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АНОТАЦІЯ
Черняхович І.Е. Публічно-правові спори у сфері державнослужбових відносин як предмет адміністративного судочинства. –
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
за спеціальністю 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право» (081 – право). – Запорізький національний університет,
Запоріжжя, 2020.
У дисертаційному дослідженні обгрунтовано науковий підхід щодо
виокремлення серед публічно-правових спорів тих, які виникають у сфері
державно-службових відносин, здійснено їх юридичну характеристику та
виявлено

особливості

провадження

у

відповідній

категорії

справ

адміністративної юрисдикції.
Вказано, що наукова проблема захисту прав шляхом вирішення
публічно-правових спорів у сфері державно-службових відносин у своєму
сучасному вигляді сформувалась із становленням в Україні інституту
адміністративної юстиції.
Охарактеризовано ступінь наукової розробленості проблеми сутності
публічно-правових спорів у сфері державно-службових відносин та способів
їх вирішення. Виділено чотири групи наукових досліджень, предмет яких
становлять проблемні питання правового регулювання державно-службових
та пов’язаних із ними відносин: а) дослідження, присвячені запровадженню і
розвитку адміністративної юстиції; б) наукові роботи, в яких аналізуються
проблеми правового регулювання відносин щодо публічної служби; в)
аналітичні роботи, присвячені визначенню сутності і змісту публічноправових спорів; г) роботи, в яких піддані аналізу проблеми правового
регулювання розгляду і вирішення публічно-правових спорів у сфері
державно-службових відносин.
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Визначено зміст державно-службових відносин та спірні відносини у їх
межах, що набувають ознаки публічно-правового спору. Обґрунтовано, що
коло державно-службових відносин, які становлять предмет публічноправового спору як предмету адміністративного судочинства становлять
адміністративні правовідносини, що виникають у зв’язку із: виконанням
посадовими особами органів державної влади функцій держави; набуття,
припинення статусу посадової особи органу державної влади (державного
службовця); проходження державної служби. Доведено, що аналогічні види
відносин можуть бути виділені у зв’язку із діяльністю осіб на політичних
посадах мають. Вони мають бути включені до кола державно-службових
відносин як предмету юрисдикції адміністративних судів, за винятками,
передбаченими законом. Обґрунтовано недоцільність віднесення подібних
відносин, що виникають у зв’язку із зайняттям особою посад в органах
місцевого самоврядування, до предмету адміністративного судочинства,
оскільки вони стосуються іншого виду публічної служби.
Визначено поняття та охарактеризовано структуру публічно-правового
спору у сфері державно-службових відносин як предмету адміністративного
судочинства. Публічно-правовим спором у сфері державно-службових
відносин як предметом юрисдикції адміністративного суду визначається
правовий конфлікт, спрямований на внесення визначеності у взаємні права та
обов’язки

сторін

публічно-правового

державно-службового

правовідношення, за умови виконання хоча б однією із цих сторін публічновладних управлінських функцій у такому правовідношенні. Конфліктність у
сфері державно-службових відносин досліджено з позицій їх властивості, яка
набуває специфіку залежно від рівня організації державної служби та виду
державно-службових відносин. Виходячи з властивості конфліктності
державно-службових

відносин

обґрунтовано

необхідність

виділення

«внутрішньої» і «зовнішньої» її сторін, які розкриваються у взаємозв’язку із
межами державно-службових відносин – усередині них («внутрішня
конфліктність») або поза її межами («зовнішня» конфліктність).
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Сутність публічно-правового спору пов’язується із конфліктним
станом спірних правовідносин державної служби та виражена у критеріях
віднесення

конкретних

державно-службових

відносин

до

юрисдикції

адміністративного суду. Такими критеріями визначено: виникнення з них
спору як обов’язкової умови віднесення їх до спірної судової юрисдикції;
такі спори виникають стосовно передбачених законом питань державної
служби; адміністративний характер прав та обов’язків, що складають їх
предмет; права як мінімум однієї сторони таких відносин перебувають у
стані порушення; обов’язковою стороною правовідношення є суб’єкт
владних повноважень, що виконує владні управлінські функції у такому
правовідношенні.
Здійснено класифікацію публічно-правових спорів у сфері державнослужбових відносин, що підпадають під юрисдикцію адміністративних судів.
Обґрунтовано, що спори про стягнення заробітної плати державного
службовця за час вимушеного прогулу мають трудовий (приватний)
характер, а тому мають бути виключені з юрисдикції адміністративних судів,
за винятком випадків, коли такі вимоги є похідними від вимог з приводу
прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з
публічної служби.
Здійснено класифікацію способів вирішення досліджуваних спорів за
критерієм суб’єкта вирішення та виділено дві їх групи: судові та позасудові.
Перша група включає розгляд зазначених спорів адміністративними судами.
Обґрунтовано необхідність віднесення до цієї групи діяльності судів
загальної юрисдикції як способу вирішення окремих категорій публічноправових спорів, що виникають з державно-службових відносин.
Охарактеризовано процесуальний статус суб’єктів та учасників
позовного провадження в адміністративних судах щодо вирішення публічноправових спорів у сфері державно-службових відносин та їх процесуальну
правосуб'єктність. Доведено доцільність виділення загальної та спеціальної
адміністративної

процесуальної

правосуб’єктності

сторони.

Загальна
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складається із загальної адміністративної правоздатності та дієздатності.
Спеціальна адміністративна правоздатність зумовлюється адміністративним
матеріальним статусом особи як державного службовця конкретного виду
державної служби, зокрема – висуванням до неї додаткових вимог,
зумовлених характером конкретного виду державної служби. Умовою
наявності у суб’єкта владних повноважень адміністративної процесуальної
правоздатності

визначено

організаційний

характер

виконуваних

ним

повноважень у спірних правовідносинах, що можуть носити характер;
безпосередньої організації певної підсистеми в системі державної служби;
підтримання зазначеної підсистеми в актуальному стані.
Визначено структуру спеціальної адміністративної процесуальної
правосуб’єктності

сторони,

у

складі

якої

виділено

спеціальну

адміністративну процесуальну правоздатність та дієздатність.
Обґрунтовано, що категорія «суб’єкт» має ширший зміст порівняно із
категорією «учасник» - стосовно позовного провадження щодо вирішення
досліджуваних спорів. Вказано на необхідність підтримання наукового
підходу, відповідно до якого категорія «суб’єкт» охоплює не тільки
реальних, але й потенційних учасників позовного провадження (О.В. Бачун).
Застосування

такого

підходу

створило

теоретичне

підґрунтя

для

характеристики адміністративної процесуальної правосуб’єктності сторони
публічно-правового спору у сфері державно-службових відносин, що
розглядається з позиції загальної та спеціальної.
Вказано, що адміністративна процесуальна правосуб’єктність суб’єкта
публічної влади як відповідача при розгляді справи щодо державнослужбових відносин може бути охарактеризована виключно в межах спірних
правовідносин. Визначено умови такої правосуб’єктності: організаційний
характер виконуваних повноважень у спірних правовідносинах, виконання
таких повноважень у суворій відповідності із завданнями та функціями
суб’єкта публічної влади.
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Розкрито порядок вирішення публічно-правових спорів у сфері
державно-службових відносин та визначено шляхи його вдосконалення із
врахуванням позицій Європейського суду з прав людини. Обґрунтовано
необхідність підтримання практики Європейського суду з прав людини,
викладеної у його рішеннях, з яких випливає, що спори про стягнення
заробітної плати державного службовця за час вимушеного прогулу мають
розглядатись у порядку цивільного судочинства як такі, що засновані на
приватному інтересі. Такий висновок зроблено виходячи з підтримання
позиції зазначеного Суду щодо характеру відносин колишнього державного
службовця та суб’єкта публічної влади, в якому він працював, зокрема –
втрати довіри та лояльності як невідємних ознак відносин державної служби,
нерозривності відповідних відносин із реалізацією державних інтересів.
Обґрунтовано, що позовному провадженню у справах про вирішення
публічно-правових спорів у сфері державно-службових відносин притаманні
наступні особливості: наявність пріоритету швидкого вирішення справи;
відсутність істотного суспільного інтересу (за винятком оскарження
нормативно-правових актів у сфері державної служби); наявність офіційної
позиції суб’єкта публічної влади – відповідача та стандартизованої доказової
бази, що визначається законодавством про конкретний вид державної
служби, і у зв’язку із цим – непритаманність досліджуваним спорам змін
підстави або предмета позову; використання, здебільшого, письмових
доказів.
На основі отриманих результатів сформульовано пропозиції щодо
вдосконалення чинного адміністративного матеріального та процесуального
законодавства. Основними напрямами визначено: закріплення негативних
результатів атестації державного службовця як підстави припинення
державної служби; поширення на особу, що проходить службу за контрактом
та виконує завдання держави гарантій, передбачених законодавством про
державну службу, зокрема права на судовий захист права на державну
службу; вдосконалення процесуальної форми вирішення звернень до
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адміністративного суду центрів зайнятості населення щодо відшкодування
сум виплаченої допомоги по безробіттю в разі поновлення на службі
державного службовця; уточнення меж юрисдикції адміністративних судів,
виключення з неї спорів про стягнення заробітної плати, що носять трудовий
характер та належать до загальної юрисдикції.
Ключові слова: державна служба, державно-службові відносини,
державний

службовець,

публічно-правовий

спір,

правовий

конфлікт,

адміністративна процесуальна правосуб’єктність, адміністративний суд,
правосуддя.

ABSTRACT

Chernyakhovich I.E. Public-Legal Disputes in the Field of Civil Service
Relations as Subject of Administrative Litigation. - Qualified scientific work on
the rights of the manuscript.
Thesis for a Candidate Degree in Law, specialty 12.00.07 “Administrative
law and process; finance law; information law” (081 - law). - Zaporizhzhia
National University, Zaporizhzhia, 2020.
The thesis study grounded a scientific approach on the separation of publiclegal disputes of those that arise in the sphere of public-service relations, carried
out their legal characteristics and the peculiarities of the proceedings in the
relevant Administrative jurisdiction categories.
It is stated that the scientific problem of protection of rights by solving
public-legal disputes in the sphere of public-service relations in its modern form
was formed with the establishment in Ukraine of the Institute of Administrative
Justice.
The degree of scientific elaboration of the problem of the essence of publiclegal disputes in the sphere of public-service relations and the ways of their
solution are characterized. There are four groups of scientific researches, the
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subject of which are the problematic issues of legal regulation of civil servants and
related relations: a) studies devoted to the introduction and development of
administrative justice; b) scientific works, which analyze the problems of legal
regulation of public service relations; c) analytical works devoted to determining
the nature and content of public law disputes; d) works that are subject to analysis
of the problem of legal regulation of consideration and resolution of public-legal
disputes in the sphere of public-service relations.
The content of public-service relations and disputable relations within their
boundaries, which are becoming signs of a public-legal dispute, have been
determined. It is substantiated that the range of public-service relations that are the
subject of public-legal dispute as the subject of administrative justice are
administrative legal relations that arise in connection with: the fulfillment of
functions of the state by public officials; acquisition, termination of the status of an
official of a public authority (civil servant); passing public service. It is proved that
similar types of relations can be distinguished in connection with the activities of
persons in political office. They should be included in the scope of civil service
relations as subject to the jurisdiction of administrative courts, with the exceptions
provided by law. The expediency of attributing such relations arising in connection
with the employment of a person in positions of local self-government to the
subject of administrative justice is justified, since they relate to another type of
public service.
The concept is defined and the structure of public-legal dispute in the field
of public-service relations is characterized as the subject of administrative
proceedings. Public-legal dispute in the field of public-service relations as a matter
of jurisdiction of an administrative court is defined as a legal conflict aimed at
introducing certain rights into the mutual rights and obligations of the parties to a
public-law civil service, provided that at least one of these parties performs
publicly- power management functions in such a legal relationship. Conflict in the
sphere of public-service relations has been investigated from the standpoint of their
property, which acquires specificity depending on the level of organization of the
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civil service and the type of public-service relations. Based on the inherent conflict
of public-service relations, the necessity to distinguish "internal" and "external"
parties that are revealed in relation to the boundaries of public-service relations inside them ("internal conflict") or outside its borders ("external") is substantiated.
The essence of public-law dispute is related to the conflict state of disputed
legal relations of the civil service and is expressed in the criteria of attribution of
specific public-service relations to the jurisdiction of the administrative court.
These criteria determine: whether a dispute arises from them as a prerequisite for
referring them to the disputed judicial jurisdiction; such disputes arise over the
statutory issues of public service; the administrative nature of the rights and
responsibilities that make up their subject matter; the rights of at least one party to
such a relationship are in violation; the obligatory party of the legal relationship is
the subject of authority, which performs the executive management functions in
such legal relationship.
The classification of public-law disputes in the sphere of public-service
relations, which fall under the jurisdiction of administrative courts, is carried out. It
is substantiated that disputes about collecting salaries of a civil servant during
forced absenteeism are of a labor (private) nature and therefore should be excluded
from the jurisdiction of administrative courts, except when such requirements are
derived from the requirements for accepting citizens for public service, its passage,
dismissal from public service.
The investigated dispute resolution methods are analyzed according to the
criterion of the subject of decision and two groups are distinguished: judicial and
extrajudicial. The first group includes the consideration of these disputes by
administrative courts. The necessity to refer to this group the activity of courts of
general jurisdiction as a way of resolving certain categories of public-law disputes
arising from public-service relations.
The procedural status of the subjects and participants of the lawsuit in the
administrative courts regarding the settlement of public-legal disputes in the sphere
of public-service relations and their procedural personality are characterized. The
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expediency of separation of general and special administrative procedural
personality of a party has been proved. The common consists of general
administrative capacity and capacity. Special administrative capacity is determined
by the administrative material status of a person as a civil servant of a particular
type of public service, in particular - by imposing additional requirements to it,
conditioned by the nature of a particular type of public service. The condition of
the administrative power of the administrative procedural legal capacity of the
subject determines the organizational nature of the powers exercised by him in
disputable legal relationships that may be of a character; direct organization of a
certain subsystem in the civil service system; keeping the specified subsystem up
to date.
The structure of the special administrative procedural legal personality of the
party, which includes the special administrative procedural capacity and capacity,
has been determined.
It is justified that the category "subject" has a broader meaning than the
category "participant" - in a lawsuit to resolve disputes under investigation. The
necessity to maintain the scientific position of OV Bachun, according to which the
category of "subject" covers not only real, but also potential participants in the
lawsuit. The application of this approach created a theoretical basis for
characterizing the administrative procedural personality of a party to a public-law
dispute in the field of public-service relations, which is considered from the
standpoint of general and special.
It is stated that the administrative procedural personality of the public
authority as a defendant in the case of civil service relations can be characterized
only within the limits of the disputed legal relations. The conditions of such legal
personality are defined: the organizational nature of the exercised powers in the
disputed legal relations, the exercise of such powers in strict accordance with the
tasks and functions of the subject of public authority.
The procedure for resolving public-law disputes in the field of public-service
relations has been revealed and the ways of its improvement have been determined
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taking into account the positions of the European Court of Human Rights. It
justifies the need to uphold the case law of the European Court of Human Rights in
its rulings, which implies that disputes concerning the collection of salaries of a
civil servant during forced absenteeism should be considered in the civil procedure
as based on private interest. Such a conclusion was made on the basis of the
Court's position on the nature of the relations of the former public servant and the
public authority in which he worked, in particular, the loss of trust and loyalty as
essential features of the civil service relations, the continuity of the relevant
relations with the realization of public interests.
It is substantiated that the following peculiarities are inherent in the civil
litigation in civil and civil matters: the priority of a speedy resolution of the case;
absence of significant public interest (except for appealing against legal acts in the
field of public service); the presence of the official position of the subject of public
authority - the defendant and standardized evidence base, determined by the
legislation on a specific type of public service, and in this connection - the lack of
relevance of the investigated disputes to changes in the basis or subject of the
claim; the use, for the most part, of written evidence.
On the basis of the obtained results, proposals for improvement of the
existing administrative substantive and procedural legislation were formulated. The
main directions are: fixing the negative results of civil servant certification as a
reason for termination of public service; extending to a person who is contracted
out and performs the tasks of the state the guarantees provided for by the civil
service legislation, including the right to judicial protection of the right to public
service; improvement of the procedural form of resolving appeals to the
administrative court of employment centers regarding compensation of
unemployment benefits paid in the case of renewal in the service of a civil servant;
clarification of the boundaries of the jurisdiction of administrative courts,
exclusion of labor-related wage disputes from the general jurisdiction.
Keywords: civil service, civil service, civil servant, public law dispute, legal
conflict, administrative procedural personality, administrative court, justice.

12

Список публікацій здобувача за темою дисертації:
– наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати
дисертації:
1. Черняхович

И.Э. Виды

государственно-служебных

публично-правовых

отношений,

которые

споров в

составляют

сфере

предмет

юрисдикции административных судов. Legea si Viata. 2019. № 8. С. 132-136.
2. Черняхович І. Е. Поняття публічно-правового спору та його
розмежування із суміжними поняттями «публічно-правовий конфлікт»,
«державно-правовий

конфлікт»,

«адміністративно-правовий

спір».

Приватне та публічне право. 2018. № 2. С. 108-112.
3. Черняхович І. Е. World experience in the judicial protection of civil
servants' rights as a basis for improving the resolution of public-law disputes in the
field of public-service relationships (Світовий досвід судового захисту прав
державних службовців як основа вдосконалення вирішення публічноправових спорів у сфері державно-службових відносин). Visegrad Journal on
Human Rights. 2019. №. 6. Vol 3. P.228-233
4. Черняхович І.Е. Вплив концепції публічного адміністрування на
визначення сутності публічно-правового спору у сфері державно-службових
відносин. Право та державне управління: збірник наукових праць. 2019. № 2.
С. 76-85.
5. Черняхович І.Е. Державно-службові відносини як предмет публічно
правового спору. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. № 4.
С. 179-183
6. Черняхович І.Е. Конфліктність як властивість державно-службових
відносин: до питання розкриття змісту. Право і суспільство. 2019. № 2. №
2. Ч.2 С. 147-151.
7. Черняхович І.Е. Сторони публічно-правового спору у сфері
державно-службових

відносин

та

їх

адміністративно-процесуальна

правосуб’єктність. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. № 1. С. 186-191.

13

8. Черняхович І.Е. Адміністративна юрисдикція та правова природа
окремих видів правових спорів: підходи європейського суду з прав людини.
Тридцять восьмі економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної наук.практ. інтернет-конф. (м. Львів, 25 червня 2019 р.). Львів, 2019. 88 с. С. 6872.
9. Черняхович І.Е. Структура публічно-правового спору у сфері
державно-службових відносин як предмет адміністративного судочинства.
Реформування правової системи держави: Матеріали наук.практ. конф. (м.
Харків, 28-29 червня 2019 р.). Херсон: Издательский дом "Гельветика", 2019.
С. 59-62.

14

ЗМІСТ
Вступ......................................................................................................................15
Розділ 1. Теоретико-правова основа визначення публічно-правових
спорів у сфері державно-службових відносин................................................24
1.1. Ступінь наукової розробленості проблеми щодо визначення
сутності публічно-правових спорів у сфері державно-службових відносин та
способів їх вирішення…….…………………………………….........................24
1.2. Зміст державно-службових відносин та спірні відносини у їх
межах, що набувають ознаки публічно-правового спору.................................55
Висновки до розділу 1.................................................................................75
Розділ 2. Сутність та класифікація публічно-правових спорів у сфері
державно-службових відносин як предмет судової адміністративної
юрисдикції............................................................................................................77
2.1. Поняття та структура публічно-правового спору у сфері державнослужбових відносин як предмет адміністративного судочинства...................77
2.2. Класифікація публічно-правових спорів у сфері державнослужбових відносин, що підпадають під юрисдикцію адміністративних
судів......................................................................................................................99
Висновки до розділу 2..............................................................................121
Розділ 3. Загальна характеристика процесуальної форми вирішення
публічно-правових спорів у сфері державно-службових відносин.........124
3.1. Суб'єкти та учасники позовного провадження в адміністративних
судах щодо вирішення публічно-правових спорів у сфері державнослужбових відносин та їх процесуальна правосуб'єктність............................124
3.2. Порядок вирішення публічно-правових спорів у сфері державнослужбових відносин та шляхи його вдосконалення із врахуванням позицій
Європейського суду з прав людини...................................................................151
Висновки до розділу 3...............................................................................165
Висновки.............................................................................................................168
Список використаних джерел.........................................................................174
Додаток…………………………………………………………………………196

15

ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження. Розвиток та постійне
вдосконалення юридичних засобів і способів правового захисту прав і свобод
громадян у публічно-правових відносинах у напрямку забезпечення їх
дієвості,

результативності

є

однією

з

ознак

реалізації

стратегії

демократичних перетворень у державі. В Україні прийняття у 2005 році
Кодексу

адміністративного

судочинства,

адміністративних судів означало

запровадження

системи

поступове формування найбільш дієвої

системи правового захисту – судового – у відносинах громадян, юридичних
осіб з органами, наділеними владними повноваженнями.
Проблеми,

які

виникали

під

час

здійснення

правосуддя

адміністративними судами, потребували свого наукового осмислення та
обґрунтування системних пропозицій щодо вдосконалення правового
регулювання судової адміністративної юрисдикції практично по усіх
категоріях публічно-правових спорів та процедур їх вирішення під час
здійснення судового провадження. Окремі виникали питання і щодо
необхідності вдосконалення правового регулювання процедур порушення та
вирішення справ адміністративної юрисдикції, предмет

яких стосувався

спорів, що випливають з державно-службових відносин. Наявність таких
окремих питань обумовлена, насамперед, значенням для розвитку держави
інституту державної служби загалом та його окремих складових.
Проблема пошуку шляхів вдосконалення захисту прав і свобод у
державно-службових відносинах в адміністративних судах не втратила
актуальність і після судової реформи. Ситуація ускладнюється і тим, що у
зв’язку із динамічним характером новелізації правового регулювання
державно-службових відносин у сучасному Законі України «Про державну
службу» виникає необхідність подальшого оновлення нормативних вимог,
відповідно

інтенсифікації

реформування

системи

державно-владних

16

інституцій на конституційних засадах. Попередній Закон України «Про
державну службу» від 1993 року діяв достатньо тривалий термін і, хоча і був
підданий з боку науковців чисельній критиці, проте ним були закладені
підвалини подальшого еволюційного розвитку законодавства у царині
правового регулювання державної служби. Невпинна динаміка суспільних
трансформацій в Україні позначалась на чисельних змінах до вказаного
закону, а судова практика вирішення спорів у державно-службових
відносинах, правові позиції Конституційного Суду України були чинником
стабілізації і нівелювання об’єктивно виникаючих проблем, пов’язаних із
прогалинами і колізіями, обумовленими наявністю значної кількості
підзаконних актів, якими були урегульовані окремі питання проходження
державної служби. У правовій доктрині поліплановість та системний
характер правовідносин у сфері державної служби обумовили аналогічний
характер наукового пошуку у галузях адміністративного права, трудового
права, права соціального забезпечення.
Активний

розвиток

інститутів

громадянського

суспільства,

необхідність посилення державних гарантій законності у сфері державної
служби, реалізація в Україні стратегії євроінтеграції, визначає необхідність
постійного оновлення чинного законодавства, а з боку теоретиків –
невпинного творчого пошуку нових форм і методів регулювання державної
служби.
Доктринальну основу формування теоретичного підходу до юридичної
характеристики публічно-правових спорів, що випливають з державнослужбових відносин, і є предметом судової адміністративної юрисдикції
становлять наукові роботи вчених, в яких були піддані аналізу питання
розвитку

науки

адміністративного

права,

сутності

адміністративного

процесу, окремі проблеми формування моделі судового адміністративного
процесу. Слід вказати про роботи, в яких розроблено і презентовано базові
положення адміністративного права: В.Б. Авер’янов, Ю. П. Битяк, І.П.
Голосніченко, Е.Ф. Демський, С.В. Ківалов, О.В. Кузьменко, О.І. Миколенко,
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В.Г. Перепелюк, А.О. Селіванов, С.Г. Стеценко та інші. Окремо необхідно
наголосити

про

доробок

дослідників

проблем

адміністративного

судочинства: О.В. Бачун, В.М. Бевзенко, Ю.В. Георгієвський, І.Б. Коліушко,
О.Д. Крупчан, О. М. Пасенюк, Ю.С. Педько, К.Ю. Пуданс-Шушлебіна, А.В.
Руденко, М.І. Смокович, В.С. Стефанюк та інші. Сутність адміністративноправових спорів загалом та у конкретних правовідносинах, зокрема
дослидили: Л.В. Бринцева, О.А. Веденяпін, Н.М. Гладка, В.В. Горбалінський,
М.Г. Кобилянський, О.С. Луніна, Д.В. Лученко, Н.Б. Писаренко, В.А.
Сьоміна, К.О. Тимошенко, Н.Є. Хлібороб та інші. Питання публічної служби
аналізували В.Б. Авер’янов, Ю. П. Битяк, Л.Р. Біла-Тіунова, С.Д. Дубенко,
С.В. Ківалов, О.О. Кравченко, О.В. Петришин, Є.С. Черноног та інші.
Безпосередньо проблемам правового регулювання державно-службових
відносин та вирішення публічно-правових спорів у державно-службових
відносинах присвятили дослідження В.Ю. Поплавський, І.П. Сімонова, М.І.
Цуркан. Проблеми правового регулювання службово-трудової діяльності
державних службовців досліджував М.І. Іншин.
Отже, значною мірою актуальність дослідження зумовлена новизною
теми, її значенням для розвитку науки адміністративного права і процесу та
адміністративного процесуального законодавства.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами,
грантами. Дослідження відповідає Стратегії реформування державного
управління України на період до 2021 року, затвердженій Розпорядженням
Кабінету

Міністрів

України

від

24.06.2016

р. №

474-р,

Стратегії

реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на
2015 - 2020 роки, затвердженій Указом Президента України від 20 травня
2015 року № 276/2015, виконане відповідно до Пріоритетних напрямів
розвитку правової науки на 2016–2020 рр., затверджених 03 березня 2016 р.
загальними зборами Національної академії правових наук України.
Дисертаційне дослідження відповідає плану наукових досліджень
кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки Факультету
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підготовки,

перепідготовки

та

підвищення

кваліфікації

працівників

податкової міліції Університету державної фіскальної служби України
«Організація боротьби з контрабандою та іншими порушеннями податкового
та митного законодавства: європейський досвід та пропозиції для України»
(державний реєстраційний номер УкрНТІ 0116U008481).
Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є
обгрунтовання наукового підходу щодо виокремлення публічно-правових
спорів, які виникають у сфері державно-службових відносин, здійснення їх
юридичної характеристики, виявлення особливостей процесуальної форми
вирішення зазначеної категорії спорів та розробка науково-обгрунтованих
рекомендацій щодо вдосконалення чинного адміністративного законодавства
(матеріального і процесуального).
Для досягнення поставленої мети вирішуються такі завдання:
- охарактеризувати ступінь наукової розробленості проблеми сутності
публічно-правових спорів у сфері державно-службових відносин та способів
їх вирішення;
- визначити зміст державно-службових відносин та спірні відносини у
їх межах, що набувають ознаки публічно-правового спору;
- визначити поняття та охарактеризувати структуру публічно-правового
спору у сфері державно-службових відносин як предмету адміністративного
судочинства;
- здійснити класифікацію публічно-правових спорів у сфері державнослужбових відносин, що підпадають під юрисдикцію адміністративних судів;
- охарактеризувати процесуальний статус суб’єктів та учасників
позовного провадження в адміністративних судах щодо вирішення публічноправових спорів у сфері державно-службових відносин та їх процесуальну
правосуб'єктність;
- розкрити порядок вирішення публічно-правових спорів у сфері
державно-службових відносин та визначити шляхи його вдосконалення із
врахуванням позицій Європейського суду з прав людини;
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- на основі отриманих результатів сформулювати пропозиції щодо
вдосконалення чинного адміністративного матеріального та процесуального
законодавства.
Об’єктом

дослідження

є

суспільні

відносини

у

сфері

адміністративного судочинства.
Предметом дослідження є публічно-правові спори у сфері державнослужбових відносин як предмет адміністративного судочинства.
Методи дослідження. Виконання поставлених завдань обумовило
використання як загальнотеоретичних, так і спеціально юридичних методів
наукового
сформувати

пізнання.
поняття

Застосування
процедури

діалектичного
розгляду

методу

дозволило

досліджуваних

спорів

адміністративним судом як вихідну категорію дослідження (Розділ 3,
підрозділи 3.1, 3.2). Застосування методу аналогії дозволило поширити
результати дослідження на певне коло суспільних відносин в межах
досліджуваної категорії, що створило підґрунтя для формулювання змін до
чинного законодавства (Розділ 1, підрозділ 1.2; розділ 2, підрозділ 2.2; розділ
3, підрозділ 3.2).
За допомогою логіко-семантичного методу у взаємозв’язку із методом
порівняльного аналізу визначено окремі ключові категорії в контексті
дослідження: «публічно-правовий спір», «державно-службові відносини»,
«адміністративна

юрисдикція»,

«контракт»

як

підстава

проходження

публічної служби тощо (Розділи 1, 2). За допомогою формально-логічного
методу у взаємозв’язку із методом синтезу визначено критерії розмежування
адміністративної юрисдикції та юрисдикції загальних судів при вирішенні
досліджуваних спорів (Розділ 2, підрозділ 2.1). Формально-догматичний
метод використано при формуванні термінологічного апарату (Розділи 1, 2).
Застосування методу класифікації та групування дозволило здійснити
класифікацію публічно-правових спорів у сфері державно-службових
відносин, що підпадають під юрисдикцію адміністративних судів (Розділ 2,
підрозділ 2.2). Застосування методу юридичної компаративістики дозволило
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порівняти практику національних судів щодо вирішення зазначених спорів та
практику Європейського суду з прав людини з відповідних питань, що
створило

підґрунтя

для

формування

пропозицій

до

актуального

адміністративного законодавства (Розділ 3, підрозділ 3.2).
Розгляд державно-службових відносин як системи із врахуванням
зокрема, їх форми та змісту зумовив актуальність використання системного
підходу, в рамках якого застосовані наведені методи наукового пізнання.
Нормативну базу роботи становлять Конституція України, окремі
основоположні акти у сфері прав людини (зокрема, Конвенція про захист
прав людини

та основоположних свобод

від 04.11.1950

р.), акти

адміністративного матеріального та процесуального законодавства: Кодекс
адміністративного судочинства України, Закон України «Про державну
службу», інші нормативно-правові акти. Емпіричну базу дослідження
становить

практика

розгляду

зазначених

та

суміжних

спорів

адміністративними судами починаючи з 2002 року, узагальнюючі та
роз’яснювальні акти Пленуму Вищого адміністративного суду України,
правові позиції Верховного Суду щодо досліджуваної категорії спорів,
статистичні дані їх розгляду судами, політико-правова публіцистика,
енциклопедичні та довідкові видання.
Наукова новизна отриманих результатів зумовлена тим, що
дисертація є однією з перших у вітчизняній науці адміністративного права
комплексних наукових досліджень, в якому, виходячи з принципового
оновлення процесуального законодавства, спрямованого на гармонізацію
правил адміністративного, господарського, цивільного судочинства із
збереженням специфіки кожної форми здійснення правосуддя, визначено
коло публічно-правових спорів у сфері державно-службових відносин,
надано їх характеристику, а також встановлено особливості позовного
провадження

з

цієї

категорії

справ

адміністративної

юрисдикції,

обґрунтовано шляхи вдосконалення із врахуванням позицій Європейського
суду з прав людини.
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У результаті проведеного дослідження сформульовано низку положень
і висновків, що містять наукову новизну і виносяться на захист.
уперше:
- обґрунтовано підхід, за яким конфліктність у сфері державнослужбових відносин слід розглядати з позицій їх властивості, яка набуває
специфіку, залежно від рівня організації державної служби та виду державнослужбових

відносин.

державно-службових

Визнання
відносин

наявності
обумовлює

властивості

конфліктності

необхідність

виділення

«внутрішньої» і «зовнішньої» її сторін, які розкриваються у взаємозв’язку із
межами державно-службових відносин – усередині них («внутрішня
конфліктність») або поза її межами («зовнішня» конфліктність);
- доведено доцільність класифікації публічно-правових спорів, що
виникають з державно-службових відносин та входять до предмету
юрисдикції адміністративних судів за такими критеріями, як: спеціальний
правовий статус сторін; динаміка статусу державного службовця; характер
спірних правовідносин. У рамках другого критерію здійснено класифікацію
зазначених спорів за критерієм предмета спору;
- запропоновано віднести до державно-службових відносин як
предмету

юрисдикції

адміністративних

судів

адміністративні

правовідносини, що виникають у зв’язку із діяльністю осіб на політичних
посадах, за винятками, передбаченими законом;
-

виділено

визначальний

критерій

розмежування

юрисдикції

адміністративних і загальних судів у спорах, що випливають з державнослужбових відносин, із врахуванням практики Європейського суду з прав
людини;
удосконалено:
- науковий

підхід

щодо

визначення

категорії

адміністративної

юрисдикції шляхом звуження її меж; обґрунтовано, що спори про стягнення
заробітної плати державного службовця за час вимушеного прогулу мають
бути виключені з юрисдикції адміністративних судів, за винятком випадків,
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коли такі вимоги є похідними від вимог з приводу прийняття громадян
на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;
- положення про сутність публічно-правового спору та підхід щодо
визначення кола державно-службових відносин, які становлять його предмет;
обґрунтовано доцільність виключення з кола публічно-правових окремих
категорій спорів за участю державних службовців, що пов’язані з
проходженням публічної служби;
дістали подальшого розвитку:
-

систематизація

проблемні

питання

наукових

правового

досліджень,
регулювання

в

яких

висвітлюються

державно-службових

та

пов’язаних із ними відносин, та запропоновано застосування комплексного
критерію систематизації, що враховує: а) соціально-правове значення
проблеми вирішення публічно-правових спорів у сфері державно-службових
відносин; б) роль державної служби у розбудові України як незалежної,
соціальної, правової держави;

в) формування і функціонування дієвих

гарантій законності діяльності державних службовців; г) необхідність
дотримання прав, свобод, законних інтересів під час проходження державної
служби;
- поняття

конфліктності

як

ознаки

публічно-правового

правовідношення та охарактеризовано специфіку конфліктності у державнослужбових відносинах;
- положення щодо структури публічно-правового спору як предмету
юрисдикції адміністративного суду шляхом обґрунтування доцільності
виділення у структурі досліджуваної категорії публічно-правового спору,
окрім підстави, предмету та сторін, сфери виникнення як окремого елементу;
-

наукові

погляди

щодо

адміністративної

процесуальної

правосуб’єктності та визначено таку правосуб’єктність щодо суб’єктів
державно-службових відносин.
Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості
використання

результатів

дослідження

у

науковій,

правотворчій,
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правозастосовній діяльності, а також у навчальному процесі: у науководослідній роботі – складають теоретичну основу положень щодо публічноправового спору у сфері державно-службових відносин як предмету судової
адміністративної юрисдикції, підґрунтя для подальшого опрацювання
відповідних наукових проблем; у правотворчій сфері – складають підґрунтя
для

розвитку

актуального

адміністративного

матеріального

та

процесуального законодавства шляхом внесення до нього змін;

у

правозастосовній діяльності – складає підґрунтя для розяснення недоліків
правового регулювання, подолання практичними працівниками прогалин та
колізій; у навчальному процесі – результати дослідження можуть бути
використані при розробленні забезпечення дисциплін «Адміністративне
право»,

«Адміністративний

процес»,

«Адміністративне

судочинство»

(підручників, посібників, інших методичних матеріалів) та під час
проведення занять.
Апробація матеріалів дисертації. Дисертацію виконано і обговорено
на засіданнях кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки
Факультету

підготовки,

перепідготовки

та

підвищення

кваліфікації

працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби
України. Основні результати дослідження були оприлюднені на двох
міжнародних

науково-практичних

конференціях:

«Тридцять

восьмі

економіко-правові дискусії» (25 червня 2019 р., м. Львів); «Реформування
правової системи держави» (28-29 червня 2019 р., м. Харків).
Публікації. Основні теоретичні положення і висновки дисертаційного
дослідження відображено у 9-ти наукових публікаціях, з яких 7 статей
опубліковано в наукових фахових періодичних виданнях (в тому числі дві – в
іноземних виданнях), а також тезах 2-х доповідей на міжнародних науковопрактичних конференціях.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ОСНОВА ВИЗНАЧЕННЯ ПУБЛІЧНОПРАВОВИХ СПОРІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНО-СЛУЖБОВИХ
ВІДНОСИН

1.1. Ступінь наукової розробленості проблеми щодо визначення
сутності публічно-правових спорів у сфері державно-службових відносин
та способів їх вирішення
Науковий пошук шляхів вирішення проблеми сутності публічноправового спору у сфері державно-службових відносин має спиратись на
опрацювання існуючих робіт дослідників цієї та пов’язаних із нею проблем.
Інтелектуальний потенціал попередників є платформою, на яку має
спиратись критичні аналітичні дослідження та висновки із подальшим їх
впровадженням у теорію та чинне законодавство. Протиріччя і різні наукові
погляди, які існують, є джерелом подальших наукових розробок і
обґрунтування практичних пропозицій щодо вдосконалення діючих норм і
приписів. Наука, особливо юридична, не може існувати осторонь соціальних
проблем, тенденцій державотворчих процесів, входження України у світову
спільноту як повноправний учасник процесу глобалізації. Врахування
зазначених

чинників

соціального,

політичного,

економічного,

інтелектуального, світоглядного характеру визначає глибину наукової
розвідки, її напрям та, в кінцевому випадку, впливає на обрані вектори
подальшого

дослідження

шляхів

вирішення

поставленого

наукового

завдання.
Отже,

критерій

систематизації

наукових

досліджень,

в

яких

висвітлюються окремі проблемні питання правового регулювання державнослужбових та пов’язаних із ними відносин обраний, зважаючи на
необхідність

врахування:

а)

соціально-правового

значення

проблеми
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вирішення публічно-правових спорів у сфері державно-службових відносин;
б) ролі державної служби у розбудові України як незалежної, соціальної,
правової держави;

в) формування і функціонування дієвих гарантій

законності діяльності державних службовців; г) необхідності дотримання їх
прав, свобод, законних інтересів під час проходження державної служби,
обрано наступні групи. Таким критерієм виступає предмет наукового аналізу
проблем, пов’язаних із формуванням теоретичної основи вирішення
публічно-правових

спорів

у

державно-службових

відносинах,

характеристикою їх правової природи. За вказаним критерієм виділено
наступні групи наукових досліджень:
1) дослідження, присвячені запровадженню і розвитку адміністративної
юстиції;
2) наукові

роботи, в яких

аналізуються

проблеми правового

регулювання відносин щодо публічної служби;
3) аналітичні роботи, присвячені визначенню сутності і змісту
публічно-правових спорів;
4) роботи, в яких піддані аналізу проблеми правового регулювання
розгляду і вирішення публічно-правових спорів у сфері державно-службових
відносин.
Вказані чотири групи наукових робіт виділені, спираючись на науковий
підхід «від загального до конкретного».
Застосування вказаного підходу уможливило пріоритет наукових
досліджень, в яких розкрито правову природу адміністративної юстиції, її
роль і значення для державотворення України, витоки формування та
особливості функціонування.
Наступну групу наукових робіт складають дослідження, в яких
презентовано підходи щодо визначення публічної служби та специфіки
правового регулювання відносин щодо публічної служби, починаючи зі
вступу на службу, службової кар’єри і завершуючи припиненням публічної
служби та гарантіям законності. Необхідність виділення цієї групи наукових
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досліджень

обумовлена,

насамперед,

формуванням

неконфліктних

теоретичних положень щодо предмету публічно-правових спорів, які
аналізуються.
Логіка

наукового

пошуку

визначає

обрання

наступної

групи

досліджень, де розкрито правову природу і зміст публічно-правових спорів,
що набуває особливої актуальності за умови існуючих законодавчих новел у
правовому регулюванні відносин у сфері реалізації судової адміністративної
юрисдикції. Так, процедурами розгляду і вирішення справ адміністративної
юрисдикції передбачено уведення типових і зразкових адміністративних
справ, а також похідних позовних вимог, що є новим, порівняно із діючою
редакцією Кодексу адміністративного судочинства України до 15 грудня
2017 року. Відповідно п.21 ч.1 ст.4 Кодексу адміністративного судочинства
України (далі – КАС України), типовою адміністративною справою є
адміністративна справа, що характеризується наступними ознаками: а)
відповідач – один і той же суб’єкт владних

повноважень (його

відокремлений структурний підрозділ); б) підстави виникнення спору
аналогічні; в) спір виник у відносинах, які регулюють одні правові норми; г)
позивач

заявляє аналогічні вимоги. Тож, типовою адміністративною

справою є справа, що, по суті стосується аналогічних вимог до одного й того
ж суб’єкта владних повноважень. Відповідно п.22 ч.1 ст.4 КАС України,
зразковою адміністративною справою виступає типова справа, яку прийнято
до провадження Верховним Судом як судом першої інстанції для
постановлення зразкового рішення [62]. Стосовно похідної позовної вимоги –
такою визначено вимогу, яка може бути задоволено залежно від іншої
позовної вимоги (основної вимоги) (п.23 ч.1 ст.4 КАС України [62]).
Якщо звернутись до судової практики адміністративних судів, то
можна зазначити, що станом на квітень 2019 року у Касаційному
адміністративному суді Верховного Суду прийнято рішення (в тому числі і
про відкриття провадження) у 21 зразковій справі, серед яких більшість
стосується порушення соціальних прав під час проходження або звільнення з
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публічної служби: Ухвала Касаційного адміністративного суду Верховного
Суду у справі N 620/4218/18 від 18.03.2019 р. (адміністративне провадження
N Пз/9901/4/19) про визнання протиправною бездіяльності щодо нарахування
та невиплати грошової компенсації відпустки [98]; Постанова Касаційного
адміністративного

суду

Верховного

Суду

у

справі

N

822/524/18(Пз/9901/23/18) від 13.02.2019 р. (провадження N 11-555заі18) про
визнання

протиправним

відмови

здійснити

переведення

пенсії

по

інвалідності на пенсію державного службовця [96]; Ухвала Касаційного
адміністративного суду Верховного Суду у справі N 240/6263/18 від
25.01.2019

р.

(провадження

N

Пз/9901/1/19)

про

визнання

дій

неправомірними, зобов’язання провести перерахунок та виплату пенсії [93]
та інші. У судові практиці можна виділити тільки одне рішення, яке
стосується зразкової справи – Ухвала Касаційного адміністративного суду
Верховного Суду у справі N 826/3783/18 від 22.08.2018 р. (провадження N
Пз/9901/47/18) щодо відмови у відкритті провадження у зразковій справі
(предмет спору – перерахунок пенсій осіб, які звільнились з військової
служби, та деяких інших осіб) [99]. Відносно врахування у судовій практиці
положень КАС України щодо похідних позовних вимог – рішень у таких
судових справах станом на квітень 2019 року три (Рішення Окружного
адміністративного суду міста Києва від 21.03.2019 N 826/13777/17, від
03.01.2018

р.

У

справі

N

826/14052/17;

Рішення

Касаційного

адміністративного суду Верховного Суду від 14.02.2018 р. У справі N
П/9901/248/18, 800/550/17). Отже, судова практика у типових і зразкових
справах знаходиться на етапі формування.
Серед наукових досліджень в окрему групу виділені праці вчених,
присвячених проблемам правового регулювання розгляду і вирішення
публічно-правових спорів у сфері державно-службових відносин. Виділення
вказаної групи наукових робіт обумовлене предметом дослідження та
необхідністю пошуку оновлених підходів до формування теоретичних
висновків та пропозицій щодо забезпечення належного ступеню нормативної
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урегульованості відносин, що стосуються справ адміністративної юрисдикції,
предмет яких становить публічно-правовий спір у сфері державної служби.
Додаткової актуальності вказані наукові роботи набувають, зважаючи на дані
судової практики.
Так, В.Ю. Поплавський зазначає про те, що Вищий адміністративний
суд України протягом 2008-2015 років прийняв понад 500 рішень у справах
адміністративної юрисдикції, предмет яких стосувався публічно-правових
спорів у сфері державної служби [88, с. 12]. Якщо звернутись до судової
практики Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, то за
даними Секретаріату Суду з 15.12.2017 р. (з моменту набуття чинності новою
редакцією КАС України, інших процесуальних кодексів та внесення змін до
Кримінального процесуального кодексу України) по липень 2018 року
коефіцієнт навантаження на одного суддю з розгляду справ щодо захисту
соціальних прав складав 23-25 справ [149]. Вказані статистичні дані свідчать
про наявні проблеми у сфері державно-службових відносин, які потребують
пошуку шляхів вирішення, з метою, в тому числі – забезпечення ефективного
захисту прав, свобод громадян, реалізації конституційного права на державну
службу.
До першої групи наукових досліджень віднесено напрацювання,
присвячені проблемам запровадження і розвитку адміністративної юстиції.
Доктрина адміністративного права і процесу збагачена базовими науковими
напрацюваннями, в яких розкрито проблеми запровадження міжнародних
стандартів адміністративної діяльності та адміністративного судочинства,
висвітлено

теоретико-правові

засади

адміністративного

судочинства,

окреслено положення доктрини адміністративної юрисдикції в теорії та
практиці реалізації владних повноважень [90, с. 241-268, с. 328-360].
Розкриваючи

проблеми

запровадження

міжнародних

стандартів

адміністративної діяльності та адміністративного судочинства, Є.Б. Кубко
вказував на декілька таких стандартів, які є важливими орієнтирами для
адміністративних судів: стандарт справедливого й однакового відношення
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(fair and equitable treatment), стандарт мінімального відношення, стандарт
ефективності використання юридичних засобів захисту (effective legal means)
і стандарт стабільності й визначеності юридичних зв`язків (res judicata).
Розкриваючи зміст кожного з виділених стандартів, було наголошено
фактично

на

зв'язок

матеріальних

і

процесуальних

норм,

роль

адміністративних судів як інституції, що забезпечує права учасників певного
правовідношення. Стандарт мінімального відношення означає відсутність
переваг у наданні певного правового режиму, включаючи й міжнародні
зобов’язання.

Такий

стандарт

відображений

фактично

у

рішеннях

Європейського суду з прав людини. Стандарт ефективності використання
юридичних засобів захисту є відображенням стандарту «неприпустимості
відмови у правосудді» (denial of justice) і пов'язаний із попередніми
стандартами [90, с. 267-268].
Наведені наукові положення щодо запровадження міжнародних
стандартів адміністративного судочинства, по суті, являють собою окремий
напрямок наукового опрацювання проблеми відповідності сучасної моделі
судової адміністративної юрисдикції вказаним міжнародним стандартам.
Серед положень правової доктрини, слід виділити концептуальні
засади адміністративного судочинства, презентовані С.В. Ківаловим, Л.Р.
Білою-Тіуновою, у межах яких розкрито основні проблеми недостатньої
ефективності судового захисту, прогалини теоретичного опрацювання
процесуальних категорій та правового регулювання процесуальних відносин
[90, с. 328-329]. Головне, на чому наголошують вчені, необхідність
теоретичних узагальнень існуючих наукових напрацювань, к першу чергу,
присвячених проблемі права на судовий захист, захист основних політичних
прав і свобод. Акцентується увага на сутності принципу верховенства права,
який названо первинним системоутворюючим принципом адміністративного
судочинства, проблемах сутності і змісту публічно-правового спору. Щодо
останньої проблеми, окреслено шляхи подальших наукових напрацювань у
цьому напрямку. Зокрема зазначено про перспективність розуміння
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правового спору як форми юридичного конфлікту, поряд із такою формою як
делікт. При цьому запропоновано критерії відмежування публічно-правових
спорів від приватно-правових [90, с. 329-334]. Серед проблемних питань, які
потребують глибокого теоретичного аналізу, виділено проблеми сутності
адміністративної

процесуальної

правосуб’єктності

суб’єктів

адміністративного судочинства, включно із проблемою набуття приватною
особою правосуб’єктності відповідача. Заслуговують на увагу питання
процесуальних строків, їх дотримання та скорочення через затвердження
формули «розумний строк». Окреслено проблематику надання правової
допомоги [90, с. 329-346].
По суті вчені вказали на основні проблемні питання розвитку інституту
судової адміністративної юрисдикції, які потребують свого теоретичного
опрацювання, та презентували положення щодо можливих напрямків
наукового пошуку та авторського підходу щодо розв’язання окремих
теоретичних проблем. Підхід С.В. Ківалова, Л.Р. Білою-Тіунової щодо
розкриття сутності правового спору, враховуючи його конфліктну природу, є
перспективним для визначення і характеристики публічно-правового спору у
сфері державно-службових відносин. Наукове бачення ролі принципу
верховенства права в адміністративному судочинстві є основою розкриття
змісту процедур вирішення вказаної категорії публічно-правових спорів.
Характеризуючи роль принципу верховенства права у побудові нової
доктрини адміністративного права, академік В.Б. Авер`янов відзначав, що
принцип «верховенства права» означає «підпорядкування діяльності усіх
державних інститутів потребам реалізації та захисту прав людини,
утвердження

їхньої

демократичної,

пріоритетності

соціальної

перед

правової

усіма іншими

держави»

[2,

с.

цінностями

364].

Вчений

висловлював думку про можливість виокремлення у межах галузі
адміністративного

права

ще

одного

інституту

–

адміністративного

судочинства (тобто процесу розгляду справ в адміністративних судах).
Наголошено, що адміністративне судочинство за своєю природою має бути
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не складовою частиною адміністративного права, а цілком самостійною
галуззю

судово-процесуальної

спрямованості

кримінально-процесуального

чи

–

подібно

до

цивільно-процесуального

галузей
права.

Аргументом такого твердження названо світовий досвід існування окремої
гілки судової системи – адміністративних судів. Вчений наголошував, що
«спільним з предметом регулювання адміністративного права можна вважати
лише сам термін «адміністративне»» [2, с. 362].
Доктринальні положення щодо сутності адміністративної юрисдикції
презентоване А.О. Селівановим, передбачає розкриття її зміну з позицій
універсального

розуміння

«юрисдикції».

Термінологічно

юрисдикція

(jusdico) являє собою встановлений законом (або іншим нормативноправовим актом) сукупність повноважень відповідних державних органів,
органів

виконавчої

правосуб’єктність

влади
(функції,

та

органів

компетенція,

управління,
питання

які

визначають

відання)

щодо

застосування ними владних повноважень при вирішенні питань (спорів,
конфліктів, надання адміністративних послуг і тощо), а також при вирішенні
спорів у судовому порядку з дотриманням процесуальних норм і
адміністративних процедур. Вчений виділяє спільну рису, яка характеризує
юрисдикцію як публічно-правову діяльність уповноважених суб’єктів –
право оцінювати дії (бездіяльність) особи чи іншого суб’єкта права з позицій
правомірності і застосування до порушників юридичних санкцій [90, с. 350351].
Наведені вище положення доктрини адміністративного права і процесу
є базовими, такими, на яких мають спиратись критичні дослідження
проблеми публічно-правового спору у сфері державно-службових відносин
як предмету адміністративного судочинства. Системоутворююче значення
принципу верховенства права позначається на визначенні спрямованості
судової адміністративної юрисдикції у виділеній категорії спорів, а підхід
щодо визначення сутності юрисдикції має бути відображений при здійсненні
аналізу міри і ступеню дотримання процесуальних норм суб’єктами судового
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адміністративного процесу, наявності процесуальних гарантій дотримання
строків і процедур реалізації судової адміністративної юрисдикції із
обов’язковим врахуванням міжнародних стандартів: fair and equitable
treatment, denial of justice, effective legal means, res judicata.
Опрацювання наукових робіт з адміністративного права і процесу,
виконаних на рівні дисертаційних досліджень, дозволяє виділити дисертації
П.В. Вовка [35], Ю.В. Георгієвського [37], О.А. Журавського [51], А.В.
Руденка [140], Ю.С. Педька [83], О.І. Шостенко [190], та ін.
Активний науковий пошук вчених у царині вивчення і розкриття
правової природи адміністративного судочинства, його ролі і значення як
інституту судового захисту прав, свобод громадян, прав та законних
інтересів юридичних осіб відбувався переважно до прийняття у 2005 році
Кодексу адміністративного судочинства України або у перші декілька років
після набуття чинності цим Кодексом. Вказані та інші наукові напрацювання
такої

предметної

спрямованості

доводять

необхідність

забезпечення

ефективності функціонування адміністративних судів та гарантування
справедливого розгляду справ адміністративної юрисдикції, повно та у
розумний строк. У подальших наукових дослідженнях, виконаних на рівня
дисертаційних робіт, були піддані науковому аналізу окремі проблеми
реалізації судової адміністративної юрисдикції у організаційно-правовому,
матеріально-правовому та процесуально-правовому аспектах.
Повертаючись до історії запровадження системи адміністративних
судів на теренах України, дослідники зазвичай вказують про роботи М.О.
Куплеваського, який виділяв наступні елементи юрисдикційних повноважень
адміністративних судів Франції (17 - 18 сторіччя): а) спори щодо оскарження
актів управління; б) справи, в яких владні інституції беруть участь як
представники; в) окремі адміністративні справи щодо накладення стягнень
[17, с. 168-171]. Характеризуючи надбання М.О. Куплеваського як ідеолога
перетворень у галузі адміністративної юстиції, необхідно вказати про такі
проголошені

ним

принципи

законодавства

і

управління:

особиста
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недоторканність, релігійна свобода, свобода наукових досліджень, друку,
асоціацій, петицій, незалежності суду від адміністрації, публічності процесу,
участі в суді присяжних та інші [196, с. 436].
До висвітлюючи історичні передумови адміністративної юстиції
Фентон Говард Н. виділяв три її основних елементи та їх відношення до
обмежень щодо держави з метою захисту прав особи. Такими елементами
було названо: рішення державної влади щодо окремих осіб, рішення
державної

влади

загального

характеру,

які

приймаються

шляхом

затвердження правил та положень на виконання законодавчих актів, а також
перевірка судами індивідуальних і загальних рішень державних органів [12,
с. 93].
Антологію наукової думки, присвяченої сутності адміністративного
судочинства і презентованої на монографічному рівні, наводить П.В. Вовк.
Дослідник перелічує монографічні дослідження, виконані В.С. Стефанюком
«Судовий адміністративний процес» (2003 р.) [150], Ю.С. Педьком [82], А.О.
Селівановим «Адміністративний процес в Україні: реальність і перспективи
розвитку

правових

доктрин»

(2000

р.)

[142],

вказує

видання

«Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України»,
підготовлене у 2003 р. І.Б.Коліушком, Р.О. Куйбідою [64; 35, с. 51].
Серед сучасного наукового доробку доцільно відзначити роботи В.И.
Бевзенка [7], Н.Р. Нижник, О.В. Музи [75], М.І. Смоковича [146] та інших
дослідників.
Вченими

підготовлено

і

презентовано

навчальні

посібники

і

підручники з питань адміністративного судочинства, проте, зважаючи на
необхідність опрацювання існуючих наукових авторських підходів вчених,
пріоритет надано публікаціям аналітичного характеру, жодним чином не
применшуючи роль і значення публікацій навчально-методичного змісту.
Узагальнюючи існуючі наукові напрацювання у царині визначення
сутності адміністративної юстиції, доцільно вказати про єдність наукових
поглядів щодо її призначення як найбільш ефективної форми правового
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захисту право, свобод, законних інтересів

– судового захисту, який

здійснюється у конкретній сфері правовідносин – публічних правовідносин.
Для

України

характерний

тривалий

процес

запровадження

системи

адміністративних судів та створення нормативних підстав їх функціонування
у

формі

окремого

процесуального

законодавчого

акту

–

Кодекс

адміністративного судочинства України. Переважна більшість наукових
робіт, виконаних на рівні дисертаційних досліджень, була присвячена
становленню

і

особливостям

функціонування

адміністративного

судочинства, а тому підготовлена і презентована до і протягом декількох
років після набуття чинності Кодексом адміністративного судочинства
України. У пізніших і сучасних наукових роботах піддані аналізу окремі
аспекти реалізації права на судовий захист адміністративними судами,
враховуючи комплексний характер цієї проблеми, її безпосередній зв'язок із
процесами державотворення в Україні. Щодо монографій та інших форм
наукового пошуку, доцільно вказати про те, що науковці не припиняють
аналізувати як проблему реалізації судової адміністративної юрисдикції, так і
її окремі питання, сприяючи, в цілому, формуванню у перспективі,
доктринальної основи адміністративного судочинства як окремої галузі
судово-процесуальної

спрямованості,

на

доцільності

виділення

якої

наголошував академік В.Б. Авер`янов.
Цінними і перспективними для подальших наукових розробок є
положення,

обґрунтовані

Ю.С.

Педьком

щодо

теоретичних

ознак

адміністративної юстиції. Саме ці ознаки були виділені і П.В. Вовком у своїй
дисертаційній роботі, присвяченій проблемам захисту прав, свобод та
інтересів громадян у адміністративних судах першої інстанції [35].
Тож, серед ознак адміністративної юстиції Ю.С. Педько виділяв:
спірний характер, обумовлений конфліктністю ситуацій, які складаються в
управлінні, де суб’єктами виступають, з одного боку, громадяни, а з іншого –
органи державної влади, органи місцевого самоврядування; являє собою
форму у межах якої здійснюється судовий захист порушених прав внаслідок
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дій, бездіяльності органів державної виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування; існує судовий процесуальний порядок вирішення справ,
який реалізується незалежним державним органом – адміністративним
судом; захист в адміністративних судах супроводжується перевіркою на
предмет дотримання законності прийняття управлінських актів, завдяки чому
акти, які не відповідають вимогам законності мають бути скасовані або
замінені;

предмет

судової

адміністративної

юрисдикції

стосується

результатів реалізації управлінських повноважень, а порушення здійснюється
у межах публічно-правових відносин [35, с. 74; 83, с. 7].
Наведений науковий підхід Ю.С. Педька можна назвати базовим,
оскільки у подальших наукових напрацюваннях ці положення не були
принципово змінені. Перспективним для дослідження проблеми сутності
публічно-правового спору як предмету адміністративного судочинства є
наступні теоретичні положення, які сформульовані, спираючись на підхід
Ю.С. Педька:
- слід довести спірний характер правовідносин у сфері державної
служби, витоки якого обумовлені конфліктністю державно-службових
відносин;
- необхідно виділити публічно-правові відносини серед усіх видів
спірних

правовідносин у сфері державної служби з метою формування

підходу щодо характеристики публічно-правового спору у сфері державнослужбових відносин;
-

слід

проаналізувати

процедури

судового

розгляду

справи

адміністративної юрисдикції щодо розгляду і вирішення публічно-правового
спору у сфері державно-службових відносин на предмет нормативного
закріплення і реального функціонування запобіжників порушення законності
внаслідок прийняття суб’єктом владних повноважень – органом державної
виконавчої

влади

самоврядування

(його

(його

посадовою

посадовою

особою),

особою)

органом

рішень

у

місцевого

формі

актів

нормативного чи індивідуального характеру. По суті дане положення
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свідчить про необхідність вирішення питання про дієвість судового
контролю у державно-службових відносинах.
Наступна група наукових досліджень стосується проблем правового
регулювання відносин щодо публічної служби
Питанням правового статусу державного службовця приділялася
значна увага в юридичній науці і, насамперед, у теорії адміністративного
права, у т.ч. на рівні дисертаційних (В.Б. Авер`янов, Л.Р. Біла-Тіунова, Ю.П.
Битяк, М.І. Іншин, Л.М. Корнута та ін.) та монографічних досліджень (В.Б.
Авер’янов, І.П. Голосніченко, С.Д. Дубенко, С.В. Ківалов, Т.О. Коломоєць,
О.В. Петришин та ін.).
Слід виділити, насамперед, базові наукові напрацювання вітчизняних
вчених – В.Б. Авер`янова, Ю.П. Битяка, Л.Р. Білої-Тіунової, С.В. Ківалова,
О.В. Петришина.
Ґрунтовне

наукове

презентоване у монографії

осмислення

сутності

державної

служби

О.В. Петришина «Государственная служба.

Историко-теоретические предпосылки, сравнительно-правовой и логикопонятийный анализ» (1998 р.) [84].
Так, академік В.Б. Авер`янов у 1995 році схвально оцінюючи
прийнятий в кінці 1993 року Закон України «Про державну службу», тим не
менше вказував на фрагментарний характер правового регулювання
державно-службових

відносин,

вади

зазначеного

Закону.

Проте

до

безумовних переваг наукової концепції вказаного Закону віднесено
«розуміння державної служби як виключно важливого інституту держави, де
державні

службовці

забезпечують

ефективну

роботу

її

апарату,

функціонування економіки, закладів … освіти, охорони здоров`я, науки. На
державну службу покладається значна доля відповідальності за збереження
стабільності і принципів правової держави, за забезпечення прав і свобод
громадян» [2, с. 371]. Вчений відзначав необхідність корегування загальної
ідеології

законодавчого

регулювання

інституту

державної

служби.

Пропонувалось концептуально виділити два рівні регулювання: 1) рівень
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закріплення ідеї створення узагальнюючого Закону про основні засади
державної служби; 2) конкретні закони, спрямовані на врегулювання
правового положення окремих категорій державних службовців. Вказуючи
про базовий Закон про основні засади державної служби академік В.Б.
Авер`янов зазначав про закон про службу саме в державних органах та їх
апаратах [2, с. 372].
Академік Ю.П. Битяк у монографії «Державна служба в Україні:
організаційно-правові засади» (2005 р.) презентував пропозицію щодо
розробки загального закону, «в якому були б положення, притаманні усім
видам служби, категоріям посад і службовцям, організації керівництва і
управління державною службою, закріплені принципи державної служби,
закладені

основи

для

подальшого

регулювання

державно-службових

відносин» [26, с. 301]. Вчений пропонує врегулювання на рівні окремих
законів державно-службових відносин в державних органах і їх апаратах за
критерієм

гілок державної влади: про службу в апараті Верховної Ради

України (або врегулювати відносини у Регламенті Верховної Ради України);
про службу в органах виконавчої влади та їх апаратах; про організацію
роботи апарату органів судової влади; про службу в апаратах органів
місцевого самоврядування [26, с. 302].
Наведена ідея академіка В.Б. Авер`янова щодо розробки Закону
України про основні засади державної служби та подальшого опрацювання
окремих законів, в яких має бути врегульовані особливості проходження
державної служби окремих категорії державних службовців, може бути
впроваджена у чинне законодавство шляхом розробки базового Закону про
основи публічної служби.
Зазначаючи про структуру і зміст проекту цього Закону, слід спиратись
на пропозиції академіка В.Б. Авер`янова щодо складових узагальнюючого
Закону України про основні засади державної служби: загальні положення,
притаманні усім категоріям службовців; вичерпна класифікація державних
службовців; питання організації державного керівництва функціонуванням
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державної служби тощо [2, с. 372]. Стосовно подальшого врегулювання
відносин публічної служби у окремих законах, доцільно запропонувати
побудову структури системи цих законів із врахуванням специфіки
проходження служби особами, які мають спеціальні звання, що обумовлено
особливими правовим статусом зазначених категорій службовців публічної
служби (військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших
осіб, які мають спеціальні звання) та виконуваних ними функцій. Разом з
тим,

реалізація

такої

пропозиції

потребує

подальшого

наукового

опрацювання.
Академік

А.О.

Селіванов

відзначає,

що

за

період

чинності

попереднього Закону України «Про державну службу» 1993 року був
створений вагомий науково-теоретичний потенціал праворозуміння вченими
і практиками державної служби як інституту публічного (адміністративного)
права з обсягом досліджень трудових правовідносин відносно осіб, які
виконували службові повноваження в державному апарті. Позитивна роль
цього Закону полягала у тому, що завдяки йому державна служба проявила
корисні якості у виконанні суспільної ролі всього державного механізму, що
також виявило ефективність і недоліки у виконанні завдань практичної
соціально корисної діяльності осіб, які працюють в державному апараті [143,
с. 4-5].
Отже, вчені підкреслювали роль і значення Закону України «Про
державну службу» 1993 року для становлення і розвитку правового
регулювання державно-службових відносин, наукового осмислення основних
проблем, пов’язаних із становленням і функціонуванням інституту державної
служби. Проте вказане не виключає, але стимулює подальший науковий
пошук нових форм і методів регулювання державно-службових відносин,
організації її проходження, вдосконалення гарантій законності, які мають
стосуватись не тільки фізичних і юридичних осіб, але й власне самих
державних службовців, про що свідчить, в тому числі – і судова практика
адміністративних судів.
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Аналізуючи проблемні питання, повязані із формуванням теоретичних
основ визначення державно-службових відносин, публічної служби, доцільно
звернутись до напрацювань Л.Р. Білої-Тіунової, С.В. Ківалова. Вчені,
розкриваючи авторський погляд щодо публічної служби, відзначають
загальне розуміння поняття «служба», яке може використовуватись для
позначення: а) виду діяльності людей та відповідного соціально-правового
інституту; б) найменування певного відомтсва, органу або його структурного
підрозділу [59, с. 13]. Вчені спираються на нормативне визначення публічної
служби, виходячи з якого, а також з правової природи публічної служби,
особливостей їх правового регулювання та проходження, виокремлено такі її
види: 1) політична служба: а) служба на посту Президента України; б)
депутатська

служба;

в)

урядова

служба;

2)

державна

служба:

а)

адміністративна служба (в Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті
Президента України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, в
патронатній службі тощо); б) спеціалізована служба (в митних органах,
податкових органах, органах прокуратури тощо); в) мілітаризована служба (у
Збройних Силах України, Військовій службі правопорядку у Збройних Силах
України, Державній охороні тощо); 3) суддівська служба; 4) муніципальна
служба [59, c. 16-18].
Наведений науковий підхід щодо визначення публічної служби, її видів
дозволяє вказати про наявність особливостей публічної служби як такої, що
пов`язана із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
При цьому привертає увагу виділення політичної служби, яке презентоване
вченими у 2011 році.
Звернення до дисертаційних робіт, підготовлений протягом останніх
двох років дозволяє виділити кандидатську дисертацію В.В. Васильківської,
присвяченої

проблемам

правового

регулювання

статусу

державного

службовця в Україні [31]. Аналізуючи стан наукових досліджень правового
регулювання статусу державного службовця, було виділено три блоки
наукових проблем, на вивчення яких спрямовано історіографічний пошук із
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цієї проблематики: державна служба як сфера правового регулювання
статусу державного службовця; державний службовець як суб’єкт державної
служби; правовий статус державного службовця [31, с. 11].
У межах виділених блоків наукових проблем, дослідниця звертається
до напрацювань В.Б. Авер’янова [3; 46],

Л.Р. Білої-Тіунової [27], Ю.П.

Битяка [26], С.Д. Дубенка [48], М.І. Іншина [57], С.В. Ківалова [58; 59; 60, с.
348-354], О.В. Петришина [84],

В.М. Шаповала [188] та ін. Критичний

аналіз робіт виділених В.В. Васильківською, дозволив зазначити про
відсутність єдиного, усталеного підходу до визначення цієї категорії.
Дослідниця пропонує погодитись із запропонованою Л.Р. Білою-Тіуновою
точкою зору, відповідно до якої слід виокремити широке і вузьке розуміння
поняття «публічна служба»: широке розуміння – державна політична служба
(президентська, депутатська, урядова), державна служба (адміністративна,
спеціалізована, мілітаризована), суддівська служба, служба в органах
місцевого

самоврядування;

вузьке

розуміння

–

державна

служба

(адміністративна, спеціалізована, мілітаризована) і служба в органах
місцевого самоврядування [27, с. 57-70; 31, с. 11-13].
В.В. Васильківська пропонує визначити поняття «сфера державної
служби» у контексті правового регулювання статусу державного службовця
як систему правових, інституційних та організаційних засад реалізації права
на державну службу; здійснювати характеристику державної служби як
сфери правового регулювання статусу державного службовця у частині
інституційного (система державних органів правового регулювання статусу
державного

службовця),

функціонального

(правові,

організаційні,

економічні засади статусу державного службовця) і структурного (сукупність
видів державної служби: адміністративна, спеціалізована і мілітаризована)
аспектів [31, с. 8].
Наведені наукові положення свідчать про потужний доробок вчених,
присвячений переважно питанням сутності державної служби, особливостей
державно-службових відносин. Проблематика публічної служби є достатньо
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широкою і складною, оскільки стосується усіх категорій службовців,
діяльність яких на посадах пов’язана із виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування.
До наступної групи наукових досліджень віднесено роботи, присвячені
розкриттю сутності і змісту публічно-правових спорів.
У фундаментальній науковій роботі «Правова система України: історія,
стан та перспективи», том 2 «Методологічні та історико-тематичні проблеми
формування і розвитку правової системи України» (2008 р.) академік А.О.
Селіванов підкреслює ширший, закріплений законодавством зміст цього
терміну, погоджуючись при цьому із думкою В.Б. Авер`янова про
неоднозначність відповіді на питання щодо розгляду за правилами КАС
України усіх публічно-правових спорів за участю будь-якого державного
органу, його посадової особи [91, с. 379].
Н.Є. Хлобороб у своїй кандидатській дисертації уперше здійснює
періодизацію історії розвиту вітчизняної наукової думки щодо дослідження
правових спорів у публічно-правових відносинах та виділяє три групи
досліджень: 1) наукові дослідження кінця XIX – початку XX ст. (до 1917 р.);
2) наукові

дослідження

радянського

періоду

(1917–1991);

3) наукові

дослідження новітнього часу (від 1991 р.). Дослідниця також виокремлює
ознаки публічно-правового спору, що характеризують його як вид правового
спору, зокрема зауважено, що публічно-правовий спір: 1) має свою правову
основу – гарантовану законом можливість захисту прав, свобод та інтересів
особи; 2) виникає лише з юридично значущих дій його суб’єктів;
3) спрямований на захист прав, свобод та інтересів, а також виконання
обов’язків особи; 4) має законодавчо встановлені способи вирішення, проте
вони не позбавляють особу можливості звернутись до альтернативних [171,
с. 6]. Вчена пропонує

критерії розмежування публічно-правових та

приватно-правових спорів, якими виступають суб’єкти, зміст спірних
правовідносин, предмет й підстави спору [171, с. 6-7]
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Наведені наукові положення, сформульовані Н.Є. Хлібороб у 2012
році, виходять з критичного аналізу існуючих напрацювань.
Так,

Г.Й.

Ткач

доводила

доцільність

запровадження

терміну

«адміністративно-правовий спір», який є вужчим за змістом, порівняно із
терміном «публічно-правовий спір». Адміністративно-правовим названо
тільки

той

спір,

який

вирішується

у

порядку

реалізації

судової

адміністративної юрисдикції [161]. Суголосною з цією науковою позицією є
підхід Л.В. Бринцевої, яка доповнює ознаки адміністративно-правового
спору, підкреслюючи обов’язкову участь у ньому суб’єкта владних
повноважень, існуючий публічний інтерес та виникнення за ініціативою
приватної особи [29, с. 84]. Привертає увагу визначення адміністративноправового спору через певний вид юридичного конфлікту в управлінських
правовідносинах [29, с. 5].
Прихильником запровадження терміну «адміністративно-правовий
спір» (раніше за Л.В. Бринцеву) як такий, що виникає у сфері державного
управління (у широкому смислі) або у межах адміністративно-правових
відносин (у вузькому значенні) можна назвати В.А. Сьоміну. Вказуючи про
конфліктний характер адміністративно-правового спору, вчена, порівняно із
попередніми

науковими

підходами,

доповнює

авторські

теоретичні

положення врахуванням способів вирішення таких спорів та існуванням
спеціальних процедур вирішення [85; 155].
Пізніше узагальнення наукових підходів щодо визначення сутності
публічно-правових спорів спробує здійснити А.Борко. В. Татьков наводить
його підхід, за яким виділяються дві основні ознаки публічно-правового
спору як предмету судової адміністративної юрисдикції: його характер, що
дозволяє

відмежувати

судовий

адміністративний

процес

від

інших

юрисдикційних процесів та публічно-правову природу, про яку свідчить
публічний інтерес, що присутній у спорі [156].
Наукова думка представлена дослідженнями, присвяченими публічноправовому спору. Щоправда серед вчених немає принципових суперечностей
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щодо визначення такого спору як юридичного конфлікту. Зокрема, такий
підхід презентує Н.Б. Писаренко, вказуючи про сферу його виникнення –
публічне управління [86, с. 54].
На дисертаційному рівні проблемні питання розгляду публічноправових спорів адміністративними судами аналізували О. А. Веденяпін [32],
Гладка Н. М. [39], В. В. Горбалінський [41], М. Г. Кобілянський [61], О.С.
Луніна [73], О. В. Рой [139], К. О. Тимошенко [160], Н. Є. Хлібороб [171],
А. В. Хоменко [173] та інші дослідники.
Так, К.О. Тимошенко формулює важливі і перспективні положення
щодо

сутності

публічно-правових

спорів

як

предмету

юрисдикції

адміністративних судів. Такі спори повинні бути мати правозахисний
характер у публічно-правовій сфері і стосуватись захисту від порушень прав,
свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері
публічно-правових відносин з боку органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів
при здійсненні ними публічно-владних повноважень. Авторка пропонує
визначення

публічно-правового

спору

«як

протиріччя

(юридичного

конфлікту) між суб’єктами публічно-правових відносин, предметом якого є
протиправна поведінка (рішення, дії, бездіяльність) суб’єкта владних
повноважень, а підставою – факт порушення названим суб’єктом прав,
свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб або факт
незаконного

втручання

в

компетенцію

іншого

суб’єкта

владних

повноважень» [160, с. 5]. Вчена також пропонує авторське визначення
публічного інтересу «під яким розуміється відображений у законі комплекс
обумовлених об’єктивною дійсністю потреб соціально-політичної (держава)
чи соціальної (народ, територіальна громада) спільноти, зафіксований у
компетенції органів державної влади, органів місцевого самоврядування та
спрямований на досягнення благ, які мають загальносуспільну вагу» [160,
с. 5].
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Наведені наукові положення, обґрунтовані К.О. Тимошенко, не
беззаперечні. Так, виходячи зі змісту запропонованого визначення публічноправового спору, його складно відмежувати від делікту, а формулювання
поняття публічного інтересу на основі також загального поняття «потреби»
свідчить про необхідність подальших наукових розвідок. Разом з тим,
авторські надбання К.О. Тимошенко, безумовно, є внеском у розвиток
наукової думки щодо сутності публічно-правових спорів як предмету
юрисдикції адміністративних судів.
Отже, наукова думка щодо сутності спірних правовідносин у публічноправовій сфері, розв’язання яких здійснюється у порядку реалізації судової
адміністративної юрисдикції представлена надбаннями, в яких доводиться
доцільність виділення адміністративно-правових спорів або публічноправових спорів. У першому випадку вчені підкреслюють у такому понятті
сферу виникнення спірних правовідносин – адміністративно-правову. У
другому випадку, коли обґрунтовано поняття публічно-правового спору,
вчені виходять з публічно-правової природи спірних правовідносин. Вчені
єдині у визначенні такого спору (адміністративно-правового чи публічноправового) як юридичного конфлікту, а також у визнанні обов’язковим
учасником такого спору органу державної влади, органу місцевого
самоврядування як суб’єктів, наділених владними повноваженнями. Слід
підкреслити, що спори управлінського характеру можуть виникнути і поза
межами адміністративно-правових відносин, проте мати публічно-правову
природу, а тому потребувати особливого порядку вирішення. Саме тому
вдається доцільним застосування терміну «публічно-правовий спір», однак із
уточненням існуючих теоретико-правових положень і подальшим пошуком
універсальної формули, що має відображати його сутність і зміст.
Виділяючи

останню

групу

наукових

досліджень,

присвячених

проблемам правового регулювання розгляду і вирішення публічно-правових
спорів у сфері державно-службових відносин, слід зауважити про їх, на жаль,
поодинокий характер. Так, на монографічному рівні та рівні дисертаційних
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досліджень спірні правовідносини у сфері державної служби були піддані
аналізу М.І. Цурканом, В.Ю. Поплавським
Так, М.І. Цуркан, підкреслюючи зв'язок спорів щодо публічної служби
із владними управлінськими функціями та місцевим самоврядуванням,
вказував про їх публічно-правовий характер та конфліктність (суперечність)
у відносинах щодо вступу на публічну службу, її проходження та
припинення [177, с. 135-136].
В.Ю. Поплавський називає публічно-правовий спір у сфері державнослужбових відносин різновидом юридичного конфлікту, зазначає про
предмет такого конфлікту – законність поведінки у державно-службових
відносинах, а також про спосіб його вирішення шляхом реалізації права на
звернення до адміністративного суду [88, с. 57].
Необхідність подальшого наукового аналізу проблеми визначення
сутності публічно-правових спорів у сфері державно-службових відносин
обумовлена: а) принциповим оновленням процесуального законодавства, в
тому числі – прийняттям нової редакції КАС України, де уведено нові,
порівняно із діючою раніше редакцією, процедури судового розгляду та
запроваджено

інші

новели,

спрямовані

на

гармонізацію

правил

адміністративного, господарського, цивільного судочинства із збереженням
специфіки кожної форми здійснення правосуддя; б) спрямованістю робіт
вчених переважно на процедурний аспект вирішення публічно-правових
спорів у цій сфері, що, за умови новацій процесуального законодавства,
певною мірою, втрачають актуальність.
Практика розгляду публічно-правових спорів, що виникають з відносин
державної служби свідчить про наявність численних проблем, що стосуються
зокрема: визначення юрисдикції окремих категорій зазначених спорів [167],
належного визначення позивача у них та інших окремих питань [193; 194].
Причому щодо окремих питань наявні неоднакові позиції судів вищих
інстанцій.
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Так, вирішуючи питання про ознаки управлінського характеру функцій,
що

виконуються

суб’єктом

владних

повноважень

у

конкретних

правовідносинах, Пленумом Вищого адміністративного суду України було
висловлено позицію, згідно з якою такий характер притаманний діяльності
усіх суб’єктів владних повноважень, які діють в межах завдань, покладених
на них Конституцією чи законами України [121]. Тобто фактично, реалізація
будь-яких повноважень, якщо вона ґрунтується на приписах законодавства,
що регламентує діяльність відповідного суб’єкта, має розглядатись як така,
що має управлінський характер. Отже, ознакою управлінського характеру
фактично

визначається

легітимність

повноважень,

що

реалізуються.

Натомість Верховний Суд висловив позицію щодо наступних ознак
управлінського характеру реалізації відповідних повноважень: регуляторний
характер

відповідних

повноважень;

наявність

прямої

вказівки

про

управлінський характер його діяльності у положенні (іншому нормативноправовому акті), що регламентує діяльність відповідного суб’єкта [43].
Зазначене питання має прямий зв’язок із вирішенням питання щодо
юрисдикції конкретного публічно-правового спору – адміністративна чи
юрисдикція загального суду.
Вироблення теоретичного підґрунтя стосовно уточнення змісту терміну
«управлінський» у наведеному контексті має базуватись на існуючих
концепціях публічного адміністрування, встановленні співвідношення між
термінами «управління» та «адміністрування».
Вдосконалення судової практики вирішення відповідних спорів
безпосередньо пов’язане із формуванням належного теоретичного підґрунтя,
основою якого виступає поняття публічно-правового спору.
Отже, актуальним є визначення специфічних ознак публічно-правових
спорів у сфері державно-службових відносин як предмету юрисдикції
адміністративних судів на основі опрацювання сучасних концепцій
публічного адміністрування, обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення
чинного законодавства та практики його застосування при їх вирішенні.
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Л.М. Кошелева вказує на визначення публічного адміністрування, що
подане в Енциклопедичному словнику з державного управління: це є теорія
та практика державного управління, яка характеризується реалізацією
адміністративних процедур шляхом публічної діяльності, застосування
інструментів

демократичного

врядування,

упорядкування

суспільної

діяльності та надання адміністративних послуг як засобу реалізації прав та
свобод громадян, а також зазначено, що в Україні воно набуло офіційного
визнання як освітня спеціальність [69, с. 14; 152, с. 605]. З наведеного
визначення можна дійти висновків щодо визначальних ознак публічного
адміністрування: мета – впорядкування суспільної діяльності, специфічні
засоби здійснення, зумовлені публічним характером такої діяльності.
Дослідниця вказує на виділення у сучасній теорії державного
управління

трьох

адміністрування

за

теоретичних
критеріями

підходів
засобів

до

визначення

впливу:

публічного

ринково-ліберальний

(інноваційність засобів його здійснення, орієнтація на засоби регулювання
ринкових відносин при його здійсненні; питання забезпечення реалізації
інтересів учасників певної системи має другорядне значення); ліберальнокомунітаристський (реалізується в межах концепції політичних систем;
передбачає договірні засоби взаємовідносин між учасниками); демократичне
громадянство (базовими принципами при обранні засобів впливу є: загальна
цілісність політики, що проводиться; активна участь громадян у публічному
адмініструванні; оптимальне поєднання централізації та децентралізації;
прозорий характер управління; значна вага норм етики при прийнятті рішень;
гнучкість публічної адміністрації відповідно до запиту, що ставить
сьогодення перед методами та засобами управління [69, с. 14; 197, с. 5-6; ].
Положення, що наводяться Л.М. Кошелевою не суперечать усталеному у
доктрині публічного права поняттю «управління», зокрема щодо його
об’єкта: збереження структури конкретної системи, її впорядкування на
основі закономірностей її функціонування. Щодо соціального управління
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однією з основних відається організуюча функція, що спрямована на,
зокрема, організацію влади [34, с. 947].
Застосовуючи зазначені положення до проблематики цієї статті,
можливо вказати, що вчені виділяють усталеною таку ознаку управління, як
організаційний, впорядковуючий характер відповідної діяльності. Разом із
тим, вирішення поставленого щодо цієї статті завдання передбачає
застосування не цілеорієнтованого наукового підходу, а врахування об’єкту
впливу публічного управління. У цьому зв’язку необхідно вказати на наукові
напрацювання

В.Б.

Аверянова,

який,

характеризуючи

предмет

адміністративного права наголошував на спрямованості адміністративноправового регулювання: забезпечення організації та впорядкованості дій
складових системи публічного управління, створення умов для реалізації
прав і свобод громадян [9, с. 109].
Виходячи з наведеного наукового підходу, можливо виділити два
об’єкти впливу публічного управління: організація або система суспільних
відносин у певній сфері та її розвиток; забезпечення актуальності зазначеної
системи на певному історичному періоді розвитку суспільства. Зазначене
утворює методологічні основи для визначення сутності управлінського
характеру діяльності суб’єкта публічної влади як сторони публічноправового спору, а також – предмету публічно-правового спору як предмету
юрисдикції адміністративних судів.
Враховуючи наведене, основною ознакою публічно-правового спору у
сфері державно-службових відносин має визнаватись сфера їх виникнення:
правовідносини, спрямовані на розвиток системи публічної служби, або ж на
підтримання її в актуальному стані. У зв’язку із наведеним, рішення про
затвердження зокрема, штатного розпису певного органу влади без сумнівів
має визнаватись таким, спори щодо якого підлягають вирішенню в порядку
адміністративного судочинства, оскільки вони безпосередньо стосуються
організації відповідного органу влади. А такі рішення, як наприклад, щодо
припинення державної служби щодо конкретного державного службовця, або
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накладення на нього дисциплінарного стягнення, хоча й не мають
безпосереднього організаційного значення, втім є

спрямованими на

підтримання організації управління, оскільки від виконання відповідних
функцій усувається особа, яка не відповідає вимогам закону.
Зазначене надає підстави для формування окремих рекомендацій щодо
вирішення судами досліджуваних видів спорів. Зокрема, необхідно визнати
юрисдикцію адміністративного суду стосовно спорів за позовами осіб, які
працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування на підставі
контракту, якщо виконувана ними робота полягає у виконанні завдань та
функцій держави. Предметом таких позовів виступає, як правило,
поновлення на роботі, виплату заробітної плати за час вимушеного прогулу.
Такий висновок зумовлений значенням рішення про звільнення відповідних
осіб – такі рішення спрямовані на підтримання в актуальному стані системи
державного управління, оскільки усувають можливість виконання завдань і
функцій держави особами, які не відповідають вимогам закону. Необхідно
вказати, що судова практика на сьогодні йде за протилежним підходом,
відповідно до якого такі справи не мають входити до юрисдикції
адміністративних судів [167].
Іншою рекомендацією, що випливає з зазначених положень, необхідно
вказати внесення змін до чинного КАС України в напрямі уточнення
визначення

публічно-правового

спору

як

предмету

юрисдикції

адміністративного суду.
Необхідно визнати, що особливості визначення усіх публічно-правових
спорів, їх управлінський характер виходить за межі цього дослідження, а
отже, неможливим є обґрунтування внесення змін щодо закріплення
загальної категорії «публічно-правовий спір».
З

огляду

на

викладене,

з

метою

закріплення

публічного

адміністрування як обов’язкового предмету державно-службових відносин,
спори з яких підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства,
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необхідно доповнити частину статті КАС України пунктом 2-1, який
викласти в наступній редакції:
«публічно-правовий спір у сфері публічної-служби – спір, у якому хоча
б одна сторона здійснює функції, спрямовані на організацію системи
публічної служби або підтримання її в актуальному стані (публічно-владні
управлінські функції), у тому числі на виконання делегованих повноважень, і
спір виник у зв'язку із виконанням або невиконанням такою стороною
зазначених функцій».
Таким чином, визначальною ознакою публічно-правового спору у
сфері

державно-службових

адміністративного

суду

має

відносин

як

визнаватись

предмету
сфера

їх

юрисдикції
виникнення:

правовідносини, спрямовані на розвиток системи публічної служби, або ж на
підтримання її в актуальному стані. Такий висновок випливає з наукового
підходу щодо виділення двох об’єктів впливу, що здійснюється при
публічному адмініструванні: організація або система суспільних відносин у
певній сфері та її розвиток; забезпечення актуальності зазначеної системи на
певному історичному періоді розвитку суспільства.
Становлення адміністративної юстиції на території України пройшло
непростий шлях розвитку, одним з виявив чого є повне заперечення
актуальності цієї тематики у період Радянської України [81, с. 13-14].
Водночас, необхідно вказати, що вже починаючи з кінця 1980-х років у
законодавство, в тому числі процесуальне, почались вноситись масштабні
зміни, спрямовані на закріплення механізмів захисту особи від незаконних
рішень, дій, бездіяльності суб’єкта публічної влади. Зокрема, Цивільний
процесуальний кодекс України було доповнено главою 31-А «Скарги на
рішення, дії або бездіяльність органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, посадових і службових осіб» [175]. За часів незалежної
України у цьому аспекті необхідно відмітити положення статті 55
Конституції України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (далі – Конституція
України) [67] щодо права особи оскаржити рішення, дії, бездіяльність
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суб’єкта публічної влади, а також утворення системи спеціалізованих судів
щодо розгляду таких скарг – адміністративних судів [134]. Розвиток системи
адміністративної юстиції виявився, крім того, у подальшому вдосконаленні
системи адміністративних судів та позасудових гарантій права на захист від
незаконних рішень, дій, бездіяльності суб’єкта публічної влади [81, с. 16-20;
133]. Статистичні дані розгляду справ адміністративними судами, порівняння
їх із статистикою судової діяльності загалом свідчить про затребуваність
сьогодні інституту адміністративної юстиції. Так, станом на липень 2019 р. у
Єдиному державному реєстрі судових рішень міститься більше як 1,5 млн.
матеріалів справ, що розглянуті в порядку адміністративного судочинства
починаючи з 01 січня 2018 р. та по липень 2019 р. [50]. Усе наведене
зумовило значний науковий інтерес, який спостерігається сьогодні стосовно
проблематики адміністративної юстиції загалом та такої важливої її
складової, як захист права особи на державну службу Таким чином, наукова
проблема захисту прав шляхом вирішення публічно-правових спорів у сфері
державно-службових відносин у своєму сучасному вигляді сформувалась із
становленням в Україні інституту адміністративної юстиції.
Характеристика сутності публічно-правового спору у сфері державнослужбових відносин передбачає необхідність звернення до відповідних
наукових напрацювань. Необхідно вказати про поступовість утворення
сучасної наукової думки стосовно сутності таких спорів, їх елементів тощо.
Так, у 2009 році П.В. Вовк вказує на наступні ознаки публічно-правового
спору: наявність адміністративно-правового елемента (адміністративноправова норма); спосіб завершення (прийняття рішення у справі) [35, с. 109].
Не оспорюючи положень вченого по суті, можливо вказати, що на сьогодні
«адміністративно-правовий
зазначеного

спору, як

елемент»

охоплюється

підстава, а спосіб

таким

завершення

елементом
характеризує

процесуальну форму вирішення спору, а не власне такий спір. Втім, слід
повністю погодитись із вченим стосовно визначення юридичного конфлікту
категорією, що характеризує сутність публічно-правового спору [35, с. 109].
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Адже, саме існування конфлікту, в якому як мінімум одна з сторін вважає
свої права порушеними є невідємною умовою віднесення такої справи до
юрисдикції адміністративного суду.
Іншою

сутнісною

складовою

досліджуваних

спорів

є

правові

відносини, з яких вони виникають – державно-службові відносини. Аналіз
актуальних положень КАС України дозволяє визначити критерії віднесення
спорі, що виникають з зазначених відносин, до юрисдикції адміністративних
судів.

Такими

конкретного

критеріями

рішення,

дії,

можливо

визначити

бездіяльності

суб’єкта

зокрема:

наявність

публічної

влади,

специфічний характер функцій, що виконуються таким суб’єктом в межах
спірних правовідносин тощо (п. 2 ч. 1 ст. 4 КАС України). У філософському
вимірі категорія «сутність» позначає ту частину явища, предмета, процесу,
що надає йому самостійного характеру, охоплює собою перелік найбільш
істотних властивостей такого явища, предмета, процесу [169, с. 444]. З
наведеного можна зробити висновок, що сутність публічно-правового спору
полягає у конфліктному стані спірних правовідносин державної служби та
виражається у критеріях віднесення конкретних державно-службових
відносин до юрисдикції адміністративного суду.
Ґрунтовний аналіз ознак публічно-правового спору, що виникає з
відносин публічної служби здійснює М.І. Цуркан. Вчений виділяє наступні
ознаки зазначених спорів: вирішення таких спорів є одним з напрямів
державного управління у широкому сенсі; мають адміністративно-правовий
характер (за винятком окремих категорій спорів); вирішення їх спрямоване
на забезпечення законності та прав особи у сфері публічної служби (за
винятком окремих категорій спорів); спеціальний правовий статус сторін
такого спору [177, с. 134-135]. Не оспорюючи ґрунтовності та наукової
значимості висновків вченого, необхідно вказати на можливість на уточнення
окремих з них. Вказане стосується, зокрема, першої ознаки щодо здійснення
державного управління у широкому сенсі. Таке управління, на сьогодні,
розуміється зокрема як організуюча діяльність держави [34, с. 947]. Ознаку,
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визначену М.І. Цурканом можна доповнити за рахунок додаткової
характеристики відповідної діяльності. За таких обставин її можна
характеризувати як таку, що спрямована на збереження або розвиток
існуючої системи державної служби.
Таким

чином,

аналіз

положень

чинного

адміністративного

процесуального законодавства, а також законодавства про державну службу,
а також сучасної доктрини адміністративної юстиції, дозволяє віднести до
таких критеріїв, окрім наведених: виникнення з них спору як обов’язкової
умови віднесення їх до спірної судової юрисдикції; такі спори виникають
стосовно передбачених законом питань державної служби; адміністративний
характер прав та обов’язків, що складають їх предмет; права як мінімум
однієї сторони таких відносин перебувають у стані порушення; обов’язковою
стороною правовідношення є суб’єкт владних повноважень, що виконує
владні управлінські функції у такому правовідношенні. Сутність публічноправового спору полягає у конфліктному стані спірних правовідносин
державної служби та виражається у критеріях віднесення конкретних
державно-службових відносин до юрисдикції адміністративного суду.
Такими критеріями визначено: виникнення з них спору як обов’язкової
умови віднесення їх до спірної судової юрисдикції; такі спори виникають
стосовно передбачених законом питань державної служби; адміністративний
характер прав та обов’язків, що складають їх предмет; права як мінімум
однієї сторони таких відносин перебувають у стані порушення; обов’язковою
стороною правовідношення є суб’єкт владних повноважень, що виконує
владні управлінські функції у такому правовідношенні
Ефективність розгляду досліджуваних публічно-правових спорів є
запорукою реального захисту права особи на державну службу. У зв’язку із
наведеним

чинне

законодавство

надає

можливість

альтернативного

використання зазначених способів. Так, відповідно до положень ст. 11
Закону України «Про державну службу» передбачається два основні способи
захисту: звернення до суду та позасудовий порядок вирішення таких спорів.
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Відповідно до ч. 2 ст. 122 КАС України встановлюється загальний
шестимісячний строк для звернення до адміністративного суду. Законом
«Про державну службу» та іншими актами у цій сфері не встановлюється
спеціальних строків звернення. Початком перебігу строку є день, коли особа
дізналась або повинна була дізнатись про порушення свого права.
Відомий вчений у галузі цивільного процесуального права Є.О.
Нефедьєв, характеризуючи призначення судового способу захисту прав
зазначав, що такий спосіб вичерпується констатацією судом відповідності чи
не відповідності закону поведінки протилежної сторони, що стала предметом
оскарження [77, с. 10]. Зазначене положення можна визнати справедливим і
щодо адміністративного судочинства в частині розгляду публічно-правових
спорів у сфері державно-службових відносин.
Загальновизнаною є теза, що судовий спосіб захисту порушеного права
є пріоритетним як за рівнем юридичної сили рішень суду порівняно із
рішеннями інших суб’єктів захисту прав, так і за розвитком гарантій прав
особи, яка звертається за судовим захистом, засобів встановлення істини у
справі та забезпечення справедливого та неупередженого розгляду. Вказане
справедливе й стосовно захисту права особи на державну службу. Водночас,
історичний досвід застосування адміністративної судової юстиції на
території сучасної України свідчить про інтенсифікацію її розвитку
переважно у період набуття Україною незалежності.
Отже, класифікація способів вирішення досліджуваних спорів за
критерієм суб’єкта вирішення та виділено дві їх групи: судові та позасудові.
Перша група включає розгляд зазначених спорів адміністративними судами.
Обґрунтовано необхідність віднесення до цієї групи діяльності судів
загальної юрисдикції як способу вирішення окремих категорій публічноправових спорів, що виникають з державно-службових відносин.
Позасудовими способами вирішення публічно-правових спорів, що
виникають з державно-службових відносин необхідно визначити: 1) розгляд
скарги державного службовця вищими органами та посадовими особами в
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межах системи державної служби; 2) застосування медіації як не
забороненого законом способу вирішення зазначених спорів, окрім випадків,
коли застосування такого способу виключається за видом державної служби
(наприклад, військова служба) чи конкретними обставинами (наприклад, в
умовах воєнного стану). Ініціатива щодо застосування медіації має виходити
від суб’єкта прийняття спірного управлінського рішення
Умовою досягнення ефективності у застосуванні способів вирішення
досліджуваних спорів є врахування співвідношення статусу державного
службовця із загальним статусом людини, передусім у правотворчій
діяльності. У зв’язку із цим необхідно посилити гарантії судового способу
захисту прав державного службовця, зокрема – адміністративним судом, в
напрямі збільшення його доступності. Разом з тим, доцільним убачається
запровадження обов’язкового досудового врегулювання зазначених спорів на
рівні керівника державної служби, або суб’єкта призначення, визначеного
законом (для посад державної служби категорії «А»). У разі неотримання
відповіді або отримання негативної відповіді державний службовець має
право оскаржити відповідне рішення до суду. Зазначене сприятиме усуненню
неоднакової

практики

застосування

судами

відповідних

положень

законодавства про державну службу. З метою закріплення обов’язкового
характеру досудового порядку врегулювання публічно-правового спору у
сфері державно-службових відносин необхідно внести зміни до частини 4
статті 11 Закону «Про державну службу», доповнивши її словами «, або із
позовом до суду»

1.2. Зміст державно-службових відносин та спірні відносини у їх
межах, що набувають ознаки публічно-правового спору
Спори, що виникають у зв’язку із прийняттям на публічну службу,
звільненням, проходженням публічної служби, займають чільне місце у
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національній судовій практиці. Так, тільки адміністративними судами
касаційної інстанції починаючи з 2008 року і по сьогоднішній день було
розглянуто більше 600 судових справ із прийняттям рішення за результатами
розгляду справи. Одним з актуальних питань, що виникає при розгляді таких
судових справ є питання визначення юрисдикції адміністративних судів
щодо їх вирішення. Зокрема, Кодексом адміністративного судочинства
України від 06.07.2005 р. № 2747-IV (далі – КАС України) [63] передбачено
поширення юрисдикції адміністративних судів на спори, що виникають з
відносин публічної служби, якою визначено, фактично, діяльність суб’єктів
державної або муніципальної влади (їх посадових осіб). Втім, окремі
відносини щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження,
звільнення з публічної служби не отримують однозначної оцінки як справи
адміністративної юрисдикції. Так, у 2017 р. Львівським апеляційним
адміністративним судом видані результати узагальнення щодо виявлення
проблем, які виникають під час застосування положень Закону «Про
державну службу», іншого спеціального законодавства, що регулює питання
прийняття громадян на публічну службу, її проходження та звільнення із
публічної служби, в якому відмічається проблемний характер справ щодо
визначення юрисдикції відповідних справ у випадках, коли особи не
перебували на публічній службі, а працювали на підставі контракту [167].
Питання юрисдикції зазначених спорів традиційно є одним з найбільш
дискусійних. Так, у правовій позиції у справі від 14.11.2018 р. №
757/70264/17-ц Верховним Судом було вказано про адміністративну
юрисдикцію спорів у сфері публічної служби незалежно від виконання
відповідним органом владних управлінських функцій у відносинах із
державним службовцем [194]. Цим же Судом 27.02.2019 р. у справі №
815/6096/17 зазначену позицію уточнено та вказано, про неналежність до
адміністративної юрисдикції трудових спорів: а) керівників та інших
працівників державних і комунальних підприємств, установ та організацій; б)
працівників, які працюють за трудовим договором у державних органах і
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органах місцевого самоврядування; в) працівників бюджетних установ та
інше [110].
Вирішення вказаних та деяких інших пов’язаних ними проблемних
питань безпосередньо залежить від визначення кола правовідносин, що
виникають у сфері публічної служби та входять до предмету публічноправового спору, що виникає з відносин публічної служби.
Звернення

до

наукових

досліджень

свідчить

про

недостатню

опрацьованість зазначених питань. Так, не отримали належної уваги у
юридичній літературі питання юрисдикції спорів, що виникають з відносин
патронатної служби, окремі випадки проходження особою публічної служби
у складі юридичної особи публічного права, створеної органом влади, та
деякі інші. Отже, проблематика цієї статті має не тільки практичне, але й
важливе теоретичне значення.
Серед останніх наукових досліджень найближчою тематикою слід
вказати напрацювання, присвячені тематиці визначення сутності, ознак
державно-службових відносин (С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова [59], М.І.
Іншин [56]). Втім зазначені дослідники не приділили достатньої уваги
визначенню юрисдикції публічно-правових спорів, що виникають з таких
відносин. Іншою максимально наближеною тематикою слід вказати
опрацювання категорії «публічна служба». В цьому контексті слід вказати на
напрацювання О.В. Петрішина [84; 137], Ю.П. Битяка [26], О.О. Кравченко
[70], Є.С. Черноног [180] та інших.
Таким чином, актуальним є визначення кола державно-службових
відносин як предмета публічно-правового спору, вироблення на цій основі
окремих пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства та практики
його застосування. Досягнення цієї мети передбачає врахування теоретичних
положень науковців щодо сутності та ознак відносин державної служби.
Втім, вжиття на сьогоднішній день законодавцем поняття «публічна служба»,
а не «державна служба» зумовлює необхідність розмежування цих понять.
Адже, поняття «державна служба» можна вважати вихідним стосовно
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з’ясування сутності державно-службових відносин як предмету юрисдикції
адміністративних судів.
Відповідно до положень п. 17 ч. 1 ст. 4 КАС України, ключовими
ознаками публічної служби можна визначити зокрема, наступні: суб’єктом
здійснення є особа, яка займає певну посаду; входження посади до структури
органів державної або муніципальної влади. Окремими випадками публічної
служби є діяльність на державних політичних посадах та патронатну служба
в державних органах.
О.В. Петрішин визначає, з-поміж інших, таку ознаку публічної служби,
як спрямованість на обслуговування «чужих» інтересів; зайняття посад у
органах і організаціях [137, с. 11].
З положень чинного Закону України «Про державну службу» від
10.12.2015 р. № 889-VIII (далі – Закон «Про державну службу») [104]
випливає, серед інших, така ознака державної служби, як спрямованість на
виконання завдань і функцій держави. Щодо ж служби в органах місцевого
самоврядування, то однією

з визначальних ознак цієї служби є

спрямованість її на реалізацію територіальною громадою свого права на
місцеве самоврядування [130].
З наведених положень випливає висновок щодо широкого характеру
публічної служби, об’єднання нею як державної служби, так і служби в
органах місцевого самоврядування. З огляду на вихід за межі цього
дослідження, у подальшому необхідно зосередитись на категорії державної
служби.
В юридичній літературі наводять наступні ознаки відносин державної
служби: врегулювання виключно актами законодавства; ієрархічність; є
публічно-правовими з своєю природою; змістом є права та обов’язки
державного службовця; об’єкт – забезпечення виконання завдань і функцій
держави; державний службовець є обов’язковою стороною цих відносин.
Поряд із цим вказується на притаманність цим відносинам й інших ознак, що
характеризують адміністративно-правові відносини [59, с. 47-49].
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Завершуючи огляд загальних ознак державно-службових відносин як
предмету юрисдикції адміністративного суду, необхідно вказати на їх ознаку,
що становить визначальний критерій щодо подальшого розгляду їх як
предмету публічно-правового спору – їх конфліктний характер.
Забезпечення спрямованості державної служби на виконання функції
«служіння народу» потребує побудови науково-обґрунтованої моделі із
врахуванням

усіх

чинників

соціального,

правового,

політичного,

економічного характеру. Застосування такого комплексного підходу до
праворозуміння місця і ролі державної служби у суспільстві обумовлює
пріоритет досліджень, присвячених сутності державно-службових відносин,
розкриття їх змісту з позицій наявності властивості їх конфліктності як
джерела та умови функціонування і подальшого розвитку.
Звернення до наукових публікацій і досліджень, присвячених проблемі
державної служби, розвитку цього інституту адміністративного права
дозволяє виявити потужний науковий доробок вчених, практиків, що
стосується аналізу правової природи, сутності і змісту державно-службових
відносин. Така спрямованість характерна для робіт вітчизняних вчених В.Б.
Авер’янова, Ю.П. Битяка, Л.Р. Білої-Тіунової, С.В. Ківалова, О.В. Петришина
та інших, в яких обґрунтовано доктринальні підвалини сутності державної
служби в Україні і світі. Окремі аспекти зазначеної проблеми знайшли
висвітлення у роботах В.Ю. Поплавського, В.П. Тимощука, М.І. Цуркана,
Ф.М. Школика та інших дослідників. Невичерпність та багатогранність
проблеми сутності державної служби, її соціального та державного значення
обумовлює необхідність подальшого пошуку у цьому напрямку, виявляючи
та розкриваючи нові аспекти цієї проблеми, зокрема – з позицій юридичної
конфліктології. Доцільність і наукове значення саме такого підходу випливає
з соціально-правової природи державно-службових відносин, що об’єктивно
містить потенціал конфліктності. Наявність такого потенціалу визнається
вченими у галузі державного управління, які аналізували проблему
конфліктів у державній службі: Н.Р. Нижник, М.І. Пірен, В.Г. Тимофієв та
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інші. Ґрунтовне дослідження стану наукової розробки проблеми конфліктів у
сфері державного управління провела С.І. Івата.
Звернення до судової практики підкреслює актуальність наукового
аналізу конфліктності державно-службових відносин, причинами яких
можуть бути обумовлені не тільки недоліками чинного законодавства
(прогалинами і колізіями), але й конфліктністю правової природи цих
відносин.
Так, Верховним Судом у мотивувальній частині постанови від 31
жовтня 2018 року у справі N 761/33941/16-ц (провадження N14-375цс18)
вказано на те, що «публічна служба є різновидом трудової діяльності,
відносини публічної служби як окремий різновид трудових відносин існують
на стику двох галузей права - трудового та адміністративного, тому
правовідносини,

пов'язані

з

прийняттям

на

публічну

службу,

її

проходженням та припиненням, регламентуються нормами як трудового, так
і адміністративного законодавства, а спори, які виникають з таких
правовідносин,

підлягають

розгляду

в

порядку

адміністративного

судочинства» [132]. Отже, Верховний Суд звернув увагу на дихотомію
правової природи відносин публічної служби, проте вказано про юрисдикцію
тільки адміністративних судів у відповідній категорії спорів.
Якщо звернутись до узагальнення судової практики адміністративних
судів, то можна вказати про окрему категорію публічно-правових спорів,
наявність якої, серед іншого, обумовила необхідність надання правової
позиції Вищим адміністративним судом України стосовно спору у сфері
надання житла окремим категоріям службовців публічної служби у постанові
Пленуму

від

20.05.2013

№8

[121].

Необхідно

також

вказати

про

інформаційний лист Вищого адміністративного суду України від 26.05.2010
N 753/11/13-10 «Про розв’язання спорів, що виникають з відносин публічної
служби», в якому зазначено про розрізненість, відсутність уніфікованості
законодавства про державну службу.
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Слід виділити ще одну категорію конфліктних правовідносин,
наявність яких у сфері державної служби прямо виділена у чинному
законодавстві – Законі України «Про запобігання корупції» [111]. Вказане
стосується вимоги недопущення конфлікту інтересів – потенційного або
реального.
Властивість конфліктності відносин у сфері державної служби
обумовлена декількома причинами. Насамперед, слід виділити причини
поширення вказаних відносин на ті сфери суспільної діяльності, які
безпосередньо пов’язані із функціонуванням і розвитком держави, її
інститутів. По-друге, ефективна реалізація повноважень державно-владного
характеру потребує дієвих гарантій забезпечення її законності. По-третє,
функціональне призначення державно-владних інститутів потребує зміни
ідеології їх діяльності, визначаючи пріоритет інтересів конкретного
громадянина, що потребує впровадження нових підходів до організації
державної служби. По-четверте, розуміння соціального значення державної
служби визначає необхідність сприйняття державного службовця як
індивідуалізованого суб’єкта із відповідними гарантіями виконання ним
повноважень.
У

контексті

пошуку

причин

конфліктності

у

виділених

правовідносинах доцільно навести напрацювання О.Олешка, який виділяв
такі специфічні для державних органів причини, які лежать в основі
конфліктів на державній службі: пріоритет відомчих або особистих інтересів
під час виконання обов’язків за посадою; відсутність раціональної кадрової
політики, неефективна організація праці державних службовців; низький
рівень

заробітної

плати;

недосконалість

нормативно-правової

бази;

диференціація управлінських ролей; нечіткий розподіл повноважень; відомча
належність, ієрархічна побудова державної служби та інше [78, с. 257].
Аналізуючи сутність причин конфліктності у сфері державної служби,
виділені О.Олешком, можна вказати про те, що дослідник фактично вказав
про недоліки правового регулювання та організації державної служби.
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Дійсно, наявність недоліків може бути джерелом конфліктності, однак
виділену проблему доцільно аналізувати з позицій соціальних витоків
конфліктності

державно-службових

відносин,

розуміючи

об’єктивний

характер властивості конфліктності вказаних відносин. Будучи конфліктними
за своєю правовою природою, державно-службові відносини пов’язані із
діяльністю, яка, у свою чергу, породжує конфлікти. Вказане визначає
доцільність виділення «внутрішньої» і «зовнішньої» сторони конфліктності у
вказаній сфері. «Внутрішня» сторона конфліктності відображає відповідну
характеристику (властивість) державно-службових відносин у їх межах, а
«зовнішня» - поза межами цих відносин.
Розкриття змісту властивості конфліктності обумовлює необхідність
звернення до положень юридичної конфліктології щодо сутності конфлікту.
У цьому контексті привертають увагу напрацювання харківської юридичної
школи. Вчені визначають конфлікт як найбільш гострий прояв різноманітних
протиріч, який відображається у протиборстві їх носіїв (сторін). Соціальний
зміст юридичного конфлікту проявляється у його суб’єктній складовій
(певних соціальних групах, індивідах тощо) та меті (реалізація протилежних
інтересів в умовах взаємної протидії) [38, с. 18]. Відповідно конфліктність
державно-службових відносин як властивість означає, що таким відносинам
об’єктивно притаманні протиріччя, що можуть існувати як у межах, так і
поза межами цих відносин. Соціальна природа конфліктності визначає її
безпосередню обумовленість суб’єктним складом державно-службових
відносин та зв’язком із рівнями організації державної служби. Відповідно має
бути визнано існування певної різниці у проявах властивості конфліктності
на різних організаційних рівнях.
Підґрунтям такого підходу є загальновідомі положення про основні
рівні організації соціуму – починаючи з міжособистісного і завершуючи
світовим [28, с. 81]. Зрозуміло, що такий широкий підхід потребує адаптації,
залежно від предмета дослідження, проте дозволяє врахувати специфіку
прояву властивості конфліктності, розкривши її зміст залежно від рівня
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організації державної служби та існування окремих видів державнослужбових відносин. Саме такий підхід випливає з положень правової
доктрини і не суперечить чинному законодавству.
Окремі види державно-службових відносин можна виділяти, виходячи
з розуміння державної служби у значеннях: а) «служби у державі», яка
стосується служби у мілітаризованих формуваннях, органах державної
виконавчої влади та інших органах, які наділені державно-владними
повноваженнями; б) як інституту публічної служби (В.Б. Авер’янов [1; 87,
с. 14]). Виходячи з наведеного підходу, можна вказувати про особливості
конфліктності

державної

служби

у

мілітаризованих

формуваннях

(«зовнішньої» і «внутрішньої») та конфліктності цивільної державної служби
(відповідно також «зовнішньої» і «внутрішньої»).
Характеризуючи зміст властивості конфліктності, слід врахувати думку
С.В. Бобровника стосовно її подвійного значення, що проявляється у
поєднанні позитивних і негативних сторін конфлікту. Вчений визначає такі
ознаки категорії «конфлікт» як: порушення інтересів суб’єктів або
перешкоджання реалізації інтересів; двосторонній характер конфлікту
(наявність домінуючої і підпорядкованої сторони); наявність соціальних
протиріч як передумови виникнення конфлікту; залежність від походження
(еволюційної

або

функціональних

радикальної

особливостей

концепції
(сприяння

конфлікту)
стабілізації

та

змістовно-

суспільства

або

дестабілізація, деструкція); суб`єктивно-об`єктивний характер конфлікту
(суб’єктивна сторона – поведінка суб’єктів, об’єктивна – соціальні
суперечності [28, с. 80] .
Виходячи з положень, сформульованих С.В. Бобровником, можна
вказати про «зовнішню» сторону конфліктності у значенні наявних
соціальних протиріч, які стосуються державної служби певного виду.
На захист вказаної тези можна навести норму ч.4 ст.3 Закону України
«Про військово-цивільні адміністрації», де вказано про їх формування у
населених пунктах з: військовослужбовців, осіб рядового і начальницького
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складу

правоохоронних

органів,

працівників,

які

уклали

з

Антитерористичним центром при Службі безпеки України (у разі утворення
для виконання повноважень відповідних органів у районі проведення
антитерористичної операції) або з Об'єднаним оперативним штабом
Збройних Сил України (у разі утворення для виконання повноважень
відповідних органів у районі здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях) трудовий договір [102].
Наявність «зовнішньої» сторони конфліктності обумовила не тільки
розширення кола тих осіб, які реалізують свої публічно-владні повноваження
у військово-цивільних адміністраціях, але й особливостями проходження
служби вказаними категоріями службовців. Зокрема, такі особливості
стосуються осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів,
щодо яких передбачено відрядження для виконання завдань в інтересах
оборони держави та її безпеки. Такі особи залишаються на відповідній
мілітаризованій службі і не виключаються зі списків особового складу (ч.4
ст.3 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»).
Якщо вказувати про «внутрішню» сторону конфліктності державнослужбових відносин у мілітаризованій державній службі (у широкому
розумінні її змісту як «служіння державі»), то для неї характерні, у першу
чергу, змістовно-функціональні особливості, які обумовлюють порядок
вступу на службу, її проходження, звільнення зі служби, соціальні гарантії.
Проведений аналіз загальних питань характеристики властивості
конфліктності державно-службових відносин у мілітаризованій службі
доводить

необхідність

проведення

подальшого

аналізу

впливу

цієї

властивості на специфіку відповідного виду державної служби.
Визнання особливостей властивості конфліктності залежно від рівня
організації державної служби визначає звернення до норм Закону України
«Про державну службу» [104], які стосуються управління державною
службою. Статтею 12 зазначеного Закону встановлено перелік суб’єктів, які
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становлять систему управління державною службою і розташовані від
вищестоящого до нижчого за рівнем управління: Кабінет Міністрів України;
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері державної служби (Національне агентство з
питань державної служби, статус якого визначено постановою Кабінету
Міністрів України від 01.10.2014 №500 «Про затвердження Положення про
Національне агентство України з питань державної служби» [114]); Комісія з
питань вищого корпусу державної служби та відповідні конкурсні комісії;
керівники державної служби; служби управління персоналом. Принагідно
слід передбачити, що конфліктність державно-службових відносин на рівні
Кабінету Міністрів України буде мати особливості, порівняно із такими
відносинами на інших рівнях системи управління державною службою. Так,
вказуючи про конфліктність на вищому рівні управління державною
службою, можна зазначати про її обумовленість, насамперед, тими
завданнями і функціями, які виконує Кабінет Міністрів України, що
позначається

на

організаційних

питаннях

кадрового

забезпечення,

встановлення відповідних категорій посад державної служби; застосування
заходів дисциплінарного впливу та інші. Конфліктність на виділеному рівні
може проявлятись у протиріччях внутрішнього і зовнішнього характеру.
Стосовно останніх, мова має йти про державно-правові конфлікти, одним із
суб’єктів яких виступає Кабінет Міністрів України.
Таким чином, конфліктність у сфері державно-службових відносин слід
розглядати з позицій їх властивості, яка набуває специфіку залежно від рівня
організації державної служби та виду державно-службових відносин.
Визнання наявності властивості конфліктності державно-службових відносин
обумовлює необхідність виділення «внутрішньої» і «зовнішньої» її сторін,
які розкриваються у взаємозв’язку із межами державно-службових відносин
– усередині них («внутрішня конфліктність») або поза її межами («зовнішня»
конфліктність).
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На сьогодні не склалось вичерпної класифікації державно-службових
відносин. Окремі дослідники виділяють близьку категорію – службовотрудові відносини. З положень, що наводяться вченим, можна вказати на
основну відмінність службово-трудових відносин від державно-службових:
трудовий контракт (контракт) між громадянином та державою України як
підстава їх виникнення [56, с. 336-337]. Втім, зазначене складає тільки один з
окремих випадків державно-службових відносин.
У юридичній літературі відсутня усталена класифікація державнослужбових відносин. При визначенні видів таких відносин як предмету
юрисдикції адміністративних судів необхідно виходити з призначення
наукового методу класифікації: конкретні критерії відображають значні
властивості явища, предмета, процесу [169, с. 129]. Тому з урахуванням
спрямованості цього дослідження, критерії мають враховувати не тільки
правову природу зазначених відносин, але й мають надавати змогу
вирішувати конкретні практичні проблеми, що постають сьогодні перед
правозастосувачем.
Наведені вище ознаки державно-службових відносин, виділені в
юридичній літературі, надають підґрунтя для визначення відповідних
критеріїв. Необхідно вказати про перспективність такого критерія, як об’єкт
державно-службових відносин – виконання державних функцій [59, с. 47-49].
Такий висновок випливає з відомого положення про цільове призначення
явищ, предметів. процесів, що мають штучне походження. Зазначений
критерій відображає мету існування відповідних відносин.
Класифікація державно-службових відносин за їх об’єктом вимагає
відповіді на питання: на забезпечення якої саме діяльності вони спрямовані?
На виконання яких саме завдань та функцій держави спрямована ця
діяльність?
В юридичній літературі виділяють наступний перелік функцій
держави: забезпечення функціонування та розвитку економіки (економічна
функція);

забезпечення

миру

та

стабільності

суспільних

відносин
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(громадська

безпека,

охорона

суверенітету)

–

політична

функція;

забезпечення існування ідеології, культури, функціонування освіти, науки
(ідеологічна функція); підтримання навколишнього природного середовища
(екологічна функція); охорона та захист приватних інтересів (охоронна
функція) [158, с. 73]. Визнаючи основоположний характер зазначеної позиції,
необхідно визнати, що вирішення практичних завдань, зокрема – вироблення
пропозицій

щодо

окреслених

вище

та

інших

проблемних

питань

правозастосовної діяльності, вимагає уточнення його в межах цього
дослідження. Крім того, зазначені функції не складають об’єкта відносин
державної служби, а є об’єктом відповідної діяльності, яка і складає об’єкт
цих відносин. Тому подальшу класифікацію необхідно проводити з
урахуванням виділених у юридичній науці видів державної служби.
Функції держави як критерій класифікації зазначених видів, не дістали
широкої уваги в юридичній літературі. Натомість, дослідники проводять її
систематизацію за такими критеріями, як: 1) організація [53, с. 202-205];
суб’єкт публічної влади, в структурі якого особа проходить службу [195,
с. 47; 21, с. 394-397]. Так, за першим критерієм виділяють цивільну та
мілітаризовану службу [53, с. 202-205].
За другим критерієм виділяється служба: у державних органах; у
юридичних особах публічного права (установах) та органах управління ними.
Окремо необхідно відмітити виділення служби на державних політичних
посадах, альтернативну (невійськову) службу, службу в органах місцевого
самоврядування [195, с. 47].
Класичною вважається служба у державних органах. Її характеристика
зумовлює звернення до наведених вище функцій держави, реалізація яких є її
призначенням. В цьому контексті доцільно навести позицію Л.Р. БілоїТіунової щодо виділення основних ознак державного службовця: заміщення
посад; професійний характер діяльності; реалізація основних завдань і
функцій держави; наявність у державного службовця повноважень, якими він
наділяється державною і які можуть мати владний характер; публічний
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характер інтересів, які забезпечуються; державна служба здійснюється від
імені держави і забезпечується державою; карєрний характер проходження
державної служби; державний бюджет як єдине джерело заробітної плати
державного службовця [27, с. 205-207]. Не піддаючи сумніву обґрунтованість
положень вченої та загалом, повноту наданої характеристики, необхідно
вказати на певну обмеженість її висновків на сьогодні, що зумовлюється
втратою чинності законодавством про державну службу, що є їх базою. Саме
нестача оновлених теоретичних здобутків і можна розглядати як причину
деяких наведених вище питань, що виникають у правозастосовній діяльності
(наприклад – щодо оцінювання юридичних наслідків контракту як підстави
виникнення відносин державної служби).
Виходячи з наведеного, необхідно вказати на неприпустимість
охоплення терміном «державна служба» служби в органах місцевого
самоврядування.
Відповідно

п.

2

ч.

1

ст.

19

КАС

України,

юрисдикцією

адміністративних судів охоплюються публічно-правові спори, предметом
яких є відносини з приводу: прийняття на державну службу, її проходження,
звільнення з державної служби.
Необхідно

вказати

про

забезпечувальний

характер

державно-

службових відносин. Це виражається зокрема, в тому що відносини, які
складаються безпосередньо у зв’язку із реалізацією посадовими особами
завдань і функцій держави (реалізація повноважень), є відносинами, що хоча
й мають безпосереднє відношення до державної служби, але не є державнослужбовими як предмет юрисдикції адміністративних судів. Публічноправові спори, що виникають у таких випадках, необхідно відносити до
юрисдикції адміністративних судів відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 19 КАС
України.
Пунктом 17 частини 1 статті 4 КАС України достатньо чітко окреслені
рамки

публічної

служби

як

критерію

віднесення

правовідносин до юрисдикції адміністративних судів.

досліджуваних
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Так,

наприклад,

вказується

щодо

зайняття

особою

державної

політичної посади як структурної одиниці державного апарату, за якою
законодавством

закріплено

певні

повноваження

владного

характеру.

Аналогічно – щодо державних колегіальних органів, а також посад судді,
прокурора.
Щодо ж інших видів публічної діяльності, то вказується лише її вид
(військова, альтернативна служба), патронатна служба тощо. При цьому,
відсутня прив’язка до характеру місця роботи та повноважень, обов’язків, що
за ним закріплені – владний чи невладний. Тому можна зробити висновок,
що у випадку охоплення певного місця роботи певним правовим режимом
(військова служба, альтернативна (невійськова) служба, патронатна служба)
– відповідні відносини у зв’язку із прийняттям на таку роботу, перебування
на такій роботі, звільнення з неї необхідно вважати відносинами, на які
поширюється юрисдикція адміністративного суду незалежно від владного
характеру виконуваних повноважень.
Таким

чином,

прийняття

на

державну

службу,

проходження,

звільнення з державної служби, може бути об’єктом державно-службових
відносин як предмету юрисдикції адміністративних судів у випадках, якщо
це стосується: державних політичних посад та посад у державних
колегіальних органах; посад судді та прокурора; місць роботи у рамках
військової,

альтернативної

невійськової

служби

(невладний

характер

функцій, які виконуються особою за даним місцем роботи).
Пунктом 17 частини 1 статті 4 КАС України як відповідна діяльність
передбачається й «інша державна служба», без вказівки на характер місця
роботи особи – посада, тобто пов’язаність із виконанням владних функцій,
або ж місце роботи, що не передбачає виконання обов’язків владного
характеру.

В

контексті

викладеного

це означає

керівний

характер

відповідності такої діяльності іншим ознакам державної служби, викладеним
у Законі «Про державну службу» (ч. 1 ст. 1). При цьому ключовим з позиції
застосування його при практичному розгляді відповідних спорів необхідно
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вважати критерій спрямованості відповідної діяльності: безпосереднє
практичне виконання завдань і функцій держави.
Таким чином, єдиним критерієм щодо віднесення відносин до
державно-службових та таких, що належать до юрисдикції адміністративного
суду має виступати характер роботи, виконання якої передбачає відповідна
посада або місце роботи. У зв’язку із цим, слід погодитись із наведеним вище
узагальненням Львівського апеляційного адміністративного суду, який
вказав на неприпустимість розмежування юрисдикцій адміністративних та
загальних судів щодо конкретних справ залежно від підстави виникнення
трудових відносин: контракт чи інші підстави, а пріоритетне значення такого
критерію, як характер виконуваної роботи, зокрема чи здійснюються
безпосередньо в ході її виконання завдання і функції держави [167].
Останнє, на що необхідно звернути увагу – неповнота визначення у п.
17 ч. 1 ст. 4 КАС України переліку установ, робота в яких може вважатись
державною службою в аспекті визначення адміністративної юрисдикції. Так,
О.Ф. Скакун виділяє такий вид суб’єктів, робота у складі яких може
вважатись державною службою, як державні установи [195, с. 47]. Робота в
таких установах часто пов’язана із безпосереднім здійсненням завдань та
функцій держави, але реалізація трудових обов’язків не має владного
характер. Втім, Закон «Про державну службу» оперує лише поняттям
«державний

службовець»,

іманентною

ознакою

якого

є

наявність

повноважень владного характеру.
Отже, конфліктність у сфері державно-службових відносин слід
розглядати з позицій їх властивості, яка набуває специфіку залежно від рівня
організації державної служби та виду державно-службових відносин.
Визнання наявності властивості конфліктності державно-службових відносин
обумовлює необхідність виділення «внутрішньої» і «зовнішньої» її сторін,
які розкриваються у взаємозв’язку із межами державно-службових відносин
– усередині них («внутрішня конфліктність») або поза її межами («зовнішня»
конфліктність).
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Предметом

публічно-правового

спору

є

адміністративно-правові

відносини, об’єктом яких є: прийняття, проходження, звільнення з державної
служби. Зазначене стосується: 1) державних політичних посад та посад у
державних колегіальних органах; 2) посад судді та прокурора; 3) місць
роботи у рамках військової, альтернативної невійськової служби незалежно
від владного характеру прав та обов’язків, що передбачаються відповідним
місцем роботи; 4) місць роботи у рамках іншої державної служби.
Додатковим критерієм визначення адміністративної юрисдикції спору,
що випливає з державно-службових відносин виступає характер діяльності, у
межах якої виникає спір – діяльність щодо безпосереднього практичного
виконання завдань і функцій держави.
До юрисдикції адміністративних судів мають відноситись публічноправові спори, що виникають з відносин щодо прийняття, роботи, звільнення
з роботи у державних установах, за умови відповідності зазначеним у пункті
2 критеріям.
Такі критерії, як наявність в межах трудових обов’язків повноважень
владного характеру, або підстава виникнення відповідних трудових відносин
(контракт чи присяга державного службовця) не повинні бути визначальними
при віднесенні розглядуваних публічно-правових спорів до юрисдикції
адміністративних судів.
Зазначені види відносин у зв’язку із діяльністю осіб на політичних
посадах мають бути включені до кола державно-службових відносин як
предмету юрисдикції адміністративних судів, за винятками, передбаченими
законом. Подібні спори у зв’язку із зайняттям особою посад в органах
місцевого самоврядування недоцільно відносити до кола державнослужбових відносин як предмету адміністративного судочинства, оскільки
вони складають інший вид відносин публічної служби.
Доцільним є видання Пленумом Верховного Суду розяснень стосовно
виділення та необхідності застосування зазначених положень та критеріїв.
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Державний службовець визначається у сучасній юридичній літературі
як особа, що безпосередньо виконує завдання та функції держави на
професійній основі. Іншими ознаками державного службовця називається
зайняття посади в органі державної влади чи місцевого самоврядування та
отримання заробітної плати з коштів державного бюджету [59, с. 134].
КАС України оперує поняттям «публічна служба», підкреслюючи
характер здійснення відповідної діяльності. На сьогодні поняття публічної
служби є достатньо широким за своїм змістом та включає в себе не тільки
службу в органах державної влади, але й – в органах місцевого
самоврядування. Втім, предмет цього дослідження обумовлює необхідність
його обмеження відносинами саме державної служби, тобто служби на
посадах

у

складі

органів

державної

влади.

Державно-службовими

відносинам. У доктрині адміністративного права категорія «державна
служба» є нерозривно пов’язаною із діяльністю відповідних осіб – державних
службовців. Така діяльність має вже наведені вище ознаки: професійність,
обіймання посади, забезпеченість коштами державного бюджету [34, с. 171;
153, с. 89]. Отже, з наведеного можливо визначити коло носіїв прав та
обов’язків, що складають зміст державно-службових відносин. Такими
носіями є державні службовці.
Необхідно вказати, що аналіз судової практики розгляду публічноправових спорів у державно-службових відносинах дозволяє доповнити
зазначене.

Так,

адміністративних

виходячи
справ,

з

положень

затвердженого

Класифікатора
рішенням

Ради

категорій
суддів

адміністративних судів від 18.07.2014 р. № 36 [103]. Поряд із спорами щодо
«проходження служби» (п. 12.2) та «звільнення з публічної служби» (п. 12.3)
необхідно виділити спори щодо «прийняття на публічну службу» (п. 12.1) та
«спори щодо поновлення на службі» (п. 12.3) Класифікатора. В останньому
аспекті прикладом можна навести справу щодо поновлення державного
службовця на посаді, підставою для задоволення позову у якій стала
встановлена судом відсутність підстав для його звільнення [125]. У

73

юридичній літературі з цивільного процесу ознакою сторони вказується
зокрема, спрямованість участі особи у судовому процесі – захист своїх чи
чужих інтересів [30, с. 69]. У цьому зв’язку необхідно вказати про не
принциповий характер реальної наявності в особи спірних прав та обов’язків,
оскільки такі права отримають захист після винесення рішення судом по суті
спору. Тому коло носіїв спірних прав та обов’язків у державно-службових
відносинах необхідно доповнити за рахунок включення до нього осіб, які не
мають статусу державного службовця, але звертаються з метою захисту,
поновлення свого порушеного права на державну службу.
Характеризуючи зазначені права та обов’язки, необхідно вказати на два
принципових положення. По-перше, вони зумовлені спеціальним характером
правового статусу державного службовця. Спеціальний правовий статус
визначається

нормами

спеціального

законодавства

[34,

с.

717]

та

призначений для закріплення спеціальних завдань суб’єкта у межах певних
правовідносин, або закріплення його спеціальних гарантій. Отже, реалізація
прав та обов’язків державного службовця носить цільовий характер, оскільки
обумовлена виконанням ним завдань і функцій держави. Реалізація
зазначених прав та обов’язків зумовлена, крім того, особливим характером
правосвідомості державного службовця. Зокрема, принцип професійності
державної служби, наявність спеціальних вимог, що зумовлені посадовими
завданнями зумовлює професійний характер правосвідомості державного
службовця [157, с. 150], що теж безпосередньо впливає на реалізацію ним
свого правового статусу. Тому зміст державно-службових відносин як
предмет публічно-правового спору не може бути належною мірою
охарактеризований без врахування зазначених обставин. Досліджуючи
спрямованість реалізації.
Ознакою, що дозволяє віднести публічно-правовий спір у сфері
державно-службових відносин до юрисдикції адміністративного суду
необхідно визнати, крім того, предмет спірних правовідносин у сфері
державної служби. Адже, такий предмет зумовлює й власне предмет
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публічно-правового спору, щодо якого виникає таке питання. В юридичній
літературі

предмет

публічно-правового

спору

тісно

пов’язується

із

предметом спірних правовідносин. Так, О.С. Луніна пов’язує предмет
публічно-правового спору у сфері державної реєстрації із предметом спірних
правовідносин, що спрямовані на здійснення реєстраційних дій, досягнення
їх мети [73]. А.В. Хоменко, досліджуючи зокрема предмет публічноправового спору у сфері використання природних ресурсів, вказує таким
предметом відносини, що спрямовані на реалізацію їх суб’єктами свого
спеціального правового статусу [172]. Тому без належного визначення
спрямованості вимог державного службовця, відповідності їх реалізації його
спеціального статусу неможливо належно визначити й зміст таких відносин,
а отже – юрисдикцію конкретного публічно-правового спору.
Виходячи з наведених підходів зазначених та окремих інших
науковців, зокрема Д.М. Цвіри та С.В. Бакуліна, можливо запропонувати
власний підхід до визначення предмету державно-службових відносин як
критерію визначення їх змісту та визначення їх судової юрисдикції. Таким
предметом необхідно визнати рішення управлінського характеру, що впливає
на права та обов’язки сторони державно-службового правовідношення. При
цьому необхідно зазначити про публічний характер державно-службових
відносин, а отже – врегулювання їх переважно імперативними методами
правового впливу. Врахування цієї обставини теж сприяє встановленню
змісту відповідних правовідносин у конкретному випадку.
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Висновки до розділу 1
Наукова проблема захисту прав шляхом вирішення публічно-правових
спорів у сфері державно-службових відносин у своєму сучасному вигляді
сформувалась із становленням в Україні інституту адміністративної юстиції.
Сутність публічно-правового спору полягає у конфліктному стані
спірних правовідносин державної служби та виражається у критеріях
віднесення

конкретних

державно-службових

відносин

до

юрисдикції

адміністративного суду. Такими критеріями визначено: виникнення з них
спору як обов’язкової умови віднесення їх до спірної судової юрисдикції;
такі спори виникають стосовно передбачених законом питань державної
служби; адміністративний характер прав та обов’язків, що складають їх
предмет; права як мінімум однієї сторони таких відносин перебувають у
стані порушення; обов’язковою стороною правовідношення є суб’єкт
владних повноважень, що виконує владні управлінські функції у такому
правовідношенні.
Класифікацію способів вирішення досліджуваних спорів доцільно
проводити за критерієм суб’єкта вирішення та виділено дві їх групи: судові
та

позасудові.

Перша

група

включає

розгляд

зазначених

спорів

адміністративними судами. Обґрунтовано необхідність віднесення до цієї
групи діяльності судів загальної юрисдикції як способу вирішення окремих
категорій публічно-правових спорів, що виникають з державно-службових
відносин.
Позасудовими способами вирішення публічно-правових спорів, що
виникають з державно-службових відносин (друга група) визначено: 1)
розгляд скарги державного службовця вищими органами та посадовими
особами в межах системи державної служби; 2) застосування медіації як не
забороненого законом способу вирішення зазначених спорів, окрім випадків,
коли застосування такого способу виключається за видом державної служби
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(наприклад, військова служба) чи конкретними обставинами (наприклад, в
умовах воєнного стану). Обґрунтовано, що ініціатива щодо застосування
медіації має виходити від суб’єкта прийняття спірного управлінського
рішення.
Умовою досягнення ефективності у застосуванні способів вирішення
досліджуваних спорів є врахування співвідношення статусу державного
службовця із загальним статусом людини, передусім у правотворчій
діяльності. У зв’язку із цим необхідно посилити гарантії судового способу
захисту прав державного службовця, зокрема – адміністративним судом, в
напрямі збільшення його доступності.
Носіями прав та обов’язків, що складають зміст відносин державної
служби, виступають суб’єкти проходження державної служби, а також, в
окремих випадках, передбачених законом, особи, які не мають статусу
державного службовця, але звертаються з метою захисту, поновлення свого
порушеного права на державну службу. Реалізація зазначених прав та
обов’язків має цільовий характер – виконання завдань і функцій держави,
крім політичної функції, а також зумовлюється правосвідомістю їх носія, що
має професійний характер. При цьому предмет публічно-правового спору у
сфері державно-службових відносин обумовлений предметом державнослужбових відносин, яким визначено рішення управлінського характеру, що
впливає

на

права

правовідношення.

та

Зазначені

обов’язки
права

сторони

державно-службового

регламентуються

за

допомогою,

переважно, імперативних методів правового регулювання.
Положення щодо реалізації конституційного права на державну службу
виключно у порядку, передбаченому законом обумовлює визначення
державно-службових відносин як виключно правових.
Результати дослідження, які викладені у Розділі І, відображено у
наступних публікаціях автора: [183 с. 82]; [184, с. 182]; [185, с. 151].
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РОЗДІЛ 2
СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ
У СФЕРІ ДЕРЖАВНО-СЛУЖБОВИХ ВІДНОСИН
ЯК ПРЕДМЕТ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

2.1. Поняття та структура публічно-правового спору у сфері
державно-службових

відносин

як

предмет

адміністративного

судочинства
Сьогодні наявна неоднакова практика розгляду судами спорів, що
виникають у зв’язку із проходженням особою служби у структурі суб’єктів
владних повноважень. Зокрема, виникають проблеми щодо юрисдикції
спорів про поновлення на роботі, виконання якої передбачало реалізацію
завдань та функцій держави (територіальної громади), але позивач працював
за контрактом [167]. Львівський апеляційний адміністративний суд вказав
про необхідність віднесення таких спорів до юрисдикції загальних судів,
оскільки трудові відносини на підставі контракту виключають проходження
особою публічної служби. Існують, крім того, інші спірні випадки розгляду
спорів, що виникають з державно-службових відносин. Аналіз зазначеного та
інших випадків свідчить про недостатню чіткість опрацювання підходів
щодо розуміння таких категорій, як «публічно-правовий спір», «публічна
служба»,

«державний

службовець»,

«державно-службові

відносини»,

«управління», «публічне адміністрування».
Поняття публічно-правового спору сьогодні досліджено у роботах А.К.
Гасанової [36], К.О. Тимошенко [160], Н.Є. Хлібороб [171] та деяких інших
дослідників. В тому числі, необхідно відмітити напрацювання стосовно
особливостей публічно-правового спору, що виникають з окремих видів
суспільних

відносин:

соціальні

відносини

(Н.М.

Гладка),

сфера

господарювання (О.А. Веденяпін), сфера інтелектуальної власності (Т.М.
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Трояновська) та інші. Втім, на сьогодні немає єдиної позиції стосовно
структури публічно-правового спору та його елементів. Переважна кількість
дослідників виділяють три елементи публічно-правового спору як предмету
юрисдикції адміністративних судів: предмет, сторони, підстава [160, с. 5;
171, с. 6]. Водночас, А.К. Гасанова, розглядаючи структуру публічноправового конфлікту в діяльності органів виконавчої влади, не виділяє такого
елементу як підстава, натомість виділяючи зміст такого конфлікту [36, с. 31].
Дослідники публічно-правового спору в окремих видах суспільних відносин
нерідко залишають питання дослідження його структури поза увагою.
Необхідно визнати слушним науковий підхід О.С. Луніної яка,
досліджуючи проблематику публічно-правових спорів у сфері державної
реєстрації вказує, що розробка наукового підходу щодо обґрунтування
поняття публічно-правового спору у сфері державної реєстрації має
спиратись на результати досліджень, присвячених загальним проблемам
сутності юридичного конфлікту, публічно-правового спору, адміністративноправового спору, враховувати специфіку відносин у сфері державної
реєстрації та зміст державної реєстрації як правового явища [74]. У межах
одного підрозділу складно глибоко опрацювати відповідні положення
правової доктрини, проте доцільно зупинитись на узагальнених висновках,
сформульованих за результатами аналізу існуючого наукового доробку.
Повертаючись до тематики публічно-правового спору у сфері
державно-службових відносин, необхідно вказати, що вирішення наведених
вище та інших практичних питань пов’язано із створенням теоретичного
підґрунтя, що передбачає опрацювання відповідних наукових категорій.
Дослідження

наукових

напрацювань

стосовно

змісту

терміна

«управлінський» щодо характеру діяльності суб’єкта владних повноважень
надає підстави стверджувати про відсутність чітких наукових позицій.
Актуальні позиції судової практики фактично пов’язують зазначене поняття
із здійсненням суб’єктом владних повноважень своєї діяльності відповідно
до закону [121], не вдаючись до оцінки: управлінського чи технічного
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характеру фактично є конкретні дії. Саме таке широке розуміння може
вважатись причиною зазначених вище позицій щодо юрисдикції спорів за
участю особи, що займає посаду на підставі контракту. Дійсно, за контрактом
особа може обіймати посаду, що передбачає виконання повноважень
розпорядчого характеру (наприклад, начальник певного структурного
підрозділу). Тому актуальним є уточнення зазначеної категорії.
Аналіз наукової літератури щодо змісту поняття зокрема, публічного
адміністрування свідчить про можливість сприйняття його з цільової точки
зору, а саме як діяльність, спрямована на: організацію, розвиток певної
системи у відповідності до законів її функціонування; підтримання системи в
поточному актуальному стані [34, с. 947; 69, с. 14]. Наведені функції мають
бути: а) критерієм віднесення конкретних спірних правовідносин до
юрисдикції адміністративного суду; б) такий критерій повинен мати
визначальний характер, у порівнянні із іншими, в тому числі – способом
оформлення трудових відносин особи із суб’єктом публічної влади. Крім
того, посадова особа, що приймає рішення про припинення трудових
відносин, приймає рішення саме управлінського характеру щодо підтримання
актуального стану системи державного апарату шляхом недопущення до
виконання функцій держави особи, яка не відповідає вимогам закону. За
таких обставин вважаємо, що наведені вище справи мають підпадати під
юрисдикцію адміністративного суду, у зв’язку із чим доцільним є оновлення
наведеного вище роз’яснення. Необхідно вказати, що керівний характер
виділеного критерію простежується у актуальній судовій практиці [131].
За наведених обставин можливо окреслити коло суспільних відносин, з
яких можуть виникати публічно-правові спори, що виникають у сфері
державної служби. Зокрема, відповідна складова має бути присутньою у діях
посадової особи як однієї з сторін спірних правовідносин. З наведеного
випливає питання визначення сфери правовідносин, у яких можуть виникати
публічно-правові спори щодо державної служби як предмет юрисдикції
адміністративних судів.
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Визначення елементу публічно-правового спору не знайшло свого
однозначного розуміння у науковій літературі. Виходячи з наукового
підходу, що демонструється окремими вченими (зокрема, К.О. Тимошенко;
Н.Є. Хлібороб; О.А. Веденяпін, окремими іншими дослідниками), можна
вказати на сприйняття ними загальнофілософської позиції щодо визначення
елементу як складової частини [169, с. 537], за допомогою якої відбувається
зокрема, ідентифікація конкретного публічно-правового спору, або інше
важливе завдання для його характеристики. Зазначене дозволяє зробити
наступні висновки стосовно структури публічно-правового спору у сфері
державно-службових відносин як предмету юрисдикції адміністративного
суду. По-перше, необхідно підтримати дослідників, які не виділяють зміст
публічно-правового спору як його елемент, виходячи з значення терміну
«зміст» - в даному випадку він охоплює собою конфліктний характер
взаємовідносин, що склались між сторонами, а тому складає, скоріш,
сутність спору, але не його елемент. Таким чином, необхідно виходити з
виділення підстави, предмету та сторін спору як його елементів. Предметом
публічно-правового спору, що виникає з державно-службових відносин та
належить до юрисдикції адміністративних судів, є право особи на державну
службу.

Підстава

досліджуваного

спору

як

предмету

юрисдикції

адміністративних судів складається з трьох елементів: правова позиція
державного службовця; правова позиція суб’єкта публічної влади; взаємно
суперечливий характер зазначених позицій. Достатніми доказами наявності
зазначених елементів, є: звернення позивача у встановленій процесуальним
законом формі; підтримання ним свого позову протягом розгляду справи.
Авторське визначення публічно-правового спору обґрунтовує К.О.
Тимошенко. Дослідниця зазначає про те, що публічно-правовий спір являє
собою протиріччя (юридичний конфлікт) між суб’єктами публічно-правових
відносин, предметом якого є протиправна поведінка (рішення, дії,
бездіяльність) суб’єкта владних повноважень, а підставою – факт порушення
названим суб’єктом прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів
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юридичних осіб або факт незаконного втручання в компетенцію іншого
суб’єкта владних повноважень. Викликає зацікавленість підхід К.О.
Тимошенко щодо сутності публічного інтересу. Авторка пропонує розкрити
сутність категорії «публічний інтерес» через іншу категорію – «потреби».
Так, публічний інтерес - відображений у законі комплекс обумовлених
об’єктивною дійсністю потреб соціально-політичної (держава) чи соціальної
(народ, територіальна громада) спільноти, зафіксований у компетенції
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та спрямований
на досягнення благ, які мають загальносуспільну вагу [160, с. 5-7; 74, с. 62]
Поняття сторін досліджуваного публічно-правового спору не отримало
широкої уваги у сучасних наукових дослідженнях, що зумовлює необхідність
звернення до напрацювань більш високого рівня узагальнення, зокрема –
стосовно публічно-правового спору загалом. Такий спір розглядається
дослідниками як самостійна правова категорія (Ю.С. Педько) [34] та як
предмет

юрисдикції

адміністративного

суду

(Н.Є.

Хлібороб,

К.О.

Тимошенко) [160; 171]. Зазначеними дослідниками, а також вченими, які
досліджували питання таких спорів в інших сферах суспільних відносин
сторонами публічно-правового спору розуміються дійсні або передбачувані
учасники спірного адміністративного правовідношення [34, с. 771; 195, с. 10].
У доктрині цивільного процесуального права усталеним є поняття
сторін у судовому процесі. Так, з положень, що наводяться С.В. Васильєвим
можна дійти висновку, що позивач – це суб’єкт, з метою захисту інтересів
якого відкрите провадження у справі. Відповідач – це суб’єкт, що залучається
судом до участі у справі у зв’язку із вказівкою на нього позивача як на особу,
яка порушила право позивача [30, с. 71]. Зазначене повною мірою
справедливе й для адміністративного судового процесу. Зокрема, відповідно
до ч. 2 ст. 9 КАС України, суд розглядає справи в межах заявлених позовних
вимог, що унеможливлює зміну позивача судом за власною ініціативою.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 48 КАС України, заміна неналежної сторони не
охоплює заміну позивача у справі, стосується тільки відповідача. Суд може
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замінити позивача у процесі тільки за його згодою. Отже, основні засади
участі сторін у адміністративному судовому процесі є подібними до таких
засад у цивільному судочинстві. Тому сторони публічно-правового спору як
предмету юрисдикції адміністративного суду можуть сприйматись, крім того,
як суб’єкт, що звернувся з метою захисту своїх прав, з одного боку та
суб’єкт, на якого вказує позивач як на імовірного порушника своїх прав.
Звертаючись до положень матеріального законодавства зокрема та
теорії права загалом, необхідно навести ключові положення теорії права
щодо визначення суб’єкта права, оскільки ця категорія є базовою для
визначення сторін у досліджуваних спорах. У теорії права суб’єктом права
визнається особа, яка реалізує свою правосуб’єктність, використовує надані
права, виконує наявні обов’язки, здійснює надані повноваження, несе
юридичну відповідальність у конкретних правовідносинах [145, с. 394].
Розрізняють індивідуальних та колективних суб’єктів права [145, с. 394].
У доктрині адміністративного права при визначенні суб’єкта права
вказується на його спеціальний правовий статус: «громадянин», «посадова
особа» тощо [10, с. 647]. Базовою категорію стосовно характеристики
адміністративно-правового статусу сторін публічно-правового спору у сфері
державно-службових відносин можливо вважати адміністративно-правовий
статус громадянина України, що складається з визначених законом його
суб’єктивних прав та обов’язків, визначених нормами адміністративного
права [9, с. 192].
Специфічною правовою категорією є адміністративно-правовий статус
юридичної особи. Попри відносну новизну зазначеної тематики в доктрині
адміністративного права, можливо вказати на окремі наукові напрацювання,
що відносно вичерпно визначають це питання. Зокрема, з положень,
наведених А.В. Пасічником можна дійти висновку щодо наступних ознак
юридичної особи в адміністративному праві: являє собою визначене
соціальне утворення, із власною внутрішньою організацією; відносно цього
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утворення відбулись легалізаційні процеси, внаслідок чого воно має
адміністративну правосуб’єктність [80, с. 57].
Участь юридичних осіб саме як приватно-правових утворень не є
характерною для досліджуваної категорії публічно-правових спорів, оскільки
державним службовцем може бути лише фізична особа. Інша ж сторона
такого спору – суб’єкт публічної влади, хоча й може мати організаційноправову форму юридичної особи, але характеризується зовсім іншим
адміністративно-правовим статусом.
Характеризуючи

суб’єкта

публічної

влади

як

відповідача

у

адміністративному судовому процесі, К.Ю. Пуданс-Шушлєбіна вказує на
публічний характер його повноважень та цілком слушно пропонує замінити
терміни у КАС України: «суб’єкт владних повноважень» на «суб’єкт
публічної влади» [138, с. 175-176]. Адже влада є достатньо широким
поняттям і може мати місце й стосовно корпоративних правовідносин. Вчена
ж підкреслює саме публічний характер таких повноважень, спори щодо
реалізації яких підлягають юрисдикції адміністративного суду. Останнє, на
що доцільно звернути увагу при характеристиці суб’єкта публічної влади як
сторони у досліджуваних спорах – це характер повноважень, що ним
реалізуються. У підрозділі 1.2 вказувалось про небажаність надто широкого
підходу законодавця щодо визначення такого суб’єкта, тобто визнання
управлінськими будь-яких повноважень, які здійснюються на підставі
положення про відповідний суб’єкт чи інших приписів законодавства.
Натомість запропоновано ввести суб’єктивний критерій – обов’язок суб’єкта
владних повноважень зважати на наслідки організаційного характеру, що
можуть виникнути внаслідок прийняття ним рішення. Якщо врахування
таких наслідків безпосередньо витікає з його основних посадових обов’язків,
то відповідні рішення необхідно визнавати саме управлінськими.
Таким чином, сторонами досліджуваного публічно-правового спору є
державний службовець (особа, яка претендує на отримання або повернення
такого статусу) та суб’єкт публічної влади. Характерним для зазначених
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спорів є набуття державним службовцем статусу позивача, хоча в окремих
випадках такий статус може мати й суб’єкт публічної влади.
Зазначене звертає увагу на ще один аспект характеру повноважень
суб’єкта публічної влади у державно-службових відносинах, який має
враховуватись адміністративними судами при вирішенні питання щодо
юрисдикції конкретного спору: наявність чи відсутність їх організаційного
характеру. Так, організація у широкому значенні сьогодні розуміється як
створення виробничих, економічних та інших систем, встановлення балансу
між їх структурними елементами, забезпечується їх подальший розвиток і
водночас – стабільність. Динаміка системи передбачає зміни у її внутрішній
структурі в контексті подальшого вдосконалення [34, с. 587]. Крім того,
доцільно

вказати

характеризуючи
спрямованості

на

наукові

предмет

напрацювання

адміністративного

адміністративно-правового

В.Б.
права

Аверянова,

який,

наголошував

регулювання:

на

забезпечення

організації та впорядкованості дій складових системи публічного управління,
створення умов для реалізації прав і свобод громадян [9, с. 109]. Отже,
предмет адміністративного права включає правовідносини не тільки власно
організаційні, тобто спрямовані на зміни у чинній системі, що є об’єктом
управління, але й забезпечення сталості системи, збереження її в
актуальному стані.
Так, наприклад, наказ керівника державної служби конкретного
суб’єкта публічної влади щодо призначення на посаду державного службовця
або звільнення його з посади не може вважатись таким, що спрямований на
формування або структурні зміни існуючої системи державної служби. Втім,
зазначений наказ спрямований на збереження зазначеної системи в
актуальному стані, з огляду на взаємодію державного службовця з іншими
структурними підрозділами, внесення ним свого незамінного внеску у
досягнення цілей діяльності зазначеного суб’єкта публічної влади. Натомість
управлінський (організаційний) характер нормативного документа, що
визначає наприклад, штатний розпис конкретного суб’єкта публічної влади,
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або практично будь-який нормативний акт – не викликає сумнівів, оскільки
внаслідок прийняття зазначених актів створюється нова структура (система),
або вносяться зміни до чинної на невизначений термін.
Характеризуючи публічно-правові спори у сфері державно-службових
відносин, необхідно враховувати виділення зазначених спорів у окремий
напрям юрисдикції адміністративних судів, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 19 КАС
України. Інститут державної служби на сьогодні є чітко відокремленим та
сформованим у доктрині адміністративного права. У цьому аспекті
показовими є положення, що наводяться А.Д. Градовським стосовно сутності
державної служби. Фактично, вчений зазначає про охоплення даним
інститутом особливих правовідносин між особою та державою, в яких
держава уповноважує його на здійснення визначених законом функцій. Таке
правовідношення виникає з моменту вступу особи на державну посаду [42,
с. 48]. Втім, зазначене відображає тільки один бік державної служби. Так,
Ю.М.

Старілов

наводить

положення

М.М.

Коркунова

стосовно

характеристики правовідносин державної служби. Відмічається, що змістом
такого правовідношення є визначена законом діяльність, що здійснюється від
імені держави [148, с. 33]. Отже, з наведених вченими положень можна дійти
висновку про існування двох видів правовідносин, що складають сутність
державної служби. По-перше, між особою та державою, змістом яких можна
вважати уповноваження особи на здійснення державних функцій і водночас –
встановлення відповідальності особи щодо їх виконання. По-друге – між
особою-державним службовцем та іншими особами, щодо яких він здійснює
управлінський вплив на основі наданих йому повноважень.
Зазначене має безпосереднє відношення до визначення особливої
сфери виникнення публічно-правових спорів у сфері державної служби –
управління у сфері державної служби (належний розвиток правовідносин між
особою-державним службовцем та державою) та управління, спрямоване на
належне виконання державним службовцем своїх повноважень, вступаючи у
правовідносини із особами, щодо яких він здійснює управлінський вплив. В
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обох визначених сферах правовідносин існує певна система, вплив на яку і
становить сферу виникнення досліджуваних публічно-правових спорів.
Втім,

наведені

вище

міркування

стосовно

сфери

виникнення

досліджуваних спорів дозволяють стверджувати про можливість виділення
ще одного елементу – сфери виникнення публічно-правового спору. Хоча
зазначений елемент і не має обов’язкового ідентифікаційного значення
стосовно конкретного публічно-правового спору, але дозволяє визначити
адміністративну юрисдикцію стосовно конкретного спору у сфері державнослужбових відносин. Розгляд зазначеного спору як предмету юрисдикції
адміністративного суду обумовлює необхідність виділення його додаткового
елементу - сфери виникнення. Цей елемент відображає особливий характер
питань, що вирішуються шляхом реалізації спірних правовідносин – питання
організація або підтримання існуючої системи державної служби.
Загальним поняттям предмету публічно-правового спору є те, з
приводу чого виникає спір, зокрема вирішення питання щодо правового
статусу особи. Таким предметом можуть охоплюватись права, обов’язки,
повноваження тощо [34, с. 771]. Відповідно до ч. ст. КАС України, ознаками
справи, що підпідає під юрисдикцію адміністративного суду є зокрема те, що
хоча б одна сторона здійснює публічно-владні управлінські функції, в тому
числі на виконання делегованих повноважень, і спір виник у зв'язку із
виконанням або невиконанням такою стороною зазначених функцій (п. 2 ч. 1
ст. 4 КАС України). У підрозділі 1.1., досліджуючи сутність публічноправового спору у сфері державної служби як предмету юрисдикції
адміністративних судів, вказувалось що такі спори стосуються конкретних
питань державної служби. З урахуванням положень ч. 1 ст. 1 Закону «Про
державну службу», право на державну службу може розглядатись у тісному
взаємозв’язку із правом на працю. З позицій, що наводяться С.В. Ківаловим
та Л.Р. Білою-Тіуновою можна зробити висновок, що право на державну
службу може розглядатись в тому числі, у широкому сенсі, за якого таке
право

охоплює

собою

конкретні

суб’єктивні

права,

пов’язані

із
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проходженням державної служби [58, с. 4-5]. Загальновідомою є теза щодо
кореспондуючого характеру прав та обов’язків у рамках конкретного
правовідношення. Застосовуючи цей висновок стосовно питань державної
служби, можливо вказати, що приймаючи рішення щодо звільнення
державного службовця або інше рішення, що торкається права конкретної
особи на державну службу, суб’єкт влади реалізує свої повноваження. Але
такі повноваження у конкретному випадку неможна вважати предметом
досліджуваного спору, оскільки вони є лише засобом вирішення питання
щодо наявності права особи на державну службу у конкретному випадку.
Кінцевою ж категорією у даному випадку постає право особи на державну
службу. За таким підходом предметом публічно-правового спору, що
виникає з державно-службових відносин та належить до юрисдикції
адміністративних судів є право особи на державну службу.
Щодо підстави публічно-правового спору в юридичній літературі немає
усталеної думки. Одні вчені виділяють підставу спору (Н.Є. Хлібороб [171,
с. 12], О.А. Веденяпін [32, с. 10]), інші – підставу виникнення спору (К.О.
Тимошенко [160, с. 10], Н.М. Гладка [39, с. 14]). Слід відмітити, що така
неоднозначність стосується дослідників як вихідного поняття публічноправового спору, так і галузевих його особливостей. Вирішення цієї
суперечності має проводитись із врахуванням призначення цієї правової
категорії. Зокрема, підстава публічно-правового спору як його елемент
дозволяє виконати такі завдання, як: ідентифікувати конкретний спір з-поміж
інших; визначити юрисдикцію зазначеного спору. З огляду на мету цього
дослідження:

характеристика

адміністративних

судів,

спору

можливо

саме
вказати,

як
що

предмету

юрисдикції

процес

виникнення

відповідного спору не набуває вирішального характеру, а таке значення має
саме аргументація сторонами своїх вимог та заперечень, а саме – щоб такі
вимоги й заперечення ґрунтувались на нормах саме публічного права. Тому
за основу для подальшого дослідження необхідно взяти, перш за все позиції,
що виділяють підставу саме публічно-правового спору, під якою розуміється
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сукупність даних, що свідчать про імовірне порушення суб’єктивного права
або втручання у реалізацію компетенції суб’єкта публічної влади [171, с. 5].
При цьому необхідно повністю підтримати поширену сьогодні думку як
науковців, так і практиків щодо необхідності об’єктивного підтвердження
для суду наявності зазначених обставин. Таким підтвердженням може
вважатись зокрема, звернення особи до суду; підтримання нею своєї правової
позиції протягом розгляду справи, що вбачається із заяв, які вона подає в ході
судового провадження тощо.
Підтримуючи зазначену позицію загалом, необхідно вказати на
положення ч. 1 ст. 11 Закону «Про державну службу», відповідно до яких
державний службовець, перед зверненням до адміністративного суду може
звернутись до досудового порядку вирішення свого спору. Отже, необхідною
є наявність, окрім зазначеного, також доказів правової позиції суб’єкта
публічної влади у конкретному спорі.
Разом із тим, відсутність відповіді суб’єкта публічної влади на
звернення державного службовця не може розглядатись як відсутність
елементу такого спору. Так, відповідно до ч. ст. КАС України, у справах про
оскарження рішень суб’єкта владних повноважень позов задовольняється
якщо суб’єкт владних повноважень не доведе правомірності свого рішення,
дії (бездіяльності). Тому відсутність відповіді, в тому числі і протягом
судового розгляду має розглядатись як заперечна позиція суб’єкта публічної
влади. Отже, обов’язковими елементами фактичного складу підстави
досліджуваного публічно-правового спору необхідно визначити: звернення
державного службовця до адміністративного суду; підтримання ним свого
адміністративного позову протягом розгляду справи. Виходячи з наведеного,
підстава досліджуваного спору як предмету юрисдикції адміністративних
судів складається з трьох елементів: правова позиція державного службовця;
правова позиція суб’єкта публічної влади; взаємно суперечливий характер
зазначених позицій. Обґрунтовано, що достатніми доказами наявності
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зазначених елементів, є: звернення позивача у встановленій процесуальним
законом формі; підтримання ним свого позову протягом розгляду справи.
Загальновідомим є підхід, за якого сторонами публічно-правового
спору є сторони спірного правовідношення. За такого підходу сторонами у
досліджуваній категорії спорів необхідно визначити державного службовця
та суб’єкта публічної влади. Втім, в окремих випадках особа, яка оскаржує
відповідне рішення, дію суб’єкта публічної влади не має статусу державного
службовця. Це стосується випадків, наприклад, оскарження звільнення особи
з публічної служби, або ж позовів про стягнення заробітної плати за час
вимушеного прогулу за відсутності нарахування такої заробітної плати. У
таких випадках позивачем виступає особа, яка претендує на отримання або
повернення статусу державного службовця, або ж приватна особа, яка була
пов’язана відносинами державної служби у минулому).
Не буде помилкою стверджувати, що публічні правовідносини
державної служби є класичними адміністративно-правовими відносинами,
яким

притаманні

ознаки

субординації,

із

існуванням

керівника

та

підпорядкованого суб’єкта. Для державного службовця у таких відносинах не
є характерним прийняття рішень владного управлінського характеру. Це є
прерогативою суб’єкта владних повноважень. Тому у досліджуваних
публічно-правових спорах зайняття суб’єктом публічної влади позиції
позивача не є характерним. Виняток складають лише окремі категорії спорів,
наприклад випадки пред’явлення керівником державної служби позову про
відшкодування державним службовцем завданої шкоди (ч. 1 ст. 82 Закону
«Про державну службу»). Попри майновий характер зазначених спорів,
врегулювання їх значною мірою нормами приватного права, необхідно
вказати на їх тісний зв’язок із державною службою, а тому зазначені спори
необхідно визнати публічно-правовими.
Адміністративні суди розглядають справи про оскарження нормативноправових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів
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владних повноважень (ст. 264 КАС України). У зв’язку із цим необхідно
зазначити про достатньо широке коло суб’єктів публічної влади, до
компетенції яких належить прийняття нормативно-правових актів щодо
врегулювання

питань

законотворчого

державної

процесу

та

служби,

починаючи

від

суб’єктів

завершуючи

суб’єктами

врегулювання

внутрішньоорганізаційних відносин в органах публічної влади: створення
посад, визначення компетенції конкретних посад [25, с. 93], затвердження
штатного розпису тощо. Положення зазначених актів можуть порушувати
права не тільки державних службовців, але й суб’єктів публічної влади. Втім,
аналіз судової практики свідчить про невелику питому вагу відповідних
спорів. Непоодинокі випадки й звернення з відповідними позовами
державних службовців. Так, ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до
Одеської митниці ДФС, Головного управління Державної казначейської
служби України в Одеській області, в якому просив зокрема, визнати
протиправними та скасувати наказ Одеської митниці ДФС від 20 грудня 2017
року №596, яким введено в дію Перелік змін №7 до штатного розпису на
2017 рік, в частині виведення зі штатного розпису посади головного
державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста
«Південний», та наказ Одеської митниці ДФС від 29 січня 2018 року №36,
яким введено в дію штатний розпис на 2018 рік Одеської митниці ДФС, в
частині відсутності у штатному розписі посади головного державного
інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Південний», яку
виведено зі штатного розпису наказом Одеської митниці ДФС від 20 грудня
2017 року №596, та зобов`язати відповідача внести зміни до штатного
розпису на 2018 рік Одеської митниці ДФС шляхом введення до штатного
розпису

посади

головного

державного

інспектора

відділу

митного

оформлення №2 митного поста «Південний» та здійснити переведення
позивача на посаду головного державного інспектора відділу митного
оформлення №2 митного поста «Південний» Одеської митниці ДФС за
штатним розписом на 2018 рік Одеської митниці ДФС [136]. Виходячи з
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наведеного, суб’єкт публічної влади може мати статус позивача у випадках:
предявлення керівником державної служби позову про відшкодування
державним службовцем завданої шкоди; оскарження нормативно-правових
актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів владних
повноважень, якщо такими актами врегульовано питання державної служби.
Таким чином, сторонами досліджуваного публічно-правового спору є
державний службовець (особа, яка претендує на отримання або повернення
такого статусу, приватна особа, яка була пов’язана відносинами державної
служби у минулому) та суб’єкт публічної влади. Характерним для зазначених
спорів є набуття державним службовцем статусу позивача, хоча в окремих
випадках такий статус може мати й суб’єкт публічної влади.
Зазначені елементи не тільки дозволяють зробити висновок про
охоплення конкретного спору юрисдикцією адміністративних судів, але й
мають ідентифікуюче значення стосовно конкретного спору.
Порушення права полягає у позбавленні його володільця можливості
здійснити (реалізувати) своє право повністю або частково. При оспорюванні
або невизнанні права виникає невизначеність у праві, викликана поведінкою
іншої особи [108]. Попри публічний характер державно-службових відносин
зазначений підхід може бути застосовано й стосовно них. Такий висновок
обґрунтовано по-перше, приватним характером інтересів особи щодо
реалізації свого права на державну службу, а по-друге – спільними рисами
прав та обов’язків незалежно від сфери їх реалізації – приватна чи публічна.
Порушення суб’єктивного права може розглядатись як видова категорія
стосовно правопорушення. Категорія правопорушення стосується галузей як
публічного, так і приватного права. Усталеними у юридичній літературі
можна вважати такі ознаки, як зокрема правопорушення: протиправність,
винність, соціальна шкідливість, здатність правопорушника нести юридичну
відповідальність. При цьому зокрема протиправність розкривається в
наступних

ознаках.

По-перше,

недодержання

заборони.

По-друге,
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неналежного виконання чи невиконання юридичного обов’язку. По-третє,
особливою

формою

виділено

зловживання

владою

чи

службовим

становищем або перевищення повноважень [157, с. 245-246]. Отже, усталені
теоретичні положення надають підстави для уніфікації підходів судової
практики. Момент виникнення публічно-правового спору у сфері державнослужбових відносин як предмету юрисдикції адміністративного суду
необхідно відрізняти від моменту виникнення такого спору як загальної
правової категорії у конкретному випадку, а також – від моменту виникнення
публічно-правового конфлікту. Так, базовою категорією стосовно публічноправового спору визначено публічно-правовий конфлікт.
Питання сутності юридичного конфлікту, публічно-правового спору не
вичерпується декількома науковими роботами, адже вони є складовою
глобальної наукової проблеми конфлікту як джерела розвитку певних
(особливо юридичних) явищ і процесів. Доречно, на підтвердження
вказаному,

вказати

про

причини

запровадження

адміністративного

судочинства, серед яких чи не перше місце посідає конфліктність діяльності
суб’єктів владних повноважень, внаслідок якої виникає проблема створення
ефективних способів і засобів їх вирішення з метою захисту прав, свобод
фізичних осіб, прав та законних інтересів юридичних осіб. Зокрема, О.С.
Луніна наводить наукову позицію А.К. Гасанової, яка досліджувала
проблему сутності правових конфліктів в діяльності органів виконавчої
влади, такий конфлікт слід називати адміністративно-правовим явищем. Таке
явище є динамічним і виникає за певних умов, а зміст полягає у протиборстві
сторін, хоча би одна з яких має адміністративну правосуб'єктність, виникає
внаслідок наявності протилежних або несумісних інтересів у сфері діяльності
органів

виконавчої

влади,

вирішуються

у

спосіб,

визначений

адміністративним законодавством, має юридичні наслідки вирішення [36,
с. 190; 74, с. 63]. Науковий підхід А.К. Гасанової ґрунтується на таких
положеннях, які обґрунтовані вченими. Насамперед, на доведенні існуючого
протиріччя або протиборства між сторонами конфлікту, що обумовлено
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наявністю протилежних інтересів щодо одного предмета. Юридичний
характер конфлікту визначає наявність правового статусу у його сторін та
вирішення за правовою процедурою, яка визначена адміністративноправовими нормами. Важливим положенням, яке враховане А.К. Гасановою
при обґрунтуванні сутності юридичного конфлікту, є положення про
юридичні наслідки здійснення процедур вирішення конфліктів. При
формулюванні перелічених наукових положень дослідниця спиралась на
наукову думку М.Р. Мергелідзе, Ю.О. Тихомирова, інших вчених [36, с. 8;
74, с. 63].
Перспективність

вказаного

наукового

підходу

для

подальшого

наукового аналізу у напрямку визначення сутності публічно-правових спорів
у сфері державної реєстрації обумовлена виділенням основи конфлікту –
протиборство або протиріччя сторін, які стосуються одного предмету у
зв’язку із існуванням різних інтересів у сторін [74, с. 63].
О.С. Луніна наводить позицію Н.Є. Хлібороб стосовно конфліктної
природи публічно-правового спору. Так, окрім роботи К.О. Тимошенко,
дослідження Н.Є. Хлібороб також присвячене визначенню сутності категорії
публічно-правового спору як предмету юрисдикції адміністративних судів.
Вказана вчена визначає такий спір як юридичний конфлікт, що виникає у
сфері реалізації публічної влади, одним з учасників яких є суб’єкт, що
наділений публічно-владними повноваженнями [74, с. 66-67; 171, с. 14].
Вчена також виділяє ознаки публічно-правового спору, які дозволяють
охарактеризувати його як вид правового спору. До них вчена відносить такі
положення: 1) наявність правової основи – гарантованої законом можливості
захисту прав, свобод та інтересів особи; 2) виникнення лише з юридично
значущих дій його суб’єктів; 3) спрямованість на захист прав, свобод та
інтересів, а також виконання обов’язків особи; 4) наявність законодавчо
встановлених способів вирішення, які не позбавляють особу можливості
звернутись до альтернативних способів [74, с. 66-67; 171, с. 6]. Однак
обґрунтовані Н.Є. Хлібороб ознаки не позбавлені певних суперечностей. Так,
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незрозуміло, яким чином спір може бути «спрямований на захист», а
гарантована законом можливість захисту прав, свобод та інтересів особи
стосується

не

тільки

спорів,

але

й

деліктів,

причому

не

тільки

адміністративних. Не зважаючи на існуючі суперечності у визначенні ознак
публічно-правового

спору

Н.Є.

Хлібороб,

доцільно

вказати

про

перспективність положення щодо юридичного значення дій, з яких виникає
такий спір [74, с. 66-67].
Тому виникнення публічно-правового спору як загальної правової
категорії необхідно пов’язувати з моментом виникнення такого конфлікту як
певної суперечності, непогодження між сторонами. Залишаючи поза межами
дослідження детальне визначення такого моменту (наприклад – фактичне
висловлення сторонами власної правової позиції чи її документальне
оформлення), можливо вказати на виникнення певного стану спірних
правовідносин як конкретного прояву такого конфілкту. При цьому
вважаємо, що публічно-правовий спір як правова категорія виникає з
моменту оформлення відповідного правового конфлікту у судовому порядку.
Зазначене узгоджується із чинними законодавчими приписами, зокрема
норм, що викладені у п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 4 КАС України, де зокрема передбачено
два різні поняття «публічно-правовий спір» та «справа адміністративної
юрисдикції». Щодо другого поняття, то воно виникає лише з переданням
справи до адміністративного суду. Отже, публічно-правовий спір у сфері
державно-службових відносин, в тому числі і як предмет юрисдикції
адміністративного суду, виникає до звернення сторін до суду. Моментом
виникнення

досліджуваного

публічно-правового

спору

як

предмету

юрисдикції адміністративного суду є момент у часі, з якого державний
службовець не може реалізувати свої права повністю або частково внаслідок
рішення, дії (бездіяльності) суб’єкта владних повноважень.
Не можна оминути науковий підхід вчених, за яким обгрунтовано
доцільність запровадження категорії «адміністративно-правовий спір». Цією
категорією позначене правове явище конфліктного характеру. При цьому

95

наголошено

на

конфлікті

певного

виду,

що

виступає

предметом

адміністративно-правового спору, а саме – конфліктом між особою, що не
наділена

владними

повноваженями

і

владним

суб`єктом

у

сфері

управлінської діяльності останнього. Такий конфлікт характеризується
нерівністю сторін і може бути вирішений як у судовому, так і позасудовому
порядках [74, с. 69; 85, с. 23].
Визнаючи безумовні позитивні

риси

презентованого наукового

підходу, зокрема підкреслення правової природи правовідносин, спори з яких
належать до юрисдикції адміністративних судів, слід відмітити його окремі
істотні спірні моменти. Так, стосовно презентованого наукового підходу Н.Б.
Писаренко та В.А. Сьоміної можна зауважити, що його застосування не
дозволяє включити в коло таких спорів компетенційні спори, які виникають
між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їх компетенції.
Крім того, виникає необхідність додаткового обґрунтування питання щодо
належності до цієї категорії справ, що виникають за зверненням суб’єкта
владних повноважень, оскільки такі справи не мають ознак спірності.
Загальним же зауваженням як стосовно презентованого підходу, так і
стосовно позицій Л.В. Бринцевої та Г.Й. Ткач можна визначити те, що вони
не враховують складності правової природи правовідносин, спори з яких
належать до юрисдикції адміністративних судів. Зокрема, в одному спорі
можуть бути поєднані фінансові, бюджетні, трудові тощо правовідносини, а
не тільки суто адміністративні.
На сьогодні стала звичною судова практика, відповідно до якої
адміністративні суди розглядають справи щодо публічно-правових спорів,
які виникають з рішень, дій, бездіяльності не управлінського характеру.
Такими, наприклад, є спори щодо оскарження рішень, дій, бездіяльності у
виборчому процесі, у сфері відносин соціального забезпечення, зокрема
щодо стягнення надміру виплачених сум такого забезпечення. тощо. Слід
відмітити

також,

що

категорія

«публічно-правовий

спір»

широко

застосовується і у чинному законодавстві, зокрема у КАС України при
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визначенні справи адміністративної юрисдикції (адміністративної справи) як
переданого на вирішення адміністративного суду публічно-правового спору,
у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого
самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який
здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі
на виконання делегованих повноважень (п.1 ч.1 ст.3 КАС України). Вказаний
термін є ключовим також при визначенні завдання адміністративного
судочинства (ч. 1 ст. 2 КАС України), а також юрисдикції адміністративних
судів (ст. 17 КАС України) [74, с. 69-70].
Отже, не заперечуючи, в цілому проти наукового підходу щодо
застосування категорії «адміністративно-правовий спір» замість категорії
«публічно-правовий спір», доцільно зазначити про спірність її застосування
як у правовій доктрині, так і у чинному законодавстві, що обумовлює
актуальність

перспективи

подальшого

наукового

аналізу.

Тому,

в

подальшому дослідженні доцільним уявляється виходити саме з терміну
«публічно-правовий спір» [74, с. 71]. Із зазначеним підходом та висновками
дослідниці необхідно погодитись.
Наявні сьогодні наукові позиції щодо сутності та змісту публічноправового спору як предмету юрисдикції адміністративного суду не дають
можливості вичерпно визначити усі критерії віднесення їх до юрисдикції
вказаних судів. З усіх критеріїв, встановлених КАС України (сторони, зміст
спірних правовідносин тощо) таким, що викликає найбільшу кількість спорів
є, критерій управлінського характеру функцій, що реалізуються у спірних
правовідносинах.

Необхідно

вказати,

що

зміст

категорії

«соціальне

управління», що поширений сьогодні у юридичній літературі, є достатньо
широким. Зокрема, можливо визначити щодо нього такі ознаки: владних
характер; організуючий характер; забезпечення функціонування суспільства
як єдиної системи [34, с. 947].
За таких умов управлінським можливо вважати рішення як наприклад,
щодо затвердження штатного розпису конкретного суб’єкта публічної влади,
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так і – щодо накладення штрафу за порушення правил дорожнього руху.
Адже обидва зазначені рішення сприяють забезпеченню функціонування
суспільства як єдиної системи. Зазначене послугувало, у свій час,
неоднозначності практики судів, а також і законотворця щодо визначення
юрисдикції таких спорів, як щодо призначення пенсій та інших видів
соціального забезпечення державним службовця (індивідуальні правові
акти). 20.05.2013 року Вищим адміністративним судом України було видано
розяснення. яким до юрисдикції адміністративного суду віднесено усі спори,
що виникають у зв’язку із здійсненням суб’єктами публічної влади своїх
повноважень. визначених законом [121].
Тобто критерієм визначена не управлінська сутність відповідних
повноважень, а визначеність їх у нормативних актах, що визначають
діяльність відповідних уповноважених суб’єктів. Натомість Верховний Суд
висловив позицію щодо наступних ознак управлінського характеру реалізації
відповідних повноважень: регуляторний характер відповідних повноважень;
наявність прямої вказівки про управлінський характер його діяльності у
положенні (іншому нормативно-правовому акті), що регламентує діяльність
відповідного суб’єкта [43]. Залишаючи остаточне вирішення цієї проблеми на
подальше вирішення, оскільки воно виходить за межі цього підрозідлу,
можливо вказати на вже наведений у попередньому підрозділі підхід щодо
врахування цілей та призначення стосовно конкретного штучного явища,
предмету, процесу. За таких обставин ключовим виявляється питання: чи
повинен суб’єкт прийняття рішення за своїми посадовими обов’язками
зважати на наслідки прийнятого ним рішення для суспільних відносин, що
віднесені до сфери його відання при його прийнятті? Зокрема, у випадку
накладення стягнення або призначення соціальної допомоги, можливо
вказати, що такий обов’язок відсутній. Адже за наявності передбачених
законом підстав стягнення має бути накладено, а допомога призначена,
незалежно від того, які це має наслідки щодо організації існуючої системи
суспільних відносин чи збереження її в актуальному стані. Тому ключовою
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ознакою публічно-правового спору у сфері державно-службових відносин як
предмету юрисдикції адміністративного суду має визнаватись сфера його
виникнення: правовідносини, спрямовані на розвиток системи публічної
служби, або ж на підтримання її в актуальному стані. Ключовою ознакою
публічно-правового спору у сфері державно-службових відносин як предмету
юрисдикції адміністративного суду має визнаватись сфера його виникнення:
правовідносини, спрямовані на розвиток системи публічної служби, або ж на
підтримання її в актуальному стані.
Актуальною проблемою необхідно визначити характер інтересу, який
захищається у публічно-правових спорах, що виникають у сфері державнослужбових відносин. Так, ключовою ознакою приватного інтересу у
літературі визначаються межі його реалізації – задоволення інтересів
конкретної особи [34, с. 734]. На відміну від публічного інтересу, який
відображає прагнення до задоволення суспільного інтересу [34, с. 769-770].
Подібне розуміння як приватного, так і публічного інтересу дістало свою
реалізацію й у рішеннях Конституційного Суду України. Зокрема, у рішенні
01.12.2004 р. № 18-рп/2004 визначаючи категорію «законний інтерес»,
вказується на його індивідуалістичний характер як прагнення конкретної
особи до задоволення власного інтересу, що не заборонене законом [164].
Достатньо чітким слід визнати критерій визначення публічного характеру
інтересу: передбаченість його у певних загальнодержавних програмах,
планах, стратегіях та інших документах, що мають загально державну або
регіональну спрямованість [166]. У зв’язку із наведеним необхідно вказати,
про особисту заінтересованість особи щодо реалізації свого права на
державну службу.
Отже, інтерес, що підлягає захисту, носить приватний характер, хоча
порядок його реалізації й врегульовано нормами публічної галузі права. З
іншого боку, пріоритетним у таких відносинах необхідно визнати інтерес
іншої сторони у таких відносинах – суб’єкта призначення на державну
службу, який уособлює в собі інтереси держави. Саме тому статус
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державного службовця визначається як спеціальний, і зазначений статус
спрямовано на досягнення саме публічно-правової за своєю природою мети –
виконання завдань та функцій держави.
В ухвалі у справі Європейський суд з прав людини вказав про
неприпустимість застосування у спорах щодо п. 1 ст. 6 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод у його цивільному аспекті [168].
Зазначений пункт стосується забезпечення права на справедливий суд у
справах цивільного характеру. Хоча зазначений висновок викладено в
обмеженій категорії справ – щодо військової служби, висновок зазначеного
Суду цілком може бути застосовано до всіх категорій публічно-правових
спорів у сфері державно-службових відносин, оскільки державні службовці є
носіями державної влади і забезпечують державні інтереси. Така позиція
зумовлена спрямованістю предмету державно-службових відносин, а також
характером питань, що вирішуються в результаті розгляду зазначених спорів
– організація системи державної служби зокрема та актуальної системи
суспільних відносин загалом, підтримання зазначених систем в актуальному
стані. Тому, попри захист прав конкретного державного службовця,
предметом захисту виступає його спеціальний правовий статус, що має
публічно-правову природу. Виходячи з наведеного, необхідно підтримати
позицію

Європейського

суду

з

прав

людини

щодо

неможливості

застосування у таких випадках п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод у його цивільному аспекті.
2.2. Класифікація публічно-правових спорів у сфері державнослужбових відносин, що підпадають під юрисдикцію адміністративних
судів
Судовій практиці розгляду зазначених спорів на сьогодні бракує
однозначності та стабільності. Попри істотну кількість таких спорів, суди
припускаються значної кількості помилок при їх вирішенні, що стає
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причиною оскарження судових рішень. Так, протягом першого півріччя 2018
року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду
надійшло 45 подань, з них 7 подань у справах зі спорів з відносин публічної
служби. Справи зі спорів з відносин публічної служби є другими за
поширеністю справами після податкових спорів та спорів у соціальній сфері.
У першому півріччі 2018 року Касаційний адміністративний суд у складі
Верховного Суду переглянув 1059 справ з відносин публічної служби, або 14
% від загальної кількості переглянутих справ. Відсоток змінених чи
скасованих судових рішень у цих справах оцінюється як найменший з усіх
розглянутих категорій справ (18 %) [14, с. 25-26, 28, 33]. Хоча й такий
відсоток має сприйматись як значний з огляду на інстанцію, в якій
переглядались судові рішення. У зв’язку із наведеним, з метою зменшення
судових помилок, у 2017 Львівським апеляційним адміністративним судом
році було видано результати узагальнення щодо виявлення проблем, які
виникають під час застосування положень Закону «Про державну службу»,
іншого спеціального законодавства, що регулює питання прийняття громадян
на публічну службу, її проходження та звільнення із публічної служби [167].
Верховний Суд (Велика Палата) неодноразово висловлював правові позиції з
питань публічної служби [193; 194].
Істотною причиною такого стану як стосовно сфери державної
реєстрації, так і досліджуваної сфери є недостатня увага науковців щодо
теоретичних засад сутності та ознак публічно-правового спору у сфері
державно-службових відносин, основних сфер їх існування. Класифікація
таких спорів сприяє визначенню підґрунтя основних властивостей процесу
виникнення таких спорів, розкриття їх відмітних ознак, а також визначенню
актуальних категорій справ. Це, у свою чергу складе підґрунтя щодо
визначення напрямів подальшого вдосконалення чинного законодавства.
Проблематика систематизації публічно-правових спорів, що виникають
у сфері державної служби на сьогодні не отримала належної уваги у роботах
науковців. Окремі критерії такої класифікації вироблені С.В. Ківаловим та
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Л.Р. Білою-Тіуновою [59, с. 49-50; 27, с. 189-191]. Значно більшу увагу
отримали дотичні питання: визначення власне публічно-правового спору
(К.О. Тимошенко, А.В. Хоменко та інші [160; 173]). Значну увагу отримала
тематика визначення сутності та змісту державно-службових відносин (О.М.
Бедний, І.П. Сімонова, В.С. Столбовий та інші [144; 151; 25]).
Тому актуальною є систематизація публічно-правових спорів у сфері
державно-службових

відносин,

що

складають

предмет

юрисдикції

адміністративних судів, вироблення на цій основі пропозицій щодо
вдосконалення чинного адміністративного законодавства.
Вихідними положеннями щодо класифікації публічно-правових спорів
у

сфері

державно-службових

відносин

можна

вважати

положення

Класифікатора категорій адміністративних справ, затвердженого рішенням
Ради суддів адміністративних судів від 18.07.2014 р. № 36 [103]. Відповідно
до цього Класифікатора, виділяються спори щодо: «прийняття на публічну
службу» (п. 12.1); «проходження служби» (п. 12.2); «звільнення з публічної
служби» (п. 12.3). На окрему увагу заслуговує така категорія, як «спори щодо
поновлення на службі» (п. 12.3) Класифікатора. Виникає питання щодо
доцільності розміщення зазначених спорів саме у цій класифікаційній групі.
Зокрема, відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону «Про державну службу», у випадку
порушення прав державного службовця, зазначені права підлягають
безумовному

поновленню.

Судова

практика

розгляду

спорів

щодо

поновлення на державній службі надає змогу зробити висновок про сутність
захисту прав державного службовця: усунення порушення; відновлення
становища, яке існувало до порушення; усунення перешкод стосовно
подальшого проходження державної служби. Зокрема, підставою для
поновлення державного службовця на посаді стала встановлена судом
відсутність підстав для його звільнення [125]. Таким чином, поновлення на
державній службі може мати реабілітуючий характер. Відповідними є й
правові наслідки: право на заробітну плату за час вимушеного прогулу;,
збереження трудових відносин у час вимушеного прогулу, а отже -
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відсутність переривання стажу державної служби (п. 9 ч. 2 ст. 46 Закону
«Про державну службу») тощо.
Збереження трудових відносин між суб’єктом влади та державним
службовцем у таких випадках зумовлює висновок про доцільність віднесення
справ про поновлення на службі до пункту «проходження служби» (п. 12.2).
Виходячи з наведеного, за критерієм динаміки правового статусу державного
службовця доцільно виділити наступні категорії публічно-правових спорів у
цій сфері: прийняття на державну службу, проходження державної служби
(поновлення на державній службі), припинення державної служби.
Дослідження

практики

адміністративних

судів

щодо

розгляду

публічно-правових спорів у досліджуваній сфері свідчить про типовість
ситуації, коли позивачем у таких спорах виступає особа, яка позивається з
приводу свого статусу як державний службовець або працівник. Іншою
стороною виступає або орган (установа), де працює або працювала особапозивач, або посадова особа такого органу, уповноважена на виконання
владних управлінських функцій.
У юридичній літературі вказується про обов’язкову ознаку державнослужбових відносин: однією з сторін завжди виступає державний службовець
[59, с. 47-49]. У зв’язку із цим набуває актуальності критерій спеціального
правового статусу сторін. Зокрема, практика розгляду адміністративними
судами досліджуваної категорії спорів показує, що на стороні відповідача
завжди бере участь посадова особа органу або установи, де проходив або
проходить службу позивач. У зв’язку із цим, за вказаним критерієм доцільно
виділити дві категорії публічно-правових спорів. У спорах першої категорії
позивачем виступає особа, що не має на момент виникнення спору статусу
державного службовця внаслідок свого звільнення з публічної служби.
Зазначений критерій має не тільки теоретичне, але й істотне практичне
значення. Зокрема, як вказав Верховний Суд у правовій позиції у справі
757/70264/17-ц від 14.11.2018 р., виникнення публічно-правового спору після
звільнення особи та втрати нею статусу державного службовця не є
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перешкодою для розгляду зазначених справ адміністративним судом,
оскільки підстави позову існували на момент наявності в особи цього
спеціального статусу. Крім того, у цій же правовій позиції Верховний Суд
зазначив, що спори з приводу прийняття громадянина на публічну службу, її
проходження

чи

звільнення,

мають

розглядатися

за

правилами

адміністративного судочинства незалежно від того, чи здійснює орган, з яким
виник спір, у правовідносинах з позивачем, владні управлінські функції
[193].
Опрацювання зазначеного критерію дозволяє виокремити відповідні
проблемні категорії спорів у сфері державно-службових відносин, вказати не
тільки на наведені проблеми, але й на деякі інші, в тому числі – теоретичного
характеру. Так, класичною підставою виникнення відносин державної
служби у юридичній літературі виділяється прийняття особою присяги. Саме
цим відносини державної служби відрізняються від класичних трудових
відносин. Відповідно до ст. 4 Закону «Про державну службу», одними з
принципів

державної

служби

визначаються

зокрема,

патріотизм

та

стабільність. Зазначені положення не є ключовою ознакою трудових
відносин, до яких висувається вимога сумлінного ставлення до своїх
службових обов’язків. З іншого боку, порівнюючи такі засади, як патріотизм
та сумлінність, складно вбачати в них вирішальну різницю. У цьому зв’язку
необхідно вказати на науковий підхід М.І. Іншина, який виділяє службовотрудові відносини, підставою виникнення яких називає контракт, що
укладається між державним службовцем та відповідним суб’єктом влади.
Предметом даного контракту визначається здійснення обов’язків державної
служби, зокрема щодо виконання функцій держави [56, с. 336-337]. Отже, на
сьогодні немає усталеного теоретичного погляду щодо розмежування
трудових відносин та відносин державної служби.
Це є не останньою за значимістю причиною окремих суперечливих
висновків судів щодо кваліфікації таких відносин. Так, Львівським
апеляційним судом було висловлено позицію щодо помилковості відкриття

104

проваджень у справах з відносин публічної служби за позовами до органів
місцевого самоврядування осіб, які не перебували на публічній службі, а
працювали на підставі контракту [167]. З іншого боку, Верховний Суд у
правовій позиції у справі № 757/70264/17-ц від 14.11.2018 р. вказав на
обов’язковий

критерій

визначення

адміністративної

юрисдикції:

проходження особою публічної служби, визначальною характеристикою якої
є виконання особою завдань і функцій держави, але не конкретний спосіб
оформлення відносин особи із суб’єктом влади – присяга чи контракт.
Вирішення зазначеної проблеми може полягати у розгляді питання
щодо віднесення до кола відносин державної служби трудових відносин,
підставою виникнення яких є контракт. Наведені міркування слід розглядати
лише як постановку проблеми, детальне дослідження якої становить
перспективний предмет подальшої наукової розвідки та виходить за межі
предмету цього дослідження.
Повертаючись до класифікації публічно-правових спорів у сфері
державної служби за критерієм динаміки правового статусу державного
службовця

як

сторони

у

таких

спорах,

необхідно

вказати

на

її

перспективність не тільки щодо вдосконалення Класифікатора категорій
адміністративних справ, але – у можливості її стати підґрунтям для
подальшого

здійснення

систематизації

зазначених

спорів.

Так,

на

сьогоднішній день можливо виділити окремі проблемні питання розгляду
деяких категорій зазначених спорів.
Так, у межах спорів, пов’язаних із проходженням державної служби
необхідно вказати на спори, що виникають у зв’язку із притягненням
державного службовця до дисциплінарної відповідальності. У оглядах
судової практики Верховний Суд останнім часом активно звертає увагу на
окремі питання, що виникають при вирішенні таких спорів: визначення
поняття «публічна служба»; строки притягнення та юрисдикція спорів щодо
притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності, та
деяких інших [44; 45; 54]. У зв’язку із цим, необхідно вказати на окремі
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недоліки правового регулювання проходження державної служби, які теж
вбачаються істотним чинником виникнення публічно-правових спорів у
сфері державної служби. Зокрема, відповідно до ст. 65 Закону «Про державну
службу», визначено підстави притягнення державного службовця до
дисциплінарної відповідальності, зокрема шляхом визначення як загальної
дефініції такої підстави, так і переліку окремих підстав. Необхідно вказати на
прогресивність такого визначення порівняно із Законом України «Про
державну службу» від 16.12.1993 р. № 3723-ХІІ [105] в якому наводився,
фактично,

відкритий

перелік

підстав

притягнення

до

зазначеної

відповідальності. У чинному Законі «Про державну службу» такий перелік є
закритим. Крім того, дефініція, наведена у ч. 1 цієї статті, містить відсилку до
чинного

законодавства,

яким

передбачаються

обов’язки

державного

службовця, порушення яких і розглядається як підстава притягнення до
дисциплінарної відповідальності.
Попри зазначене, проблема залишилась. Так, наприклад, пунктом 4
частини 2 зазначеної статті передбачено таку підставу, як дії, що шкодять
авторитету державної служби. Фактично, зазначена норма є подібною до
відповідної норми ч. 1 ст. 14 Закону України «Про державну службу» від
16.12.1993 р., яка визначала такою підставою «інший вчинок, який порочить
державного службовця або дискредитує орган, в якому він працює». У
зв’язку із наведеним необхідно вказати про диференціацію законодавцем
дисциплінарних стягнень у конкретних сферах державної служби, порівняно
із Законом «Про державну службу» (ст. 66), наприклад – у Збройних Силах
України [106].
Наступна актуальна категорія публічно-правових спорів, що стосується
звільнення з державної служби, є спори щодо застосування такої підстави, як
атестація державного службовця. У зв’язку із цим необхідно навести рішення
Конституційного Суду України від 08.07.2003 року № 15-рп/2003. Зокрема,
заявником ставилось питання щодо відповідності повноважень Кабінету
Міністрів України щодо проведення атестації державних службовців його
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завданням та функціям. Крім того, ставилось питання щодо можливості
розгляду незадовільних результатів атестації як підстави для звільнення
особи з державної служби. У зазначеному рішення Конституційний Суд
України вказав про відповідність повноважень Кабінету Міністрів України
щодо здійснення нормативно-правового регулювання ряду питань державної
служби, в тому числі – і атестації, його завданням. Стосовно ж розгляду
атестації як підстави звільнення державного службовця, то Судом було
вказано про неможливість розгляду атестації як такої самостійної підставі.
Водночас, не проходження атестації охоплюється іншою підставою
звільнення державного службовця – пункту 2 частини 1 статті 40 Кодексу
законів про працю України, а саме – невідповідність працівника займаній
посаді [165]. У зв’язку із наведеним, необхідно вказати на нещодавно
прийняту

постанову

Кабінету

Міністрів

України

«Про

організацію

проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу,
щодо вільного володіння державною мовою» від 26.04.2017 р. № 301 [124].
Наведене рішення Конституційного Суду України, застосування його
адміністративними судами при розгляді публічно-правових спорів у сфері
державно-службових відносин свідчить про підтвердження іншої тези: щодо
розгляду законодавства про державну службу як спеціального стосовно до
трудового законодавства.
Спеціальні гарантії належного здійснення державними службовцями
своїх посадових обов’язків, особливі вимоги щодо змісту діяльності
державних службовців та характер державної служби загалом зумовили
формування спеціального законодавства про державну службу, на додаток до
трудового. Погоджуючись із зазначеним вище висновком, висловленим
Конституційним Судом України щодо можливості розгляду атестації як
особливого порядку підтвердження відповідності особи займаній посаді, у
розумінні Кодексу законів про працю, необхідно вказати, що наведена вище
специфіка державної служби вимагає спеціальної законодавчої техніки
викладення

відповідних

норм.

Атестація

державного

службовця

є
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специфічним

правовим

інститутом,

які

функціонує

в

окремому

передбаченому законодавством порядку та існує із особливою метою.
Виходячи з наведеного, постає питання щодо доцільності охоплення
негативних

результатів

атестації

державного

службовця

загальними

підставами звільнення особи, передбаченими Кодексом законів про працю.
Доцільним видається врегулювання зазначених результатів у спеціальному
законодавстві, зокрема – у Законі «Про державну службу». Отже, з метою
закріплення негативних результатів атестації державного службовця як
підстави припинення державної служби доцільно внести зміни до статті 83
Закону «Про державну службу», доповнивши її пунктом 9 наступного змісту
«у разі наявності негативних результатів атестації державного службовця».
Перспективною є категорія публічно-правових спорів у сфері
державно-службових

відносин,

що

складає

спори

щодо

законності

притягнення до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 84 Закону «Про державну службу», набрання
законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до
адміністративної відповідальності за корупційне або пов'язане з корупцією
правопорушення є підставою для припинення державної служби. Необхідно
вказати, що останнім часом антикорупційне законодавство достатньо
інтенсивно розвивається. Так, останніми роками було прийнято Перелік
посад державних службовців центрального апарату Нацдержслужби, де існує
високий ризик прояву корупції [113], затверджено Загальні правила етичної
поведінки

державних

службовців

та

посадових

осіб

місцевого

самоврядування [112], що теж значною мірою врегульовують питання
корупційних правопорушень. На рівні центральних органів виконавчої влади
приймаються Антикорупційні програми. Високі темпи нормотворення
зумовлюють появу проблем у судовій практиці застосування норм
антикорупційного законодавства при розгляді справ щодо припиення
державної служби з цих підстав.
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Щодо зазначених спорів необхідно вказати про їх специфічний
предмет:

законність

дисциплінарної)

притягнення

відповідальності

до

юридичної

за корупційні

(адміністративної,

правопорушення

або

правопорушення, пов’язані із корупцією. Законність притягнення до
відповідальності за вчинення правопорушення корупційного, або пов’язаного
з корупцією одночасно свідчить про наявність підстав для припинення
державної служби. Актуальною проблемою на сьогодні в таких спорах
залишається розмежування юридичної відповідальності за корупційні
правопорушення та за правопорушення, пов’язані з корупцією, оскільки
чинне антикорупційне законодавство не містить чітких критеріїв їх
розмежування. Зокрема, відсутнє визначення дисциплінарного проступку
який містить ознаки корупції чи який є пов’язаним з корупцією.
20.05.2013 р. Пленумом Вищого адміністративного суду України (далі ВАС України) прийнято Постанову № 8 «Про окремі питання юрисдикції
адміністративних судів». У правовій позиції, викладеній в цій постанові
Пленум ВАС України звертає увагу на встановлення особливого порядку
реалізації права державного службовця на отримання житла, зокрема такими
нормативними актами, як Закон України «Про прокуратуру», Закон України
«Про судоустрій і статус суддів», Закон України «Про міліцію», Закон
України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх
сімей». Вказується, що це порядок зумовлений проходженням службовцями
публічної служби. Виходячи з наведеного, Пленумом ВАС України було
вказано на належність спорів щодо забезпечення державних службовців
житлом до юрисдикції адміністративних судів [121].
Виходячи з наведеного, можна вказати на методологічні аспекти
побудови Пленумом вищої судової інстанції своїх роз`яснень, які були
актуальними як у 2013 році, так і зберігають актуальність на сьогодні. При
визначенні судової юрисдикції конкретної категорії спору суд виходить не з
галузевої природи відповідних правовідносин, а від їх формальних ознак:
пов’язаності із основними відносинами у конкретному випадку; або
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відповідності іншим формальним ознакам. Так, у зазначеному випадку
відносини щодо забезпечення державного службовця житлом суд сприйняв
як додаткові до основних відносин – відносин державної служби. У
наведеному вище узагальненні Львівський апеляційний адміністративний суд
вказує про помилковість відкриття провадження у справах за позовами до
органів місцевого самоврядування осіб, які працювали у цих органах на
підставі контракту. Такого висновку суд дійшов, оскільки вважає, що
проходження служби за контрактом не є проходженням публічної служби
[167].
Втім, відносини щодо забезпечення особи житлом традиційно
розглядаються як відносини соціальної сфери, а не адміністративної.
Забезпечення державного службовця житлом є гарантією належного
виконання ним своїх службових обов’язків. На це вказував і ВАС України,
розглядаючи питання забезпчення житлом військовослужбовців та членів їх
сімей [119].
У

випадку ж проходження служби

за контрактом необхідно

враховувати, що попри позбавлення таких відносин ознаки стабільності як
принципу державної служби, але функції, які виконує особа у таких
відносинах можуть не відрізнятись від функцій відносин державної служби
за ознакою пов’язаності із виконанням завдань та функцій держави, а отже –
вимогам до відповідної особи та забезпечення її діяльності.
Можливо вказати, що не буде помилкою умовно виділити в даному
випадку основні відносини (відносини державної служби) та похідні
(відносини стосовно забезпечення державного службовця житлом). Тоді
можна вказати на судову практику, яка свідчить про розрізнення судами
«основних» та «додаткових» відносин при визначенні юрисдикції судових
спорів.
Так, особа, яка має статус «чорнобильця» звернулася до суду із
позовом про стягнення з Мінсоцполітики та ОДА шкоди, завданої через
недоплату належних соціальних виплат. Ухвалою апеляційного суду
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Донецької області від 17 лютого 2016 року провадження у справі закрито у
зв'язку з тим, що справа не підлягає розгляду у порядку цивільного
судочинства. Закриваючи провадження у справі, суд апеляційної інстанції
виходив із того, що спір, який виник між сторонами є публічно-правовим та
відноситься до адміністративної юрисдикції з огляду на його предмет. Як
вказано Верховним Судом, вирішуючи питання щодо юрисдикції даної
справи, суд апеляційної інстанції не звернув уваги на предмет заявленого
позову - відшкодування шкоди на підставах, передбачених цивільним
законодавством.

Такі

вимоги

можуть

розглядатись

в

порядку

адміністративного судочинства тільки у випадку, якщо вони заявлені разом із
вимогою щодо оскарження рішень, дій, бездіяльності суб’єкта владних
повноважень, з яких виникла така шкода [100]. Тому в даному випадку суд,
фактично, розмежував «основні» та «додаткові» правовідносини та визначив
юрисдикцію цієї справи як цивільну.
Отже, підсумовуючи викладене, доцільно вказати про необхідність
підтримки позиції Пленуму ВАС України щодо визнання відносин із
забезпечення житлом державних службовців відносинами державними
служби та розгляд відповідних спорів адміністративними судами. Щодо ж
висновку Пленуму Верховного Суду про ключовий характер способу
оформлення відносин особи та органу влади (контракт чи проходження
публічної служби), то його підтвердження або заперечення щодо нього
потребує подальших наукових пошуків.
Проведене дослідження надає підстави для таких висновків.
З урахуванням потреб усунення недоліків у правозастосуванні,
внесення змін до чинного законодавства виділено наступні критерії
систематизації досліджених спорів:
- спеціальний правовий статус сторін (обидві сторони мають статус
державного службовця або тільки одна);
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- динаміка статусу державного службовця (прийняття на державну
службу, проходження державної служби (поновлення на державній службі),
припинення державної служби).
У рамках другого критерію за ознакою предмету спору виділено
наступні спори. По-перше, щодо припинення державної служби у зв’язку із:
притягненням до дисциплінарної відповідальності, не проходженням
державним службовцем атестації, притягненням державного службовця до
юридичної

відповідальності

у

зв’язку

із

вчиненням

корупційних

правопорушень. По-друге, у зв’язку із проходженням державної служби:
забезпечення державного службовця житлом.
Одним з актуальних питань, що не отримали належної уваги у
юридичній літературі є значення способу оформлення трудових відносин
державного службовця із суб’єктом публічної влади для визначення
юрисдикції адміністративного суду стосовно конкретного спору. Зокрема, на
сьогодні зазначені трудові відносини оформлюються не тільки класичним
вступом особи на державну службу (ст. 1 Закону «Про державну службу»),
але й контрактом, що укладається між особою та суб’єктом публічної влади.
У юридичній літературі такий спосіб оформлення отримав назву «служби за
контрактом», а відносини, що виникають внаслідок цього – службовотрудовими [56, с. 336-337]. Судова практика на сьогодні йде за підходом,
відповідно до якого такі справи не мають входити до юрисдикції
адміністративних судів, оскільки спірним відносинам не притаманні
властивості відносин державної служби [167]. Втім, зазначена позиція
представляється спірною.
Зокрема, можна вказати спільні риси державно-службових відносин та
службово-трудових: сторонами таких відносин є державний орган та
державний

службовець;

правосвідомість

як

обов’язковий

елемент

державного службовця як суб’єкта таких відносин, оскільки державна служба
засновується на засадах відданості, сумлінності; врегульованість таких
відносин нормами спеціального законодавства, застосування при їх
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врегулюванні специфічних засобів правового регулювання; сторони у
службово-трудових відносинах мають одна щодо одної суб’єктивні права та
юридичні обов’язки, що обумовлює правовий зв’язок між ними; такий
правовий зв’язок виявляється в тому, що одна з сторін виявляється
правоуповноважуючою, а інша – правозобов’язаною; реалізація прав одних
суб’єктів може відбуватись лише через виконання обов’язків іншими; як і у
державно-службових відносинах, у службово-трудових сторони завжди є
персоніфікованими, що надає підстави класифікувати ці відносини як
відносні; вольовий характер реалізації сторонами цих відносин своїх прав та
обов’язків; застосування спеціальних засобів правової охорони стосовно
суб’єктів таких відносин [56, с. 336-337].
З іншого боку, необхідно вказати й на істотні відмінності службовотрудових відносин від державно-службових. Так, виходячи з положень, що
наводяться Л.Р. Білою-Тіуновою можливо дійти висновку про наступні
ключові відмінності: договірний метод врегулювання службово-трудових
відносин на відміну від державно-службових, які регламентуються виключно
адміністративно-правовими приписами законодавства про державну службу;
приватний

характер

службово-трудових

відносин;

не

притаманність

взаємовідносинам державного службовця, який працює за контрактом та
органу влади відносин влади-підпорядкування; службово-трудові відносини,
на відміну від державно-службових не є статусними [27, с. 187-189].
Не

буде

відмінностей

помилкою
між

стверджувати,

державно-службовими

що
та

врахування

наведених

службово-трудовими

відносинами може бути покладено в основу рішень, які стосуються
невизнання належності службово-трудових відносин до відносин державної
служби. Визнаючи, в деякій мірі, справедливість цього твердження,
вважаємо, що головною системоутворючою категорією, що є спільною як для
службово-трудових,

так

і

для

державно-службових

відносин

є

їх

спрямованість на певне благо – виконання функцій держави. Вважаємо, що
сам факт уповноваження особи на виконання завдань та функцій держави не
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має значення – на підставі контракту чи в порядку прйняття посади
державної

служби, є підставою для

поширення

зазначеної позиції

Верховного Суду щодо адміністративно юрисдикції також і стосовно спорів,
які виникають зі службово-трудових відносин.

При цьому доцільно

звернутись до обгрунтованого висновку щодо визнання основною ознакою
публічно-правового спору у сфері державно-службових відносин сфери їх
виникнення: правовідносини, спрямовані на розвиток системи публічної
служби, або ж на підтримання її в актуальному стані. Зазначені обставини
зберігають свою актуальність і стосовно службово-трудових відносин.
Зазначене надає підстави для формування окремих рекомендацій щодо
вирішення судами досліджуваних видів спорів. Зокрема, необхідно визнати
юрисдикцію адміністративного суду стосовно спорів за позовами осіб, які
працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування на підставі
контракту, якщо виконувана ними робота полягає у виконанні завдань та
функцій держави. Предметом таких позовів виступає, як правило,
поновлення на роботі, виплата заробітної плати за час вимушеного прогулу.
Такий висновок зумовлений значенням рішення про звільнення відповідних
осіб – такі рішення спрямовані на підтримання в актуальному стані системи
державного управління, оскільки усувають можливість виконання завдань і
функцій держави особами, які не відповідають вимогам закону.
Вказані положення мають не тільки істотне практичне значення, але й
теоретичне, що полягає у висновку щод недоцільності визначення способу
оформлення трудових відносин (контракт чи класична державна служба) у
якості критерію для систематизації відповідних спорів. Процесуальні
особливості розгляду таких спорів, відмінності у оформленні звернення до
суду, особливості доказування у справі тощо, на наш погляд, становлять у
першу чергу практичний інтерес, а не теоретичний. Обґрунтовано, що спори
за позовами осіб, які працюють в органах державної влади, місцевого
самоврядування на підставі контракту, про поновлення на роботі, виплату
заробітної плати за час вимушеного прогулу мають розглядатись у порядку
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адміністративного судочинства, за умови якщо такі особи за своїми
посадовими обов’язками були уповноважені на виконання завдань та
функцій держави. Тому спосіб оформлення трудових відносин між
державним службовцем та суб’єктом публічної влади не становить інтересу
щодо систематизації досліджуваних спорів як предмету юрисдикції
адміністративного суду.
Доцільно звернути увагу на публічно-правові спори, що виникають з
державно-службових відносин, які стосуються оскарження нормативноправових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів
владних повноважень, якщо такими актами врегульовано питання державної
служби.
27 грудня 2001 року Конституційним Судом України винесено
рішення, в якому роз`яснено сутність терміну «нормативний» щодо правових
актів. Такий термін означає зокрема, відсутність конкретного строку дії у
часі, а також розрахованість на багаторазове використання [163].
Відповідно до ч. 2 ст. 264 КАС України, право на оскарження мають
особи,

до яких вже застосовано оскаржуваний акт або які є суб’єктом

правовідносин, в яких такий акт буде застосовано. З положень рішення
Окружного адміністративного суду м. Києва від 24.06.2019 р. у справі №
640/1835/19 випливає не обов’язковість знаходження сторін у таких спорах у
відносинах підлеглості. Так, приводом до звернення ОСОБИ_1 стало
прийняття Міністерством фінансів України норм, якими, на його думку,
ускладнюється реалізація ним його спеціального правового статусу як особи,
яка має право не отримувати ідентифікаційний код платника податків на
релігійних підставах [95].
Отже, за критерієм характеру спірних відносин між сторонами
публічно-правового спору можливо виділити публічно-правові спори, у яких
сторони перебувають у відносинах безпосередньої підлеглості та спори, в
яких сторони не перебувають у таких відносинах (наприклад, спори щодо
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оскарження нормативно-правових актів, якими врегульовано питання
державної служби).
Необхідно вказати про широке тлумаченням судами поняття «особа»
щодо визначення суб’єкта оскарження, оскільки таким суб’єктом визнають і
юридичних осіб. Справи щодо оскарження Національним агентством
України з питань державної служби, керівниками державної служби, іншими
суб’єктами публічно-влади – суб’єктами державно-службових відносин є
відносно нечисленними. Водночас, як буквальне, так і системне тлумачення
норми ч. 2 ст. 264 КАС України, опрацювання судової практики надає
підстави для висновку, що адміністративне процесуальне законодавство
надає такі можливості суб’єктам владних повноважень у правовідносинах
державної служби.
Врахування такого елементу публічно-правового спору у сфері
державно-службових відносин, як сфера його виникнення дозволяє створити
теоретичне підґрунтя для прогнозування виникнення зазначених спорів. У
цьому зв’язку привертають до себе увагу наукові напрацювання у сфері
адміністративного права стосовно визначення предмету адміністративноправового регулювання державно-службових відносин.
Так, І.П. Сімонова, досліджуючи сутність адміністративно-правового
регулювання відносин державної служби у органах контролю та нагляду в
сфері оподаткування, вказує на охоплення предметом такого регулювання
переважної більшості відносин щодо виникнення, зміни проходження,
припинення державної служби. Визначаючи предмет адміністративноправового регулювання відносин державної служби, вчена виходить з
визначення предмету такого регулювання як загалом, так і підкреслює його
галузеву належність. Так, наводиться загалом усталена позиція щодо
врегулювання нормами адміністративного права відносин: управлінських;
тих, які виникають у зв’язку із функціонуванням державних інституцій та
громадянського суспільства; організацією управлінського процесу [144, с. 5762].
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Визначаючи предметом адміністративно-правового регулювання саме
державно-службові відносини, І.П. Сімонова виділяє з них лише ті, що
пов’язані із організацією державної служби та її функціонуванням.
Дослідниця систематизує зазначені відносини за критерієм мети їх існування:
відносини державної служби організаційного характеру та відносини
практичного здійснення державної служби. До перших дослідниця відносить
відносини, що виникають у зв’язку з; визначенням конкретних посад у
структурі суб’єкта публічного адміністрування; встановленням вимог до
конкретних посад; формуванням процедур проходження державної служби;
визначенням

рангів,

спеціальних

звань

тощо

стосовно

державних

службовців. До других дослідниця відносить [144, с. 54; 178, с. 88].
Коментуючи підхід І.П. Сімонової, необхідно відмітити з одного боку,
глибоке

опрацювання

актуальних

наукових

досліджень,

ґрунтовні

результати, а з іншого – залишення дослідницею поза увагою важливої
частини

відносин

державної

служби:

відносини,

що

виникають

безпосередньо у процесі здійснення державними службовцями своїх
повноважень. Зокрема, сторонами таких відносин є державний службовець та
конкретний суб’єкт, з яким він взаємодіє, а об’єктом – соціально-корисний
ефект, на який спрямовані такі відносини. Втім спори, що виникають з таких
відносин, як правило охоплюються іншою категорією справ адміністративної
юрисдикції – спори щодо оскарження рішень, дій, бездіяльності суб’єкта
владних повноважень (п. 1 ч. 1 ст. 19 КАС України). Тому дослідження
зазначених спорів виходить за межі предмету цієї роботи.
Отже, можливо окреслити наступні сфери зазначеного регулювання, у
зв’язку із реалізацією яких можуть виникати публічно-правові спори у сфері
державно-службових відносин як предмет юрисдикції адміністративного
суду: створення конкретної посади, визначення її місця у штатному розписі
конкретного суб’єкта публічної влади; правила та порядок заміщення посади;
порядок вступу на державну службу; правила проходження, припинення
державної служби; оцінка діяльності державного службовця; підготовка,
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перепідготовка,

підвищення

кваліфікації

державного

службовця;

застосування до нього заходів заохочення та стягнення [144, с. 81]. Вказане
безпосередньо визначає сферу виникнення досліджуваних спорів.
Необхідно підтримати дослідницю у її висновку стосовно саме
адміністративно-правового характеру регулювання відносин державної
служби. Це визначає необхідність розширення юрисдикції адміністративних
судів стосовно зазначених випадків. Так, на сьогодні вже згадувані справи
стосовно проходження державної служби за контрактом відносяться до
юрисдикції загальних судів, і вказано на неналежність такої практики з
огляду на характер повноважень, які виконуються такими державними
службовцями – безпосереднє практичне виконання завдань і функцій
держави. Безумовно, цей критерій необхідно визнати ключовим при
визначенні юрисдикції зазначених спорів. Втім, адміністративно-правовий
характер правового регулювання спірних відносин державної служби у таких
випадках, посилює аргументацію стосовно необхідності віднесення таких
справ до юрисдикції адміністративних судів.
Повертаючись до класифікації публічно-правових спорів у сфері
державно-службових відносин за критерієм спеціального правового статусу
сторін, необхідно вказати про основу такої класифікації – елементи
зазначених спорів. У даному випадку за основу взятий такий елемент, як
сторони зазначеного спору.
У юридичній літературі наводяться позиції щодо можливості виключно
державного службовця виступати позивачем у досліджуваних публічноправових спорах [87, с. 11]. Втім, практика адміністративних судів показує
наявність спорів, в яких позивачами можуть бути й суб’єкти владних
повноважень, наприклад – у справах щодо стягнення коштів, сплачених
органами соціальної допомоги у зв’язку із звільненням особи з державної
служби. Крім того, відповідно до ч. 10 ст. 8 Закону «Про державну службу»,
передбачається обов’язок керівника державної служби заявити позов щодо
відшкодування державним службовцем збитків, завданих неналежним
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виконанням ним своїх сулжбових обов’язків. Можливо наводити й додаткові
приклади публічно-правових спорів, що свідчать про різноманітність
суб’єктів, які можуть бути сторонами у таких справах. Тому відповідні
наукові напрацювання можуть бути доповнені.
Повертаючись до класифікації публічно-правових спорів за такою
ознакою, як динаміка статусу державного службовця, привертає увагу
наведена В.Ю. Поплавським практика визначення юрисдикції спорів, що
безпосередньо пов’язані із проходження державним службовцем служби,
зокрема – спори щодо забезпечення державних службовців житлом. Зокрема,
вказується на практику зокрема, Вищого адміністративного суду України,
який відносив такі спори до спорів, що виникають з відносин публічної
служби. Дослідник критично підходить до зазначеної позиції, вказуючи на
самостійний характер відносин щодо забезпечення житлом осіб по
відношенню до відносин державної служби, оскільки відносини щодо
забезпечення житлом є відносини соціального забезпечення за своєю
природою [87, с. 10].
Позиція В.Ю. Поплавського заслуговує на повну підтримку, а його
обґрунтування може бути доповнене за рахунок врахування правової
природи відносин державної служби. Зокрема, необхідно навести позицію
А.Д. Градовського стосовно визначення сутності відносин державної служби:
відносини між особою, яка прийняла посаду державної служби, та держави,
спрямовані на належне виконання такою особою функцій державної служби
[42, с. 48]. Втім, зазначене складає тільки одну сторону такого явища, як
державна служба. Ю.М. Старілов наводить позицію М.М. Коркунова
стосовно інших правовідносин, що виникають з приводу державної служби:
відносини між державним службовцем та керованим об’єктом, або особою,
по відношенню до якої він виконує свої повноваження [148, с. 33].
Таким чином, необхідно вказати на можливість чіткого виділення двох
груп відносин: між державним службовцем та державою і між таким
службовцем та керованим об’єктом або особою. Об’єктами ж правовідносин
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соціального забезпечення є матеріальні блага, визначені актуальним
законодавством як види соціального забезпечення [89, с. 138]. Отже,
відносини соціального забезпечення мають зовсім іншу галузеву природу
порівняно із відносинами державної служби. Оцінюючи зазначену практику
Вищого адміністративного суду України, В.Ю. Поплавський слушно вказує
на пов’язаність матеріального забезпечення державного службовця із
якісністю виконуваних ним повноважень, у зв’язку із чим належне
матеріальне забезпечення розглядається як одна з гарантій належного
здійснення особою державної служби [87, с. 10]. Не заперечуючи вказаної
тези, необхідно вказати на особливий характер соціальних правовідносин, які
не

мають

вираженого

управлінського

характеру,

на

відміну

від

правовідносин державної служби. Та обставина, що особа займає посаду
державної служби і є державним службовцем, не позбавляє її загального
статусу особи, яка претендує на поліпшення житлових умов, за наявності для
цього законних підстав. Тому необхідно підтримати висновок В.Ю.
Поплавського щодо недоцільності віднесення зазначених спорів до спорів,
що виникають з відносин державної служби, навіть попри те, що вони
виникають у зв’язку із її проходженням.
Досліджуючи питання юрисдикції публічно-правових спорів у сфері
державно-службових відносин, необхідно вказати на позицію Верховного
Суду від 18.04.2018 р. у справі № 826/4225/15, відповідно до якої усі справи
щодо приняття на державну службу, її проходення, звільнення з державної
служби мають розглядатись адміністративними судами незалежно від того,
чи виконує суб’єкт публічної влади у таких відносинах владні управлінські
функції

[193].

Така

правова

позиція

обґрунтовується

характером

правовідносин, з яких виник спір, причому підкреслюється, що неможливо
робити висновки щодо юрисдикції спору, виходячи з актуальних відносин
між сторонами на час звернення до суду, а першочергове значення має саме
характер спірних правовідносин, якщо звернення відбулось в межах строків
звернення до адміністративного суду, визначених КАС України. Зазначена
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правова позиція Верховного Суду заслуговує на підтримку. Попри наявність
обов’язкової умови – управлінського характеру повноважень владного
суб’єкта у конкретних правовідносинах, необхідно вказати про пріоритет
яскраво

вираженої

характеризуються

галузевої

специфічним

природи

таких

предметом

та

правовідносин,
методами

що

правового

регулювання, у зв’язку з чим і належать до предмета врегулювання
адміністративного права. Слід відмітити, що на сьогодні у цьому відношенні
іноді спостерігається суперечлива практика судів.
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Висновки до розділу 2
Ключовою ознакою публічно-правового спору у сфері державнослужбових відносин як предмету юрисдикції адміністративного суду має
визнаватись сфера його виникнення: правовідносини, спрямовані на розвиток
системи публічної служби, або ж на підтримання її в актуальному стані.
Попри захист прав конкретного державного службовця, предметом
захисту виступає його спеціальний правовий статус, що має публічноправову природу. Тому необхідно підтримати позицію Європейського суду з
прав людини щодо неможливості застосування у таких випадках п. 1 ст. 6
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у його
цивільному аспекті.
Моментом виникнення досліджуваного публічно-правового спору як
предмету юрисдикції адміністративного суду є момент у часі, з якого
державний службовець не може реалізувати свої права повністю або
частково

внаслідок

рішення,

дії

(бездіяльності)

суб’єкта

владних

повноважень.
Виділено

елементи

досліджуваного

публічно-правового

спору:

предмет, підстава, сторони. Предметом публічно-правового спору, що
виникає з державно-службових відносин та належить до юрисдикції
адміністративних судів, є право особи на державну службу. Підстава
досліджуваного спору як предмету юрисдикції адміністративних судів
складається з трьох елементів: правова позиція державного службовця;
правова позиція суб’єкта публічної влади; взаємно суперечливий характер
зазначених позицій. Обґрунтовано, що достатніми доказами наявності
зазначених елементів, є: звернення позивача у встановленій процесуальним
законом формі; підтримання ним свого позову протягом розгляду справи.
Сторонами досліджуваного публічно-правового спору є державний
службовець (особа, яка претендує на отримання або повернення такого
статусу) та суб’єкт публічної влади. Характерним для зазначених спорів є

122

набуття державним службовцем статусу позивача, хоча в окремих випадках
такий статус може мати й суб’єкт публічної влади.
Зазначені елементи не тільки дозволяють зробити висновок про
охоплення конкретного спору юрисдикцією адміністративних судів, але й
мають ідентифікуюче значення стосовно конкретного спору.
Розгляд зазначеного спору як предмету юрисдикції адміністративного
суду обумовив необхідність виділення його додаткового елементу - сфери
виникнення. Цей елемент відображає особливий характер питань, що
вирішуються шляхом реалізації спірних правовідносин – питання організація
або підтримання існуючої системи державної служби.
Зазначені

критерії

вироблено

виходячи

з

визначальних

ознак

досліджуваних спорів, що обумовлені їх елементами. За такого підходу
виділено критерії: спеціального правового статусу сторін, динаміки статусу
державного службовця.
За критерієм характеру спірних відносин між сторонами публічноправового спору можливо виділити публічно-правові спори, у яких сторони
перебувають у відносинах безпосередньої підлеглості та спори, в яких
сторони не перебувають у таких відносинах (спори щодо оскарження
нормативно-правових актів, якими врегульовано питання державної служби).
Спори за позовами осіб, які працюють в органах державної влади,
місцевого самоврядування на підставі контракту, про поновлення на роботі,
виплату заробітної плати за час вимушеного прогулу мають розглядатись у
порядку адміністративного судочинства, за умови якщо такі особи за своїми
посадовими обов’язками були уповноважені на виконання завдань та
функцій держави. Тому спосіб оформлення трудових відносин між
державним службовцем та суб’єктом публічної влади не становить інтересу
щодо систематизації досліджуваних спорів як предмету юрисдикції
адміністративного суду.
Врахування предмету адміністративно-правового регулювання у сфері
державної служби дозволяє уточнити сферу виникнення відповідних
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адміністративних правовідносин. Крім того, це дозволяє визначити види
потенційних

публічно-правових

спорів

у

сфері

державно-службових

відносин як предмету юрисдикції адміністративного суду за критерієм сфери
їх виникнення. Такими визначено спори, що виникають у зв’язку із:
створенням конкретної посади та визначенням її місця у штатному розписі
конкретного суб’єкта публічної влади; правилами та порядком заміщення
посади; порядком вступу на державну службу; правилами проходження,
припинення державної служби; оцінкою діяльності державного службовця;
підготовкою,

перепідготовкою,

підвищенням

кваліфікації

державного

службовця; застосуванням до нього заходів заохочення та стягнення.
Адміністративно-правова природа правовідносин, що виникають у
зв’язку із вступом, проходженням припиненням державної служби зумовлює
висновок щодо необхідності розширення юрисдикції адміністративних судів
стосовно окремих категорій досліджуваних спорів.
Результати дослідження, які викладені у Розділі ІІ, відображено у
наступних публікаціях автора: [181, с. 134-135]; [187, с. 61-62].
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РОЗДІЛ 3
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ
ВИРІШЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ У СФЕРІ
ДЕРЖАВНО-СЛУЖБОВИХ ВІДНОСИН

3.1.

Суб'єкти

та

учасники

позовного

провадження

в

адміністративних судах щодо вирішення публічно-правових спорів у
сфері

державно-службових

відносин

та

їх

процесуальна

правосуб'єктність
Судова практика свідчить про наявність на сьогодні окремих
проблемних питань розгляду публічно-правових спорів у сфері державнослужбових відносин. Ці питання стосуються не тільки визначення
юрисдикції окремих категорій спорів, але й – визначення спроможності
окремих суб’єктів бути стороною у справі, що напряму впливає й на
визначення юрисдикції спору, можливість відкриття провадження у
конкретній справі. Так, узагальнюючи результати розгляду зазначених
спорів, Львівський апеляційний адміністративний суд України вказав на
неоднозначність судової практики щодо допуску до участі у справі центрів
зайнятості населення як позивачів за позовами до державних органів про
відшкодування сум сплачених грошових коштів на допомогу по безробіттю
державним службовцям у випадках, коли вони були поновлені на службі
[167].
Зазначене пов’язане із недостатнім опрацюванням у юридичній науці
питань адміністративної процесуальної правосуб’єктності зазначених органів
як сторін у спорах, що виникають з відносин публічної служби. Втім, можна
вказати

на

недостатність

опрацювання

питання

адміністративної

правосуб’єктності сторін у публічно-правових спорах, що виникають у сфері
державно-службових відносин загалом. Основна увага вчених у галузі
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адміністративного судочинства традиційно приділяється загальним питанням
адміністративної процесуальної правосуб’єктності (В.Б. Аверянов, О.В.
Анпілогов, В.М. Бевзенко, Е.Ф. Демський, О.М. Пасенюк, Ю.С. Педько та
інші). Щодо ж окремих випадків застосування цього поняття, то слід
відмітити напрацювання щодо: суб’єкта владних повноважень як відповідача
в адміністративному судочинстві (К.Ю. Пуданс-Шушлебіна) [138], сторони в
адміністративному судочинстві (І.В. Топор) [162], публічно-правовий спір як
предмет юрисдикції адміністративних судів та його сторони (К.О.
Тимошенко) [160 ] та інші. Крім того, необхідно вказати на напрацювання,
присвячені окремим категоріям публічно-правових спорів, зокрема у сферах:
державної реєстрації (О.С. Луніна), інтелектуальної власності

(Т.М.

Трояновська), соціальних відносин (Н.М. Гладка). Втім, зазначені дослідники
у

своїх

висновках

обмежуються

предметною

спрямованістю

своїх

досліджень, а отже - не враховують специфіку відносин державної служби.
Зокрема проблемною постає оцінка наведених вище правовідносин за участю
центрів зайнятості населення: чи це є відносини соціальної спрямованості
(самостійні відносини), або ж це є відносини, пов’язані із проходженням
державної служби (факультативний характер спору по відношенню до спору
про поновлення на службі, який є підставою для його вирішення). Наведене
свідчить про необхідність опрацювання проблематики суб’єктів зазначених
відносин та їх адміністративної процесуальної правосуб’єктності у справах
адміністративної юрисдикції.
Тому актуальною є характеристика адміністративно-процесуальної
правосуб’єктності сторін публічно-правового спору у сфері державнослужбових відносин, формулювання пропозицій щодо вдосконалення
чинного процесуального законодавства.
Відповідно до ч. 1 ст. 46 Кодексу адміністративного судочинства
України від 06.07.2005 р. № 2747-IV (далі – КАС України) [62], сторонами у
справі є позивач і відповідач.
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Можливість

брати

участь

у

адміністративному

судочинстві

визначається поняттям адміністративної правосуб’єктності, що складається з
адміністративної

процесуальної

правоздатності

та

адміністративної

процесуальної дієздатності (ст. 43 КАС України).
Відповідно до ч. 1 ст. 42 КАС України, сторони віднесені до особливих
учасників судового адміністративного процесу – учасників справи. Правовий
статус сторін у судовому адміністративному процесі можливо визначати з
урахуванням їх функціонального призначення - захист своїх суб’єктивних
прав, свобод, законних інтересів. Саме на захист прав цих осіб спрямоване
завдання адміністративного судочинства, що визначене у ч. 1 ст. 2 КАС
України.
Принциповим можливо вважати положення щодо захисту судом прав
не тільки позивача, але й відповідача. Наявність сторін у судовому
адміністративному процесі є необхідною умовою його існування, оскільки за
відсутності хоча б однієї з них судовий процес не є можливим.
Відповідно до ч. 2 ст. 46 КАС України, позивачем у справі
адміністративної юрисдикції можуть бути: фізичні особи (громадяни,
іноземці), юридичні особи незалежно від організації та форми власності, а
також суб’єкт владних повноважень.
Адміністративна правосуб’єктність державного службовця як позивача
у справі адміністративної юрисдикції випливає з положень чинного
законодавства, зокрема статті 38 Конституції України від 28.06.1996 №
254к/96-ВР (далі – Конституція України) [67] щодо права доступу до
державної служби. При цьому ключовими можна вважати й положення щодо
принципу рівності доступу до державної служби (п. 7 ч. 1 ст. 4 Закону
України «Про державну службу» (далі – Закон «Про державну службу»), що
передбачає заборону всіх форм та проявів дискримінації, відсутність
необґрунтованих обмежень або надання необґрунтованих переваг певним
категоріям громадян під час вступу на державну службу та її проходження. З
іншого боку, встановлено вимоги, яким мають відповідати усі претенденти
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на державну службу: наявність освіти за відповідним напрямом та
професійної підготовки, проходження конкурсного відбору або іншої
процедури, передбаченої законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону «Про державну службу», висуваються
вимоги до кандидатів на державну службу, зокрема вимоги щодо
професійної компетентності: загальні та спеціальні. Так, висуваються
наступні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посади категорії «А»:
загальний стаж роботи не менше семи років; досвід роботи на посадах
державної служби категорій "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників
структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід
роботи на керівних посадах у відповідній сфері не менш як три роки; вільне
володіння державною мовою, володіння іноземною мовою, яка є однією з
офіційних мов Ради Європи. Відповідно до ч. 3 ст. 20 зазначеного Закону,
спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної
служби категорій "Б" і "В", визначаються суб'єктом призначення.
Унеможливлюють прийняття на державну службу наступні обставини
щодо кандидата: досягнення шістдесяти років; наявність рішення суду щодо
визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною; наявність не знятої
та не погашеної судимості за вчинення умисного злочину; наявність рішення
суду про позбавлення права займатись діяльністю щодо виконання завдань та
функцій держави, або ж обіймати відповідні посади; набрало законної сили
рішення суду про притягнення до юридичної відповідальності за вчинення
корупційного правопорушення, і з моменту набрання сили не пройшло
одного року; наявність у особи громадянства іноземної держави; негативний
результат проходження спеціальної перевірки чи відсутність згоди кандидата
щодо її проходження (ч. 2 ст. 19 Закону «Про державну службу»).
Необхідно визнати, що наявність більшості зазначених обмежень щодо
вступу на державну службу відповідає практиці розвинутих європейських
держав (Чехія, Швеція, Німеччина, Данія, Велика Британія тощо). Вимога
щодо наявності освіти за напрямом служби характерна для таких держав, як
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Німеччина, Нідерланди, та країни Північної Європи [137, с. 54-57]. Існування
ж інших обмежень випливає з принципу професійності та доброчесності
державної служби (положення щодо рівня професійної компетентності,
заборона займати певні посади, проходження спеціальної перевірки, сплив
певного строку протягом притягнення до відповідальності за вчинення
корупційного правопорушення).
Окремим випадком спеціальної державної служби необхідно відмітити
мілітаризовану державну службу, умови доступу до якої, проходження
істотно відрізняються від таких умов щодо державної цивільної служби.
Відповідно, спеціальним тут є і законодавче регулювання (Дисциплінарний
статус Збройних Сил України [101], Закон України «Про Національну
поліцію» від 02.07.2015 р. № 580-VIII [120] та деякі інші нормативні акти).
З наведеного випливає висновок про можливість особи бути стороною
у спорі, що випливає з державно-службових відносин за умови відповідності
її встановленим законом умовам для відповідного виду державної служби.
При цьому не обов’язковим видається наявність фактичного призначення
особи на державну службу, адже принциповим є об’єктивна відповідність її
зазначеним критеріям. Така відповідність має встановлюватись виключно в
судовому порядку. А тому, не можна вважати належними посилання на
відповідні акти, висновки щодо невідповідності особи таким критеріям, якщо
такі акти, висновки є підставою для відмови у прийнятті її на державну
службу, одержані не у порядку, передбаченому процесуальним законом.
Переважною є кількість адміністративних справ, у яких позивачем
виступає державний службовець або фізична особа, які діють на захист
власного права на доступ до державної служби. У такому випадку необхідно
вказати про реалізацію державним службовцем загального та спеціального
адміністративного законодавства, що надає йому можливість щодо звернення
до суду. При цьому слід приєднатись до висловлюваної в юридичній
літературі позиції щодо поєднання у такому випадку фізичною особою свого
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як загального правового статусу, так і спеціального (як державного
службовця) [145, с. 59-60].
Сьогодні одним серед основоположних понять сучасної правової
системи є поняття приватного інтересу, під яким розуміється інтерес окремої
особи, що визнається і захищається правом [33, с. 612]. Необхідно вказати,
що інтерес особи щодо захисту свого права на доступ до публічної служби є
інтересом, у першу чергу, конкретної особи, і у цьому розрізі, попри
виражений публічний характер відносин державної служби, доводиться
визнати, що інтерес такої особи носить приватний характер. З наведеного
випливає висновок про можливість реалізації та захисту у порядку
адміністративного провадження як приватних, так і публічних інтересів.
Зазначене

привертає

увагу

з

огляду

на

виражену

спеціалізацію

адміністративного судочинства. З іншого боку, необхідно вказати про
доцільність збереження такого підходу, оскільки попри приватний характер
відповідного приватного інтересу, відносини щодо його реалізації мають
виражену публічно-правову природу та регулюються спеціалізованим
законодавством.
Попри превалюючу кількість звернень державних службовців у
публічно-правових спорах у сфері державної служби, зустрічаються випадки
звернення до суду й суб’єкта владних повноважень. Відповідно до ч. 4 ст. 5
КАС України, суб’єкт владних повноважень має право звернутись до суду у
випадках, передбачених законом. На сьогодні єдиного переліку таких
випадків не існує, вони визначаються спеціальним адміністративним
законодавством, що регламентує діяльність конкретного суб’єкта публічної
влади. Необхідність визначення законом повноважень на звернення до суду
зумовлюється публічно-правовою природою діяльності суб’єкта публічної
влади, що виражається у реалізації у такій діяльності його повноважень.
Відповідно до ч. 4 ст. 55 КАС України, держава бере участь в
адміністративному судовому процесі через свій орган, від імені якого
звертається його представник або керівник. Отже, типовими є випадки
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звернення від конкретного органу влади його керівника. У цьому разі до суду
звертається, державний службовець, хоча суб’єктом звернення необхідно
визнати саме державу.
Дослідники у сфері адміністративного судочинства вказують на
можливість сприйняття юридичної природи права на звернення до
адміністративного суду з двох позицій: адміністративної процесуальної
правоздатності та як суб’єктивне право. У першому випадку констатується
визнання наявності такого права за будь-яким суб’єктом адміністративних
правовідносин. У другому випадку вказується про необхідність врахування
порядку реалізації такого суб’єктивного права, що встановлений КАС
України [23, с. 20-21].
Зазначений науковий підхід дозволяє сформулювати теоретичні засади
для подальшого дослідження вступу особи у адміністративну справу з метою
захисту своїх суб’єктивних прав та законних інтересів. Зокрема, актуальним
є виділення загальної та спеціальної адміністративної правоздатності щодо
реалізації права на звернення до адміністративного суду. Такий висновок
випливає з наведеного вище висновку О.Ф. Скакун щодо можливості
виділення загального та спеціального статусу фізичної особи.
Загальна адміністративна процесуальна правоздатність охоплює собою
право на звернення до адміністративного суду для захисту широкого кола
суб’єктивних прав, свобод, законних інтересів, які можуть бути порушені
рішеннями, діями, бездіяльністю суб’єкта публічної влади. Зокрема,
відповідно до ч. 1 ст. 5 КАС України, кожен може звернутись до
адміністративного

суду

із

зазначеними

питаннями.

Адміністративна

процесуальна правоздатність визнається за кожною фізичною особою (ч. 1
ст. 43 КАС України).
Спеціальна

адміністративна

процесуальна

правоздатність

зумовлюється спеціальним статусом особи, зокрема – її відповідністю
вимогам, що висуваються законодавством до кандидата на вступ до
державної служби. Визначальною нормою КАС України в даному випадку
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вбачається норма щодо предметної юрисдикції адміністративного суду, що
передбачає можливість розгляду адміністративним судом такої категорії
спорів, як щодо вступу, проходження, звільнення з державної служби (п. 2 ч.
1

ст.

19

КАС

України).

Підґрунтям

спеціальної

адміністративної

правосуб’єктності є, крім того, положення законодавства про державну
службу. Так, відповідно до ч. 8 ст. 11 Закону «Про державну службу»,
державний службовець має право звернутись до суду з метою захисту своїх
порушених прав, наданих йому Законом «Про державну службу». Необхідно,
крім того, враховувати вимоги законодавства щодо окремих видів державної
служби. Так, відповідно до ч. 5 ст. 41 Закону України «Про органи та осіб, які
здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»
від 02.06.2016 р. № 1403-VIII [122], приватний виконавець може оскаржити
рішення про накладення на нього дисциплінарного стягнення до суду.
Таким чином, виділення спеціальної адміністративної правоздатності
зумовлюється різним адміністративним матеріальним статусом відповідної
особи, зокрема – висуванням до неї додаткових вимог, зумовлених
характером конкретного виду державної служби. Виокремлення спеціальної
адміністративної правоздатності має істотне практичне значення, оскільки
попри уніфікацію процесуальної форми розгляду справ адміністративної
юрисдикції, для окремих категорій справ встановлюється певний порядок їх
розгляду, зумовлений саме спеціальним адміністративним матеріальним
статусом позивача. Так, у розділі КАС України передбачено особливості
розгляду таких категорій адміністративних справ, як: щодо оскарження
нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших
суб'єктів владних повноважень (ст. 264 КАС України); щодо гарантованого
забезпечення потреб оборони (ст. 282 КАС України); за зверненням
податкових та митних органів (ст. 283 КАС України). Звернення особи в
якості носія певного спеціального адміністративного матеріального статусу
зумовлює

можливість

його

участі

як

позивача

(заявника)

в
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адміністративному

судочинстві

виключно

у

межах

відповідного

провадження, що безпосередньо впливає на його можливість мати відповідні
процесуальні права.
У зв’язку із наведеним, вирішення спірного питання щодо участі
органів соціального захисту у справах адміністративної юрисдикції за
позовами про стягнення виплаченої допомоги по безробіттю, залежить від
визнання зазначених суб’єктів суб’єктами владних повноважень, а також
дослідження правової природи їх вимог. В цьому аспекті слід вказати
наступне. По-перше, зазначені

суб’єкти

діють на виконання

своїх

повноважень, і відповідні відносини є тісно пов’язаними із проходженням
державної служби, є похідними від них. По-друге, як слушно зазначається у
науковій літературі, у справах, передбачених зокрема ст. 283 КАС України
мова не йде про вирішення публічно-правового спору, а має місце тільки
санкціонування відповідних дій, рішень суб’єкта публічної влади судом [76,
с. 509].
Іншою стороною у адміністративній справі виступає відповідач. У
спорах, що виникають з державно-службових відносин відповідачем
виступає переважно суб’єкт владних повноважень. Одним з найбільш
ґрунтовних досліджень суб’єкта владних повноважень як сторони в
адміністративному судовому процесі виступає дослідження К.Ю. ПудансШушлєбіної [138]. Вчена вказує на відсутність єдиної позиції щодо
визначення категорії, яка б відображала основні властивості суб’єкта владних
повноважень. Дослідниця виділяє центральним поняттям у цій категорії –
«орган публічної влади». Такий орган діє на основі повноважень, наданих
йому законом або делегованих. Вчена виділяє також напрями реалізації
повноважень: правове регулювання, надання адміністративних послуг,
здійснення нагляду і контролю, а також інші виконавчо-розпорядчі
повноваження у сфері реалізації суб’єктивних прав, свобод, законних
інтересів. [138, с. 8-9].
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Загалом підтримуючи зазначену позицію, необхідно вказати про
доцільність розгляду категорії «суб’єкт публічної влади», а не «орган
публічної влади», виходячи з наступного. По-перше, в конкретних
правовідносинах не завжди вимоги висуваються саме органом, іноді
суб’єктами їх виступають посадові особи, попри те, що вони діють в чужих
інтересах (конкретного органу або держави). Так, відповідно до ч. 4 ст. 83
Закону «Про державну службу», суб’єктом висунення вимоги про
відшкодування шкоди, завданої державним службовцем виступає керівник
державної служби, а не конкретний орган влади. По-друге, назвою «суб’єкт
публічної влади» підкреслюється значення відповідного органу або посадової
особи як джерела такої влади, виходячи з загальнофілософського значення
терміна «суб’єкт» [169, с. 441]. Крім того, недоліком підходу дослідниці
можна вважати недостатність врахування управлінської складової сутності
суб’єкта владних повноважень.
Необхідно

вказати

на

недостатність

визначення

сутності

«управлінського» характеру діяльності суб’єкта владних повноважень як
критерію віднесення справи до юрисдикції адміністративного суду. Як видно
з наведеного визначення К.Ю. Пуданс-Шушлебіної, вчена виходить з сфери
повноважень зазначеного суб’єкта (адміністративні послуги, контроль та
нагляд тощо), але не надає оцінки управлінському характеру зазначених
повноважень. Наявні на сьогодні дослідження теж не приділяють цьому
питанню належної уваги. Так, О.В. Рой, досліджуючи особливості суб’єкта
владних повноважень як сторони публічно-правового спору, розглядає його
характеристики [139, с. 53-71]. Втім, вчений не приділив належної уваги
визначенню сутності терміну «управлінський». Судова практика свідчить, що
висновок

про

«управлінський»

характер

функцій

суб’єкта

владних

повноважень суди доходять виходячи з конкретних обставин справи, у
кожному конкретному випадку, а єдиного визначення чи переліку не
сформовано. Зокрема, такого висновку суди доходять у випадку вираженого
організаційного

характеру

повноважень

(наприклад,

їх

регуляторний
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характер), або ж у випадку наявності слова «управлінський» у положенні про
відповідний суб’єкт публічної влади [43].
Відсутність єдності теоретичних позицій зумовлює необхідність
звернення до напрацювань вищого рівня узагальнення. Так, В.Б. Аверянов,
характеризуючи
спрямованості

предмет

адміністративного

адміністративно-правового

права

наголошував

регулювання:

на

забезпечення

організації та впорядкованості дій складових системи публічного управління,
створення умов для реалізації прав і свобод громадян [9, с. 109]. Враховуючи
наведене, вважається за доцільним невід’ємною ознакою управлінської
діяльності виділити організаційний її характер. Уточнення даної ознаки як
критерію

справи

адміністративної

юрисдикції

необхідно

вважати

перспективним напрямом наукових досліджень.
Завершуючи опрацювання питань адміністративної процесуальної
правоздатності, необхідно вказати на специфічну конструкцію її стосовно
суб’єкта публічної влади. Відповідно до ч. 4 ст. 5 КАС України, зазначений
суб’єкт може звертатись до суду лише у випадках, визначених законом, а
також – для реалізації своїх конкретних повноважень у конкретному випадку.
Тобто, положення щодо загального конституційного права на звернення до
суду, до нього не застосовуються. Таким чином, стосовно суб’єкта владних
повноважень відсутні підстави для виділення загальної адміністративної
правоздатності.
Поняття дієздатності у теорії права відображає здатність суб’єкта до
самостійного набуття певних прав та виконання обов’язків [157, с. 235]. На
відміну від поняття правоздатності, поняття дієздатності містить біологічний
критерій, зокрема – щодо здатності особи до самостійної діяльності.
Вбачається, що така здатність не залежить від конкретного провадження та
категорії

справи,

а

отже

–

підстави

для

виділення

спеціальної

адміністративної дієздатності відсутні.
Отже, доцільно виділяти загальну адміністративну процесуальну
правосуб’єктність сторони та спеціальну. Загальна складається з загальної
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адміністративної правоздатності та дієздатності. Спеціальна складається з
спеціальної адміністративної процесуальної правоздатності та дієздатності.
Проведене дослідження позивача в адміністративному судочинстві
надає можливість зробити висновки щодо особливостей його у зазначеній
категорії адміністративних справ. Так, з огляду на припис п. 6 ч. 2 ст. 19
Закону «Про державну службу» випливає висновок про неможливість бути
позивачем у таких справах іноземців та юридичних осіб. Зазначене дозволяє
стверджувати про можливість виділення спеціальної правоздатності сторони
у таких справах.
Отже, доцільно виділяти загальну адміністративну процесуальну
правосуб’єктність сторони та спеціальну. Загальна складається із загальної
адміністративної правоздатності та дієздатності. Спеціальна складається зі
спеціальної адміністративної процесуальної правоздатності та дієздатності.
Умовою наявності у суб’єкта владних повноважень адміністративної
процесуальної правоздатності є організаційний характер виконуваних ним
повноважень, що можуть носити характер; безпосередньої організації певної
підсистеми в системі державної служби; підтримання зазначеної підсистеми
в актуальному стані. Виділення спеціальної адміністративної правоздатності
зумовлюється адміністративним матеріальним статусом особи як державного
службовця конкретного виду державної служби, зокрема – висуванням до неї
додаткових вимог, зумовлених характером конкретного виду державної
служби.
З метою забезпечення правового регулювання вирішення судом
звернень позивачів - центрів зайнятості населення до органів державної
влади зі зворотною вимогою про відшкодування сум виплаченої допомоги по
безробіттю в разі поновлення на службі державного службовця, доцільно:
- внести зміни до назви статті 283 Кодексу адміністративного
судочинства України, виклавши її в наступній редакції: «Особливості
провадження у справах за зверненням податкових та митних органів, центрів
зайнятості населення»;
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- внести відповідні зміни до тексту зазначеної статті.
Перспективним

напрямом

подальших

наукових

досліджень

є

організаційний характер діяльності суб’єкта владних повноважень як
критерій віднесення публічно-правового спору у сфері державно-службових
відносин до юрисдикції адміністративного суду.
О.В.

Бачун

судочинства»,

яку

виділяє

категорію

визначає

у

«суб’єкт

адміністративного

загальнотеоретичному

і

конкретно-

юридичному сенсах. У загальнотеоретичному зазначений суб’єкт постає як
правова абстракція, яка охоплює собою визначений законом статус особи у
адміністративному судочинстві. У конкретно-юридичному значенні категорія
«суб’єкт адміністративного судочинства» відображає особу як носія
суб’єктивних процесуальних прав та обов’язків. Крім того, виділяються дві
складові зазначеної категорії: умови набуття правового статусу особи та
адміністративна правосуб’єктність учасника адміністративного судочинства.
Виходячи з цього, вказується про ширший характер категорії «суб’єкт» аніж
категорія «учасник» стосовно адміністративного судочинства [23, с. 110].
Такий підхід узгоджується із загальнофілософським поняттям категорії
«суб’єкт», одним із значень якої є розгляд її як джерела впливу, суб’єкта
впливу [169, с. 441]. Отже, необхідно підтримати позицію вченого щодо
доцільності виділення широкого змісту категорії «суб’єкт» порівняно із
категорією «учасник» стосовно позовного провадження щодо вирішення
публічно-правових спору у сфері державно-службових відносин як предмету
юрисдикції адміністративного суду. Обґрунтовано широкий зміст категорії
«суб’єкт»

порівняно

із

категорією

«учасник»

стосовно

позовного

провадження щодо вирішення зазначених спорів. Підтримано наукову
позицію О.В. Бачуна, відповідно до якої категорія «суб’єкт» охоплює не
тільки реальних, але й потенційних учасників позовного провадження.
Застосовуючи науковий підхід О.В. Бачуна щодо виділення широкого
змісту категорії «суб’єкт адміністративного судочинства» до визначення
адміністративної процесуальної правосуб’єктності особи, яка звертається до
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адміністративного суду з метою захисту свого права, необхідно вказати, що
положення щодо такої правосуб’єктності визначені предметом регулювання
адміністративного судочинства як інституту адміністративного права.
Зокрема,

розглядаючи

зазначені

спори

як

предмет

юрисдикції

адміністративного суду, необхідно вказати про можливість визначення такої
правосуб’єктності тільки у тому випадку, якщо є конкретне звернення, тобто
є публічно-правовий спір як предмет такої юрисдикції. Зазначений висновок
підтверджує наведені вище положення щодо актуальності виділення
загальної та спеціальної правосуб’єктності, причому не тільки стосовно
особи, яка звертається до адміністративного суду, але й особи, яка виступає у
якості відповідача у адміністративній справі.
О.В. Бачун відмічає про широкий характер правоздатності фізичної
особи у адміністративному судовому процесу та відсутність будь-яких
спеціальних передумов для наявності такої правоздатності. Якщо право на
звернення до адміністративного суду розглядати з позиції суб’єктивного
права, то КАС України передбачає певний порядок реалізації цього права, а
також встановлює умови, які мають бути виконані. Відповідно до виділеного
широкого змісту категорії учасника адміністративного судового процесу О.В.
Бачун вказує на можливість сприйняття у широкому значенні суб’єкта
публічної влади як сторони в адміністративному судочинстві, наголошуючи
на охоплення цією категорією як органів державної влади, так і органів
місцевого самоврядування [23, с. 20-21, 40]. Така позиція дослідника цікава
своїм методологічним підходом сприйняття права на звернення до
адміністративного суду. Зокрема, усталеним є визначення правосуб’єктності
з позиції здатності особи до участі у конкретних правовідносинах, здатності
її бути носієм суб’єктивних прав та юридичних обов’язків [34, с. 721]. Отже,
мова йде про визнання правом у широкому розумінні за особою відповідної
здатності. Такий підхід розкриває право на звернення до суду як таке, що
виходить за своїм змістом за межі судового адміністративного процесу.
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Сприйняття ж такого права виключно як суб’єктивного права особи
доповнює та конкретизує зазначений вище підхід, але не суперечить йому.
Застосування такого підходу створило теоретичне підґрунтя для
характеристики адміністративної процесуальної правосуб’єктності сторони
публічно-правового спору у сфері державно-службових відносин, що
розглядається з позиції загальної або спеціальної.
Поняття сторін у адміністративному судочинстві має штучну природу,
а його сутність і зміст визначаються його цільовим призначенням.
Функціональне призначення позивача може бути розкрите з позиції як особи,
яка звертається до суду за захистом, так і з позиції власне суду. З позиції
особи,

що

звертається

до

суду

функціональне

призначення

цього

процесуального статусу полягає у наданні особі можлвості захистити себе від
правопорушень у сфері адміністративного матеріального права [11, с. 100]. З
позиції суду – права, свободи, законні інтереси позивача є предметом захисту
та діяльності його при розгляді конкретної справи. Вказані два ключові
аспекти визначають єдність призначення позивача у судовому процесі. На
відміну від позивача, відповідач притягається судом до участі у справі у
зв’язку із вказівкою на нього позивача як на порушника його прав [11,
с. 100]. Призначення правового статусу відповідача у судовому процесі може
бути сформульоване з позиції захисту від вимог позивача у випадку їх
незаконності чи необґрунтованості. Особливий характер правових статусів
позивача та відповідача у справі адміністративної юрисдикції полягає у тому,
що без цих учасників неможливе саме існування справ адміністративної
юрисдикції та адміністративного судочинства загалом. Це обумовлюється, у
першу

чергу,

змагальними

засадами

сучасного

адміністративного

судочинства.
Системний аналіз положень статті 46 КАС України надає підстави для
висновку,

що

сторонами

(позивачем

та

відповідачем)

у

справі

адміністративної юрисдикції можуть виступати особи (фізичні і юридичні), а
також суб’єкт владних повноважень. Класичним випадком є участь суб’єкта
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владних повноважень як відповідача, але у випадках, передбачених законом
він може бути й позивачем.
У досліджуваних видах публічно-правових спорів коло осіб, які можуть
бути позивачами значною мірою звужено за рахунок, як правило,
притаманності позивачам спеціального статусу державного службовця. Так,
відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону «Про державну службу», передбачаються
вимоги до професійної компетентності осіб, які претендують на вступ на
державну службу, що складаються з загальних та спеціальних вимог.
Загальні вимоги стосуються досвіду роботи на посадах державної служби
відповідної категорії, рівень володіння українською мовою. В окремих
випадках можуть встановлюватись також інші вимоги (ч. 2 ст. 20 зазначеного
Закону). Спеціальними є вимоги, що обумовлені завданнями конкретного
суб’єкта публічної влади (ч. 3 ст. 20 зазначеного Закону). У зв’язку із цим
необхідно вказати, що законодавством можуть передбачатись додаткові або
особливі

вимоги

до

посад

на

певних

видах

державної

служби

(мілітаризована, органи Національної поліції України тощо).
Судова практика розгляду спорів у сфері державно-службових
відносин свідчить про переважну більшість випадків, коли справу
адміністративної юрисдикції ініціює саме позивач – державний службовець,
або ж позов стосується випадку, коли особа на час звернення до суду не є
державним службовцем, але спірні правовідносини є правовідносинами
державної служби та мали місце раніше. Водночас, обґрунтовані у
попередньому розділі висновки щодо активного характеру суб’єкта публічної
влади в окремих категоріях публічно-правових спорів у сфері державної
служби (зокрема, у справах щодо відшкодування шкоди, завданої державним
службовцем; оскарження нормативно-правових актів у сфері державної
служби) надають підставу для висновку щодо визнання можливості бути
позивачем у таких справах як державного службовця, так і суб’єкта публічної
влади. Виходяич з наведеного, можливо зробити висновок, що позивачем у
позовному провадженні щодо вирішення досліджуваних спорів може бути як
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державний службовець, так і суб’єкт публічної влади. Відповідачем може
бути як державний службовець, так і суб’єкт публічної влади.
При цьому наявність або відсутність у особи статусу державного
службовця, або наявність або відсутність змін у правовому статусі суб’єкта
публічної влади, перебування особи у відносинах державної служби на
момент звернення до суду не має значення, оскільки спір вирішується
виходячи з того стану правової реальності, який існував на момент
порушення права на державну службу. Можливо стверджувати, що зазначене
положення надає можливість розглядати таку категорію справ, як спори
щодо припинення державної служби у випадку зокрема, звільнення
державного службовця чи в інших випадках припинення державної служби
(ч. 1 ст. 83 Закону «Про державну службу»). Так, ОСОБА_4 звернулась із
адміністративним позовом, в якому просила зокрема: визнати незаконним та
скасувати рішення Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017 року про
звільнення 26 квітня 2017 року позивача з посади голови Державного
агентства лісових ресурсів України; поновити ОСОБА_4 на посаді голови
Державного агентства лісових ресурсів України з 02 листопада 2016 року.
Постанова у даній справі прийнята 05.10.2017 р. Київським апеляційним
адміністративним судом [94]. Таким чином, у випадку заявлення особою
вимоги про наприклад, стягнення заробітної плати за час вимушеного
прогулу, не має значення чи перебуває вона у поточному моменті часу у
правовідносинах

державної

служби,

оскільки

спір

виник

з

інших

правовідносин. Виходячи з наведеного, необхідно підтримати чинну судову
практику вирішення зазначених спорів у частині визнання спеціальної
адміністративної процесуальної правосуб’єктності виходячи з участі суб’єкта
у спірних правовідносинах на момент порушення права, а не на момент
звернення до суду. Позивачем у позовному провадженні щодо вирішення
досліджуваних спорів може бути як державний службовець, так і суб’єкт
публічної влади. Відповідачем може бути як державний службовець, так і
суб’єкт публічної влади. Необхідно підтримати чинну судову практику
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вирішення

зазначених

спорів

у

частині

визнання

спеціальної

адміністративної процесуальної правосуб’єктності виходячи з участі суб’єкта
у спірних правовідносинах на момент порушення права, а не на момент
звернення до суду.
Висновок щодо адміністративної юрисдикції конкретного публічноправового спору, що виникає з державно-службових відносин має
ґрунтуватись на відповідності конкретного спору ознакам, визначеним
законом (п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 4 КАС України). Суб’єкт публічної влади як
відповідач у адміністративній справі щодо розгляду зазначеного спору має
відповідати визначеним законом ознакам юрисдикції, оскільки є стороною
такого спору. Усталеною можна вважати позицію судової практики щодо
розгляду правового статусу сторін спору виключно в межах спірних
правовідносин. Зокрема, при визначенні владного управлінського характеру
повноважень суб’єкта публічної влади як відповідача враховується характер
його повноважень саме у спірному правовідношенні, а не притаманність
йому таких повноважень загалом.
Термін «повноваження» за своєю правовою природою передбачає
цільовий характер його реалізації, на відміну від наприклад, суб’єктивного
права. Такий висновок зумовлюється тим, що суб’єкт публічної влади
наділяється повноваженнями для з метою здійснення покладених на нього
законом функцій. Так, характер повноважень залежить від зокрема, гілки
влади, до якої належить владний суб’єкт – законодавча, виконавча чи судова,
або ж контрольно-наглядові органи як окрема категорія органів державнох
влади [34, с. 656].
Сьогодні поступово формуються наукові позиції щодо визначення
сутності суб’єкта владних повноважень (п. 7 ч. 1 ст. 4 КАС України) як
сторони у адміністративному судочинстві. Зокрема, ґрунтовними наукові
напрацювання К.Ю. Пуданс-Шушлєбіної, присвячені визначенню сутності
суб’єкта

владних

повноважень

як

відповідача

в

адміністративному

судочинстві. Вчена відстоює функціональний підхід і вказує на вирішальний
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характер призначення такого суб’єкта, характеру його повноважень. Поперше, підкреслюється саме публічний характер його повноважень. Таким
чином, суб’єкт владних повноважень відмежовується від інших суб’єктів
влади, зокрема суб’єктів корпоративного права. По-друге, виділяються
конкретні напрями здійснення повноважень: здійснення контролю і нагляду,
надання

адміністративних

послуг,

правове

регулювання,

реалізація

виконавчо-розпорядчих повноважень щодо суб’єктивних приватних прав,
свобод, законних інтересів [138, с. 8-9].
Інші наукові позиції виходять з виділення наступних визначальних
ознак суб’єкта владних повноважень як сторони у справі адміністративної
юрисдикції: спрямованість діяльності – забезпечення здійснення політики
держави у певній сфері суспільних відносин; захист суб’єктивних приватних
прав, свобод, законних інтересів; уповноваженість державою; владний
управлінський характер здійснюваних функцій; має організаційно-правову
форму органу державної влади або місцевого самоврядування; здійснення
регулятивного або управлінського впливу [24; 55].
О.В. Бачун вказує про не повне відображення у актуальних наукових
дослідженнях організаційного характеру діяльності суб’єкта владних
повноважень як сторони у справі адміністративної юрисдикції. При цьому
дослідник виходить з ширшого характеру терміну «організація» ніж
«управління» та «регулювання». Відмічаючи іманентний організуючій
діяльності цільовий характер, вчений вказує, що саме завдяки такому
характеру відносини щодо організації набувають ознак правовідносин [1,
с. 41-42]. Відмічаючи ґрунтовність та перспективність наукового підходу
О.В. Бачуна, необхідно вказати, що його позиція, як і позиції попередніх
дослідників, не повною мірою відображають сутність суб’єкта владних
повноважень. Зокрема, у випадку винесення наказу про призначення особи
на посаду державної служби, що визначена штатним розписом, або про
звільнення за такої посади навряд чи можна вважати організаційними: адже у
результаті їх здійснення не створюється нова структура. З іншого боку, у
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результаті здійснення таких повноважень зберігається чинна система
державної служби та її належне функціонування. Тому такі накази,
безумовно необхідно віднести до владних управлінських рішень як предмету
юрисдикції адміністративного суду.
Наведене підтверджує актуальність раніше викладених висновків про
необхідність виділення двох альтернативних критеріїв визначення суб’єкта
владних повноважень як сторони у справі адміністративної юрисдикції:
виконання організаційних функцій, або ж спрямованість діяльності на
підтримання чинної системи державної служби в актуальному стані.
Традиційним є розгляд суб’єкта владних повноважень як відповідача,
оскільки відповідно до ч. 4 ст. 5 КАС України, такі суб’єкти можуть
звертатись

із

адміністративними

позовами

виключно

у

випадках,

встановлених законодавством України. Причому, сучасна судова практика
свідчить про достатньо жорстку позицію судів у цьому відношенні. Так,
судом відмовлено у задоволенні адміністративного позову про допуск
інспекторів для проведення планових та позапланових перевірок на
територію ТОВ, оскільки ані статею 50 КАС України (у редакції до
15.12.2017 р.), ані іншими нормами законодавства не передбачено право
суб’єкта владних повноважень, що був стороною у справі на звернення із
таким адміністративним позовом [118]. Попри прийняття нової редакції КАС
України, де відсутнє положення, подібне до тих, які були передбачені
зазначеною статею 50, залишається актуальною загальна засада щодо
неможливості звернення суб’єкта владних повноважень без конкретного
припису законодавства. Крім того, необхідно вказати на обґрунтування
зазначеної позиції – засади адміністративної юстиції, до яких віднесене і
зазначене положення щодо неможливості звернення. З огляду на наведене, та
з урахуванням зазначених вище положень КАС України, можливо
охарактеризувати адміністративну процесуальну правосуб’єктність суб’єкта
публічної влади як відповідача при розгляді справи щодо державнослужбових відносин. Вона існує виключно в межах спірних правовідносин.
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Умовами такої правосуб’єктності необхідно визначити: організаційний
характер виконуваних повноважень у спірних правовідносинах, виконання
таких повноважень у суворій відповідності із завданнями та функціями
суб’єкта публічної влади Адміністративна процесуальна правосуб’єктність
суб’єкта публічної влади як відповідача при розгляді справи щодо державнослужбових відносин може бути охарактеризована виключно в межах спірних
правовідносин. Визначено умови такої правосуб’єктності: організаційний
характер виконуваних повноважень у спірних правовідносинах, виконання
таких повноважень у суворій відповідності із завданнями та функціями
суб’єкта публічної влади.
Характеризуючи участь у розгляді публічно-правових спорів осіб,
передбачених ч. 1 ст. 53 КАС України, необхідно вказати на притаманність
таким справам самостійного захисту державними службовцями своїх прав
(або із використанням правничої допомоги, зокрема через представника).
Втім, адміністративне процесуальне законодавство надає можливість
звернення не тільки власне державному службовцю у статусі позивача, але й
таким суб’єктам, як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини,
державні органи, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні
особи – на захист прав інших осіб у випадках, передбачених законом (ч. 1 ст.
53 КАС України). Відповідно до ч. 3 ст. 53 КАС України, право на відповідне
звернення має й прокурор. Участь зазначених органів та осіб (окрім
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини) може мати місце і
при розгляді публічно-правових спорів у сфері державно-службових
відносин.
Значення діяльності вказаних суб’єктів, вдало розкриває О.М.
Пасенюк,

зазначаючи

про

істотну

стабілізуючу

роль

діяльності

адміністративних судів щодо існування та розвитку публічно-правових
відносин, оскільки вони приймають на себе значну частину суспільного
незадоволення діяльністю публічної влади, зокрема як порушенням прав
окремих громадян, так і недостатньо активним проведенням запланованих
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реформ у сфері публічного адміністрування. Необхідно погодитись, що
адміністративна юстиція загалом та діяльність зазначених суб’єктів зокрема
є: важливим джерелом стабільності політичного стану в Україні; засобом
судового контролю за діяльністю суб’єктів публічної адміністрації;
врахування практики Європейського суду з прав людини адміністративними
судами є проявом правового характеру держави Україна [79, с. 27].
Відповідно до ч. 1 ст. 53 КАС України, зазначені суб’єкти можуть
брати участь у справі шляхом зокрема, звернення до адміністративного суду
із позовною заявою.
Аналіз судової практики розгляду досліджуваного виду публічноправових спорів свідчить про не характерність участі у них Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини (далі - Уповноважений). Його
правовий

статус

визначається

зокрема,

Законом

України

«Про

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 23.12.1997 р. №
776/97-ВР (далі - Закон «Про Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини») [135]. Причина цього вбачається у захисті, переважно,
спеціального правового статусу державного службовця при розгляді таких
справ. З іншого боку, необхідно вказати про тісний зв’язок спеціального
статусу державного службовця із загальним статусом людини і відповідно права на державну службу та конституційного права на працю (ч. 1 ст. 43
Конституції України) [68, с. 317]. Отже, участь зазначеного суб’єкта
вбачається вельми перспективною, з огляду на наявні сьогодні глобальні
тенденції збалансування інтересів держави та особи в усіх сферах
суспільного життя [72, с. 13-15], у тому числі – і у публічних галузях права.
Основа компетенції Уповноваженого визначена у ст. 1 Закону «Про
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»: здійснення
парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод
людини і громадянина та захист зазначених прав щодо кожного на території
України. Відповідно до визначеного завдання Уповноважений має права
зокрема: 1) бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, Кабінету
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Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду
України та вищих спеціалізованих судів України, колегії прокуратури
України та інших колегіальних органів» 2) безперешкодно відвідувати
органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства,
установи, організації незалежно від форми власності, бути присутнім на їх
засіданнях; 3) на ознайомлення з документами, у тому числі тими, що містять
інформацію з обмеженим доступом, та отримання їх копій в органах
державної влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян,
на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності,
органах прокуратури, включаючи справи, які знаходяться в судах; 4) бути
присутнім на засіданнях судів усіх інстанцій, у тому числі на закритих
судових засіданнях, за умови згоди суб'єкта права, в інтересах якого судовий
розгляд оголошено закритим; 5) з метою захисту прав і свобод людини і
громадянина особисто або через свого представника в установленому
законом порядку: звертатися до суду про захист прав і свобод осіб, які через
фізичний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або
обмежену дієздатність неспроможні самостійно захистити свої права і
свободи; брати участь у судовому розгляді справ, провадження в яких
відкрито за його позовами (заявами, клопотаннями (поданнями); вступати у
справи, провадження в яких відкрито за позовами (заявами, клопотаннями
(поданнями) інших осіб, на будь-якій стадії їх судового розгляду; ініціювати
незалежно від його участі у судовому провадженні перегляд судових рішень.
Прокурор має право взяти участь у справі шляхом зокрема, вступу у
справу за своєю ініціативою (ч. 3 ст. 53 КАС України).
Перша форма може бути охарактеризована як загальна стосовно участі
зазначених осіб при розгляді публічно-правових спорів у сфері публічної
служби, оскільки надає можливість широкому колу суб’єктів публічної влади
звертатись до адміністративного суду у випадках, встановлених законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» від
14.10.2014 р. № 1697-VII [129] сутністю представництва прокурором
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інтересів громадянина або держави в суді є здійснення процесуальних та
інших дій, спрямованих на захист інтересів зазначених осіб у суді. Згідно з
наказом Генеральної прокуратури України «Про організацію діяльності
прокурорів щодо представництва інтересів держави в суді та при виконанні
судових рішень» від 21.09.2018 р. № 186 [123], конкретними проявами
представницької діяльності є зокрема: подання позовів, вступ у вже
порушену справу, ініціювання перегляду судових рішень, участь у розгляді
справ та у виконавчому провадженні. Відповідно до п. 12 зазначеного
Наказу, за наявності передбачених законодавством підстав для здійснення
представництва, зокрема представництва інтересів держави в судах,
прокурори мають реалізовувати повноваження щодо вступу у справу за
своєю ініціативою.
Судова практика участі зазначених суб’єктів у адміністративному
судочинстві свідчить про наявність прогалин у законодавчому врегулюванні
підстав їх участі. Зокрема, у правовій позиції Верховного Суду у справі №
755/7029/16-ц від 17.09.2018 р. вирішується питання застосування підстав
представництва інтересів зокрема держави у суді і зазначається про
можливість здійснення такого представництва лише у виключних випадках.
При цьому висловлюється позиція Верховного Суду про наявність підстав
для представництва у конкретному випадку звернення прокурора. Але
розяснення, або принаймні приклади зазначених виключних випадків не
наводяться [127]. Отже, мова йде про недостатню конкретизованість у
законодавстві підстав представництва прокурором інтересів держави, що
складає окремий важливий напрям його подальшого розвитку.
Випадки участі прокурора у справах, що виникають у зв’язку із
проходженням публічної служби є достатньо обмеженими у судовій практиці
та пов’язані, переважно, із участю прокурора на захист інтересів держави у
публічно-правових спорах, що виникають з відносин публічної служби. Так,
прокурор Військової прокуратури Чернівецького гарнізону вступив у справу
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на захист інтересів держави. Предметом позову було стягнення безпідставно
отриманої грошової допомоги [107].
Окрім наведеного, дієвою гарантією законності у сфері державнослужбових відносин можливо вважати положення ч. 1 ст. 264 КАС України,
відповідно до яких адміністративні суди розглядають справи зокрема, про
оскарження нормативно-правових актів певних суб’єктів публічної влади.
Попри загалом не притаманність досліджуваним публічно-правовим спорам
такого шляху вирішення, наведений спосіб забезпечення законності активно
застосовується в інших категоріях адміністративних справ.
Участь осіб, передбачених у ч. 1 ст. 53 КАС України, насамперед
прокурора, інших державних органів характерна для розгляду, переважно,
спорів щодо незаконного одержання державним службовцем грошової
допомоги. У таких справах характерна участь прокурора у формі звернення із
позовною заявою або вступу у справу. Дієвою гарантією законності у сфері
державної служби необхідно вважати передбачену статею 246 Кодексу
адміністративного судочинства України можливість оскарження нормативноправових актів у сфері державної служби.
Одним з відносно проблемних питань у сучасній судовій практиці є
питання процесуального правонаступництва. Так, ще у 2008 році Пленум
Вищого адміністративного суду України вказав про недопустимість закриття
провадження у справі або відмови у відкритті такого провадження на підставі
ліквідації (припинення діяльності, позбавлення частини повноважень,
звільнення з посади, скорочення посади) суб’єкта владних повноважень. Така
позиція

обґрунтована

аксіоматичним

положенням

щодо

збереження

компетенції стосовно вирішення конкретних питань незалежно від ліквідації,
реорганізації конкретного суб’єкта публічної влади, а також пов’язаністю
правонаступництва із такою компетенцією. Зокрема, якщо під час розгляду
адміністративної справи буде встановлено, що орган державної влади, орган
місцевого самоврядування, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржуються,
припинили свою діяльність, то в такому випадку суду необхідно залучити до
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участі

у

справі

їх

правонаступників.

У

випадку

ж

відсутності

правонаступників суду необхідно залучити до участі у справі орган, до
компетенції якого належить вирішення питання про усунення порушень
прав, свобод чи інтересів позивача. У разі зменшення обсягу компетенції
суб'єкта владних повноважень, не пов'язаного з припиненням його
діяльності, до участі у справі як другий відповідач судом залучається інший
суб'єкт владних повноважень, до компетенції якого передані або належать
функції чи повноваження щодо вирішення питання про відновлення
порушених прав, свобод чи інтересів позивача [126]. Таку позицію суду
безумовно слід підтримати стосовно публічно-правових спорів у сфері
державно-службових відносин. Адже зв’язок державного службовця та
конкретного органу, в якому він проходив службу зумовлюється саме
характером та обсягом реалізованої ним компетенції.
Відповідно

до

ч.

1

ст.

55

КАС

України,

сторона, третя

особа в адміністративній справі, а також особа, якій законом надано право
звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь усудовому
процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника.
Ключовим щодо участі представника у зазначених справах можливо
вважати сьогодні положення ч. 1 ст. 59 Конституції України щодо
професійного характеру правничої допомоги, що надається, що зумовлює
здійснення представництва у таких спорах виключно адвокатами (крім
випадків, визначених ч. 2 ст. 57 КАС України).
Представництво за чинним законодавством може здійснюватись як вид
безоплатної вторинної правової допомоги. Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 14
Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 р. №
3460-VI зазначена допомога може надаватись зокрема, таким категоріям осіб,
як: особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній
середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму,
розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать
до основних соціальних і демографічних груп населення, а також особи з
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інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість
пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для
непрацездатних осіб - на всі види правових послуг, передбачених частиною
другою статті 13 зазначеного Закону [92]. Виходячи з наявних на сьогодні
розмірів матеріального забезпечення державних службовців, можливо
вказати про неможливість отримання безоплатної вторинної правової
допомоги особами, які передбувають на посадах державної служби.
Попри

професійний

характер

державної

служби,

наявність

передбачених законодавством ефективних механізмів досудового вирішення
спору, можливо вказати про поширену участь представників у при розгляді
адміністративними судами публічно-правових спорів, що виникають з
відносин державної служби. Так, матеріали більше як 8500 тисяч справ за
матеріалами Єдиного державного реєстру судових рішень (з 19.07.2018 по
19.07.2019 року) свідчить про участь представників у близько 90 % судових
справ.
Отже, доцільно виділяти загальну адміністративну процесуальну
правосуб’єктність сторони та спеціальну. Загальна складається із загальної
адміністративної правоздатності та дієздатності. Спеціальна складається зі
спеціальної адміністративної процесуальної правоздатності та дієздатності.
Умовою наявності у суб’єкта владних повноважень адміністративної
процесуальної правоздатності є організаційний характер виконуваних ним
повноважень, що можуть носити характер; безпосередньої організації певної
підсистеми в системі державної служби; підтримання зазначеної підсистеми
в актуальному стані. Виділення спеціальної адміністративної правоздатності
зумовлюється адміністративним матеріальним статусом особи як державного
службовця конкретного виду державної служби, зокрема – висуванням до неї
додаткових вимог, зумовлених характером конкретного виду державної
служби.
З метою забезпечення правового регулювання вирішення звернень
позивачів, якими є центри зайнятості населення, суду з позовними заявами до
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органів державної влади зі зворотною вимогою про відшкодування сум
виплаченої допомоги по безробіттю в разі поновлення на службі державного
службовця

доцільно:

внести

зміни

до

назви

статті

283

Кодексу

адміністративного судочинства України, виклавши її в наступній редакції:
«Особливості провадження у справах за зверненням податкових та митних
органів, центрів зайнятості населення»; внести відповідні зміни до тексту
зазначеної статті.

3.2. Порядок вирішення публічно-правових спорів у сфері
державно-службових

відносин

та

шляхи

його

вдосконалення

із

врахуванням позицій Європейського суду з прав людини
Вдосконалення

процесуальної

форми

вирішення

досліджуваних

публічно-правових спорів має ґрунтуватись на розгляді такої форми як
системи, що має штучне походження, а отже – підкорена у своєму існуванні
та генезі своєму призначенню [49]. Відповідно до ч. 1 ст. 2 КАС України,
ефективність захисту суб’єктивних прав, свобод, законних визначено
системоутворюючим фактором всієї системи адміністративного судочинства,
в тому числі – і процесуальної форми розгляду справ адміністративним
судом.
Т.А. Цувіна, досліджуючи проблематику права на суд у цивільному
судочинстві, пов’язує ефективність цивільного судочинства з належною
реалізацією права на суд, у складі якого виокремлюються статичні та
динамічні елементи. Статичними названо: доступ до суду; незалежний та
неупереджений

суд,

встановлений

законом.

Динамічними

названо:

розумність строку розгляду справи, можливість реального виконання
судового рішення, вмотивованість судового рішення, публічність розгляду
справи,

змагальний

характер

судового

провадження,

рівноправність
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учасників судового процесу [176, с. 279]. Необхідно вказати про
комплексний характер роботи дослідниці та її результатів. Визначені
складові права на суд включають не тільки власне результативні показники,
що є важливими для сторони судового процесу як особи, яка отримує
судовий захист (розумний строк розгляду справи, що є запорукою
оперативності її розгляду за конкретних умов; незалежний та неупереджений
суд, що є запорукою якості розгляду; доступ до суду, що окрім іншого,
визначає вартість судового провадження для сторони), але й власне критерії
якості судового процесу (вмотивованість судового рішення, публічний
характер розгляду справи тощо). Визнаючи тісний взаємозв’язок між
зазначеними

показниками,

треба

вказати

на

важливість

досягнення

результативних показників судового процесу, оскільки в іншому випадку
складно буде говорити про ефективність судового захисту.
Мета розвитку процесуальної форми адміністративного судочинства
визначає саме зазначені цінності критеріями її подальшого вдосконалення.
Аналіз результатів розгляду спорів у сфері державно-службових відносин
свідчить (за даними Єдиного державного реєстру судових рішень) свідчить
про відносно невелику кількість скасованих апеляційними судами кількість
судових рішень, що загалом знаходиться на приблизно одному рівні із
іншими категоріями судових справ. Тому перспективним напрямом
вдосконалення процесуальної форми необхідно визнати реальне зменшення
строку розгляду таких справ.
Змінами до КАС України, що набули чинності 15.12.2017 р.
запроваджено спрощене провадження, для розгляду справ незначної
складності (гл. 10 р. 2 КАС України). Відповідно до ч. 3 ст. 257 КАС України,
при вирішенні питання щодо можливості розгляду справи у спрощеному
позовному провадженні враховуються зокрема, наступні критерії: значення
справи для сторін; складність справи; обсяг та характер доказів у справі;
кількість сторін та інших учасників справи; чи становить розгляд справи
значний суспільний інтерес; думку сторін щодо необхідності розгляду справи
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за правилами спрощеного позовного провадження. Зазначені критерії можуть
становити основу для подальшого розгляду щодо можливості вдосконалення
процесуальної форми розгляду досліджуваних видів спорів. Результатом
вказаного дослідження можуть стати рекомендації щодо поширення
застосування спрощеної форми позовного провадження при розгляді
досліджуваних спорів.
Значення справи для сторін передбачає врахування з одного боку,
необхідності забезпечення безперебійного функціонування конкретного
суб’єкта публічної влади, а з іншого – реалізації конституційного права на
працю державного службовця. Засада заборони сумісництва передбачає
заробітну плату державного службовця як основне джерело його існування.
Тому у справах, що виникають з державно-службових відносин слід
констатувати наявність пріоритету швидкого розгляду (ч. 5 ст. 12 КАС
України).
Складність справи є оціночним показником. Рішенням Ради суддів
України від 09.06.2016 р. № 46 затверджено Рекомендовані показники
середніх витрат часу на розгляд справ та коефіцієнтів складності справ за
категоріями [192]. За вказаними критеріями спори з відносин публічної
служби отримали загальний коефіцієнт отримали індекс складності 1,87 що є
достатньо

високим

характеризуються

показником.

меншою

Втім,

складністю.

окремі

категорії

Наприклад,

цих

спори

справ

стосовно

пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби отримали
коефіцієнт лише 1,13. Зазначене свідчить про актуальність застосування
процесуальної форми спрощеного провадження у таких спорах.
Законодавство про державну службу містить, крім того, вимоги до
оформлення доказів обставин, які стали підставою для прийняття суб’єктом
владних повноважень оскаржуваного рішення, що особливо актуально у
справах про притягнення державного службовця до
відповідальності.

Так,

зокрема,

Порядком

дисциплінарної

проведення

службового

розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави
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або місцевого самоврядування, що затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 13.06.2000 р. № 950 передбачаються вимоги до
оформлення [115]. Так зокрема, передбачаються вимоги щодо суб’єкта
прийняття рішення щодо проведення службового розслідування, акта щодо
проведення розслідування. Трудове законодавство також містить подібні
нормативні акти. Так, постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001
р. № 270 затверджено форму (наприклад, затверджено форму акту про
нещасний випадок невиробничого характеру [116]). Вказане зумовлює
чіткість, формалізованість, передбачуваність не тільки правової позиції
сторін у таких справах, але й доказової бази. Виняток становлять, як правило,
справи

про

притягнення

державного

службовця

до

дисциплінарної

відповідальності, в яких постає необхідність перевіряти наявність обставин, у
зв’язку із якими особу було притягнено до такої відповідальності, що в
окремих випадках зумовлює необхідність дослідження показань свідків.
На відміну від інтересу приватної особи суспільний інтерес стосується
одночасно значного кола осіб. Вказане дістало своє формалізоване
закріплення у рішенні Конституційного Суду України від 08.04.1999 р. № 3рп/99, де зокрема державний інтерес пов’язується із реалізацією різних
загальнодержавних програм та стосується значного кола осіб. Досліджувані
категорії спорів спрямовані на захист прав конкретного державного
службовця (за винятком випадків оскарження нормативно-правових актів у
сфері державної служби). Тому необхідно констатувати відсутність у таких
справах значного суспільного інтересу (п. 6 ч. 3 ст. 257 КАС України).
Одним з принципів державної служби є принцип професійності, що
передбачає знання не тільки за певним фахом за посадою, але й знання основ
законодавства про державну службу. Так, відповідно до, при вступі на
державну службу у будь-якому випадку перевіряються знання особою основ
зазначеного законодавства. Аналогічне можна вказати стосовно керівника
державної служби, який розглядає звернення державного службовця у
порядку

досудового

врегулювання

спору.

Вказане

зумовлює

іншу
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особливість розгляду зазначених справ: притаманність формалізованої, чіткої
правової позиції державного службовця у справі, що як правило виключає
необхідність уточнення предмета або підстави позову або заперечень на них
у ході розгляду справи.
Законом України «Про державну службу» передбачено застосування
досудового порядку врегулювання публічно-правових спорів у сфері
державної служби шляхом зокрема, оскарження рішень, дій, бездіяльності
безпосереднього керівника, причому як до керівника державної служби, так і
до вищого суб’єкта публічної влади. Крім того, специфіка відносин
державної служби (в тому числі – встановлення законодавством юридичної
відповідальності суб’єкта публічної влади за прийняті рішення у межах
відносин державної служби) зумовлює наявність, у переважній більшості
випадків, правової позиції протилежної сторони (суб’єкта публічної влади).
Усе наведене свідчить про перспективність розвитку застосування
такого виду провадження при розгляді досліджуваних справ. Суди при
розгляді спорів, що виникають з відносин публічної служби активно
використовують зазначене провадження [109; 117; 128]. Втім, аналіз чинного
адміністративного

процесуального

стверджувати

можливість

про

законодавства

вдосконалення

надає

засобів

підстави

застосування

спрощеного позовного провадження при розгляді публічно-правових спорів у
сфері державно-службових відносин.
Так, системний аналіз положень ч.ч. 2, 3, 5 ст. 257, ч. 1 ст. 259 КАС
України дозволяє зробити висновок про застосування зазначеного порядку
лише за клопотанням позивача. У випадку відсутності такого клопотання суд
не вправі застосовувати таке провадження, навіть якщо вбачає для цього
передбачені законом підстави.
Однією з засад як сучасного судового провадження загалом, так і
застосування альтернативних судових форм вирішення спору зокрема, можна
вважати принцип процесуального керівництва, що означає зокрема,
самостійність суду у прийнятті процесуальних рішень організаційного
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характеру стосовно розгляду справи [174, с. 367]. За таких обставин не
суперечитиме

правовій

природі

компетенції

суду

наділення

його

повноваженням щодо самостійного обрання процесуальної форми розгляду
справи виходячи з конкретних її обставин. З іншого боку, вимоги повноти
розгляду справи, пріоритетності забезпечення права на суд, захисту
суб’єктивних прав пояснюють поточну редакцію наведених вище норм ЦПК
України.
Виходячи з наведеного, враховуючи типовість розгляду досліджуваної
категорії адміністративних справ у такому порядку, вбачається наявність
підстав щодо зміни законодавчого підходу до врегулювання ініціативи
позивача стосовно застосування спрощеного позовного провадження.
Зокрема, доцільним уявляється надавати позивачу право прямо зазначати про
розгляд справи у загальному позовному провадженні при зверненні до суду,
якщо він вважає за потрібне саме такий розгляд. За відсутності такого
клопотання суд має право на власну ініціативу вирішити питання щодо
розгляду досліджуваних справ за правилами спрощеного позовного
провадження. Позовному провадженню у справах про вирішення публічноправових спорів у сфері державно-службових відносин притаманні наступні
особливості: наявність пріоритету швидкого вирішення справи; відсутність
істотного суспільного інтересу (за винятком оскарження нормативноправових актів у сфері державної служби); наявність офіційної позиції
суб’єкта публічної влади – відповідача та стандартизованої доказової бази,
що визначається законодавством про конкретний вид державної служби, і у
зв’язку із цим – непритаманність досліджуваним спорам змін підстави або
предмета позову; використання, здебільшого, письмових доказів.
Спираючись на викладене, актуальним напрямом вдосконалення
адміністративної процесуальної форми необхідно визначити розвиток засобів
розгляду досліджуваних спорів за процедурою спрощеного позовного
провадження. Одним з пріоритетних кроків у цьому напрямі є зміна
законодавчого підходу щодо врегулювання ініціативи позивача стосовно
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застосування спрощеного позовного провадження. Зокрема, позивач має
прямо зазначати про бажання розглядати справу у загальному позовному
провадженні, а за відсутності такого клопотання суд має право на власну
ініціативу вирішити питання щодо розгляду досліджуваних справ за
правилами спрощеного позовного провадження.
Попри внесення істотних змін до КАС України, зокрема тих, які набули
чинності після 15.12.2017 р., необхідно вказати про збереження актуальності
значною кількістю питань, пов’язаних як із встановленням гарантій
державних службовців щодо права на судовий захист, так і з питаннями
доступності судового захисту, що пов’язана не тільки із вдосконаленням
визначення юрисдикції адміністративного суду, але й застосуванням
адміністративних досудових процедур врегулювання досліджуваних спорів.
Зазначене свідчить про певну кризу щодо вирішення зазначених питань у
рамках

національної

зазначених

проблем

правової

системи.

Тому

зумовлює

необхідність

ефективне

звернення

вирішення

до

наукових

напрацювань зарубіжних вчених з досліджуваної проблематики.
Належність України до країн романо-германської правової сімї
зумовлює актуальність досвіду таких країн, як Франція, Німеччина. Втім,
корисними є й положення щодо організації вирішення досліджуваних спорів
у таких державах, як Великобританія, США. Інтерес представляють також
окремі держави змішаної правової системи, зокрема країни Північної Європи
(Данія, Фінляндія).
Тематика

розвитку

судових

гарантій

захист

прав

державного

службовця обумовлює звернення до основних положень історичного
розвитку адміністративної юстиції як правового інституту. Адміністративна
юстиція сьогодні виступає дійовим засобом захисту прав особи від
неналежного застосування суб’єктами публічної влади своїх повноважень.
Проте досвід розвитку цього інституту свідчить про відносно нещодавне
його становлення у сучасному вигляді. До цього існували лише окремі засоби
захисту інтересів підданих від свавілля монархії. Таким є, зокрема,
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положення середньовічного германського права, відповідно до якого влада
суверена на своїй території не є необмеженою, і суверен має підкорятися
вимогам закону. Становлення сучасних положень про право власності та
його захист обумовлено зокрема, традиційним конфліктом між феодалами,
церквою та владою короля та спробами врегулювати цей конфлікт, в тому
числі і за допомогою діяльності судів [8, с. 54]. Отже, необхідно вказати на
іманентний характер адміністративної юстиції будь-якій державі, де влада
носить світський характер і заснована на визнанні та повазі до приватного
інтересу.
Характеризуючи розвиток адміністративної юстиції в Німеччині,
необхідно визначити основним напрямом такого розвитку, особливо
наприкінці ХІХ ст., гарантії незалежності суддів адміністративних судів.
Адміністративна юстиція у цій країні є однією з найстаріших у Європі, і
почала інституційно формуватись з другої половини ХІХ ст. з утворенням у
Бадені та Прусії адміністративних судів. Попри прогресивність на свій час
такого кроку, дослідниками відмічалось про істотні проблеми незалежності
суддів таких судів, що було пов’язано із процедурами обрання їх на посади, а
також виконуваними функціями, що носили не тільки правосудний, але й
саме адміністративний характер [8, с. 55; 190, с. 17]. З іншого боку, як
безумовно сильні риси системи німецької адміністративної юстиції до другої
половини ХІХ ст. відмічається: розробленість процесуальної форми розгляду
адміністративних справ; особливі вимоги до суддів адміністративних судів,
зокрема те, що частина суддів у судовій колегії повинна була мати досвід не
судової, а управлінської діяльності [190, с. 17].
На сьогодні характерними рисами німецької адміністративної юстиції,
що відмічаються у юридичній літературі, можна вважати: трьохінстанційна
побудова, колегіальний розгляд справ із можливістю розгляду справи
непрофесійним суддею, відкриття провадження у справі лише на підставі
позову, обов’язкова участь представника [6, с. 96–97]. При цьому
законодавством,

що

регламентує

процесуальну

форму

розгляду
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досліджуваних спорів у суді, врегульовується так звана внутрішньо
адміністративна процедура розгляду справи. Така процедура полягає у
проходженні скаргою на рішення, дії, бездіяльність безпосереднього
начальника двох інстанцій: власне орган, від імені якого прийняте
оскаржуване рішення; вищий за рівнем суб’єкт публічної влади. Тільки після
проходження

цієї

процедури

рішення

може

бути

оскаржене

до

адміністративного суду [5, с. 318].
Порівнюючи

зазначені

положення

із

чинним

адміністративним

законодавством, можливо дійти висновку про реалізацію положень щодо
внутрішньо адміністративного оскарження у Законі «Про державну службу».
Натомість, на відміну від німецької системи, вітчизняне законодавство не
містить положень щодо обов’язковості застосування такого способу. Крім
того, зазначені питання врегульовані не у КАС України, що безпосередньо
визначає процесуальну форму розгляду адміністративних справ судом, а у
зазначеному Законі, що не охоплює своєю сферою регулювання діяльність
адміністративних

судів.

Оцінюючи

перспективність

впровадження

зазначеного підходу, можливо вказати про виправданість законодавчого
підходу щодо закріплення такої процедури у актах, що не мають
процесуального характеру. Натомість, бажаним є закріплення обов’язкового
характеру застосування внутрішьно адміністративного оскарження. Причому
відповідна норма має бути закріплена саме у КАС України, оскільки впливає
на виникнення, зміну та припинення саме процесуальних правовідносин.
Визнаючи відокремлений, не процесуальний характер процедури
внутрішньо

адміністративного

оскарження,

необхідно

вказати

про

перспективність участі суду у такій процедурі, зокрема – у формі судового
контролю за законністю її перебігу. Крім того, перспективним є створення
законодавчого

підґрунтя

для

можливості

повернення

до

процедур

внутрішньо адміністративного провадження за результатами проведення
врегулювання спору за участю судді (ст. 184 КАС України). Зазначене
вимагає внесення змін до чинного КАС України щодо закріплення зокрема:
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можливості такого повернення, наслідків такої угоди стосовно судового
провадження, зокрема – можливість закриття провадження у справі за
наслідками такого внутрішньо адміністративного врегулювання спору. Крім
того, необхідним є внесення змін і до Закону «Про державну службу»,
зокрема в частині встановлення особливостей порядку звернення із такою
скаргою, особливостей її розгляду.
Подібним

чином

до

німецької

системи

організована

система

адміністративних судів Франції. Щодо неї можна вказати на притаманність
таких визначних характеристик: поєднання судових та управлінських
функцій для органів адміністративної юстиції (на етапі зародження
адміністративної

юстиції)

[4];

можливість

перегляду

рішення

адміністративного суду першої інстанції [4; 5, с. 278-279], зокрема –
триланкова структура системи адміністративної юстиції [5, с. 276].
З іншого боку, специфікою французької системи судів адміністративної
юстиції є: підсудність; розподіл публічно-правових спорів, що охоплюються
юрисдикцією

такої

системи

за

видами.

Так,

виділяються

загальні

адміністративні суди та спеціалізовані судові установи, для окремих,
визначених законом категорій адміністративних спорів [5, с. 276, 278].
Критерієм розподілу публічно-правових спорів, що підлягають юрисдикції
адміністративної юстиції можна визначити предмет позовних вимог. Так,
виділяються спори про: перевищення службових повноважень; щодо
тлумачення; застосування заходів покарання; визначення законності; повний
адміністративний спір [5, с. 283]. Причому з усіх зазначених видів позовів
лише розгляд повного адміністративного спору надає можливість отримати
повний захист порушених суб’єктивних прав, свобод, законних інтересів.
Способами

такого

захисту

виступають:

анулювання

рішення

адміністративного органу; отримання компенсації за порушення права [5,
с. 283-286].
На відміну від країн романо-германської правової системи, для
адміністративної юстиції країн англосаксонської системи характерним є
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віднесення публічно-правових спорів до юрисдикції загальних судів. Вказане
пояснюється прагненням створити рівні умови для захисту суб’єктивних
прав, свобод, законних інтересів виходячи з принципу рівності усіх перед
законом. Хоча загальна побудова судової системи ґрунтується на інших
засадах, аніж ті, що притаманні країнам романо-германської правової
системи,

розгляду

публічно-правових

спорів

також

притаманна

трьохінстанційна побудова [4].
Принципово відрізняється від побудови системи адміністративної
юстиції у країнах романь-германської правової сімї й відповідна система у
США. Зокрема, публічно-правові спори розглядаються органами публічної
адміністрації, але у порядку, що нагадує процесуальну форму розгляду справ
у суді, тобто із значною мірою збереженими судовими гарантіями прав
скаржника. Причому така діяльність вважається здійсненням правосуддя.
Позитивною рисою такої системи відмічається наявність у суб’єктів розгляду
справ спеціальних знань, необхідних для розгляду справи, а не тільки
правових [190, с. 24–26].
Таким чином, порівнюючи засоби захисту особи від незаконних актів
суб’єктів публічної адміністрації, характерні для романо-германської та
англо-саксонської правових сімей, можливо вказати про визнання обома
зазначеними системами необхідності врахування спеціалізованого характеру
зазначених спорів, і наявності спеціалізації підготовки для суб’єктів їх
розгляду. Різниця ж полягає у способах забезпечення компетентності
суб’єктів розгляду таких справ. Так, у країнах романо-германської правової
системи характерним є створення спеціалізованих судових установ, або ж
спеціалізованих проваджень, процесуальна форма яких враховує особливий
характер зазначених спорів. Натомість, для країн англо-саксонської правової
системи характерним є вирішення зазначених спорів в межах системи
суб’єктів публічної адміністрації, що й забезпечує відповідний рівень
компетентності, але – із застосуванням процесуальної форми, що забезпечує
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права скаржника практично на тому ж самому рівні, якби справа
розглядалась судом.
Актуалізація останніми роками тематики гарантій прав людини у
національній правовій системі, у тому числі – і стосовно розгляду справ
адміністративними судами зумовлює необхідність звернення уваги на
розвиток таких гарантій у сучасному адміністративному судовому процесі
при розгляді досліджуваної категорії публічно-правових спорів. При цьому
ключовим є врахування не тільки наведених вище положень щодо
зарубіжного досвіду вирішення таких спорів, але й усталених міжнародних
стандартів стосовно гарантій прав учасників судового процесу.
Одним з таких стандартів є положення щодо права кожного на зокрема,
справедливий розгляд справи, що передбачене статею 6 Конвеції про захист
прав людини та основоположних свобод від 04.11.1950 р. № ETS N 005 (далі
- ЄКПЛ) [66]. Справедливість розгляду справи означає, в тому числі й
належні гарантії правової допомоги особі протягом розгляду справи, що
випливає з вимоги щодо належної процедури розгляду [176, с. 280].
Постановою Великої Палати Верховного Суду від 05.06.2019 р. у справі №
9901/847/18 достатньо детально розписано вимоги стосовно підтвердження
повноважень представника в адміністративному судовому процесі. Зокрема,
вказується на: безсумнівний характер доказів цього, якісне оформлення
відповідних документів, чітке визначення повноважень представника [97].
Виконання зазначеного вимагає ретельної підготовки до справи, що в умовах
пріоритету швидкого вирішення справи не завжди реально досягти.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про безоплатну правову
допомогу» від 02.06.2011 р. № 3460-VI [92] безоплатна правова допомога
надається за рахунок Державного або місцевого бюджету, або з іншого
джерела. Втім, заробітна плата державного службовця не зажди дозволяє
йому

отримувати

безоплатну

вторинну

представництва при розгляді зазначених спорів.

правову

допомогу

для
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Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 Кримінального процесуального кодексу
України від 13.04.2012 р. 4651-VI (далі – КПК України) [71] особи, які
проводять досудове розслідування, зобов’язані забезпечити участь захисника
у процесі, якщо підозрюваний або обвинувачений заявив відповідне
клопотання, але не може залучити захисника через брак коштів. У зв’язку із
наведеним необхідно вказати, що заробітна плата державного службовця
сьогодні межує із, з одного боку, можливістю розгляду державного
службовця як особи, що претендує на отримання безоплатної правової
допомоги, або ж як особи, яка не претендує на таку допомогу, але й
забезпечити собі повноцінну участь представника теж не завжди в змозі.
Особливо це стосується державних службовців категорії «В».
Особливий

характер

державно-службових

відносин

полягає

у

забезпеченні належного функціонування апарату держави, здійснення
управлінської діяльності, що обумовлює достатньо високу суспільну
небезпеку порушення прав державних службовців, в тому числі шляхом
незаконного звільнення з державної служби, що є одним з найбільш спірною
у практиці адміністративних судів обставиною.
Відповідно до п. с ч. 3 ст. 6 ЄКПЛ передбачається зокрема, право на
одержання безоплатної правової допомоги, якщо цього вимагають інтереси
правосуддя.
Таким чином, перспективним стосовно захисту прав державного
службовця вбачається поширення на нього законодавчого підходу до
забезпечення доступу до правничої допомоги у кримінальних справах.
Врахування положень щодо адміністративної юстиції Франції, зокрема
стосовно розгляду повного адміністративного спору, виплати компенсації за
порушене право актуалізує окремі питання процесуальної форми розгляду
подібних спорів у адміністративному судочинстві. Так, визнаючи загалом
високий рівень правового регулювання сучасного КАС України, необхідно
вказати про істотні прогалини та колізії у випадку необхідності розгляду
вимог, що носять приватно-правовий характер, а розглядаються в одному
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провадженні із публічно-правовим спором внаслідок своєї пов’язаності із
ним. Мова йде про випадки, коли в одному позові державного службовця
містяться вимоги не тільки стосовно власне оскарження рішення, дії,
бездіяльності суб’єкта владних повноважень, але й також про відшкодування
моральної шкоди, завданої таким актом. Відповідно до ч. 5 ст. 21 КАС
України, такі вимоги можуть бути розглянуті в одному провадженні. Втім,
стаття 255 КАС України, якою встановлено правила набрання рішенням
адміністративного суду законної сили, не визначає особливостей такої сили
стосовно вимог щодо відшкодування моральної шкоди. Зазначені вимоги не є
публічно-правовими за своєю природою. Отже, доцільно уточнити відповідні
положення у статті 255 КАС України стосовно набрання законної сили
рішенням із зазначених вимог, передбачивши такі вимоги у зазначеній статті
окремо.
Поєднання в одному провадженні основної та додаткової вимоги
актуалізує, крім того, питання уніфікації процесуальної форми розгляду
таких вимог. Доказування наявності моральної шкоди є достатньо складною
категорією порівняно із розглядом виключно вимоги щодо оскарження акта
суб’єкта публічної влади. Тому загальний строк розгляду адміністративної
справи (шістдесят днів з моменту відкриття провадження у справі і до
розгляду справи по суті, відповідно до ч. 1 ст. 193 КАС України та тридцять
днів – на розгляд справи по суті, відповідно до ч. 2 ст. 193 КАС України)
може виявитись недостатнім для розгляду такої справи. Практика розгляду
справ

про

відшкодування

моральної

шкоди

у

порядку

цивільного

судочинства (наприклад, у разі заподіяння такої шкоди внаслідок нещасного
випадку на виробництві) може становити й більше двох місяців, за даними
Єдиного державного реєстру судових рішень (справи з 01.01.2019 р.).
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Висновки до розділу 3
Категорія «суб’єкт» має ширший зміст порівняно із категорією
«учасник»

-

стосовно

позовного

провадження

щодо

вирішення

досліджуваних спорів. Необхідно підтримати наукову позицію О.В. Бачуна,
відповідно до якої категорія «суб’єкт» охоплює не тільки реальних, але й
потенційних учасників позовного провадження. Застосування такого підходу
створило

теоретичне

підґрунтя

для

характеристики

адміністративної

процесуальної правосуб’єктності сторони публічно-правового спору у сфері
державно-службових відносин, що розглядається з позиції загальної та
спеціальної.
Позивачем у позовному провадженні щодо вирішення досліджуваних
спорів може бути як державний службовець, так і суб’єкт публічної влади.
Відповідачем може бути як державний службовець, так і суб’єкт публічної
влади. Необхідно підтримати чинну судову практику вирішення зазначених
спорів у частині визнання спеціальної адміністративної процесуальної
правосуб’єктності виходячи з участі суб’єкта у спірних правовідносинах на
момент порушення права, а не на момент звернення до суду.
Адміністративна процесуальна правосуб’єктність суб’єкта публічної
влади як відповідача при розгляді справи щодо державно-службових
відносин може бути

охарактеризована виключно в межах спірних

правовідносин. Визначено умови такої правосуб’єктності: організаційний
характер виконуваних повноважень у спірних правовідносинах, виконання
таких повноважень у суворій відповідності із завданнями та функціями
суб’єкта публічної влади.
Участь осіб, передбачених у ч. 1 ст. 53 КАС України, насамперед
прокурора, інших державних органів характерна для розгляду, переважно,
спорів щодо оскарження нормативно-правових актів у сфері державної
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служби. У таких справах характерна участь прокурора у формі звернення із
позовною заявою.
Позовному провадженню у справах про вирішення публічно-правових
спорів

у

сфері

державно-службових

відносин

притаманні

наступні

особливості: наявність пріоритету швидкого вирішення справи; відсутність
істотного суспільного інтересу (за винятком оскарження нормативноправових актів у сфері державної служби); наявність офіційної позиції
суб’єкта публічної влади – відповідача та стандартизованої доказової бази,
що визначається законодавством про конкретний вид державної служби, і у
зв’язку із цим – непритаманність досліджуваним спорам змін підстави або
предмета позову; використання, здебільшого, письмових доказів.
Спираючись на викладене, актуальним напрямом вдосконалення
адміністративної процесуальної форми необхідно визначити розвиток засобів
розгляду досліджуваних спорів за процедурою спрощеного позовного
провадження. Одним з пріоритетних кроків у цьому напрямі є зміна
законодавчого підходу щодо врегулювання ініціативи позивача стосовно
застосування спрощеного позовного провадження. Зокрема, позивач має
прямо зазначати про бажання розглядати справу у загальному позовному
провадженні, а за відсутності такого клопотання суд має право на власну
ініціативу вирішити питання щодо розгляду досліджуваних справ за
правилами спрощеного позовного провадження.
Зарубіжний досвід організації процесуальної форми розгляду спорів,
що виникають у зв’язку із державно-службовими відносинами надає змогу
виокремити

наступні

напрями

вдосконалення

адміністративної

процесуальної форми розгляду таких спорів. По-перше, у випадках,
визначених КАС України державному службовцеві має бути гарантоване
надання правничої допомоги (представництва) за рахунок держави. По-друге,
необхідно уточнити у КАС України питання законної сили рішення,
винесеного у такому спорі. По-третє, необхідно уніфікувати процесуальну
форму розгляду основної та додаткової вимог. По-четверте, напрямом
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вдосконалення процедури врегулювання спору за участю судді постає
застосування процедури внутрішнього адміністративного провадження та
застосування її результатів у розгляді справи.
Результати дослідження, які викладені у Розділі ІІІ, відображено у
наступних публікаціях автора: [182, с. 70]; [186, с. 190].
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ВИСНОВКИ
У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення
наукового завдання, що полягає у розробці наукового підходу щодо
визначення елементів публічно-правових спорів у сфері державно-службових
відносин

як

предмету

адміністративного

судочинства,

розкриття

їх

юридичної сутності і змісту, виявленні особливостей процесуальної форми
вирішення зазначеної категорії спорів та обгрунтуванні рекомендацій щодо
вдосконалення чинного адміністративного законодавства. У

результаті

проведеного дослідження отримані такі результати.
1. Виділено чотири групи наукових досліджень, предмет яких
становлять проблемні питання правового регулювання державно-службових
та пов’язаних із ними відносин: а) дослідження, присвячені запровадженню і
розвитку адміністративної юстиції (В. Б.Авер`янов, Л.Р. Біла-Тіунова, С.В.
Ківалов, Є.Б. Кубко, Ю.С.Педько, А.О. Селіванов та інші); б) наукові роботи,
в яких аналізуються проблеми правового регулювання відносин щодо
публічної служби (В.Б. Авер`янов, Л.Р. Біла-Тіунова, Ю.П. Битяк, І.П.
Голосніченко, С.Д. Дубенко, М.І. Іншин, С.В. Ківалов, Т.О. Коломоєць, О.В.
Петришин та ін.); в) аналітичні роботи, присвячені визначенню сутності і
змісту публічно-правових спорів (В. Б.Авер`янов, Л.В. Бринцева, Н.Б.
Писаренко, А.О. Селіванов, В.А. Сьоміна, Г.Й. Ткач, Н.Є. Хлобороб та інші);
г) роботи, в яких піддані аналізу проблеми правового регулювання розгляду і
вирішення публічно-правових спорів у сфері державно-службових відносин
(В.Ю. Поплавський, І.П. Сімонова, М.І. Цуркан та інші).
2. Коло державно-службових відносин становлять адміністративні
правовідносини, що виникають у зв’язку із: виконанням посадовими особами
органів державної влади функцій держави; набуттям, припиненням статусу
посадової

особи

органу

державної

влади

(державного

службовця);

проходження державної служби. Прийняття на службу, проходження,
звільнення зі служби може бути об’єктом державно-службових відносин як
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предмету юрисдикції адміністративних судів у випадках, якщо це стосується,
зокрема: державних політичних посад (за винятками, передбаченими
законодавством) та посад у державних колегіальних органах; посад судді та
прокурора; місць роботи у рамках військової, альтернативної невійськової
служби (невладний характер виконуваних функцій). Спори у зв’язку із
зайняттям особою посад в органах місцевого самоврядування недоцільно
відносити до державно-службових відносин, оскільки вони складають інший
вид відносин публічної служби.
Сферу виникнення публічно-правового спору у сфері державнослужбових відносин складають публічно-правові відносини, об’єктом яких є
організація та/або забезпечення функціонування системи державної служби.
Сфера виникнення досліджуваної категорії спорів є критерієм віднесення
конкретних спірних правовідносин до юрисдикції адміністративного суду.
Цей критерій повинен мати визначальний характер, у порівнянні із іншими, в
тому числі – способом оформлення трудових відносин особи із суб’єктом
публічної влади.
3. Носіями прав та обов’язків, що складають зміст відносин державної
служби, виступають суб’єкти проходження державної служби, а також, в
окремих випадках, передбачених законом, особи, які не мають статусу
державного службовця, але звертаються з метою захисту, поновлення свого
порушеного права на державну службу. Реалізація зазначених прав та
обов’язків має цільовий характер – виконання завдань і функцій держави,
крім політичної функції, а також зумовлюється правосвідомістю їх носія, що
має професійний характер. При цьому предмет публічно-правового спору у
сфері державно-службових відносин обумовлений предметом державнослужбових відносин, яким визначено рішення управлінського характеру, що
впливає

на

права

правовідношення.

та

Зазначені

обов’язки
права

сторони

державно-службового

регламентуються

переважно, імперативних методів правового регулювання.

за

допомогою,
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4. Публічно-правовим спором у сфері державно-службових відносин як
предметом юрисдикції адміністративного суду є правовий конфлікт,
спрямований на внесення визначеності у взаємні права та обов’язки сторін
публічно-правового

державно-службового

правовідношення,

за

умови

виконання хоча б однією із цих сторін публічно-владних управлінських
функцій у такому правовідношенні. До елементів вказаної категорії
публічно-правових спорів віднесено предмет, підставу, сторони. Предметом
публічно-правового спору, що виникає з державно-службових відносин та
належить до юрисдикції адміністративних судів, є право особи на державну
службу.

Підстава

досліджуваного

спору

як

предмету

юрисдикції

адміністративних судів складається з трьох елементів: правова позиція
державного службовця; правова позиція суб’єкта публічної влади; взаємно
суперечливий характер зазначених позицій. Обґрунтовано, що достатніми
доказами наявності зазначених елементів, є: звернення позивача у
встановленій процесуальним законом формі; підтримання ним свого позову
протягом розгляду справи. Сторонами досліджуваного публічно-правового
спору є державний службовець (особа, яка претендує на отримання або
повернення такого статусу) та суб’єкт публічної влади. Виділено додатковий
елемент публічно-правового спору у сфері державно-службових відносин,
який відображає особливий характер питань, що вирішуються шляхом
реалізації спірних правовідносин -

сфера виникнення, а саме питання

організації або підтримання існуючої системи державної служби.
Сутність публічно-правового спору полягає у конфліктному стані
спірних правовідносин державної служби та виражається у критеріях
віднесення

конкретних

державно-службових

відносин

до

юрисдикції

адміністративного суду. Такими критеріями визначено: виникнення з них
спору як обов’язкової умови віднесення їх до спірної судової юрисдикції;
такі спори виникають стосовно передбачених законом питань державної
служби; адміністративний характер прав та обов’язків, що складають їх
предмет; права як мінімум однієї сторони таких відносин перебувають у
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стані порушення; обов’язковою стороною правовідношення є суб’єкт
владних повноважень, що виконує владні управлінські функції у такому
правовідношенні.
5. Класифікацію публічно-правових спорів у

сфері державно-

службових відносин здійснено за критеріями: 1) спеціального правового
статусу сторін; 2) динаміки статусу державного службовця (в тому числі - за
критерієм предмета спору); 3) характером спірних відносин.
За критерієм спеціального правового статусу сторін виділено: а) спори,
в яких позивачем виступає особа, що не має на момент виникнення спору
статусу державного службовця (внаслідок свого звільнення з публічної
служби); б) спори, в яких обидві сторони мають статус державного
службовця.
За критерієм динаміки статусу державного службовця виділено: а)
спори щодо прийняття на державну службу; б) спори, пов’язані із
проходженням державної служби (поновленням на державній службі), в тому
числі -

спори, що виникають у зв’язку із притягненням державного

службовця до дисциплінарної відповідальності; в) спори щодо припинення
державної служби (зокрема у зв’язку із притягненням до дисциплінарної
відповідальності, не проходженням державним службовцем атестації,
притягненням державного службовця до юридичної відповідальності у
зв’язку із вчиненням корупційних правопорушень).
За критерієм характеру спірних відносин між сторонами публічноправового спору виділено: а) публічно-правові спори, у яких сторони
перебувають у відносинах безпосередньої підлеглості; б) спори, в яких
сторони не перебувають у таких відносинах (зокрема, спори щодо
оскарження нормативно-правових актів, якими врегульовано питання
державної служби).
6. Обґрунтовано необхідність підтримання практики Європейського
суду з прав людини, викладеної у рішеннях у справах «Трибунський проти
України», «Тищенко проти України», з яких випливає, що спори про
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стягнення заробітної плати державного службовця за час вимушеного
прогулу мають розглядатись у порядку цивільного судочинства як такі, що
засновані на приватному інтересі. Такий висновок зроблено виходячи з
підтримання позиції зазначеного Суду щодо характеру відносин колишнього
державного службовця та суб’єкта публічної влади, в якому він працював,
зокрема – втрати довіри та лояльності як невідємних ознак відносин
державної служби, нерозривності відповідних відносин із реалізацією
державних інтересів.
Доведено, що спори про стягнення заробітної плати державного
службовця за час вимушеного прогулу мають трудовий (приватний)
характер, а тому мають бути виключені з юрисдикції адміністративних судів,
за винятком випадків, коли такі вимоги є похідними від вимог з приводу
прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з
публічної служби.
7. Виділено загальну та спеціальну адміністративну процесуальну
правосуб’єктність

сторони.

Загальна

складається

із

загальної

адміністративної правоздатності та дієздатності. Спеціальна адміністративна
правоздатність зумовлюється адміністративним матеріальним статусом
особи як державного службовця конкретного виду державної служби,
зокрема – висуванням до неї додаткових вимог, зумовлених характером
конкретного виду державної служби.
Умовою наявності у суб’єкта владних повноважень адміністративної
процесуальної правоздатності є організаційний характер виконуваних ним
повноважень у спірних правовідносинах, що можуть носити характер;
безпосередньої організації певної підсистеми в системі державної служби;
підтримання зазначеної підсистеми в актуальному стані.
Спеціальна адміністративна процесуальна правосуб’єктність сторони
складається зі спеціальної адміністративної процесуальної правоздатності та
дієздатності.
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8.

Вдосконалення

чинного

адміністративного

матеріального

та

процесуального законодавства передбачає внесення змін до КАС України та
Закону «Про державну службу»:
- з метою закріплення негативних результатів атестації державного
службовця як підстави припинення державної служби доцільно внести зміни
до статті 83 Закону «Про державну службу», доповнивши її пунктом 9
наступного змісту «у разі наявності негативних результатів атестації
державного службовця»;
- з метою вдосконалення процесуальної форми вирішення звернень до
адміністративного суду центрів зайнятості населення щодо відшкодування
сум виплаченої допомоги по безробіттю в разі поновлення на службі
державного службовця доцільно внести зміни до назви статті 283 Кодексу
адміністративного судочинства України, виклавши її в наступній редакції:
«Особливості провадження у справах за зверненням податкових та митних
органів, центрів зайнятості населення»;
-з

метою

уточнення

меж

юрисдикції

адміністративних

судів,

виключення з неї спорів про стягнення заробітної плати, що носять трудовий
характер та належать до загальної юрисдикції, доповнити частину 2 статті 19
КАС України пунктом 5, який викласти в такій редакції: «про стягнення
заробітної плати державного службовця».
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