реалізації 

права особи на участь в ухваленні управлінських рішень. Визначено зміст 

адміністративно-правового забезпечення реалізації права на звернення. 

Охарактеризовано особливості адміністративно-правового забезпечення 

реалізації права на доступ до публічної інформації. З’ясовано характерні ознаки 

адміністративно-правового забезпечення реалізації права на свободу мирних 

зібрань і свободу громадських об’єднань. 
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Виокремлено адміністративно-правові засади здійснення захисту 

суб’єктивних публічних прав в адміністративному порядку. Визначено 

особливості забезпечення захисту суб’єктивних публічних прав у порядку 

адміністративного судочинства шляхом надання конкретних пропозицій з 

удосконалення чинного законодавства в досліджуваній сфері. 

Охарактеризовано специфіку застосування заходів адміністративної 

відповідальності як однієї із систем процесуальних гарантій захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи. 

На підставі здійсненого аналізу зарубіжного досвіду доктринального 

дослідження та практики нормативного закріплення сутності й меж реалізації 

суб’єктивних публічних прав приватної особи надано рекомендації щодо 

оптимізації їх захисту в Україні. 

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративна 

процедура, адміністративна скарга, адміністративне судочинство, 

адміністративно-правова категорія, адміністративно-правовий механізм, 

звернення, публічна інформація, публічний інтерес, свобода мирних зібрань. 

 

Чуб А.В. Концепция субъективных публичных прав частного лица: 

административно-правовой аспект. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2021. 

В работе на основании комплексного анализа имеющихся научных и 

нормативных источников обоснована концептуальная модель реализации и 

защиты субъективных публичных прав частного лица, выделены проблемы их 

нормативного закрепления и практической реализации, а также 

сформулированы предложения по совершенствованию действующего и 

перспективного законодательства в этой сфере и практики его применения. 

На основании проведенного исторического обзора процесса возникновения 

и развития категории «субъективные публичные права частного лица» 

определены современные тенденции ее нормативного закрепления и понимания 

в соответствии с положениями действующего законодательства Украины и 

законодательства Европейского Союза. Выяснено место субъективных 

публичных прав в системе прав частного лица. Охарактеризованы 

субъективные публичные права частного лица как составляющая правового 

статуса частного лица. 

Выяснено сущность и понятие субъективных публичных прав частного лица 

как составляющей его административно-правового статуса. Установлена 

система субъективных публичных прав частного лица как составляющей его 

административно-правового статуса, а также осуществлена их классификация. 

Предложено авторское определение понятия «субъективные публичные 

права частного лица», под которым понимаются нормативно закрепленные и 

гарантированные государством меры и возможности поведения (деятельности) 

лица, направленные на обеспечение эффективности внедрения принципов 
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осуществления публичного управления, руководствуясь концепцией «good 

governance». Обоснована целесообразность понимания системы субъективных 

публичных прав частного лица как совокупности субъективных публичных 

экологических прав, субъективных публичных избирательных прав, 

субъективных публичных управленческих прав, субъективных публичных 

сервисных прав, субъективных публичных имущественных прав. 

Рассмотрены особенности административно-правового регулирования 

реализации права человека на участие в принятии управленческих решений. 

Определено содержание административно-правового обеспечения реализации 

права на обращение. Охарактеризованы особенности административно-

правового обеспечения реализации права на доступ к публичной информации. 

Выяснены характерные признаки административно-правового обеспечения 

реализации права на свободу мирных собраний и свободу общественных 

объединений. 

Выделены административно-правовые основы осуществления защиты 

субъективных публичных прав в административном порядке. Определены 

особенности обеспечения защиты субъективных публичных прав в порядке 

административного судопроизводства путем предоставления конкретных 

предложений по совершенствованию действующего законодательства в 

исследуемой сфере. Охарактеризована специфика применения мер 

административной ответственности как одной из систем процессуальных 

гарантий защиты субъективных публичных прав частного лица. Подчеркнуто, 

что реализация концепции публичного управления как составляющей 

евроинтеграционного соглашения Украины требует обеспечения участия 

общественности в решении общественно значимых задач, в том числе путем 

проведения общественного обсуждения соответствующих проектов 

нормативных актов, предоставления доступа к публичной информации, 

обеспечения доступа к осуществлению процедуры оценки воздействия на 

окружающую среду, повышения эффективности удовлетворения требований 

частного лица в получении административных услуг, нормативного 

закрепления процедуры предоставления разрешения на реализацию права на 

проведение митингов, собраний, акций и так далее. 

На основании проведенного анализа зарубежного опыта доктринального 

исследования и практики нормативного закрепления сущности и границ 

реализации субъективных публичных прав частного лица даны рекомендации 

по оптимизации их защиты в Украине. 

Ключевые слова: административная жалоба, административная 

ответственность, административная процедура, административное 

судопроизводство, административно-правовая категория, административно-

правовой механизм, обращение, публичная информация, публичный интерес, 

свобода мирных собраний. 
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Chub A.V. The concept of subjective public rights of an individual: 

administrative and legal aspect. – Manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of legal 

sciences on a specialty 12.00.07 – administrative law and process; finance law; 

information law. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

In the work on the basis of the complex analysis of available scientific and 

normative sources the conceptual model is substantiated, problems of their normative 

fixing and practical realization are singled out, and also offers on perfection of the 

current and perspective legislation in this sphere and practice of its application are 

formulated. 

Based on the historical review of the process of origin and development of the 

category “subjective public rights of an individual”, the current trends of its 

normative consolidation and understanding in accordance with the provisions of 

current legislation of Ukraine and the legislation of the European Union. The place of 

subjective public rights in the system of individual rights has been clarified. 

Subjective public rights of an individual as a component of the legal status of an 

individual are characterized. 

The essence and concept of subjective public rights of an individual as a 

component of his administrative and legal status are clarified. The system of 

subjective public rights of an individual as a component of his administrative and 

legal status has been established and their classification has been carried out. 

Peculiarities of administrative and legal regulation of realization of the right of the 

person to participation in acceptance of administrative decisions are considered. The 

content of administrative and legal support for the implementation of the right to 

appeal is determined. The peculiarities of administrative and legal support of 

realization of the right to access to public information are characterized. The 

characteristic features of administrative and legal support for the realization of the 

right to freedom of peaceful assembly and freedom of public association have been 

clarified. 

The administrative and legal bases of protection of subjective public rights in the 

administrative order are singled out. The peculiarities of ensuring the protection of 

subjective public rights in administrative proceedings by providing specific proposals 

to improve the current legislation in the study area are identified. The specifics of the 

application of measures of administrative responsibility as one of the systems of 

procedural guarantees for the protection of subjective public rights of an individual 

are described. 

Based on the analysis of foreign experience of doctrinal research and practice of 

normative consolidation of the essence and limits of realization of subjective public 

rights of an individual, recommendations are given to optimize their protection in 

Ukraine. 

Key words: administrative complaint, administrative procedure, administrative 

proceedings, administrative responsibility, administrative-legal category, 

administrative-legal mechanism, appeal, freedom of peaceful assembly, public 

information, public interest. 
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