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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Визначення в Конституції України людини, її життя й 
здоров’я, честі та гідності як найвищої соціальної цінності стало вирішальним 
поштовхом до активізації процесів пошуку оптимальної моделі розбудови 
національної «публічно-сервісної» держави. Досягнення результату побудови 
функціонування держави на засадах «служіння людині» є неможливим без 
перегляду концептуальних засад адміністративного права як галузі права, 
норми якої спрямовані на врегулювання публічно-управлінських відносин у 
країні. Саме адміністративне право здатне своїми засобами нормативно-
правового регулювання побудувати ефективну модель взаємодії держави й 
людини, визначити ефективні механізми виконання функцій і завдань системи 
публічного управління, змістовною характеристикою діяльності якої є 
досягнення балансу приватних та публічних інтересів, що тривалий час через 
особливості соціально-історичного національного розвитку не було предметом 
комплексних наукових досліджень, які зосереджувалися переважно на 
визначенні механізмів реалізації й захисту виключно державних інтересів. 

Збереження конфліктного протистояння «державного», «суспільного» та 
«приватного» інтересів у тісному зв’язку з нормативною невизначеністю 
категорії «публічний інтерес» має своїм негативним наслідком відсутність 
дієвих механізмів його реалізації й захисту, що унеможливлює здійснення 
функції участі громадськості у прийнятті управлінських рішень та контролі за 
їх виконанням. Натомість теорія публічного інтересу не є новою для сучасної 
правової європейської доктрини, вона на належному рівні правової 
ефективності успішно реалізується у країнах Європейського Союзу, зокрема 
Федеративній Республіці Німеччина, Республіці Польща, Французькій 
Республіці тощо. 

В українському адміністративно-правовому просторі нормативне 
закріплення визначення публічного інтересу поки що відсутнє. Деякі спроби 
встановлення сутності категорії «публічний інтерес» здійснюються на рівні 
узагальнень результатів судової практики (зокрема, у постановах Великої 
Палати Верховного Суду від 13 лютого 2019 р. у справі № 810/2763/17, від 
05 червня 2019 р. у справі № 817/1678/18) та положень проектного 
адміністративного законодавства (наприклад, проекту Закону України «Про 
адміністративну процедуру» від 28 грудня 2018 р. № 9456). При цьому 
відповідно до положень зазначених правотворчих актів та судових рішень 
розуміння сутності публічного інтересу полягає в «механічному» об’єднанні 
державних, суспільних чи приватних інтересів без встановлення меж його 
проявів, що ускладнює забезпечення дієвих механізмів його впровадження. 

Щодо наукових досліджень публічного інтересу варто зазначити, що на 
сьогодні у вітчизняній правничій літературі не вироблений загальновизнаний 
підхід до визначення цієї категорії та розуміння цього правового феномену. 
Серед вітчизняних учених-адміністративістів, які зверталися до проблематики 
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публічних інтересів, варто назвати В. Б. Авер’янова, В. М. Бевзенка, 
Ю.П. Битяка, І.В. Болокан, В.В. Галунька, П.В. Діхтієвського, Р.А. Калюжного, 
Т.О. Коломоєць, Р.С. Мельника, С.В. Пєткова та інших. У деяких наукових 
працях публічний інтерес розглядається не сам по собі, а в дихотомічній парі з 
інтересом приватним, інтересом державним (наприклад, у роботах 
Ю.О. Тихомирова, Є.А. Гетьмана, Є.В. Курінного, О.І. Миколенка, 
П.В. Макушева, В.К. Колпакова, Є.О. Легези, А.Т. Комзюка та інших авторів). 
Варто зазначити, що дослідженню проявів та реалізації публічного інтересу в 
різних сферах життя суспільства присвячено наукові розвідки Г.О. Блінової, 
М.Ю. Віхляєва, Н.Л. Губерської, Н.В. Коваленко, Ю.О. Легези, 
Б.О. Логвиненка, Д.В. Приймаченка та інших науковців. Питанню пошуку 
оптимальних моделей застосування адміністративно-правових засобів 
забезпечення реалізації та захисту присвячені роботи Я.О. Берназюка, 
С.О. Бондаря, А.Л. Борко, П.В. Вовк, І.Б. Коліушка, Р.О. Куйбіди, 
Р.О. Кукурудза, О.В. Кузьменко, Д.В. Лученка, О.Є. Міщенко, О.В. Музи, 
М.М. Тищенка, М.І. Смоковича, В.І. Шишкіна, І.В. Шруба та інших учених. 

Однак у наукових розробках наведених авторів зберігається філософсько-
соціологічний підхід до розуміння категорії «публічний інтерес», що 
характеризує її реалізацію виключно як програмний декларативний імператив 
діяльності суб’єктів владних повноважень, що своїм результатом має 
відсутність чітких дефінітивних меж і критеріїв її законодавчого визначення, а 
отже, унеможливлює функціонування ефективних моделей здійснення 
публічного інтересу та його правового захисту. 

З огляду на зазначене, попри багатоманітність наявних наукових джерел та 
окремі нормативні спроби визначення адміністративно-правової категорії 
публічного інтересу, досі відсутній ефективний адміністративно-правовий 
механізм забезпечення його реалізації та захисту, що мав би відповідати 
потребам європейських принципів здійснення публічного управління. Жодної 
роботи, у якій би комплексно досліджувалася наукова проблема визначення 
сутності публічного інтересу як адміністративно-правової категорії, досі немає, 
що підкреслює важливість обраної теми дослідження, оскільки розроблений 
надійний науковий базис має спростити тривалий шлях адаптації та закласти 
науковий фундамент для імплементації норм європейського законодавства в 
Україні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано в межах Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–
2020 роки, затверджених Національною академією правових наук України 
03 березня 2016 р., планів наукових досліджень Запорізького національного 
університету на 2015–2019 рр., комплексних наукових проектів «Основні 
напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних 
процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та «Дослідження проблем 
теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер 
державної реєстрації 0115U00711). 
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Дисертація також спрямована на досягнення цілей Національної стратегії у 
сфері прав людини, затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 
2015 р. № 501/2015; Стратегії реформування державного управління України на 
період до 2021 року, затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 24 червня 2016 р. № 474; Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», 
затвердженої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015; 
Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 
інститутів на 2015–2020 роки, схваленої Указом Президента України від 
20 травня 2015 р. № 276/2015; Стратегії національної безпеки України, 
затвердженої Указом Президента України від 26 травня 2015 р. № 287/2015; 
Стратегії кібербезпеки України, затвердженої Указом Президента України від 
15 березня 2016 р. № 96/2016; Стратегії розвитку оборонно-промислового 
комплексу України на період до 2028 року, затвердженої Розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 442-р. 

Дослідження здійснене відповідно до Концепції забезпечення національної 
безпеки у фінансовій сфері, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 15 серпня 2012 р. № 569-р; Концепції розвитку електронного 
урядування в Україні, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 20 вересня 2017 р. № 649-р; Концепції розвитку електронної демократії в 
Україні, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
08 листопада 2017 р. № 797-р; Концепції розвитку цифрової економіки та 
суспільства України на 2018–2020 роки, схваленої Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р, тощо. 

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому, 
щоб на підставі аналізу наявних наукових і нормативних джерел визначити 
концептуальні положення щодо розуміння сутності публічного інтересу як 
базової адміністративно-правової категорії, встановити особливості його 
прояву в окремих суспільних відносинах, охарактеризувати допустимі межі 
його реалізації в аспекті пошуків напрямів вирішення проблеми імплементації 
європейських принципів і стандартів здійснення публічного управління, а 
також сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства 
України в цій сфері та практики його застосування. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно виконати такі 
основні задачі: 

− на підставі здійсненого історичного огляду процесу виникнення й 
розвитку категорії «публічний інтерес» встановити сучасні тенденції її 
нормативного закріплення та розуміння відповідно до положень чинного 
законодавства України і законодавства Європейського Союзу; 

− надати історико-правову характеристику розвитку національного 
законодавства України з питань визначення та реалізації публічного інтересу як 
адміністративно-правової категорії з метою встановлення періодизації 
зазначених процесів; 
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− визначити сучасні методологічні підходи до дослідження публічного 
інтересу як адміністративно-правової категорії та обґрунтувати можливості їх 
використання в процесі розроблення й удосконалення норм чинного 
законодавства України; 

− з’ясувати сутність публічного інтересу як адміністративно-правової 
категорії шляхом виділення його змістових і функціональних ознак та 
визначення системи суб’єктів забезпечення сфери його реалізації й захисту; 

− встановити систему критеріїв класифікації публічного інтересу як 
адміністративно-правової категорії; 

− розглянути особливості реалізації публічного інтересу як об’єкта 
адміністративно-правових та адміністративно-процесуальних відносин; 

− визначити сутність адміністративно-правового механізму 
забезпечення реалізації публічного інтересу; 

− охарактеризувати особливості прояву публічного інтересу у сфері 
державної безпеки й оборони шляхом встановлення системи суб’єктів, 
правових гарантій і механізмів, що забезпечують його реалізацію; 

− з’ясувати адміністративно-правові засади регулювання суспільних 
відносин щодо прояву та реалізації публічного інтересу у сфері економічної 
безпеки; 

− виокремити адміністративно-правові засади реалізації публічного 
інтересу у сфері соціальної безпеки та встановити межі його прояву; 

− охарактеризувати теоретичні й практичні аспекти досягнення 
ефективності здійснення захисту публічного інтересу в адміністративному 
порядку; 

− визначити особливості забезпечення захисту публічного інтересу в 
порядку адміністративного судочинства в Україні шляхом надання конкретних 
пропозицій з удосконалення чинного законодавства в досліджуваній сфері; 

− охарактеризувати специфіку застосування заходів адміністративної 
відповідальності як однієї із систем процесуальних гарантій захисту публічного 
інтересу; 

− проаналізувати зарубіжний досвід доктринального дослідження та 
практики нормативного закріплення сутності й меж реалізації публічного 
інтересу як адміністративно-правової категорії, надати рекомендації щодо його 
впровадження в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини щодо реалізації та захисту 
публічного інтересу в Україні. 

Предмет дослідження становить публічний інтерес як адміністративно-
правова категорія. 

Методи дослідження. Методологічну основу становить сукупність 
загальних і спеціальних методів наукового пізнання, використання яких у 
взаємозв’язку дало змогу досягти поставленої мети та забезпечити повноту, 
всебічність осмислення предмета дослідження, а також наукову достовірність і 
переконливість отриманих результатів. Діалектичний метод був основним 
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методологічним засобом пізнання сутності та правової природи публічного 
інтересу як адміністративно-правової категорії (підрозділи 2.1, 2.2). 
Застосування історико-правового методу дало змогу з’ясувати еволюцію 
юридичної думки щодо сутності та значення публічного інтересу як 
адміністративно-правової категорії в політико-правових дослідженнях 
представників національної і всесвітньої юриспруденції (підрозділи 1.1, 1.2). 
Логіко-семантичний метод дав можливість побудувати, поглибити та 
конкретизувати категоріальний апарат (розділ 1, підрозділи 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 
розділ 4). За допомогою логіко-юридичного методу сформульовано такі базові 
для дисертаційної роботи дефініції: «публічний інтерес» (підрозділи 2.1, 2.2), 
«позивач» (підрозділ 4.2), «публічний інтерес держави», «публічний інтерес 
суспільства», «публічний інтерес соціальної групи» (підрозділи 2.1, 2.2, 
розділ 3), «національна безпека» (розділ 3). Метод групування й системно-
структурний підхід використано для класифікаційного розподілу, з’ясування 
внутрішньої структури та аналізу взаємозв’язків критеріїв здійснення 
характеристики прояву і реалізації публічного інтересу як адміністративно-
правової категорії, особливостей забезпечення його захисту (підрозділи 3.1, 3.2, 
3.3, 4.1, 4.2, 4.3). Методи моделювання, аналізу й синтезу застосовано для 
розроблення пропозицій щодо вдосконалення чинного та перспективного 
законодавства України у сфері, що розглядається (підрозділи 4.1, 4.2). За 
допомогою порівняльно-правового методу проаналізовано особливості 
реалізації та прояву публічного інтересу в зарубіжних країнах, визначено 
пропозиції з удосконалення механізму його захисту (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3). 
Спеціально-юридичний метод сприяв детальному розгляду сучасного стану 
законодавчих положень, завдяки чому розроблено пропозиції щодо подолання 
наявних теоретико-правових суперечностей і колізій у законодавчих актах 
(підрозділи 4.1, 4.2). Комплексне застосування наведених методів забезпечило 
повноту та об’єктивність положень, наведених у дисертації. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 
Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, 
окремі міжнародно-правові акти, рішення Конституційного Суду України, 
постанови пленумів Вищого адміністративному суду України (нині 
ліквідований) і Верховного Суду, а також рішення органів конституційного 
контролю зарубіжних країн та рішення Європейського суду з прав людини. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності 
судових і правоохоронних органів та органів публічної адміністрації, а також 
політико-правова публіцистика, довідкові видання, статистичні матеріали. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 
одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці цілісних 
комплексних досліджень, що присвячені формуванню авторської концепції 
інституалізації публічного інтересу як базової адміністративно-правової 
категорії та її нормативного закріплення задля забезпечення ефективності його 
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реалізації й захисту. У результаті проведеного дослідження сформульовано нові 
наукові положення та висновки, запропоновані особисто здобувачем, зокрема: 

уперше: 
− запропоновано авторське розуміння публічного інтересу як сукупності 

визнаних державою історично усталених і ситуативних об’єктивно існуючих 
потреб, прагнень, цілей громадських об’єднань, окремих соціальних груп, 
територіальних громад, суспільства, нації та інших учасників правовідносин, 
механізм реалізації й захисту якої визначається відповідно до чинного 
законодавства України; 

− з огляду на європейську та північноамериканську правові моделі 
забезпечення й захисту публічного інтересу та на підставі здійсненої 
характеристики сфер його прояву й суб’єктної реалізації обґрунтовано 
необхідність нормативної відмови від використання таких правових 
конструкцій, як «державний інтерес» і «суспільний інтерес»; 

− розроблено систему класифікації публічного інтересу за такими 
критеріями: 1) за суб’єктним складом (публічний інтерес груп людей, 
територіальних громад, суспільства, націй, народів, держав, міжнародних 
організацій); 2) за територією, на яку поширюється (локальний, обмежений 
територіальними одиницями, регіональний (поширюється на територію 
декількох територіальних одиниць держави), державний (поширений у межах 
однієї держави), міжнародний (поширюється на територію декількох держав), а 
також внутрішній і зовнішній); 3) за часом існування (постійний, періодичний, 
короткостроковий, довгостроковий); 4) за значенням для носія публічного 
інтересу (фундаментальний і другорядний); 5) за сферою реалізації (публічний 
інтерес у сфері оборони, громадського порядку, економіки, енергетики, 
будівництва, медицини, культури тощо); 6) за способом взаємодії носіїв 
публічного інтересу (спільний публічний інтерес та взаємний публічний 
інтерес); 

− обґрунтовано доцільність застосування науково-практичних підходів 
до розуміння публічного інтересу як предмета захисту в адміністративному 
порядку, в основу якого має бути покладено застосування норми «генеральної 
клаузули», що визначає розсудний характер його змісту і при цьому не 
передбачає довільність його тлумачення, що досягається шляхом нормативного 
визначення якщо не всіх його характеристик, то хоча би встановлення його 
сутності як об’єкта адміністративних правовідносин і визначальних меж, які не 
можна порушувати в конкретних умовах розвитку суспільства й держави; 

− визначено доцільність запровадження до чинного законодавства 
України адміністративно-правової категорії «службовий інтерес» у розумінні 
сукупності потреб, прагнень і цілей осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави чи місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, що 
зумовлені необхідністю професійного виконання покладених на них завдань 
для забезпечення реалізації ними публічного інтересу; 
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удосконалено: 
− методологію здійснення наукових досліджень сутності публічного 

інтересу, яка має визначатися домінуючим застосуванням інтегративного 
наукового підходу, що передбачає комплексне міжгалузеве поєднання 
історичного, порівняльно-правового, економічного, інформаційного, 
антропологічного, семіотичного, кібернетичного, організаційного, 
синергетичного, інституційного, гендерного, конфліктологічного, 
соціологічного методів наукового пізнання; 

− наукові підходи до розуміння сутності та складників адміністративно-
правового механізму забезпечення реалізації та захисту публічного інтересу, 
здійснення якого виявляється в необхідності вчинення суб’єктом чи групою 
уповноважених суб’єктів певної сукупності дій у формі як активних дій (тобто 
власної поведінки правомочного суб’єкта), так і пасивних дій (тобто права 
суб’єкта вимагати від інших вчинення певних форм діяльності, що сприятимуть 
задоволенню публічного інтересу); при цьому встановлена чотирьохелементна 
структура виконання суб’єктивного публічного обов’язку, що реалізується в 
таких формах: обов’язку здійснювати певні дії або утримуватися від них, 
обов’язку відреагувати на законні вимоги уповноваженого суб’єкта, обов’язку 
нести відповідальність за невиконання цих вимог, обов’язку не перешкоджати 
уповноваженому суб’єкту користуватися тим благом, на яке він має право; 

− розуміння особливостей реалізації адміністративно-процедурного 
складника юрисдикційного механізму захисту публічних інтересів, що полягає 
у пріоритетності застосування адміністративних превентивних проваджень; 

дістали подальшого розвитку: 
− аргументація законодавчого закріплення категорії «публічний 

інтерес», що базується на результатах проведеної історико-правової 
характеристики її виникнення, існування й розвитку та на підставі здійсненого 
узагальнення практики прецедентних рішень Європейського суду з прав 
людини та законодавства зарубіжних країн; 

− характеристика розвитку національної системи права України, 
історичне становлення якої в сучасних умовах визначається домінуючим 
пріоритетним підходом до об’єктивно обґрунтованого впровадження 
європейських стандартів здійснення публічного управління, що в поєднанні з 
вимогами гуманізації правотворчих процесів і зміною підходів до 
праворозуміння вимагає активізації трансформаційних процесів систематизації 
законодавства України, яке має реалізовуватися з врахуванням результатів 
здійснення доктринального дослідження сутності публічного інтересу як 
базової адміністративно-правової категорії; 

− наукові положення щодо встановлення сутності адміністративно-
правового механізму забезпечення реалізації публічного інтересу, який умовно 
структуровано на такі організаційно єдині рівні: внутрішній (до складу якого 
входять нормативно-правовий, організаційно-управлінський і правозахисний 
складники) та зовнішній (що визначає функціонування міждержавних 
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інституцій як гарантів досягнення пріоритету забезпечення прав і свобод 
людини як головного публічного інтересу розвитку людства загалом); 

− пропозиції щодо внесення змін до чинного та перспективного 
законодавства України з питань правової регламентації діяльності 
адміністративного суду як елемента системи захисту публічного інтересу; 

− наукові концепції визначення змісту та конкретизації напрямів 
реалізації таких видів публічного інтересу, як глобальний публічний інтерес, 
публічний інтерес нації, публічний інтерес суспільства, публічний інтерес 
національних меншин, публічний інтерес територіальних громад; 

− аргументація доцільності систематизації вітчизняного законодавства 
та впорядкування юридичної термінології, яка відображає публічний інтерес 
різних категорій суб’єктів правовідносин і сфер його прояву й реалізації. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 
становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 
використані в таких напрямах: 

− науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових 
досліджень розуміння сутності публічного інтересу як адміністративно-
правової категорії в євроінтеграційних умовах розвитку України (акти 
впроваджень Запорізького національного університету від 10.10.2019, 
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» від 
19.09.2019, Дніпровського гуманітарного університету від 03.10.2019); 

− правотворчій діяльності – висновки, пропозиції та рекомендації, 
сформульовані в дисертації, можуть бути використані для уточнення чинних і 
перспективних законодавчих актів, зокрема Кодексу адміністративного 
судочинства України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, 
законів України «Про запобігання корупції», «Про державну службу», «Про 
Кабінет Міністрів України», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
звернення громадян», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та ін., 
що сприятиме вдосконаленню правового регулювання діяльності 
адміністративних судів в Україні (лист Міністерства юстиції України від 
20.08.2019 № 30955/З-13433/11.1.2, лист Офісу Президента України від 
01.10.2019 № 22/041129-04); 

− правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності 
практичного застосування заходів оптимізації діяльності адміністративних 
судів в Україні в умовах імплементації європейських принципів здійснення 
судочинства (акт впровадження Дніпропетровського окружного 
адміністративного суду України від 29.07.2019); 

− навчальному процесі – у викладанні студентам закладів вищої освіти 
дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративно-процесуальне право», а 
також для підготовки підрозділів підручників і навчальних посібників із 
відповідного навчального курсу (акти впроваджень Запорізького національного 
університету від 10.10.2019, Дніпровського гуманітарного університету від 
03.10.2019). 
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Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 
основні висновки та рекомендації оприлюднені на 8 всеукраїнських і 
міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема: «Чинники розвитку 
юридичних наук у ХХІ столітті» (м. Дніпро, 2016 р.); «Особливості розвитку 
публічного та приватного права в Україні» (м. Харків, 2018 р.); «Правове 
регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення» 
(м. Запоріжжя, 2019 р.); «Юридичні науки: проблеми та перспективи» 
(м. Запоріжжя, 2019 р.); «Актуальні питання правової теорії та юридичної 
практики» (м. Одеса, 2019 р.); «Інтеграція юридичної науки і практики в 
сучасних умовах» (м. Запоріжжя, 2019 р.); «Проблеми та стан дотримання 
захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 2019 р.); «Сучасні правові системи 
світу: тенденції та фактори розвитку» (м. Запоріжжя, 2019 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено в 
1 одноосібній монографії, 23 наукових статтях, опублікованих у виданнях, що 
визнані як фахові з юридичних дисциплін, з них 4 статті – у зарубіжних 
наукових виданнях, також у 8 тезах доповідей на науково-практичних 
конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 
розділів, які містять 13 підрозділів, додатків, висновків та списку використаних 
джерел. Загальний обсяг дисертації становить 486 сторінок, у тому числі 
основного тексту – 363 сторінки. Список використаних джерел налічує 
524 найменування. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

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

роботи з науковими планами та програмами, визначено мету й завдання 
дослідження, його об’єкт і предмет, наведено використані методи, нормативну 
основу та емпіричну базу, основні теоретичні положення, що зумовлюють 
наукову новизну роботи, викладено практичне значення одержаних результатів 
і зазначено про їх апробацію. 

Розділ 1 «Історико-правові та теоретичні підстави дослідження 
публічного інтересу в адміністративному праві» складається з трьох 
підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Історія виникнення та розвитку категорії “публічний 
інтерес”» аргументовано, що становлення категорії «публічний інтерес» має 
витоки із часів Римської республіки, проте належним чином воно 
актуалізувалося та знайшло своє відображення лише в 60–70-ті рр. ХХ ст. 
Зокрема, визначено, що саме в цей час використання адміністративно-правової 
категорії «публічний інтерес» поширюється у Сполучених Штатах Америки у 
зв’язку з необхідністю створення механізмів належного судового захисту 
екологічних інтересів і цінностей, а саме інтересів громадськості стосовно 
чистого повітря й не забрудненої хімікатами води, що отримало 
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загальновизнане розуміння як «реформація американського адміністративного 
права». 

Визначено, що з 80-х рр. ХХ ст. формується тенденція до виокремлення 
категорії «публічний інтерес» як базової адміністративної категорії системи 
європейського права, що втілилося, зокрема, у застосуванні реформаційного 
підходу до систематизації адміністративного законодавства Федеративної 
Республіки Німеччина, де в цей час актуалізувалися правотворчі процеси, 
спрямовані на визначення механізму реалізації й захисту публічного інтересу у 
сфері екологічної безпеки. Встановлено, що в наступні десятиріччя в межах 
наукових досліджень із теорії загального німецького адміністративного права 
відбуваються спроби інституалізації категорії публічного інтересу з метою 
вирішення проблеми її нормативного закріплення. З’ясовано, що категорія 
«публічний інтерес» у законодавстві Федеративної Республіки Німеччина 
визначається як природний інтерес особистості, який має «належне 
тлумачення» та відповідне закріплення в нормативно-правових документах; 
тобто в такому сенсі правові норми, спрямовані на реалізацію публічного 
інтересу, сприяють водночас реалізації інтересу окремої приватної особи. 

Обґрунтовано, що відповідно до історичного періоду та суб’єктивних 
факторів, зумовлених приналежністю того чи іншого науковця до певного 
соціального стану, у філософських концепціях перевага віддається публічним 
або приватним інтересам, абсолютизуються роль та інтереси держави (етатизм, 
консерватизм) або права й свободи людини (лібералізм). Підкреслено, що з 
настанням Новітнього часу формується науковий підхід до аргументації 
необхідності встановлення «гармонічного» балансу між публічними та 
приватними інтересами, переважають гуманістичні концепції. Аргументовано, 
що формування соціологічної школи права, яка обґрунтовує можливість 
забезпечення реалізації інтересів кожного індивіда лише в разі належної 
реалізації й захисту загальних публічних інтересів, є основою для сучасного 
розуміння досліджуваної адміністративно-правової категорії. У співвідношенні 
із загальновизнаною ґенезою правової категорії «публічний інтерес» 
встановлено також етапи її розвитку в законодавстві України. 

Визначено, що у вітчизняній юридичній науці категорії публічного інтересу 
приділена значна кількість публікацій, дисертаційних досліджень та окремих 
монографій, проте в доктрині адміністративного права публічний інтерес як 
адміністративно-правова категорія вивчений фрагментарно, здебільшого в 
межах інших тематичних розробок, міжгалузевих досліджень, в історичному 
аспекті тощо. Це зумовлює необхідність окремого доктринального дослідження 
поняття «публічний інтерес» як адміністративно-правової категорії з метою 
правильного розуміння цього правового явища, визначення його 
співвідношення з приватними інтересами в публічно-правових відносинах, 
пошуку оптимального балансу між публічними й приватними інтересами для 
формулювання конкретних пропозицій щодо вдосконалення чинного 
адміністративного законодавства та юридичної практики, а також формування 
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перспективного адміністративного законодавства й розвитку науки 
адміністративного права. 

У підрозділі 1.2 «Ґенеза публічного інтересу як адміністративно-правової 
категорії в національному законодавстві України» умовно визначено такі 
історичні етапи становлення аналізованої категорії в Україні: 1) утворення 
Київської Русі та правове закріплення прагнення українського народу до 
формування власної держави; 2) часи занепаду Київської Русі, захоплення 
українських земель Великим князівством Литовським, Річчю Посполитою, що 
характеризується знищенням української національної ідеї; 3) часи української 
козацької держави як втілення публічного інтересу української нації мати 
власну державу (формування ідеї «українського інтересу»); 4) утворення 
Української Народної Республіки та правове закріплення інтересів українського 
народу в універсалах Центральної Ради та інших нормативних актах; 
5) панування адміністративно-командної системи в Радянському Союзі та 
прийняття тоталітарного законодавства, сутність якого зводилася до 
нівелювання приватних і публічних інтересів із домінуючим значенням 
державницького інтересу; 6) проголошення незалежності України як прояв 
публічного інтересу українського суспільства щодо створення незалежної 
держави (у цей період приймаються основні закони України, які регламентують 
реалізацію приватних інтересів громадян та публічних інтересів різних 
соціальних груп і всього суспільства); 7) ратифікація Європейської конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод та початок 
євроінтеграційних процесів, що визначили напрями вдосконалення 
національного законодавства, його адаптації до права Європейського Союзу, 
зумовили необхідність урахування прецедентів Європейського суду з прав 
людини в національній юридичній практиці. Результатом зазначених процесів є 
гуманізація національного законодавства, встановлення оптимального балансу 
між публічними та приватними інтересами. 

Обґрунтовано тезу про те, що для розуміння сутності публічного інтересу в 
адміністративно-правових відносинах необхідне використання філософського 
та політологічного методологічних підходів. З’ясовано, що перший дає змогу 
розкрити діалектику співвідношення публічних і приватних інтересів, а 
другий – визначити сукупність факторів, які впливають на правову 
регламентацію категорії «публічний інтерес» у чинному законодавстві України 
в умовах сучасних реалій політичної трансформації суспільства. 

У підрозділі 1.3 «Сучасні методологічні підходи до дослідження публічного 
інтересу як адміністративно-правової категорії» наголошено на тому, що 
«базовий» підхід до дослідження публічного інтересу як адміністративно-
правової категорії має базуватися на застосуванні соціологічного підходу, 
сутність якого полягає у визначенні його розуміння як інтересів значних 
соціальних груп або всього суспільства. 

Підкреслено, що для змістовного дослідження публічного інтересу як 
адміністративно-правової категорії доцільно використовувати такі 
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методологічні підходи, як історичний, порівняльно-правовий, економічний, 
інформаційний, антропологічний, семіотичний, кібернетичний, організаційний, 
синергетичний, інституційний, гендерний і конфліктологічний. Наголошено на 
необхідності популяризації застосування як базового інтегративного підходу, 
який використовує окремі елементи вищезазначених підходів з огляду на 
специфіку явища чи процесу, що досліджується. 

Визначено наукову обґрунтованість з’ясування сутності публічного інтересу 
як адміністративно-правової категорії шляхом використання інтегративного 
підходу, що дає змогу врахувати міжгалузеву комплексну природу його прояву 
й реалізації. Встановлено, що реалізація інтегративного підходу полягає в 
науково обґрунтованому поєднанні філософських, загальнонаукових і 
спеціально-юридичних методів дослідження, що базується на застосуванні 
принципів об’єктивності та історизму. Наголошено на тому, що з’ясування 
сутності публічного інтересу як адміністративно-правової категорії має 
базуватися одночасно на застосуванні спеціально-юридичних методів 
юридичної догматики та юридичного моделювання, які втілюються, зокрема, у 
прийнятті правових висновків Верховного Суду, а також у застосуванні 
прецедентів Європейського суду з прав людини, у яких визначаються межі 
втручання держави у сферу приватних інтересів, підстави, умови та ступінь 
обмеження приватних інтересів задля забезпечення реалізації й захисту 
публічних інтересів суспільства та держави. 

Обґрунтовано, що системний підхід своєю чергою забезпечує можливість 
розроблення цілісних комплексних моделей правової реальності, виявлення 
основних функцій, елементів, компонентів публічного інтересу, їх зв’язків і 
відносин, системоутворюючих факторів та умов функціонування у статичному 
й динамічному аспектах. Визначено, що відповідно до вказаного підходу 
публічний інтерес являє собою систему реальних і змодельованих потреб 
«великих» соціальних груп та всього суспільства, які реалізуються й 
захищаються суб’єктами владних повноважень та знаходять своє відображення 
в чинному й перспективному законодавстві. 

Розділ 2 «Матеріально-правові та процедурно-правові підстави 
забезпечення реалізації й захисту публічного інтересу» складається із 
чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Сутність публічного інтересу як адміністративно-
правової категорії» визнано, що публічний інтерес, як і державний та 
суспільний інтереси як його складники, залишається насамперед оціночним 
поняттям, що не має не лише конкретизованої нормативної дефініції, а й навіть 
чітко окреслених диференційних меж застосування. Встановлено, що у 
правових дослідженнях публічний інтерес розглядається як цінність права (у 
працях В.В. Галунька, Р.А. Калюжного, М.П. Кунцевича, С.В. Савченка та 
інших учених); як мета діяльності органів публічної адміністрації (у розвідках 
М.О. Перепелиці, Ю.О. Легези, М.В. Макушева, Н.В. Коваленко, 
М.Ю. Віхляєва та інших науковців); як об’єкт правовідносин, предмет 
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правового регулювання (у роботах О.М. Вінника, В.М. Бевзенка, 
Є.В. Курінного, А.Є. Кубка, А.Я. Курбатова, C.Т. Гончарука, Т.О. Коломоєць та 
інших авторів). На підставі здійсненої характеристики досліджень 
представників національних правничих наукових шкіл зроблено висновок про 
неоднозначність наукових підходів до встановлення сутності публічного 
інтересу як базової адміністративно-правової категорії. 

Підкреслено, що відповідно до норм законодавства окремих зарубіжних 
країн (зокрема, Республіки Польща, Федеративної Республіки Німеччина, 
Чеської Республіки тощо) робляться спроби визначити сутність публічного 
інтересу залежно від сфери його реалізації. Наприклад, попри всю складність 
дефінітивного визначення цього поняття, у матеріальному адміністративному 
праві Республіки Польща здійснено декілька спроб надати йому законодавче 
визначення: у законі про просторове планування й господарювання, у законі 
про банківське право, у законі про нагляд за фінансовим ринком. 

Встановлено практичну затребуваність вирішення проблеми законодавчого 
визначення адміністративно-правової категорії «публічний інтерес», що 
обґрунтовується також її використанням як критерію для розмежування 
юрисдикцій спеціалізованих судів із розгляду публічно-правових і 
приватноправових спорів, як мотивування розроблення та прийняття 
управлінських рішень тощо. 

На підставі здійсненого дослідження сутності публічного інтересу як 
адміністративно-правової категорії визначено такі його ознаки, як історична 
зумовленість, доцільність, корисність, об’єктивна ситуативність, нормативна 
визначеність, відповідність приватним інтересам, інституційність, доступність 
форм реалізації й захисту. Зазначено, що з огляду на таку особливість 
досліджуваного поняття, як підстави прийняття конкретних управлінських 
рішень, та його виняткову важливість однаково небезпечними й 
невиправданими виглядають як занадто широке визначення цієї категорії, так і 
надмірна його деталізація та формалізація. 

Запропоновано суміжний ряд і співвідношення категорій публічного, 
громадського, державного та законного інтересів. Зроблено висновок про те, 
що розуміння сутності публічного інтересу полягає у встановленні кола 
наявних об’єктивних потреб, прагнень і цілей, задоволення яких має 
забезпечуватися засобами публічної влади. 

Підкреслено, що належне забезпечення реалізації публічного інтересу 
визначає рівень ефективності функціонування органів державної влади й 
місцевого самоврядування, характеризує рівень розвитку суспільства. 
Акцентовано увагу на тому, що задоволення публічного інтересу визначає 
пріоритет діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. 
З’ясовано, що публічний інтерес не повинен включати ідеї щодо повалення 
конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, 
пропаганду війни, насильства й жорстокості, розпалювання міжетнічної, 
расової та релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, 
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посягання на права й свободи людини. Встановлено, що забезпечення реалізації 
публічного інтересу є домінуючим, пріоритетним завданням функціонування 
органів державної влади та місцевого самоврядування. 

У підрозділі 2.2 «Класифікація публічного інтересу» наголошено на тому, 
що визначення сутності категорії «публічний інтерес» у системі 
адміністративно-правового регулювання суспільних відносин може відбуватися 
шляхом здійснення класифікації його проявів і реалізації. Аргументовано, що 
класифікація як метод наукового правового дослідження дає змогу 
вдосконалювати розуміння особливостей та юридичної природи 
досліджуваного явища, розпізнавати їх, формувати оптимальні варіанти 
нормативного закріплення, забезпечувати ефективність його захисту. 

Публічний інтерес класифіковано за такими критеріями, як: 1) спрямування 
державної політики (зовнішній і внутрішній); 2) суб’єктивна характеристика 
учасників адміністративних правовідносин (публічний інтерес держави, 
публічний інтерес суспільства, публічний інтерес окремої соціальної групи, 
публічний інтерес нації, міжнаціональний публічний інтерес); 3) сфера прояву 
та реалізації (публічний інтерес у сфері державної безпеки й оборони, 
публічний інтерес у сфері економічної безпеки, публічний інтерес у сфері 
соціальної безпеки тощо). 

На підставі здійсненої класифікації публічного інтересу за суб’єктами 
прояву та реалізації з’ясовано, що всупереч положенням Конституції України 
та лексичному значенню терміна «національний» норми Закону України «Про 
національну безпеку України» визначають державні інтереси України без 
урахування інтересів таких суб’єктів, як нація та український народ, якими є 
громадяни України всіх національностей. Обґрунтовано, що носієм саме 
національного інтересу є нація, натомість людина є носієм приватного інтересу, 
суспільство – носієм публічного інтересу суспільства, а держава – носієм 
публічного інтересу держави. Доведено відсутність нормативного визначення 
понять «нація» і «національний». Обґрунтовано, що національний інтерес у 
сучасних умовах глобалізації повинен визначати рівень захищеності інтересів 
нації, оскільки публічний інтерес нації є первинним щодо публічного інтересу 
держави, який залежить від правлячої еліти. Запропоновано внести зміни до 
вітчизняного законодавства в напрямі систематизації й упорядкування 
термінології у сфері реалізації публічного інтересу з метою заміни термінів 
«суспільний інтерес», «державний інтерес» і «національний інтерес» терміном 
«публічний інтерес» суспільства, держави, нації відповідно. 

Встановлено відсутність законодавчих критеріїв поділу публічного інтересу 
колективних суб’єктів у сферах економічної й соціальної безпеки, що зумовлює 
необхідність перегляду відповідних вітчизняних доктрин та створює 
передумови для розроблення концепції публічних економіко-соціальних 
інтересів суспільства, держави, нації, територіальних громад, об’єднань 
громадян і різних груп населення, поєднаних спільними критеріями. 
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У підрозділі 2.3 «Публічний інтерес як об’єкт адміністративно-правових 
та адміністративно-процесуальних відносин» визначено такі властивості 
адміністративних правовідносин: а) нормативний характер їх реалізації; 
б) спеціальну сферу їх виникнення й розвитку; в) зв’язок адміністративних 
правовідносин із публічним управлінням означає, що їх об’єктом є публічний 
інтерес та необхідність його задоволення; г) наявність спеціального суб’єктного 
складу, де одним з учасників правовідносин є суб’єкт владних повноважень 
(орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт 
публічного управління); ґ) наявність спеціальної процедури захисту прав та 
інтересів їх учасників, у тому числі специфічний характер відповідальності 
суб’єктів владних повноважень. 

Підкреслено, що досягнення належної ефективності забезпечення реалізації 
й захисту публічного інтересу можливе лише в результаті взаємодії суб’єктів 
адміністративно-правових та адміністративно-процесуальних відносин. 
Наголошено на тому, що досягнення задоволення публічного інтересу вимагає 
від учасників адміністративно-правових та адміністративно-процесуальних 
відносин вчинення певної сукупності дій. Визначено, що такі дії виявляються у 
формі як активних дій (тобто власної поведінки правомочного суб’єкта), так і 
пасивних дій (тобто реалізації суб’єктом права вимоги від інших осіб вчинити 
певні дії, що сприятимуть задоволенню публічного інтересу (права на чужі дії)). 
Встановлено, що реалізація права на чужі дії фактично є проявом виконання 
юридичного суб’єктивного публічного обов’язку, який умовно складається із 
чотирьох компонентів: обов’язку здійснювати певні дії або утримуватися від 
них, обов’язку відреагувати на законні вимоги уповноваженого суб’єкта, 
обов’язку нести відповідальність за невиконання цих вимог, обов’язку не 
перешкоджати уповноваженому суб’єкту користуватися тим благом, на яке він 
має право (наприклад, дотримання вимог збереження банківської таємниці 
учасниками адміністративних правовідносин та адміністративно-
процесуальних правовідносин). Констатовано, що без належного виконання 
визначених чинним законодавством суб’єктивних публічних обов’язків 
належне забезпечення публічного інтересу є неможливим. 

З огляду на визначений зв’язок між досягненням об’єктивного 
відображення публічного інтересу як окремих груп людей, так і суспільства 
загалом та рівнем ефективності задоволення публічного інтересу наголошено 
на необхідності забезпечення ефективності реалізації адміністративно-правових 
та адміністративно-процесуальних відносин, що залежить від ступеня 
забезпечення участі окремих суб’єктів у прийнятті суспільно важливих 
управлінських рішень. 

Вказано на необхідність відмежування публічного інтересу від 
суб’єктивних публічних прав, під якими розуміється вид і міра нормативно 
визначеної можливої поведінки окремих осіб – учасників адміністративно-
правових та адміністративно-процесуальних правовідносин. Визначено, що 
відповідно до концепції загального адміністративного права Федеративної 
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Республіки Німеччина сутність конструкції категорії «суб’єктивні публічні 
права» полягає в гарантуванні дотримання прав, свобод і законних інтересів 
приватних осіб, набутті ними статусу повноцінних та рівноправних учасників 
адміністративних правовідносин, завдяки чому в них виникає можливість за 
власною ініціативою вступати у відносини з представниками публічної влади та 
вимагати від них відповідної поведінки. Реалізація такого законодавчого 
підходу, визначеного у Федеративній Республіці Німеччина, дає змогу 
обґрунтувати висновок про те, що внаслідок реалізації суб’єктивного 
публічного права кожна особа стає активним учасником адміністративних 
правовідносин, самостійним щодо органів публічної влади. Суб’єктивне 
публічне право виявляється в тому, що правова норма спрямована на 
досягнення одночасно публічного інтересу та інтересу окремого індивіда.  

Визначено, що реалізація суб’єктивних публічних прав сприяє 
забезпеченню задоволення публічного інтересу як об’єкта адміністративно-
правових та адміністративно-процесуальних правовідносин. Підкреслено, що 
активна правова позиція окремих осіб (носіїв суб’єктивних публічних прав) є 
безумовною гарантією забезпечення належного рівня задоволення публічного 
інтересу. 

У підрозділі 2.4 «Адміністративно-правовий механізм забезпечення 
реалізації публічного інтересу» наголошено на тому, що належне забезпечення 
реалізації публічного інтересу визначає рівень ефективності функціонування 
органів державної влади й місцевого самоврядування, характеризує рівень 
розвитку суспільства. Підкреслено, що задоволення публічного інтересу 
визначає пріоритет діяльності органів державної влади та місцевого 
самоврядування, і саме ця ознака безумовно свідчить про адміністративно-
правовий характер такої категорії як складника правової системи будь-якої 
країни. 

Адміністративно-правовий механізм забезпечення реалізації публічного 
інтересу умовно структуровано на два рівні, що є організаційно єдиними за 
своєю сутністю, – внутрішній і зовнішній. До внутрішнього рівня структури 
адміністративно-правового механізму забезпечення реалізації публічного 
інтересу віднесено нормативно-правовий, організаційно-управлінський та 
правозахисний складники, які у своїй сукупності здатні створити умови для 
досягнення об’єктивно визначених потреб розвитку суспільства в конкретний 
історико-правовий період. До зовнішнього рівня належить функціонування 
міждержавних інституцій, завдання діяльності яких полягає в досягненні 
пріоритету забезпечення прав і свобод людини як головного публічного 
інтересу розвитку людства. 

Обгрунтовано доцільність розуміння під адміністративно-правовим 
механізмом забезпечення реалізації публічного інтересу складної, комплексної 
й структурованої системи врегулювання відносин між органами публічного 
управління, метою функціонування якої є задоволення об’єктивно визначених 
суспільним розвитком потреб, його своєрідних «надцілей». Наголошено на 
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тому, що ефективність адміністративно-правового механізму забезпечення 
публічного інтересу досягається на нормативно-правовому, організаційно-
управлінському та правозахисному рівнях. 

На основі системного методологічного підходу до розуміння сутності 
публічного інтересу як адміністративно-правової категорії встановлено 
можливість розроблення цілісних інтеграційних моделей правової реальності, 
виявлення основних функцій, елементів, компонентів «публічного інтересу», їх 
зв’язків і відносин, системоутворюючих факторів та умов функціонування у 
статичному й динамічному аспектах. Обґрунтовано, що головним завданням 
для вчених-юристів, нормотворців та суб’єктів правозастосування є пошук 
балансу між публічними й приватними інтересами у процесі адміністративно-
правового регулювання відповідних суспільних відносин. 

У розділі 3 «Прояв та реалізація публічного інтересу в окремих сферах 
адміністративно-правових відносин» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Публічний інтерес у сфері державної безпеки та оборони» 
на підставі аналізу результатів наукових досліджень М.М. Антонович, 
О.В. Зуєвої, О.О. Коляди, О.О. Посикалюка, Р.В. Войтович, Ю.О. Мазурця, 
В.Ф. Смолянюка, К.В. Тарасенка та інших учених сформульовано уявлення про 
сферу державної безпеки й оборони як простір для прояву фундаментального 
публічного інтересу – потреби у створенні належних умов існування та 
розвитку людини, громадських об’єднань, територіальних громад, суспільства, 
націй, народів, держав, міжнародних спільнот і людства загалом. 

З’ясовано, що визначення поняття національного інтересу в Законі України 
«Про національну безпеку України» як життєво важливих інтересів людини, 
суспільства й держави, реалізація яких забезпечує державний суверенітет 
України, її прогресивний демократичний розвиток, а також безпечні умови 
життєдіяльності та добробут її громадян, не враховує основного носія такого 
інтересу – українську націю та український народ. Доведено, що це визначення 
не містить ознак, які дають можливість ідентифікувати окреслений інтерес як 
національний, чітко визначати зміст національного інтересу та ідентифікувати 
його в умовах глобалізації. З’ясовано, що національний інтерес повинен 
містити таку ідентифікуючу ознаку, як культурні відмінності, що принципово 
відрізняють одну націю від іншої. Доведено, що неможливо ототожнювати 
публічні інтереси держави Україна та національні інтереси української нації 
через їх змістову різницю. Нація має особливі публічні інтереси: користування 
й навчання рідною мовою, розвиток національних культурних традицій, 
використання національної символіки, відзначення національних свят, 
сповідування своєї релігії, задоволення потреб у літературі, мистецтві, засобах 
масової інформації, створення національних шкіл тощо (коло цих питань 
відокремлює публічний інтерес нації від інтересу держави). 

Доведено необґрунтоване використання словосполучення «національний 
інтерес» у контексті забезпечення державної безпеки та невідповідність змісту 
розміщеного в Законі України «Про національну безпеку України» поняття. 
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Обґрунтовано недоцільність використання в Законі України «Про національну 
безпеку України» терміна «життєво важливі національні інтереси України» та 
запропоновано змінити його на «фундаментальні публічні інтереси». 

Визначено безпосередній зв’язок національної безпеки й оборони зі станом 
захищеності публічного інтересу нації та держави в політичній, соціальній, 
економічній, військовій, інформаційній, екологічній сфері в широкому їх 
розумінні. Напрямами реалізації публічного інтересу у сфері національної 
безпеки встановлено дотримання вимог воєнної, зовнішньополітичної, 
державної, економічної, інформаційної, екологічної безпеки, а також 
кібербезпеки України. 

Публічний інтерес у сфері державної безпеки й оборони класифіковано на 
внутрішній і зовнішній. З’ясовано, що основними носіями публічного 
внутрішнього та зовнішнього інтересів у сфері національної безпеки є 
український народ, суспільство, територіальні громади, об’єднання громадян, 
держава Україна, українці, українська нація, юридичні особи України, людина 
та громадянин. Крім того, обґрунтовано, що носіями публічних зовнішніх 
інтересів у сфері національної безпеки є іноземні громадяни, іноземні держави, 
іноземні та міжнародні організації. Визначено напрями реалізації зовнішніх і 
внутрішніх публічних інтересів у сфері державної безпеки й оборони. 

Встановлено систему суб’єктів забезпечення реалізації публічного інтересу 
у сфері державної безпеки та оборони, до загальнонаціонального рівня якої 
віднесено Міністерство оборони України, Збройні Сили України, Державну 
спеціальну службу транспорту, Міністерство внутрішніх справ України, 
Національну гвардію України, Національну поліцію України, Державну 
прикордонну службу України, Державну міграційну службу України, Державну 
службу України з надзвичайних ситуацій, Службу безпеки України, Управління 
державної охорони України, Державну службу спеціального зв’язку та захисту 
інформації України, Апарат Ради національної безпеки і оборони України, 
розвідувальні органи України. Визначено, що на регіональному рівні 
забезпечення реалізації публічного інтересу у сфері державної безпеки й 
оборони здійснюється територіальними підрозділами зазначених суб’єктів 
владних повноважень. 

У підрозділі 3.2 «Публічний інтерес в адміністративно-правовому 
регулюванні відносин у сфері економічної безпеки» досліджено вітчизняне 
законодавство та наукові галузеві концепції, що визначають зміст економічної 
безпеки, її елементи, суб’єктів забезпечення, а також визначено види 
публічного інтересу у сфері економічної безпеки та проаналізовано їх зміст. 
Результати наукових досліджень Є.В. Курінного, В.В. Третяк, Т.М. Гордієнко, 
С.П. Завгородньої, А.А. Васильєва, О.Г. Турченко та інших учених дали змогу 
окреслити особливості адміністративних правовідносин у сфері економічної 
безпеки як сфери реалізації публічного інтересу. Забезпечення сталого розвитку 
національної економіки України віднесено до фундаментальних публічних 
інтересів. 
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До основних різновидів публічного інтересу у сфері економічної безпеки 
віднесено такі дії: 1) забезпечення конкурентоспроможності національної 
економіки, досягнення високих темпів її зростання, забезпечення 
макроекономічної стабільності та низького рівня інфляції; 2) розвиток 
внутрішнього ринку; 3) проведення узгодженої антиінфляційної політики та 
забезпечення цінової й валютно-курсової стабільності; 4) зниження 
податкового навантаження на економіку; 5) проведення прозорої й виваженої 
бюджетної політики як дієвий інструмент соціально-економічного розвитку, 
захисту вразливих верств населення та інвестування в реальний сектор 
економіки для підтримки національного товаровиробника і збереження робочих 
місць; 6) проведення ефективної політики управління державним боргом; 
7) розвиток і зміцнення банківської системи та небанківських фінансових 
установ; 8) забезпечення інституційної й фінансової незалежності 
Національного банку України з одночасним посиленням прозорості його 
діяльності; 9) підвищення рівня захисту прав вкладників; 10) упровадження 
ринкових інструментів акумулювання та перерозподілу довгострокових 
фінансових ресурсів, у тому числі в межах введення обов’язкового 
накопичувального пенсійного забезпечення; 11) розвиток ліквідного, прозорого 
та надійного фондового ринку, ефективне функціонування системи 
депозитарного обліку цінних паперів; 12) забезпечення економічної 
збалансованості розвитку регіонів, узгодженості напрямів їх розвитку із 
загальнонаціональними потребами; 13) гарантування державою непорушності 
всіх форм власності як основи ринкової системи господарювання; 
14) створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, спрощення 
умов започаткування бізнесу та виходу з нього, зменшення втручання держави 
в економічну діяльність суб’єктів господарювання, спрощення системи 
отримання дозволів, зниження тиску на бізнес із боку контролюючих органів 
тощо. Виокремлено також особливі різновиди публічного інтересу у сфері 
економічної безпеки як корпоративні інтереси, інтереси суб’єктів 
господарювання, інтереси суб’єктів інвестиційної діяльності, інтереси 
інвесторів тощо. 

Встановлено систему суб’єктів публічного управління у сфері економічної 
безпеки, проаналізовано нормативно-правове забезпечення їх діяльності та 
виокремлено коло їхніх службових інтересів. Визначено недоліки правового 
регулювання реалізації публічного інтересу у сфері економічної безпеки, 
проаналізовано загрози його реалізації та запропоновано напрями їх усунення. 
Аргументовано необхідність розроблення концепції загального публічного 
економічного інтересу, що характерний для нації, суспільства та держави. 

У підрозділі 3.3 «Публічний інтерес в адміністративно-правовому 
регулюванні відносин у сфері соціальної безпеки» проаналізовано наукові 
підходи та нормативно-правові акти, що визначають зміст поняття «соціальна 
безпека», з’ясовано різновиди публічного інтересу в цій сфері та встановлено 
суб’єктів, які є його носіями. Проведені В.П. Гориним, А.В. Плужником, 
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Т.І. Длугопольською та іншими вченими дослідження дали змогу виявити 
особливості реалізації й захисту публічного інтересу у сфері соціальної 
безпеки. 

З’ясовано, що основною метою реалізації публічного інтересу у сфері 
соціальної безпеки є недопущення непоправних соціальних руйнувань або 
таких негативних наслідків, які потребують для свого відновлення значних 
зусиль і тривалого часу. Відповідно, для реалізації цього загального публічного 
інтересу у сфері соціальної безпеки обґрунтовано необхідність розроблення 
досконалого механізму узгодження інтересів держави та регіонів, формування 
системи пріоритетних інтересів держави з урахуванням територіальних 
особливостей розвитку окремих соціальних груп. 

Встановлено, що публічний інтерес у сфері соціальної безпеки охоплює 
потреби колективних суб’єктів за напрямами культурного розвитку, 
соціального захисту, забезпечення зайнятості, охорони здоров’я населення, 
освіти, туризму, відпочинку. 

Запропоновано визначити публічний інтерес територіальної громади сіл, 
селищ, міст у сфері соціальної безпеки як сукупність визнаних державою 
історично усталених і ситуативних об’єктивно існуючих потреб, прагнень, 
цілей територіальних громад сіл, селищ, міст у сфері громадської безпеки, 
громадського порядку, екології, охорони здоров’я, освіти, культури та в інших 
суспільно значущих сферах, а також у сферах соціального, інформаційного, 
інфраструктурного та іншого забезпечення, механізм реалізації та захисту яких 
визначається відповідно до чинного законодавства України. 

З’ясовано, що, крім основних суб’єктів публічного інтересу (наприклад, 
нації, суспільства, держави, територіальних громад), у сфері соціальної безпеки 
є такі види колективних суб’єктів: діти, соціально вразливі верстви населення, 
пільгові категорії громадян, малозабезпечені сім’ї, багатодітні сім’ї, інваліди, 
іммігранти, мігранти та біженці, внутрішньо переміщені особи, пенсіонери, 
бездомні особи та безпритульні діти; громадяни, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи; учасники бойових дій; особи, які постраждали від 
торгівлі людьми; громадяни, які проживають на територіях адміністративно-
територіальних одиниць Донецької й Луганської областей, де проводиться 
антитерористична операція, та які втратили внаслідок цієї операції житло або 
не отримували житлово-комунальні послуги через неможливість їх надання. 
З’ясовано, що нормативно-правові акти, які регулюють суспільні відносини у 
сфері соціальної безпеки, визначають такі види інтересів, як інтереси наукових 
товариств, творчих спілок, молодіжних фондів, творчі інтереси, спільні 
інтереси молоді тощо. 

Доведено, що важливою групою суб’єктів публічного інтересу є також 
громадські об’єднання. Обґрунтовано залежність змісту та різновидів 
публічних інтересів громадських об’єднань від їх особливостей (наприклад, 
громадські організації осіб з інвалідністю, молодіжні громадські організації). 
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Визначено коло публічних інтересів національних меншин, до яких 
запропоновано віднести інтереси щодо користування рідною мовою та 
навчання нею, вивчення рідної мови в державних навчальних закладах або 
через національні культурні товариства, розвиток національних культурних 
традицій, використання національної символіки, відзначення національних 
свят, сповідування своєї релігії, задоволення потреб у літературі, мистецтві, 
засобах масової інформації, створення національних культурних і навчальних 
закладів та будь-яку іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству, 
охорону законом пам’яток історії й культури національних меншин на території 
України. 

Розглянуто, проаналізовано та конкретизовано межі прояву окремих видів 
публічного інтересу у сфері соціальної безпеки, запропоновано внести зміни до 
відповідних нормативно-правових актів. 

Розділ 4 «Адміністративно-правові засоби захисту публічного інтересу» 
складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Захист публічного інтересу в адміністративному 
порядку» визначено доцільність розуміння публічного управління як діяльності 
органів публічної адміністрації, пов’язаної з реалізацією суспільно-політичних 
рішень та впровадженням у життя законодавчих положень, що дає змогу 
визнати реалізацію й захист публічного інтересу основною метою цієї 
діяльності. При цьому сферою реалізації публічного інтересу визнано 
регулятивно-організаційний складник функціонування органів публічної 
адміністрації, якому притаманний публічно-сервісний характер, а сферою 
захисту – охоронно-захисний складник, що здійснюється у примусовому 
порядку на основі норм адміністративного права. На підставі здійсненого 
дослідження визначено адміністративно-правовий захист публічного інтересу 
як правовий інститут, що складається з адміністративно-правових норм, вплив 
яких спрямований на попередження порушень публічного інтересу, на їх 
припинення та відновлення публічного інтересу. 

Адміністративно-правовий механізм захисту публічного інтересу визначено 
як багаторівневу систему, що поєднує нормативний, інституційний, 
адміністративно-процедурний, адміністративно-юстиційний та 
адміністративно-деліктний елементи. Встановлено, що функціонування цієї 
системи покликане забезпечити збереження й відновлення (у разі порушення) 
публічного інтересу, для чого законодавством покладено на суб’єктів владних 
повноважень відповідні обов’язки. 

Реалізація адміністративно-процедурного складника адміністративно-
правового механізму захисту публічного інтересу спрямована на попередження 
та припинення правопорушень у сфері реалізації конкретного публічного 
інтересу. Це функціональне навантаження зумовлене належністю до цього 
рівня адміністративно-правового захисту процедур окремого типу – 
втручальних процедур негативного характеру. Як конкретні приклади 
зазначених процедур наведено контрольно-наглядові адміністративні 
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процедури, що виконують функцію превенції порушення публічного інтересу, і 
процедуру оскарження в адміністративному порядку, спрямовану на 
припинення можливого порушення публічного інтересу. На підставі 
здійсненого аналізу таких адміністративних процедур встановлено загальну для 
обох напрямів «проблемну зону» – недосконалість нормативно-правового 
забезпечення їх реалізації та недостатній рівень ефективності адміністративно-
правового захисту публічного інтересу. 

У підрозділі 4.2 «Адміністративна юстиція як складова адміністративно-
правового механізму захисту публічного інтересу» захист публічного інтересу 
визнано центральним завданням адміністративної юстиції, характеристикою її 
правової природи, оскільки саме за допомогою адміністративного судочинства 
здійснюється судовий контроль і нагляд за діяльністю органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, відбувається захист прав, свобод і 
законних інтересів осіб та відновлюється порушений публічний інтерес. 

Обґрунтовано, що окремою діяльнісною формою захисту публічного 
інтересу органами адміністративної юстиції є припинення чинності прийнятих 
органами публічної адміністрації нормативно-правових актів (або визнання 
нечинними їх окремих положень), які порушують публічний інтерес. 

Акцентовано увагу на тому, що забезпечення належного рівня ефективності 
здійснення захисту публічного інтересу в порядку адміністративного 
судочинства вимагає законодавчого закріплення такої правової категорії. 

Доведено, що відсутність законодавчої дефініції адміністративно-правової 
категорії «публічний інтерес» позбавляє можливості здійснення її належного 
захисту, зокрема й у порядку адміністративного судочинства. 

Підкреслено, що в основу розуміння сутності публічного інтересу як 
предмета адміністративно-правового спору має бути покладене насамперед 
з’ясування можливості задоволення пріоритетних потреб соціальної більшості 
(територіальної громади чи суспільства). Обґрунтовано, наприклад, що 
використання земель природно-заповідного фонду завжди має спрямовуватися 
на задоволення інтересів соціальної більшості, що визначає доцільність 
розгляду та вирішення такої категорії правових спорів у порядку 
адміністративного судочинства і незалежно від суб’єктного складу учасників 
оскарження. 

У підрозділі 4.3 «Застосування заходів адміністративної відповідальності 
як гарантія захисту публічного інтересу» встановлено, що визначальною 
характеристикою адміністративної відповідальності як інструменту 
адміністративно-правового захисту публічного інтересу є наявність такої її 
властивості, як караність, що об’єктивується у вигляді застосування 
адміністративних стягнень. Підкреслено, що завдяки застосуванню цих заходів 
адміністративної відповідальності реалізуються її виховна, відновлювальна, 
превентивна та каральна функції. 

На підставі здійсненого аналізу практики застосування заходів 
адміністративної відповідальності встановлено існування двох головних 
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прогалин, які можуть бути усунені шляхом остаточного визнання суб’єктами 
адміністративної відповідальності не лише фізичних, а й юридичних осіб, а 
також перегляду встановлених законодавством санкцій за порушення 
публічного інтересу шляхом їх корекції в частині розмірів штрафу та 
альтернативних стягнень. 

Наголошено на ключовій, визначальній ролі ефективного й налагодженого 
механізму притягнення до адміністративної відповідальності в загальній 
системі правового захисту публічного інтересу. Підкреслено, що інститут 
адміністративної відповідальності, виконуючи профілактично-превентивну, 
виховну, відновлювальну та карну функції, становить базис ефективного 
функціонування всього адміністративно-правового механізму забезпечення 
реалізації публічного інтересу. Обґрунтовано, що дієва й результативна 
практика застосування цього інституту мінімізує потребу у використанні більш 
суворих захисних заходів – кримінальних, тим самим сприяючи загальній 
спрямованості вітчизняного правового простору на орієнтири гуманізації. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 

проблеми, що полягає у формулюванні концептуальних засад визначення 
розуміння публічного інтересу як адміністративно-правової категорії, пошуку 
напрямів систематизації чинного законодавства України з метою оптимізації 
адміністративно-правових механізмів забезпечення його реалізації та захисту з 
урахуванням положень сучасної доктрини адміністративного права 
Європейського Союзу. За результатами дисертаційної роботи сформульовано 
такі основні висновки: 

1. У результаті здійсненої історико-правової характеристики виникнення й 
розвитку категорії «публічний інтерес» умовно визначено такі основні періоди 
та надано їх характеристику: 1) період, пов’язаний із зародженням політико-
правової думки у Стародавній Греції та Стародавньому Римі, коли виділяються 
міркування про причини походження держави й права, формулюються та 
використовуються поняття «загальне благо», «спільні інтереси», здійснюється 
поділ права на приватне та публічне відповідно до інтересів учасників 
правовідносин; 2) епоха Відродження та Просвітництва, коли після 
багатовікового панування теократичних теорій з’являються нові вчення про 
природне право, права та приватні інтереси людини й громадянина, формується 
концепція «загальної волі», поняття інтересів суспільства та держави тощо; 
3) період, пов’язаний із появою соціологічної школи права (ХІХ – початок 
ХХ ст.), що визначає концепція соціального обов’язку, яка передбачає 
пріоритет забезпечення загального блага суспільства як умови задоволення 
приватних інтересів, тобто встановлюється пріоритетність публічних інтересів 
над приватними; 4) період домінування державних і суспільних інтересів у 
теоріях науковців радянського часу, заперечення приватної власності, 
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підприємницької діяльності та інших приватних інтересів громадян у 
комуністичній ідеології (1917–1991 рр.); 5) період, пов’язаний з утворенням та 
розвитком України як незалежної держави, активізацією наукових досліджень 
приватних і публічних інтересів у працях учених-адміністративістів, впливом 
процесів євроінтеграції на законодавче закріплення національних інтересів та 
встановлення балансу між приватними й публічними інтересами в юридичній 
доктрині та практиці з урахуванням прецедентних рішень Європейського суду з 
прав людини (1991–2014 рр.); 6) період, початок якого пов’язується з 
підписанням Україною Угоди про асоційоване членство у складі Європейського 
Союзу, що визначило об’єктивно існуючу необхідність законодавчого 
визначення категорії «публічний інтерес», яка має бути базисом для реалізації 
трансформаційних процесів розбудови системи публічного управління (з 
2014 р. й дотепер). 

2. На основі історико-правового аналізу розвитку національного 
законодавства визначено, що відповідно до змісту нормативних актів 
пріоритетним було закріплення публічного інтересу українського народу щодо 
створення власної держави, системи органів публічної адміністрації на основі 
органів місцевого самоврядування. 

З’ясовано, що в Україні відбувся поступовий перехід від домінування 
державних інтересів у нормативних приписах до встановлення пріоритету 
інтересів приватної особи, що зумовлено вимогами активізації процесів 
гуманізації чинного законодавства. Підкреслено, що трансформація 
законодавства України в сучасних умовах зумовлюється триваючими 
євроінтеграційними процесами та прагненням України набути повноправне 
членство в Європейському Союзі, пріоритетними стандартами законодавства 
якого є досягнення оптимального балансу між публічними й приватними 
інтересами. Наголошено на тому, що на початку ХХІ ст. замість концепції 
неолібералізму впроваджується доктрина посилення державного контролю за 
проявами та реалізацією публічних інтересів, що своєю чергою пов’язується з 
певним обмеженням задоволення приватних інтересів. 

3. Обґрунтовано, що дослідження публічного інтересу як комплексної 
адміністративно-правової категорії потребує використання інтегративного 
підходу. Наголошено, що методологія дослідження поняття «публічний 
інтерес» саме як адміністративно-правової категорії повинна ґрунтуватися на 
органічному поєднанні філософських, загальнонаукових і спеціально-
юридичних методів дослідження, а також принципів об’єктивності та 
історизму. Визначено, що специфіка методології дослідження співвідношення 
публічних і приватних інтересів в адміністративному праві полягає у 
пріоритетному застосуванні спеціально-юридичних методів юридичної 
догматики та юридичного моделювання, адже, попри існування визначених 
правових аксіом (наприклад, верховенства права, примату міжнародного права, 
пріоритетності прав і свобод людини в механізмі правового регулювання), 
завданням як науковців, так і практиків є пошук та моделювання оптимального 
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співвідношення приватних і публічних інтересів у сфері адміністративно-
правових відносин. Яскравим прикладом такого моделювання є правові 
висновки Верховного Суду, прецеденти Європейського суду з прав людини, у 
яких визначаються межі втручання держави у сферу приватних інтересів, а 
також підстави, умови й ступінь обмеження приватних інтересів задля 
забезпечення реалізації та захисту публічних інтересів суспільства й держави. 

4. Запропоновано враховувати траєкторію інтересу (від моменту його 
зародження до моменту реалізації) для визначення його сутності. З огляду на 
зазначене сучасне поняття публічного інтересу може виявлятися у використанні 
терміна «потреба»; інтерес, що сформувався давно та зберіг свою актуальність 
на сьогодні, варто визначати через поняття «цінності», а інтерес, що тільки 
формується та має реалізуватися в майбутньому, – через поняття «прагнення». 

Визначено, що під публічним інтересом необхідно розуміти сукупність 
потреб, прагнень і цілей, які визнаються державою, їх реалізація гарантується 
засобами публічного управління та сприяє забезпеченню прав і свобод людини. 
Підкреслено, що належне забезпечення реалізації публічного інтересу визначає 
рівень ефективності функціонування органів державної влади й місцевого 
самоврядування, характеризує рівень розвитку суспільства. Встановлено, що 
задоволення публічного інтересу є функціональною та змістовою 
характеристикою діяльності суб’єктів владних повноважень, що є безумовним 
підтвердженням адміністративно-правового характеру такої категорії як 
складника правової системи будь-якої країни, у тому числі України. 

Наголошено на тому, що характерною ознакою публічного інтересу є його 
ситуативність, яка проявляється в наявності залежності соціокультурних, 
політичних та економічних умов від оперативних вимог сучасних національних 
реалій. 

5. Обґрунтовано, що за своєю сутністю публічний інтерес має відображати 
баланс між державними, суспільними та приватними інтересами стосовно 
актуального стану й напрямів розвитку головних сфер соціального життя 
(економіки, політики, культури, міжнародних відносин та внутрішньої політики 
тощо). Визначено, що в сучасному адміністративному праві публічний інтерес 
являє собою оціночну категорію, яка не має чітких дефінітивних меж і 
критеріїв визначення; відповідно, під час вирішення конкретних практичних 
проблем щодо реалізації та захисту публічного інтересу залишається досить 
широкий простір для адміністративного розсуду. 

Наголошено на тому, що сутність публічного інтересу не може бути 
виражена як проста сукупність індивідуальних приватних інтересів. Визначено, 
що приватні інтереси можуть суперечити публічному інтересу, однак у такому 
разі пріоритетність у задоволенні повинна бути в останнього, адже належна 
реалізація публічного інтересу має своїм результатом досягнення високого 
рівня розвитку держави й суспільства. Задоволення публічного інтересу 
повинне розглядатися як необхідна передумова, гарантія розбудови 
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громадського суспільства та правової держави, воно є базисом для подальшого 
задоволення окремих приватних інтересів. 

6. На підставі здійсненої характеристики видів адміністративних 
правовідносин доведено необхідність розмежування прояву та реалізації 
національного публічного інтересу в галузі державної безпеки й оборони, 
економічної безпеки, соціальної безпеки тощо. 

Виявлено необґрунтоване використання терміна «національні інтереси» в 
тексті Закону України «Про національну безпеку України». Запропоновано 
замінити цей термін поняттями «публічні інтереси» держави, суспільства, 
громади та інших колективних суб’єктів відповідно. Також сформульовано 
визначення публічного інтересу як прояву потреб, цінностей, прагнень різних 
груп людей, громад, суспільства, націй, народів, держав, міжнародних 
організацій у соціальній, політичній, економічній сферах, реалізація та 
задоволення яких здійснюється засобами публічного управління відповідно до 
законодавства. В основу аргументації необхідності реформування чинного 
законодавства України покладено європейський і північноамериканський 
підходи до розуміння категорії «публічний інтерес», що передбачає 
недоцільність розмежування державного й суспільного інтересу та створення 
опозиційних умов до їх формування й розвитку. 

7. Аргументовано, що відповідно до положень адміністративного права 
Федеративної Республіки Німеччина та Республіки Польща встановлюється 
підхід до розуміння публічного інтересу як «генеральної клаузули» – норми, 
яка формулюється в досить узагальненому формулюванні та припускає 
наявність адміністративного розсуду під час прийняття рішень, що пояснюється 
самою природою цієї адміністративно-правової категорії та наявністю в ході її 
визначення можливого конфлікту різних приватних інтересів. У такому разі 
з’ясування сутності публічного інтересу в конкретній ситуації визначатиметься 
виключно наявними обставинами, що зумовлює такі пріоритетні 
характеристики цього явища, як ситуативність його формування та 
необхідність задоволення, що дає змогу застосовувати адміністративний розсуд 
у вирішенні спірних питань правового регулювання суспільних відносин. 

Зроблено висновок про те, що діалектика співвідношення публічного й 
приватного інтересів полягає в їх одночасній єдності та протилежності з позиції 
незалежного, неупередженого спостерігача, а також у якісних змінах у 
задоволенні приватних інтересів у результаті позитивних кількісних змін у 
реалізації публічних інтересів суспільства й держави. Вказано на очевидну 
пріоритетність прояву та реалізації задоволення публічного інтересу в контексті 
євроінтеграційних процесів, коли обмеження приватних інтересів задля 
реалізації публічних інтересів щодо адаптації національного законодавства до 
права Європейського Союзу приводить до поступового підвищення якості 
задоволення приватних інтересів усіх учасників відповідних правовідносин. 

8. Обґрунтовано виокремлення у вітчизняному законодавстві у сфері 
державної безпеки й оборони таких видів публічного інтересу, як інтереси 
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Збройних Сил України, інтереси оборони держави, інтереси державної безпеки, 
інтереси охорони державного кордону, інтереси ефективного проведення 
органами державної влади та управління України внутрішньої й зовнішньої 
діяльності; інтереси контррозвідки, боротьби з корупцією та організованою 
злочинністю; інтереси державних замовників, інтереси окремих держав і груп, 
інтереси прозорості правосуддя, колективні інтереси адвокатів; інтереси 
України, інтереси національної безпеки, інтереси оборони України, інтереси 
національної безпеки, розслідування чи запобігання злочину тощо, які не мають 
законодавчого визначення. Запропоновано віднести зазначені види інтересів до 
публічного інтересу та розпочати наукову роботу над визначенням їх змісту і 
виявленням критеріїв їх розмежування. Також запропоновано визначити 
фундаментальні публічні інтереси в контексті Закону України «Про 
національну безпеку України» як сукупність життєво важливих інтересів 
людини, визнаних державою історично усталених і ситуативних об’єктивно 
існуючих потреб, прагнень, цілей нації, народу України, держави, суспільства, 
суспільних груп, громадських організацій, територіальних громад міст, сіл, 
селищ, реалізація яких забезпечує державний суверенітет України, її 
прогресивний демократичний розвиток, безпечні умови життєдіяльності та 
добробут її громадян. 

Встановлено, що у ст. ст. 4, 63, 89 Закону України «Про державну службу» 
використовується термін «публічний інтерес» для визначення змісту 
професійних обов’язків державних службовців, проте закон не містить такого 
поняття, що створює його термінологічну невизначеність. З врахуванням 
необхідності забезпечення комплексного врегулювання службових 
правовідносин запропоновано доповнити статтю 1 Закону України «Про 
запобігання корупції» дефініціями понять «публічний інтерес» і «службовий 
інтерес». При цьому службовий інтерес запропоновано розуміти як сукупність 
потреб, прагнень, цілей осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи 
місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, що зумовлені 
необхідністю професійного виконання покладених на них завдань для 
забезпечення реалізації публічного інтересу. 

Обґрунтовано необхідність внесення відповідних термінологічних змін до 
таких документів: Стратегії реформування державного управління України на 
період до 2021 року, затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 24 червня 2016 р. № 474; Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», 
затвердженої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015; 
Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 
інститутів на 2015–2020 роки, схваленої Указом Президента України від 
20 травня 2015 р. № 276/2015; Стратегії національної безпеки України, 
затвердженої Указом Президента України від 26 травня 2015 р. № 287/2015; 
Стратегії кібербезпеки України, затвердженої Указом Президента України від 
15 березня 2016 р. № 96/2016; Стратегії розвитку оборонно-промислового 
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комплексу України на період до 2028 року, затвердженої Розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 442-р. 

9. Запропоновано розглядати електронну петицію як форму прояву 
публічного інтересу. Визначено, що реалізація публічного інтересу шляхом 
подання електронної петиції до Президента України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування є можливою за 
умови збору на її підтримку не менш як 25 тисяч підписів громадян упродовж 
не більше ніж 3 місяців із дня оприлюднення петиції, що є підставою для 
констатації законодавчо визначеного цифрового критерію прояву публічного 
інтересу, який застосовується для суспільних груп, не об’єднаних іншими 
визначеними на законодавчому рівні критеріями. 

10. Встановлено необхідність розроблення Концепції загального публічного 
економічного інтересу, характерного для нації, суспільства та держави. 
Доведено, що загальним публічним інтересом у сфері економічної безпеки є 
створення такого становища, яке відповідає європейським стандартам і здатне 
сформувати сприятливий фінансовий, інвестиційний, підприємницький 
«клімат». Зроблено пропозиції щодо внесення змін до Концепції забезпечення 
національної безпеки у фінансовій сфері, схваленої Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 569-р; Концепції розвитку 
електронного урядування в Україні, схваленої Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р; Концепції розвитку 
електронної демократії в Україні, схваленої Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 08 листопада 2017 р. № 797-р; Концепції розвитку 
цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки, схваленої 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р, а 
також інших нормативно-правових актів та їх проектів, що спрямовані на 
забезпечення реалізації публічного інтересу у сфері економічної безпеки. 

11. Визначено різновиди публічного інтересу національних меншин, до 
яких запропоновано віднести інтереси щодо користування рідною мовою та 
навчання нею, вивчення рідної мови в державних навчальних закладах або 
через національні культурні товариства, розвиток національних культурних 
традицій, використання національної символіки, відзначення національних 
свят, сповідування своєї релігії, задоволення потреб у літературі, мистецтві, 
засобах масової інформації, створення національних культурних і навчальних 
закладів та будь-яку іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству, 
охорону законом пам’яток історії та культури національних меншин на 
території України. 

12. Обґрунтовано, що правова ефективність забезпечення реалізації та 
захисту публічного інтересу залежить від досягнення об’єктивного 
відображення публічного інтересу як окремих людей, так і певних соціальних 
груп, а також держави й суспільства загалом, реалізація якого є неможливою 
поза адміністративно-правовими та адміністративно-процесуальними 
правовідносинами. Встановлено, що гарантією успішності процесів із 
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задоволення потреби в досягненні балансу публічних і приватних інтересів є 
належний рівень забезпечення участі окремих суб’єктів у прийнятті суспільно 
важливих управлінських рішень різними способами, у тому числі шляхом 
активізації діяльності з упровадження концепцій електронного урядування та 
електронного судочинства. 

Наголошено на доцільності розуміння теоретико-правової моделі механізму 
адміністративно-правового захисту публічного інтересу як складної сукупності 
складників (нормативного, інституційного, адміністративно-процедурного, 
адміністративно-процесуального, адміністративно-деліктного). При цьому 
зазначено, що залежно від поєднання цих елементів у кожному окремому 
випадку вибудовується конкретна конфігурація адміністративно-правового 
захисту конкретного публічного інтересу у відповідній сфері. 

Встановлено, що вирішення проблеми низької ефективності захисту 
публічного інтересу безумовно пов’язується з безрезультативністю процесів із 
розроблення та прийняття Закону України «Про адміністративну процедуру», 
який повинен містити нормативні положення, що передбачають можливість 
ініціювання адміністративного оскарження рішень чи бездіяльності 
адміністративних органів, що порушують вимоги забезпечення реалізації 
публічного інтересу. Для цього необхідне передбачення можливості 
ініціювання адміністративного провадження фізичною або юридичною особою 
приватного права щодо захисту публічного інтересу шляхом внесення 
відповідних змін до п. 1 ч. 1 ст. 28 проекту Закону України «Про 
адміністративну процедуру» від 28 грудня 2018 р. № 9456. 

13. Обґрунтовано, що наявність публічного інтересу у правовому спорі має 
бути визначена як безумовна підстава віднесення його розгляду та вирішення 
до предметної юрисдикції адміністративних судів, завдання діяльності яких 
полягає в досягненні балансу між потребами (запитами) суспільства, що 
зумовлюють його функціональні завдання, і можливостями держави їх 
забезпечити. 

Встановлено, що окремою процесуальною формою захисту публічного 
інтересу адміністративними судами є припинення чинності прийнятих 
органами публічної адміністрації управлінських актів (або визнання нечинними 
їх окремих положень), що порушують публічний інтерес. 

Визначено низьку правову ефективність наявних механізмів забезпечення 
захисту публічного інтересу в порядку адміністративного судочинства, що 
пояснюється неналежністю законодавчого підходу до встановлення сутності 
категорії «позивач у справі». 

З метою подолання цієї проблеми запропоновано доповнити п. 8 ч. 1 ст. 4 
Кодексу адміністративного судочинства України словами «особа, яка подала 
позов на захист публічного інтересу» та викласти його в такій редакції: 
«позивач – особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано позов до 
адміністративного суду, особа, яка подала позов на захист публічного 
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інтересу, а також суб’єкт владних повноважень, на виконання повноважень 
якого подано позов до адміністративного суду». 

14. Встановлено, що здійснена характеристика застосування заходів 
адміністративної відповідальності як гарантії забезпечення реалізації й захисту 
публічного інтересу виявила необхідність запровадження таких змін до 
адміністративно-деліктного законодавства України: 1) визначення забезпечення 
захисту публічного інтересу як завдання дії Кодексу України про 
адміністративні правопорушення; 2) внесення змін до суб’єктного елементу 
складу адміністративного правопорушення шляхом встановлення механізмів 
застосування адміністративних стягнень щодо юридичних осіб; 3) оптимізація 
наявної системи адміністративних стягнень щодо необхідності перегляду 
розміру штрафних санкцій та альтернативних адміністративних стягнень із 
метою відновлення соціальної справедливості. 

Наголошено на тому, що визнання об’єктом адміністративного 
правопорушення публічного інтересу вимагає переосмислення базового 
підходу до визначення підстав адміністративної відповідальності. У такому разі 
правовідносини, що порушуються, мають бути потенційною сферою реалізації 
конкретного публічного інтересу. Визначено, що об’єктом адміністративного 
правопорушення є не безпосередньо досліджуваний інтерес, а його 
об’єктивація у формі окремих суспільних відносин. При цьому підкреслено, що 
захист відображається у вигляді підтримки усталеного функціонування 
зазначених відносин шляхом заборони певних видів поведінки під загрозою 
покарання, завдяки чому окреслюються межі допустимої поведінки та 
вказуються форми неправомірної поведінки. 
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АНОТАЦІЇ 

 
Золотухіна Л.О. Публічний інтерес як адміністративно-правова 

категорія. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2019. 

У роботі на підставі комплексного аналізу наявних наукових і нормативних 
джерел обґрунтовано концептуальну модель визначення публічного інтересу як 
базової адміністративно-правової категорії, виокремлено проблеми її 
нормативного закріплення та практичної реалізації, а також сформульовано 
пропозиції щодо вдосконалення чинного й перспективного законодавства в цій 
сфері та практики його застосування. 

Визначено сучасні методологічні підходи до дослідження публічного 
інтересу як адміністративно-правової категорії та обґрунтовано можливості їх 
використання у процесах розроблення й удосконалення норм чинного 
законодавства України. З’ясовано сутність публічного інтересу як 
адміністративно-правової категорії шляхом виділення його змістових і 
функціональних ознак та визначення системи суб’єктів забезпечення сфери 
його реалізації й захисту. 

Встановлено систему критеріїв класифікації публічного інтересу як 
адміністративно-правової категорії. Здійснено дослідження особливостей 
реалізації публічного інтересу як об’єкта адміністративно-правових та 
адміністративно-процесуальних відносин. Визначено сутність адміністративно-
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правового механізму забезпечення реалізації публічного інтересу. 
Охарактеризовано особливості прояву публічного інтересу у сфері державної 
безпеки й оборони шляхом встановлення системи суб’єктів, правових гарантій і 
механізмів, що забезпечують його реалізацію. Охарактеризовано теоретичні й 
практичні аспекти досягнення ефективності здійснення захисту публічного 
інтересу. 

Проаналізовано зарубіжний досвід доктринального дослідження та 
практики нормативного закріплення сутності й меж реалізації публічного 
інтересу як адміністративно-правової категорії, надано рекомендації щодо його 
впровадження в Україні. 

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративне 
судочинство, адміністративно-правова категорія, адміністративно-правовий 
механізм, державна безпека, національний інтерес, публічний інтерес, 
суспільний інтерес. 

 
Золотухина Л.А. Публичный интерес как административно-правовая 

категория. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 
Запорожье, 2019. 

В работе на основании комплексного анализа имеющихся научных и 
нормативных источников обоснована концептуальная модель определения 
публичного интереса как базовой административно-правовой категории, 
выделены проблемы ее нормативного закрепления и практической реализации, 
а также сформулированы предложения по совершенствованию действующего и 
перспективного законодательства в этой сфере и практики его применения. 

На основании проведенного исторического обзора возникновения и 
развития категории «публичный интерес» установлены современные тенденции 
ее нормативного закрепления, а также понимание соответствия с положениями 
действующего законодательства Украины и законодательства Европейского 
Союза. Определены современные методологические подходы к исследованию 
публичного интереса как административно-правовой категории и обоснованы 
возможности их использования в процессах разработки и совершенствования 
норм действующего законодательства Украины. Выяснена сущность 
публичного интереса как административно-правовой категории с помощью 
выделения его содержательных и функциональных признаков, определения 
системы субъектов обеспечения сферы его реализации и защиты. 

Предложено авторское понимание публичного интереса как совокупности 
признанных государством исторически сложившихся и ситуативных 
объективно существующих потребностей, стремлений, целей общественных 
объединений, отдельных социальных групп, территориальных общин, 
общества, нации и других участников правоотношений, механизм реализации и 
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защиты которых определяется в соответствии с действующим 
законодательством Украины. 

Установлена система критериев классификации публичного интереса как 
административно-правовой категории. Так, публичный интерес 
классифицирован по таким критериям: 1) по направлению государственной 
политики – на внешний и внутренний; 2) по субъективной характеристике 
участников административных правоотношений – на публичный интерес 
государства, публичный интерес общества, публичный интерес отдельной 
социальной группы, публичный интерес нации, межнациональный публичный 
интерес; 3) по сфере проявления и реализации – на публичный интерес в сфере 
государственной безопасности и обороны, публичный интерес в сфере 
экономической безопасности, публичный интерес в сфере социальной 
безопасности и так далее. 

Проведено исследование особенностей реализации публичного интереса как 
объекта административно-правовых и административно-процессуальных 
отношений. Определена сущность административно-правового механизма 
обеспечения реализации публичного интереса. Охарактеризованы особенности 
проявления публичного интереса в сфере государственной безопасности и 
обороны путем установления системы субъектов, правовых гарантий и 
механизмов, обеспечивающих его реализацию. Выяснены административно-
правовые основы регулирования общественных отношений по проявлению и 
реализации публичного интереса в сфере экономической безопасности. 
Определены особенности административно-правового регулирования 
реализации публичного интереса в сфере социальной безопасности и 
установлены границы его проявления. Охарактеризованы теоретические и 
практические аспекты достижения эффективности осуществления защиты 
публичного интереса в административном порядке. Определены особенности 
обеспечения защиты публичного интереса в порядке административного 
судопроизводства в Украине, даны конкретные предложения по 
совершенствованию действующего законодательства в исследуемой сфере. 
Выяснены особенности применения мер административной ответственности 
как одной из систем процессуальных гарантий защиты публичного интереса. 

Проанализирован зарубежный опыт доктринального исследования и 
практики нормативного закрепления сущности и границ реализации 
публичного интереса как административно-правовой категории, даны 
рекомендации по его внедрению в Украине. 

Ключевые слова: административная ответственность, 
административное судопроизводство, административно-правовая категория, 
административно-правовой механизм, государственная безопасность, 
национальный интерес, общественный интерес, публичный интерес. 
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Zolotukhina L.O. Public interest as an administrative and legal category. – 
Manuscript. 

Thesis for obtaining a doctor’s degree in legal sciences with a specialization in 
12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 
Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2019. 

Based on a comprehensive analysis of available scientific and regulatory sources, 
the conceptual model of defining public interest as a basic administrative and legal 
category is substantiated, the problems of its normative consolidation and practical 
implementation are highlighted, as well as propositions for improvement of current 
and perspective legislation in this field and practice are formulated. 

The modern methodological approaches to the study of public interest as an 
administrative and legal category are defined and the possibilities of their use in the 
processes of development and improvement of the norms of the current legislation of 
Ukraine are substantiated. The essence of "public interest" as an administrative-legal 
category is clarified, distinguishing its substantive and functional features and 
defining the system of subjects providing its sphere of realization and protection; 

The system of criteria of classification of public interest as an administrative-
legal category is established. The peculiarities of realization of public interest as an 
object of administrative-legal and administrative-procedural relations are 
investigated. The essence of the administrative and legal mechanism for ensuring the 
realization of public interest is determined. The peculiarities of public interest in the 
field of national security and defense have been characterized by establishing a 
system of subjects, legal safeguards and mechanisms that ensure its implementation. 
The administrative and legal principles of regulation of public relations regarding 
manifestation and realization of public interest in the field of economic security were 
clarified. The peculiarities of administrative and legal regulation of realization of 
public interest in the field of social security are determined and the limits of its 
manifestation are determined. The theoretical and practical aspects of achieving the 
effectiveness of the public interest protection in administrative order are 
characterized. The peculiarities of the application of administrative liability measures 
as one of the system of procedural safeguards for the protection of public interest 
were clarified. 

The foreign experience of doctrinal research and practice of normative fixing of 
the essence and limits of realization of public interest as an administrative-legal 
category is defined and recommendations for its implementation in Ukraine are 
given. 

Key words: administrative justice, administrative responsibility, administrative-
legal category, administrative-legal mechanism, national interest, public concern, 
public interest, state security. 
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