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АНОТАЦІЯ  

 

Чуб А.В. Концепція cуб'єктивних публічних прав приватної особи: 

адміністративно-правовий аспект. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2021. 

У роботі на підставі комплексного аналізу наявних наукових і 

нормативних джерел обґрунтовано концептуальну модель , виокремлено 

проблеми їх нормативного закріплення та практичної реалізації, а також 

сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного й перспективного 

законодавства в цій сфері та практики його застосування. 

Визначено на підставі здійсненого історичного огляду процесу 

виникнення й розвитку категорії «суб’єктивні публічні права приватної 

особи» сучасні тенденції її нормативного закріплення та розуміння 

відповідно до положень чинного законодавства України і законодавства 

Європейського Союзу. З’ясовано місце суб'єктивних публічних прав в системі 

прав приватної особи. Охарактеризовано суб'єктивні публічні права приватної 

особи як складову правового статусу приватної особи. 

Запропоновано авторське визначення поняття «суб'єктивні публічні 

права приватної особи» як нормативно закріплених та гарантованих 

державою міри та можливості поведінки (діяльності) особи, спрямованих на 

забезпечення ефективності впровадження принципів здійснення публічного 

управління, керуючись концепцією «good governance». 

Обґрунтовано доцільність розуміння системи суб’єктивних публічних 

прав приватної особи як сукупності суб’єктивних публічних екологічних 

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

управлінських прав, суб’єктивних публічних сервісних прав, суб’єктивних 
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публічних майнових прав. 

З’ясовано сутність та поняття суб'єктивних публічних прав приватної 

особи як складової її адміністративно-правового статусу. Встановлено систему 

суб'єктивних публічних прав приватної особи як складової її адміністративно-

правового статусу та здійснити їх класифікацію. Визначено, що 

суб’єктивними публічними правами громадян України є: право знайомитися 

в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і 

організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою 

захищеною законом таємницею; право в будь-який час повернутися в 

Україну; право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські 

організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення 

політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за 

винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки 

та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і 

свобод інших людей; право на участь у професійних спілках з метою захисту 

своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів; право брати участь 

в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих 

референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування; право доступу до державної служби, а 

також до служби в органах місцевого самоврядування; право збиратися 

мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про 

проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи 

місцевого самоврядування. 

Розглянуто особливості адміністративно-правового регулювання 

реалізації права особи на участь в ухваленні управлінських рішень. Визначено 

зміст адміністративно-правового забезпечення реалізації права на звернення. 

Охарактеризовано особливості адміністративно-правового забезпечення 

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

адміністративно-правового забезпечення реалізації права на свободу мирних 

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

суб’єктивних публічних прав у адміністративному порядку. До складових 

механізму захисту суб’єктивних публічних прав приватної особи віднесено: 

захист суб’єктивних публічних прав та інтересів у адміністративного 

порядку; захист суб’єктивних публічних прав у порядку застосування заходів 

адміністративної відповідальності; захист суб’єктивних публічних прав та 

інтересів приватної особи у порядку адміністративного судочинства. 

Обґрунтовано, що до особливостей адміністративно-правового 

механізму захисту суб’єктивних публічних прав приватної особи 

відноситься: нормативний характер регулювання таких відносин;  

інституційний суб’єктний склад; імперативність дотримання 

адміністративних процедур; метою застосування є забезпечення 

впровадження концепції публічного інтересу у розробці та прийнятті 

управлінських рішень. 

Зроблено висновок, що адміністративно-правовий механізм захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи є теоретичною конструкцією, 

«ідеальною моделлю», що схематично відображує нормативне підґрунтя, 

суб’єктний склад та формальний порядок здійснення адміністративно-

правових заходів у сфері превентивної охорони та захисту й відновлення 

порушених публічних інтересів. Акцентовано, що основою реалізації права 

на адміністративне оскарження є забезпечення прозорості та відкритості 

здійснення адміністративних процедур суб’єктами публічного управління.  

Визначено доцільність віднесення процедури із розгляду та вирішення  

адміністративних скарг до здійснення функції внутрішньої державного 

контролю, що передбачає розгляд адміністративної скарги щодо 

відповідності рішень, дій чи бездіяльності органів публічної влади публічним 

інтересам та вимогам законодавства органічно нижчою структури (органу 

публічного управління) вищим за ієрархічним становищем органом. 
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Визначено особливості забезпечення захисту суб’єктивних публічних 

прав у порядку адміністративного судочинства шляхом надання конкретних 

пропозицій з удосконалення чинного законодавства в досліджуваній сфері.  

З врахуванням європейського та північноамериканського досвіду 

забезпечення й захисту суб’єктивних публічних прав приватної особи та на 

підставі здійсненої характеристики їх суб’єктної реалізації обґрунтовано 

необхідність законодавчого визначення інституту адміністративної 

процесуальної співучасті. 

Охарактеризовано специфіку застосування заходів адміністративної 

відповідальності як однієї із систем процесуальних гарантій захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи. Визначено зміст та 

конкретизовано напрями захисту суб’єктивних публічних прав приватної 

особи як об’єкту адміністративних правопорушень, що втілилось у 

обґрунтуванні авторського підходу до перегляду структури чинного 

адміністративно-деліктного законодавства. 

На підставі здійсненого аналізу зарубіжного досвіду доктринального 

дослідження та практики нормативного закріплення сутності й меж реалізації 

суб’єктивних публічних прав приватної особи, надано рекомендації щодо 

оптимізації їх захисту в Україні. 

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративне 

судочинство, адміністративна процедура, адміністративно-правова 

категорія, адміністративно-правовий механізм, адміністративна скарга, 

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

 

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

administrative and legal aspect. – Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

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

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

information law. - Zaporizhia National University, Zaporizhia, 2021. 

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

normative sources the conceptual model is substantiated, problems of their 

normative fixing and practical realization are singled out, and also offers on 

perfection of the current and perspective legislation in this sphere and practice of 

its application are formulated. 

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

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

normative consolidation and understanding in accordance with the provisions of 

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

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

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

individual are characterized. 

The author's definition of the concept of "subjective public rights of an 

individual" as normatively enshrined and guaranteed by the state measures and 

opportunities for behavior (activities) of a person aimed at ensuring the 

effectiveness of the principles of public administration, guided by the concept of 

"good governance". 

The expediency of understanding the system of subjective public rights of an 

individual as a set of subjective public environmental rights, subjective public 

suffrage, subjective public management rights, subjective public service rights, 

subjective public property rights is substantiated. 
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The essence and concept of subjective public rights of an individual as a 

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

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

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

determined that the subjective public rights of citizens of Ukraine are: the right to 

get acquainted in public authorities, local governments, institutions and 

organizations with information about themselves that is not a state or other secret 

protected by law; the right to return to Ukraine at any time; the right to freedom of 

association in political parties and public organizations to exercise and protect their 

rights and freedoms and to satisfy political, economic, social, cultural and other 

interests, except for restrictions established by law in the interests of national 

security and public order, health care. I population or protection of the rights and 

freedoms of others; the right to participate in trade unions in order to protect their 

labor and socio-economic rights and interests; the right to participate in the 

management of state affairs, in all-Ukrainian and local referendums, to freely elect 

and be elected to bodies of state power and bodies of local self-government; the 

right of access to the civil service, as well as to the service in local self-government 

bodies; the right to assemble peacefully, without weapons and to hold meetings, 

rallies, marches and demonstrations, the holding of which shall be notified in 

advance to the executive authorities or local self-government bodies. 

Peculiarities of administrative and legal regulation of realization of the right 

of the person to participation in acceptance of administrative decisions are 

considered. The content of administrative and legal support for the implementation 

of the right to appeal is determined. The peculiarities of administrative and legal 

support of realization of the right to access to public information are described. 

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

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

been clarified. 

The administrative and legal bases of protection of subjective public rights 

in the administrative order are singled out. The components of the mechanism of 
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protection of subjective public rights of an individual include: protection of 

subjective public rights and interests in the administrative order; protection of 

subjective public rights in the order of application of measures of administrative 

responsibility; protection of subjective public rights and interests of an individual 

in administrative proceedings. 

It is substantiated that the peculiarities of the administrative and legal 

mechanism of protection of subjective public rights of an individual include: the 

normative nature of the regulation of such relations; institutional subject 

composition; imperative of observance of administrative procedures; the purpose 

of the application is to ensure the implementation of the concept of public interest 

in the develop. 

It is emphasized that the basis for exercising the right to administrative 

appeal is to ensure transparency and openness of administrative procedures by 

public administration entities. 

The expediency of referring the procedure for consideration and resolution 

of administrative complaints to the implementation of the function of internal state 

control, which involves consideration of administrative complaints on compliance 

of decisions, actions or inaction of public authorities to public interests and 

legislation of the lower organic structure (public administration body) higher 

hierarchical position . 

The peculiarities of ensuring the protection of subjective public rights in 

administrative proceedings by providing specific proposals to improve the current 

legislation in the study area are identified. 

Taking into account the European and North American experience of 

ensuring and protecting the subjective public rights of an individual and on the 

basis of the characteristics of their subjective implementation, the need for a 

legislative definition of the institution of administrative procedural complicity is 

justified. 

The specifics of the application of measures of administrative responsibility 

as one of the systems of procedural guarantees for the protection of subjective 
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public rights of an individual are described. The content and directions of 

protection of subjective public rights of an individual as an object of administrative 

offenses are defined, which is embodied in the substantiation of the author's 

approach to the revision of the structure of the current administrative tort law. 

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

practice of normative consolidation of the essence and limits of realization of 

subjective public rights of an individual, recommendations are given to optimize 

their protection in Ukraine. 

Key words: administrative responsibility, administrative proceedings, 

administrative procedure, administrative-legal category, administrative-legal 

mechanism, administrative complaint, appeal, public information, public interest, 

freedom of peaceful assembly. 
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ВСТУП 

 

 

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

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

цінністю. Реалізація зазначеного положення стала пріоритетною ціллю в 

пошуку напрямів забезпечення ефективності здійснення функцій публічного 

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

засадах верховенства права, демократичності, забезпечення участі 

громадськості у здійсненні управлінських функцій, гарантування прав і 

свобод приватної особи є загальновизнаною моделлю побудови відносин 

людини та органів публічної влади. Взаємодія приватної особи й держави має 

відповідати засадам «служіння людині», що вимагає створення ефективного 

механізму реалізації та захисту її суб’єктивних публічних прав. 

Трансформаційні процеси розуміння предмета адміністративного 

права, перегляд концептуальних підходів до встановлення змісту 

адміністративної правосуб’єктності учасників владно-управлінських 

правовідносин вимагають здійснення комплексного дослідження механізму 

забезпечення реалізації та захисту суб’єктивних публічних прав приватної 

особи. Основу для визначення сучасних підходів до розуміння сутності 

суб’єктивних публічних прав приватної особи було закладено в положеннях 

Указу Президента України «Про заходи щодо впровадження Концепції 

адміністративної реформи в Україні» від 22 липня 1998 р. № 810/98. Однак, 

попри наявні подальші спроби щодо забезпечення прав та інтересів особи у 

здійсненні функцій публічного управління, що пов’язуються з реалізацією 

реформ, упровадження яких було визначене в положеннях Концепції 

розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої 

влади (2006 р.), Національної стратегії у сфері прав людини, Стратегії 

сталого розвитку «Україна – 2020», Стратегії реформування державного 

управління України на період до 2021 р., Концепції розвитку електронного 
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урядування в Україні, Концепції розвитку електронної демократії в Україні, 

їх ефективність визначається як недостатня, що підтверджується і на 

нормативному рівні, і на рівні практики правозастосовної діяльності. Про 

обґрунтованість цих висновків свідчать такі явища: відсутність законодавчої 

бази зі здійснення адміністративних процедур в Україні; правові прогалини, 

що унеможливлюють реалізацію таких форм участі громадськості у 

здійсненні функцій публічного управління, як всеукраїнський і місцевий 

референдум, реалізацію свободи мирних зібрань; стагнація процесів 

запровадження концепції електронного судочинства та електронного 

урядування тощо. 

Комплекс перелічених обставин визначає необхідність проведення в 

межах адміністративно-правової науки дослідження концепції забезпечення 

ефективності реалізації та захисту суб’єктивних публічних прав приватної 

особи в Україні. 

Щодо наукових досліджень суб’єктивних публічних прав приватної 

особи варто зазначити, що на сьогодні у вітчизняній правничій літературі не 

вироблений загальновизнаний підхід до визначення цієї категорії та 

розуміння цього правового феномену. З-поміж вітчизняних учених-

адміністративістів, які зверталися до проблеми суб’єктивних публічних прав 

приватної особи, варто назвати В.Б. Авер’янова, В.М. Бевзенка, Ю.П. Битяка, 

І.В. Болокан, В.В. Галунька, П.В. Діхтієвського, Д.В. Журавльова, 

Р.А. Калюжного, Т.О. Коломоєць, О.В. Константия, В.Я. Лазура, 

Р.С. Мельника та інших. У деяких наукових працях суб’єктивні публічні 

права приватної особи досліджуються в дихотомічному зв’язку із 

суб’єктивними приватними правами (наприклад, у роботах Л.О. Золотухіної, 

Є.В. Курінного, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, Є.О. Легези, О.І. Миколенка 

та інших авторів). Варто зазначити, що вивченню проявів і реалізації 

публічного інтересу в різних сферах життя суспільства присвячено розвідки 

М.Ю. Віхляєва, Н.Л. Губерської, Н.Ю. Задираки, Н.В. Коваленко, 

Ю.О. Легези, Д.В. Приймаченка та інших науковців. Розгляду питання 
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пошуку оптимальних моделей застосування адміністративно-правових 

засобів забезпечення реалізації та захисту суб’єктивних публічних прав 

приватної особи присвячені роботи Я.О. Берназюка, С.О. Бондаря, 

В.В. Доненка, О.Ю. Дрозда, І.Б. Коліушка, Р.О. Куйбіди, Р.О. Кукурудза, 

О.В. Кузьменко, Д.В. Лученка, О.В. Музи, М.М. Тищенка, М.І. Смоковича, 

О.В. Тильчик, Ю.С. Шемшученка та інших учених. 

Однак у наукових розробках зазначених авторів дослідження категорії 

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

програмного декларативного імперативу діяльності суб’єктів владних 

повноважень, унаслідок чого варто констатувати відсутність дефінітивних 

меж і критеріїв її законодавчого визначення, а отже, унеможливлюється 

функціонування ефективних моделей їх здійснення та захисту. 

Необхідно зауважити, що, попри багатоманітність наявних наукових 

джерел та окремі нормативні спроби визначення сутності суб’єктивних 

публічних прав приватної особи, досі відсутній ефективний адміністративно-

правовий механізм забезпечення їх реалізації й захисту, що мав би 

відповідати потребам європейських принципів здійснення публічного 

управління. Відсутність комплексного дисертаційного дослідження проблеми 

встановлення сутності суб’єктивних публічних прав приватної особи 

підвищує рівень практичної затребуваності обраної теми наукової роботи, 

оскільки розроблений надійний науковий базис повинен спростити тривалий 

шлях адаптації та закласти науковий фундамент для імплементації норм 

європейського законодавства в Україні. 

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

Дисертацію виконано в межах Пріоритетних напрямів розвитку правової 

науки на 2016–2020 рр., затверджених Національною академією правових 

наук України 3 березня 2016 р., Планів наукових досліджень Запорізького 

національного університету на 2015–2019 рр., комплексних наукових 

проєктів «Основні напрямки удосконалення законодавства України в умовах 

євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та 
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«Дослідження проблем теорії адміністративного права в умовах 

глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00711). 

Дисертація також спрямована на досягнення цілей Національної 

стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом Президента України від 

25 серпня 2015 р. № 501/2015; Стратегії реформування державного 

управління України на період до 2021 р., затвердженої Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474; Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», затвердженої Указом Президента України від 

12 січня 2015 р. № 5/2015; Стратегії реформування судоустрою, судочинства 

та суміжних правових інститутів на 2015–2020 рр., схваленої Указом 

Президента України від 20 травня 2015 р. № 276/2015; Стратегії національної 

безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 26 травня 

2015 р. № 287/2015; Концепції розвитку електронного урядування в Україні, 

схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. 

№ 649-р; Концепції розвитку електронної демократії в Україні, схваленої 

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

р; Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–

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

2018 р. № 67-р, тощо. 

Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

визначенні на підставі аналізу наявних наукових і нормативних джерел 

концептуальних положень щодо розуміння сутності суб’єктивних публічних 

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

аспекті пошуків напрямів вирішення проблеми імплементації європейських 

принципів і стандартів здійснення публічного управління, а також у 

формулюванні пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства 

України в цій сфері та практики його застосування. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно було виконати 

такі основні завдання: 
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 на підставі здійсненого історичного політико-правового огляду 

процесу виникнення й розвитку категорії «суб’єктивні публічні права 

приватної особи» встановити сучасні тенденції її нормативного закріплення 

та розуміння відповідно до положень чинного законодавства України й 

законодавства Європейського Союзу; 

 здійснити характеристику системи прав приватної особи задля 

визначення ролі суб’єктивних публічних прав як її складника; 

 охарактеризувати суб’єктивні публічні права приватної особи як 

складову частину правового статусу приватної особи; 

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

особи як складника її адміністративно-правового статусу; 

 встановити систему суб’єктивних публічних прав приватної особи 

як складової частини її адміністративно-правового статусу та навести 

критерії її класифікації; 

 розглянути особливості адміністративно-правового регулювання 

реалізації права особи на участь в ухваленні управлінських рішень; 

 визначити зміст адміністративно-правового забезпечення реалізації 

права на звернення; 

 охарактеризувати особливості адміністративно-правового 

забезпечення реалізації права на доступ до публічної інформації; 

 з’ясувати характерні ознаки адміністративно-правового 

забезпечення реалізації права на свободу мирних зібрань та свободу 

громадських об’єднань; 

 виокремити адміністративно-правові засади здійснення захисту 

суб’єктивних публічних прав в адміністративному порядку; 

 визначити особливості забезпечення захисту суб’єктивних 

публічних прав у порядку адміністративного судочинства шляхом надання 

конкретних пропозицій з удосконалення чинного законодавства в 

досліджуваній сфері; 
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 охарактеризувати специфіку застосування заходів адміністративної 

відповідальності як однієї із систем процесуальних гарантій захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи; 

 проаналізувати зарубіжний досвід доктринального дослідження та 

практики нормативного закріплення сутності й меж реалізації суб’єктивних 

публічних прав приватної особи як адміністративно-правової категорії, 

надати рекомендації щодо його впровадження в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини щодо реалізації та 

захисту суб’єктивних публічних прав приватної особи в Україні. 

Предмет дослідження становлять суб’єктивні публічні права 

приватної особи. 

Методи дослідження. Методологічну основу роботи становить 

сукупність загальних і спеціальних методів наукового пізнання, 

використання яких у взаємозв’язку дало змогу досягти поставленої мети та 

забезпечити повноту, всебічність осмислення предмета дослідження, а також 

наукову достовірність і переконливість отриманих результатів. Діалектичний 

метод був основним методологічним засобом пізнання сутності та правової 

природи суб’єктивних публічних прав приватної особи (підрозділи 1.2, 1.3). 

Застосування історико-правового методу дало змогу з’ясувати еволюцію 

юридичної думки щодо сутності та значення суб’єктивних публічних прав 

приватної особи в політико-правових дослідженнях представників 

національної і всесвітньої юриспруденції (підрозділи 1.1, 1.2). Логіко-

семантичний метод дав можливість побудувати, поглибити й конкретизувати 

категоріальний апарат (розділ 1, підрозділи 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, розділ 4). За 

допомогою логіко-юридичного методу сформульовано такі базові для 

дисертаційної роботи дефініції, як «приватна особа», «правовий статус», 

«система прав приватної особи» (підрозділ 1.2), «суб’єктивні публічні права 

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

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

права», «суб’єктивні публічні виборчі права» (підрозділ 2.2, розділ 3). Метод 
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групування та системно-структурний підхід використано для 

класифікаційного розподілу, з’ясування внутрішньої структури та аналізу 

взаємозв’язків критеріїв здійснення характеристики прояву й реалізації 

суб’єктивних публічних прав приватної особи, особливостей забезпечення їх 

захисту (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3). Методи моделювання, 

аналізу й синтезу застосовано для розроблення пропозицій щодо 

вдосконалення чинного та перспективного законодавства України у сфері, 

що розглядається (підрозділи 4.1, 4.2, 4.3). За допомогою порівняльно-

правового методу проаналізовано особливості реалізації та прояву 

суб’єктивних публічних прав приватної особи в зарубіжних країнах, 

визначено пропозиції з удосконалення механізму їх захисту (розділ 3). 

Спеціально-юридичний метод сприяв детальному розгляду сучасного стану 

законодавчих положень, завдяки чому розроблено пропозиції щодо 

подолання наявних теоретико-правових суперечностей і колізій у 

законодавчих актах (підрозділи 4.1, 4.2). Комплексне застосування наведених 

методів забезпечило повноту та об’єктивність положень, наведених у 

дисертації. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, 

окремі міжнародно-правові акти, рішення Конституційного Суду України, 

постанови пленумів Вищого адміністративному суду України (нині 

ліквідований) і Верховного Суду, а також рішення органів конституційного 

контролю зарубіжних країн та рішення Європейського суду з прав людини. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної 

діяльності судових і правоохоронних органів та органів публічної 

адміністрації, а також політико-правова публіцистика, довідкові видання, 

статистичні матеріали. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

цілісних комплексних досліджень, що присвячені формуванню авторської 
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концепції інституалізації суб’єктивних публічних прав приватної особи та їх 

нормативному закріпленню задля забезпечення ефективності їх реалізації й 

захисту. У результаті проведеного дослідження сформульовано нові наукові 

положення та висновки, запропоновані особисто здобувачем, зокрема: 

уперше: 

 запропоновано авторське визначення поняття «суб’єктивні публічні 

права приватної особи» як нормативно закріплених і гарантованих державою 

міри й можливості поведінки (діяльності) особи, спрямованих на 

забезпечення ефективності впровадження принципів здійснення публічного 

управління з опертям на концепцію «good governance»; 

 обґрунтовано доцільність розуміння системи суб’єктивних 

публічних прав приватної особи як сукупності суб’єктивних публічних 

екологічних прав, суб’єктивних публічних виборчих прав, суб’єктивних 

публічних управлінських прав, суб’єктивних публічних сервісних прав, 

суб’єктивних публічних майнових прав; 

 визначено зміст та конкретизовано напрями захисту суб’єктивних 

публічних прав приватної особи як об’єкта адміністративних правопорушень, 

що втілилося в обґрунтуванні авторського підходу до перегляду структури 

чинного адміністративно-деліктного законодавства; 

 з урахуванням європейського та північноамериканського досвіду 

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

також на підставі здійсненої характеристики їх суб’єктної реалізації 

обґрунтовано необхідність законодавчого визначення інституту 

адміністративної процесуальної співучасті; 

 запропоновано для підвищення ефективності е-декларацій як форми 

участі громадян у сфері прийняття управлінських рішень в Україні зменшити 

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

електронних платформ органів публічної влади та органів місцевого 

самоврядування, що дасть змогу уніфікувати такі процеси, знизить 
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корупційні ризики в цій сфері та підвищить загальний рівень задоволеності 

суспільства станом захисту прав громадян; 

удосконалено: 

 методологію здійснення наукових досліджень сутності 

суб’єктивних публічних прав приватної особи, що має базуватися на 

застосуванні інтегративного наукового підходу (його зміст становить 

міжгалузеве поєднання історико-правового, порівняльно-правового, 

інформаційного, антропологічного, організаційно-правового, 

синергетичного, інституційного, конфліктологічного, соціологічного методів 

наукового пізнання); 

 наукові підходи до розуміння принципів реалізації та захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи, які мають здійснюватися 

відповідно до принципів добросовісності, розумності та справедливості, 

належності діяльності правомочної особи, що не повинне передбачати 

ймовірність настання обставин, які свідчать про зловживання наданим 

матеріальним чи процесуальним правом; 

 аргументація, що вимогами правомірності реалізації суб’єктивних 

публічних прав приватної особи є їх нормативне закріплення, наявність 

адміністративної правосуб’єктності, спрямування на задоволення публічного 

інтересу, наявність системи гарантій забезпечення їх захисту в разі створення 

умов для порушення або виникнення загрози їх порушення; 

 наукові підходи до розуміння сутності категорії «адміністративно-

правовий статус приватної особи», при цьому аргументовано необхідність 

перегляду нормативного змісту адміністративної дієздатності іноземців та 

осіб без громадянства в частині надання їм права участі у проведенні 

місцевих виборів і права доступу до посад муніципальної публічної служби; 

 розуміння поняття форм реалізації участі громадян у прийнятті 

управлінських рішень як зовнішнього вияву визначених законодавством 

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

суб’єктів, що реалізують свої права на участь у виборах і референдумах, на 
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доступ до державної (публічної) служби, на звернення, на свободу 

об’єднання в політичні партії та громадські організації, свободу мирних 

зібрань для забезпечення участі громадян в управлінні державними 

справами; 

набули подальшого розвитку: 

 наукові положення щодо розуміння системи прав приватної особи 

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

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

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

здійсненні публічного управління, права на отримання адміністративних 

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

становлять систему суб’єктивних публічних прав); 

 пропозиції щодо внесення змін до чинного та перспективного 

законодавства України з питань правової регламентації діяльності 

адміністративного суду як елемента системи захисту суб’єктивних публічних 

прав приватної особи; 

 аргументація доцільності систематизації вітчизняного 

законодавства та впорядкування юридичної термінології, яка відображає 

суб’єктивні публічні права приватної особи та сферу їх реалізації й захисту; 

 пропозиції щодо внесення змін до проєкту Закону України «Про 

гарантії свободи мирних зібрань» у частині нормативного закріплення 

адміністративно-правових гарантій реалізації права громадян на мирні 

зібрання та деталізації положень ст. 20 «Відповідальність за порушення 

цього Закону» щодо встановлення видів і форм юридичної відповідальності, 

а також регламентації підстав і порядку її застосування. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

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

висновки, пропозиції та рекомендації, сформульовані в дисертації, можуть 

бути використані в таких напрямах: 
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 науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових 

досліджень розуміння сутності суб’єктивних публічних прав приватної особи 

як адміністративно-правової категорії в євроінтеграційних умовах розвитку 

України (акти впровадження Запорізького національного університету від 03 

серпня 2020 р., Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка» від 10 лютого 2021 р.); 

 правотворчій діяльності – для уточнення чинних і перспективних 

законодавчих актів, зокрема Кодексу адміністративного судочинства 

України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів 

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

сприятиме вдосконаленню правового регулювання реалізації та захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи в Україні (лист Комітету з 

питань правової політики Верховної Ради України від 19 лютого 2021 р. 

№ 04-26/18-2021/54639, лист Департаменту з питань звернень громадян 

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

 правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності 

практичного застосування заходів оптимізації діяльності адміністративних 

судів в Україні в умовах імплементації європейських принципів здійснення 

судочинства (акт впровадження Дніпропетровського окружного 

адміністративного суду України від 10 березня 2021 р.); 

 навчальному процесі – у викладанні студентам закладів вищої 

освіти дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративно-процесуальне 

право», а також для підготовки підрозділів підручників і навчальних 

посібників із відповідного навчального курсу (акти впровадження 

Запорізького національного університету від 03 серпня 2020 р.., 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» від 

10 лютого 2021 р.). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки та рекомендації оприлюднені на 11 всеукраїнських і 

міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема: «Актуальні 
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проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування» 

(м. Запоріжжя, 2018 р.), «Стан та перспективи розвитку юридичної науки» 

(м. Дніпро, 2019 р.), «Новітні тенденції розвитку адміністративного права як 

науки, навчальної дисципліни та галузі права» (м. Одеса, 2020 р.), «Сучасні 

проблеми забезпечення національної безпеки держави» (м. Київ, 2020 р.), 

«Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні напрями його 

вдосконалення» (м. Одеса, 2020 р.), «Сучасний рух науки» (м. Дніпро, 

2020 р.), «Правова освіта та правова наука в умовах сучасних 

трансформаційних процесів» (м. Запоріжжя, 2020 р.), «Освітньо-наукове 

забезпечення діяльності складових сектору безпеки й оборони України» 

(м. Хмельницький, 2020 р.), «Актуальні питання правового забезпечення 

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

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

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

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено в 

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

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

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

науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, які містять 13 підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 457 сторінок, у тому 

числі основного тексту – 343 сторінки. Список використаних джерел налічує 

578 найменувань. 

 



29 

 РОЗДІЛ 1. СУБ'ЄКТИВНІ ПУБЛІЧНІ ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВ 

ПРИВАТНОЇ ОСОБИ 

 

1.1. Становлення та розвиток концепції суб'єктивних публічних 

прав 

 

Третє тисячоліття впевнено демонструє наявність тенденції до 

перманентної зміни системи суспільних відносин. Більшість розвинених 

країн світу переживають постіндустріальну стадію соціального розвитку, що 

характеризується корінними трансформаціями сфери державного управління, 

відрізняючись переходом від централізації та бюрократизації до 

децентралізації та демократизації, від зовнішнього контролю та 

регламентації до самоорганізації та самоконтролю, від ієрархічних 

вертикалей до мережоподібних горизонталей [149, с. 43].  

Глобалізація процесів суспільного розвитку вплинула і на становлення 

українського суспільства. Поглиблення національної кризи полягає в 

особливостях триваючих реформаційних процесів соціально-економічного 

розвитку. Стагнація суспільних відносин, характерних для вітчизняного 

державотворення визначає і недоліки організації здійснення державно-

управлінських функцій. З врахування зазначених особливостей вимагається 

перегляд концептуальних підходів до регулювання здійснення управлінських 

функцій держави. Досягнення ідеалів розвиненої демократії, характерної для 

країн Європейського Союзу, де впровадження сервісної моделі взаємодії 

людини та держави, що здатно забезпечити належний рівень реалізації та 

захисту прав, свобод та інтересів особи як пріоритету існування держави, – 

для українського суспільства залишається поки що вектором розвитку, а не 

реаліями сьогодення.    

Серед постулатів адміністративно-правової доктрини, яка панувала в 

радянські часи, центральне місце посідало визнання прав людини 

другорядним чинником порівняно з інтересами держави, що яскраво 
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демонструє висловлювання відомого фахівця тієї епохи М. П. Карадже-

Іскрова: «… особистість не є чимось цінним сама собою. Вона є лише 

гвинтиком великої машини. Тому забезпечення її прав знаходиться на 

другому місті» [540, с. 69]. У добу незалежності українське адміністративне 

право зазнало реформування, метою якого була трансформація його 

концептуальної бази в бік «людиноцентризму». Однак, за висновками 

Є.В. Курінного, теоретичний злам консервативних догм радянських часів мав 

невиправдано мінімальний вплив на соціальну практику, залишаючи 

«людиноцентризм» чисто декларативним принципом [205, с. 194].  І не 

останню роль у цьому відіграє відсутність як наукової моделі, так і 

практичного втілення дієвого інструменту захисту особою своїх прав від 

державного свавілля.  

На наш погляд, такий стан речей не є чимсь винятковим, притаманним 

лише українському адміністративному праву; ці вади характерні для 

пострадянського адміністративно-правового простору взагалі. 

Підтвердження цьому легко віднайти у фаховій літературі: хоча 

словосполучення «адміністративне право» в науці вже не пов’язано прямо із 

терміном «державне управління», проте зберігається тенденція розглядати 

його мету через цілеспрямований вплив на суспільні відносини в будь-якій 

соціальній сфері для формування і збереження певного порядку 

функціонування цієї сфери, тобто знов-таки крізь призму відносин суб’єкта 

та об’єкта управління. Тут для прикладу доцільно згадати формулювання 

Ю. О. Тихомирова щодо імперативно-нормативного характеру цього 

збереження порядку[462, с. 314] і таку, що перекликається з цим 

твердженням, позицію О. М. Якуби, яка вважає право однієї зі сторін 

правовідносин вимагати від іншої сторони в процесі виконавчої і розпорядчої 

діяльності здійснення поведінки, приписаної правовою нормою, характерною 

ознакою адміністративно-правових відносин [551, с. 53]. Це досить чітко 

окреслене розуміння публічної влади як чогось, що може (й повинно) 

управляти іншими суб’єктами публічно-правових відносин, не дуже корелює 
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з трактуванням цієї влади як чогось, призначеного служити й допомагати. 

Тобто маємо підстави говорити про глибоку теоретико-методологічну 

колізію, внутрішньо суперечливі доктринальні посилки вітчизняного 

адміністративного права.  

Виправити ситуацію в бік паритету сторін публічно-правових відносин 

спроможний концепт суб’єктивних публічних прав приватної особи. У 

найбільш загальному розумінні саме суб’єктивні публічні права надають 

своєму носію право вимагати від суб’єкта публічної влади певної поведінки, 

тобто роблять тотожними в правовому аспекті позиції владних і невладних 

учасників публічно-правових відносин. Іншими словами, конструкція 

суб’єктивного публічного права надає приватній особі права, а органи 

публічної влади наділяє обов’язком реалізувати ці права чи сприяти їх 

реалізації. 

Зазначене спонукає адміністративістів до перегляду теоретико-

методологічних підвалин адміністративно-правової науки. Саме тут 

актуалізується питання введення в наукове поле адміністративного права 

теорії суб’єктивних публічних прав як доктрини, протилежної державно-

управлінській радянській концепції, такої, що здатна виконати роль 

парадигмального ядра для конструювання дійсно «людиноцентристської» 

моделі адміністративного права в Україні. Протилежність цієї теорії 

методологічним засадам адміністративної науки СРСР неодноразово 

підкреслювалась у фаховій літературі. Приміром, О. В. Винницький 

стверджує, що державно-управлінська орієнтація адміністративного права, 

наслідки якої у вигляді теоретико-методологічної кризи спостерігаються в 

науці сьогодні, не може співіснувати в одному полі з  доктриною 

суб’єктивних публічних прав; ці концепції конкурують, між ними існує 

глибинний філософсько-правовий конфлікт [61, с. 31]. 

Таким чином, концепція суб’єктивних публічних прав є для 

вітчизняної адміністративно-правової науки відносно новим правовим 

інститутом, вивчення сутності та особливості реалізації якого вимагає 
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пошуку історико-правових підвалин її становлення, що має розглядатися як 

мета цього підрозділу.  

Розвиток суб’єктивних публічних прав, виникнення такої концепції як 

концепції забезпечення участі особи у здійсненні управління державою свої 

окремі прояви, починаючи із XVI-XVII ст.ст.. Одним із документів, що 

засвідчив прояв реалізації публічного права особи на участь у державному 

управлінні стали статті гетьмана Запорізького війська Богдана 

Хмельницького 1654 року. Так, у статтях Богдана Хмельницького 1654 року 

зазначається таке: «Б’ють чолом великому государеві цареві і великому 

князеві Олексію Михайловичу, <…> Богдан Хмельницький гетьман 

Запорізького війська і весь мир християнський російський, аби його царське 

величество пожалував їх тим (дав їм те), про що битимуть чолом 

(проситимуть) посланики їх, а вони його царському величеству служитимуть 

вовіки в усім, що їх государ повелить» [446, с. 265]. 

Слід зазначити, що відповідно до здобутків вітчизняної юриспруденції 

виділяються різні підходи до визначення історичних стадій становлення 

категорії «суб’єктивні права»: при цьому ряд вчених відносять їх виникнення 

ще до часів римського права [129, с. 16], інші пов’язують їх зародження із 

працями вчених-філософів ХVI століття; треті відзначають момент 

зародження суб’єктивних прав із початком епохи теоретичного 

обгрунтування зародження школи природного права [243]. Розходяться 

думки дослідників і стосовно критеріїв розмежування окремих теорій 

суб’єктивного публічного права. Приміром, В. Дурденевський стверджує 

необхідність використовувати для визначення суб’єктивних публічних прав 

метаюридичні критерії, на підставі чого виділяє такі концепції, в межах яких 

відбувалося трактування досліджуваного об’єкта: теорія волі, теорія інтересу, 

змішана теорія волі й інтересу, нормативна і психологічна теорії [104, с. 78].  

Зазначимо, що більшість науково-історичних реконструкцій теорії 

суб’єктивних прав спираються саме на таку позицію. Однак А. Михайлов, 

навпаки, говорить про малу гносеологічну цінність подібного розділення, 
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адже юридичні конструкції пов’язані з філософськими ученнями досить 

поверхово, більшою мірою залежачи від практичної сторони правової 

дійсності; на його думку, слід було б продемонструвати специфіку розуміння 

суб’єктивних прав з позиції різних типів трактування самого права як 

юридичного феномена [243]. 

На нашу думку, усі трактування суб’єктивного права так чи інакше 

засновані на притаманній європейській правовій науці доктрині природних 

прав, яка передбачає наділення індивіда певним колом невід’ємних прав, а 

роль держави пояснює необхідністю спостерігати, щоб індивіди не 

порушували природні права один іншого. Тому пропозиція А. Михайлова 

щодо пошуку нових критеріїв для розподілу теорій суб’єктивного права, 

зокрема розуміння категорії права, не видається нам такою, що заслуговує на 

увагу. Водночас думку про невеликий евристичний потенціал існуючого 

розподілу ми повністю поділяємо; вважаємо, що він потрібен скоріше для 

певного структурування теоретичних підходів, тобто для зручності 

сприйняття, ніж сприяє глибині пізнання. Саме так – як певну умовну 

систематизацію – ми й будемо використовувати його в подальшому.  

Активізація процесів розвитку концепції «суб’єктивних публічних прав 

приватної особи» пов’язується із часовим періодом ХІХ ст. – початку ХХ ст.. 

Саме в цей період в наукових колах європейських правознавців виникли 

жваві дискусії навколо суб’єктивних прав. Вагомий внесок у становлення 

теорії суб’єктивних прав зробили представники континентальної Європи, 

особливо німецькі дослідники. Проблематика суб’єктивних, у тому числі 

суб’єктивних публічних прав була об’єктом наукового аналізу в працях таких 

видатних зарубіжних учених, як Б. Віндшайд, К. Гербер, Г. Дернбург, JI. 

Дюгі, Г. Еллінек, Р. Єринг, І. Колер, К. Лемайєр, Д. Майорана, Г. Мейєр, О. 

Мейєр, Ф. Регельсбергер, С. Романо, Й. Ульбрих тощо, які й заклали 

підвалини для її подальшого теоретичного розвитку.  

У часовому вимірі одними із перших концепцію суб’єктивних прав 

обгрунтували представники теорії волі. Так, вартою уваги є опублікована у 
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другій половині ХІХ століття Карл фон Гербер у роботі «Публічні права». 

Вченим відзначається, що права мають базуватися на владній волі, у 

відносинах держави й підданих останнім завжди належить підлегле 

становище, проте при цьому в приватних осіб залишаються певні «основні» 

права, над якими держава не владна; при цьому зміст зазначених прав 

залежав від виставлених державною владою обмежень для владного розсуду. 

Тобто у трактовці Гербера публічні права приватних осіб зводилися до 

довільних можливостей, які створювались завдяки добровільним 

самообмеженням державної влади [274]. 

Бернхард Віндшайд, представник німецької філософської школи, 

обгрунтував доцільність виокремлення категорії «суб’єктивного права», 

сутність якого на думку вченого полягала у визначеному чинним юридичним 

порядком дозволі діяти з дотриманням певних обмежень, запроваджених 

державною волею. Як і Гербер, Віндшайд відводив визначальні позиції владі, 

яка і встановлювала норми об’єктивного права, тобто створювала певний 

юридичний порядок; суб’єктові у цій теоретичній конструкції відводиться 

функція обирати жадану модель поведінки з тих, що дозволені правом. 

Суб’єктивне право в такому трактуванні мало об’єктивний характер [243]. 

У свою чергу, Генрих Дернбург розглядав суб’єктивні права як такі, що 

вкорінені в самій особі людини й деяким чином залежать від її соціального 

статусу – від «поваги, якої вдалося добитися людині стосовно своєї особи та 

майна». При цьому суб’єктивне право визначається як право користуватися 

життєвими благами, яке надається окремій особі загальною волею [95, с. 

100]. 

Зі свого боку, Рудольф фон Ієринг обгрунтував доцільність розуміння 

суб’єктивних прав як складової теорії інтересу. Згідно з думкою дослідника, 

право як продукт народного життя утворюється внаслідок боротьби між 

різними елементами цього життя, його метою є встановлення певного 

порядку співіснування зазначених елементів. Тобто суб’єктивне право не 

якась абстрактна ідея, не відображення владної волі, як у концепції Гербера, 
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а інструмент реалізації суспільних інтересів різних соціальних елементів. У 

цьому світлі суб'єктивне право визначається автором як «юридично 

захищений інтерес».  

У суб'єктивному праві, вважає Ієринг, потрібно розрізняти два 

моменти: субстанціональний, або матеріальний, в якому виражається мета 

права, тобто користь, вигода, яку здобувають за допомогою права, і 

формальний момент, який стосовно цієї мети виступає як засіб досягнення. 

Перший момент правознавець образно називає ядром, а другий – 

шкаралупою, що його закриває. Цей аспект у подальшому багаторазово 

піддавався критиці з боку теоретиків-правознавців. На їхню думку, розуміння 

суб'єктивного права як юридично захищеного інтересу і матеріально-

формальна модель цього права не збігаються в тому, що інтерес стосується 

виключно «ядра», а «шкаралупа» залишається забутою, тоді як саме у 

формальній забезпеченості інтересів полягає юридична сторона 

суб'єктивного права.  Інтерес же являє собою лише мету, а не суть права 

[532]. 

У межах теорії інтересу розглядав суб’єктивні права (і можливість їх 

захисту) і Карл Лемайєр. Його погляди стосовно суб’єктивних публічних 

прав спиралися на  глибокий історико-правовий аналіз еволюції відносин між 

державою та окремою особою, здійснений ним у праці «Адміністративна 

юстиція: поняття охорони суб’єктивних публічних прав у зв’язку із 

розвитком поглядів щодо держави» [216]. Розглядаючи великий масив 

історичних фактів, дослідник впевнено доводить існування традиції 

беззахисності особи перед свавіллям державної влади, притаманні давнім 

країнам; права індивіда закінчували своє існування там, де виступала 

держава. Аналізуючи історію інституту адміністративної юстиції як 

еволюцію захисту сфери прав окремої особи від держави, Лемайєр 

підкреслює роль незалежності судової влади від органів державного 

управління як юридичної гарантії існування і збереження суб’єктивних прав. 
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Вартим уваги є підхід, розроблений австрійським правником Едмунд 

Бернацик. Досліджуючи взаємні відносини між суб’єктами приватного права 

та адміністративними органами, вченому вдалося виокремити такі типові 

ситуації, коли ці відносини відбуваються, та засади для їх виникнення: 

1) за умови наявності юридичного інтересу – якщо суб’єкт має 

кваліфікований юридичний інтерес, щодо якого орган адміністрації 

зобов'язаний виявити його законність і врахувати його, якщо це можливо (а 

якщо ні, то повинен виправдати відмову); 

2)  за умови наявності фактичного інтересу – якщо суб'єкт 

господарювання у нинішній чи майбутній ситуації отримає пряму користь у 

результаті дій чи бездіяльності органу публічної влади; 

3) за умови наявності публічного суб'єктивного права – якщо 

суб’єкт звертається до адміністративного суду з позовом щодо вимоги від 

органу публічної влади конкретних дій (або утримання від певних дій), які 

він юридично зобов’язаний діяти виконувати (утриматися) відповідно до 

свого призначення [566] 

У подальшому цей підхід отримав назву «тріада Бернацика» й активно 

використовувався в науковій літературі зарубіжних країн з адміністративного 

права. 

Методологічну позицію теорії інтересів поділяв і видатний український 

правознавець Богдан Кістяківський. Взагалі суб’єктивні публічні права поряд 

із участю народу в законодавстві та державному управління вчений вважав 

підвалинами правової держави [154, с. 154].  Обмеження державної влади 

інтересами особи відбувається за рахунок визнання за людиною 

суб’єктивних прав у відносинах із вищестоящими; таким, за Кістяківським, 

має бути головний принцип правової держави. На думку істориків права, 

саме Б. О. Кістяківський вперше серед правових теоретиків на теренах 

Російської імперії заговорив про законне обмеження державної влади 

правами окремої особистості [200, с. 24-28]. 
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Визнаючи індивіда рівноцінною стороною публічних відносин поряд із 

державою, вчений серед публічних прав, що йому належать, виділяв у першу 

чергу права політичні, що стосуються участі в діяльності держави та 

державних органів. Окрім цього, Б. О. Кістяківський згадував як суб’єктивне 

публічне право так зване «право на гідне людське існування», що по суті 

являло собою сукупність декількох прав: права на невтручання держави в 

особисте життя, права на труд, права на розвиток власних здатностей, право 

на учать у матеріальних та духовних благах тощо.  Аналізуючи сучасний 

йому стан речей, дослідник зауважував, що законодавчого забезпечення на 

той момент дістали лише суб’єктивні публічні права на юридичний захист 

індивіда з боку держави через суд [200, с. 24-28]. 

Дослідження історичного становлення концепції суб’єктивних 

публічних прав є неможливим без вивчення наукових розробок Георга 

Еллінека, що обгрунтував «змішану теорію волі та інтересу» [129, с. 20]. 

Виходячи, як і попередньо цитовані вчені, з тези про об’єктивний характер 

публічного права, Еллінек визначає його як право, що регулює відносини між 

державою та її членами. При цьому через те, що «не існує влади, яка могла б 

гарантувати однакову цінність вимог особи владної та підлеглої» [111], на 

перший погляд держава як «колективна особа» виглядає єдиним суб’єктом 

публічного права. Заперечуючи такий підхід, Еллінек обгрунтовує 

положення про те, що держава наділюється правами у разі, якщо вона 

взаємодіє з іншими особами: обидві сторони – управомочена та владна – 

повинні мати взаємні права та обов’язки, що свідчить про двосторонній 

характер таких відносин [111]. 

Таким чином, дослідження зазначеної концепції суб’єктивних прав  

дозволяє зробити висновок, що їх суб’єктами є не лише приватні особи, а і 

держава, що визначають зміст її діяльності. Реалізація публічних прав 

приватної особи пов’язується із обмеженням державницьких публічних прав, 

що, на думку вченого, реалізуються негативним або позитивним шляхом. У 

першому випадку держава визнає певну сферу життя індивіда принципово 
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вільною від владного  втручання, обмежуючи державні домагання. Другий 

(позитивний) шлях полягає в тому, що держава надає підлеглим правову 

можливість пред’являти певні домагання стосовно державних послуг. Крім 

того, держава наділяє певне коло індивідів здатністю діяти в інтересах 

держави,  виражаючи у своїх діях волю держави. Тобто йдеться про три 

особливі правові стани, або статуси індивіда як члена певної держави: 

негативний, позитивний і активний. Негативний статус є для індивіда 

сферою свободи від держави. Позитивний статус втілюється у правовій 

здатності індивіда висувати домагання до держави. Активний статус, або 

статус активного громадянства, полягає у правовій здатності індивіда діяти 

для держави. Самі собою зазначені статуси, вважав Еллінек, ще не були 

правами: це тільки різні становища індивіда стосовно держави. Але в 

кожному разі, коли на певному статусі ґрунтується правове домагання, статус 

починає поєднуватися із суб’єктивними публічними правами [274, с. 415]. 

Таким чином, у концепції суб’єктивних публічних прав Г. Еллінека 

акцентовано увагу на взаємних правах і обов’язках держави і громадянина як 

обов’язковій умові існування публічного права. У найбільш загальному 

вигляді сукупність суб’єктивних публічних прав, за Еллінеком, складається з 

права індивідів бути вільними від державних домагань у певних сферах 

приватного життя; права отримувати й вимагати отримання від держави 

певних послуг; права брати участь у діяльності держави. 

Прихильником подібної теоретико-методологічної позиції був 

Регельсбергер Фердинанд, який, виділяючи сфери суспільного життя як 

галузей правозастосування, наголошував на тому, що критерієм для цього 

розподілу виступає характер правовідносин. Суспільні правовідносини за 

участі держави, чи інших окремих соціальних спільнот, наділених владними 

повноваженнями, відносяться до управлінських, тоді як відсутність владного 

примусу дозволяє охарактеризувати відносини як приватні [383]. 

Суб’єктивні права, на думку Регельсбергера, можуть бути реалізовані 

як у межах приватно-правових відносин, так і в межах державно-владних 
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правовідносинах. Суб’єктивні публічні права дослідник розглядав крізь 

призму суб’єктивних інтересів; при цьому само суб’єктивне право не слугує 

метою діяльності, а являє собою лише засіб досягнення мети. Іншими 

словами, суб’єктивне право, за Регельсбергером, вміщує повноваження для 

здійснення дій, що слугують досягненню суб’єктом його мети, за умови 

наявності волі для задоволення інтересу в досягненні мети [383]. 

Виділяється практичною складовою теорія  солідаризму, обгрунтована 

у наукових розробках  Леона Дюгі, який скептично ставиться до необхідності 

виокремлення взагалі інституту «суб’єктивних прав». На думку правознавця, 

суб’єктивне право є виключно «метафізичним уявленням»; у правовому 

аспекті може йтися лише про суб’єктивні обов’язки, якими на індивіда 

покладається завдання виконати певне соціально важливе призначення, для 

чого він має виконати певні дії, визначені об’єктивним правом. Леон Дюгі 

виділяє об’єктивність як визначальну характеристику права, за суб’єктами 

залишаючи лише приписані об’єктивним правом юридичні становища та 

відповідні цим статусам моделі поведінки. Важливо наголосити, що 

«суб’єктивне юридичне становище» Леон Дюгі  розуміє як сукупність 

юридичних обов’язків і відповідних їм можливостей, що корелюється із 

«суб’єктивними правами», тобто заперечення вченим суб’єктивних прав є 

декларативним: це «протест проти слова, а не проти суті, що ним 

позначається», [532]. 

Прихильником необхідності відокремлення суб’єктивних публічних та 

суб’єктивних приватних прав у своїх філософських трактатах виступав Геогр 

Гегель, в дослідженнях якого було обґрунтовано вольовий характер 

виникнення прав та свобод особи. Гегель Георг та його концепція вольового 

виникнення прав та свобод людини справила значний вплив на розвиток 

західноєвропейської філософської науки [72, с. 426-430]. Зокрема, концепція 

та погляди Георга Гегеля були позитивно сприяти у філософських трактатах 

Ф. Савіньї, яким обґрунтовувалось, що численні прояви владних відносин, 

належність їх врегулювання залежить передусім від свідомої волі суб’єкта 



40 

таких відносин, і саме у такий спосіб є можливим запровадження найвищого 

ідеалу функціонування держави та її апарату – правного порядку, що своїм 

позитивним наслідком матиме панування «загального добра» [402, с. 224-

232]. 

До прихильників вольового характеру виникнення суб’єктивних 

публічних прав відносяться також наукові розробки Б.Сталя, який 

обґрунтовує, що публічне право є проявом виконання «однієї волі» іншими 

особами, тим самим підкреслюючи домінування «божого» характеру 

походження державної влади [253, с. 173].  

Засновником теорії інтересу, що є основою для виникнення, реалізації 

та захисту суб’єктивних публічних прав, став Рудольф Ієринг [400, с. 564]. 

Вченим відзначається, що джерелом формування права є «розвиток стійкого 

правового відчуття», при цьому досягнення панування права є 

«безперервною роботою». Рудольф Ієринг право розуміє в об’єктивному 

значенні як сукупність застосованих державою правових принципів, 

законний розпорядок життя, тоді як право у суб’єктивному розумінні є 

конкретним втіленням абстрактного правила у конкретному повноваженні 

особистості [400, с. 563-564]. Основою формування права є інтерес, Рудольф 

Ієринг відзначає, що право завжди є правоохоронені інтереси, які мають 

захищатися законом [253, с. 175]. Цікавим є розуміння Рудольфа Ієринга 

приватних прав, які реалізуються людиною не задля задоволення інтересу в 

оволодінні владою, а лише із міркувань забезпечення своєї життєздатності, 

приватне право людини є «проявом її волі життя», - зазначав свого часу 

вчений [253, с. 175].   

Ганс Кельзен обгрунтував нормативну теорія суб’єктивних публічних. 

Запропонована Гансом Кельзеном концепція (концепція «чистого вчення про 

право») базувалася на ідеї підходу до встановлення сутності правопорядку не 

як сукупності правових норм, а як багаторівневої системи створення й 

застосування права. Як концептуальна основа цього вчення виступає ідея про 

здатність права створювати й нищити себе через самореферентну структуру 
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зв’язків між правовими нормами. У такій теоретичній перспективі 

виникнення права має розглядатися як послідовна індивідуалізація й 

конкретизація правових норм: «загальні правові норми» (законодавчі 

приписи) конкретизують свій зміст стосовно окремих ситуацій через 

«індивідуальні правові норми» (судові й правозастосовні акти), через акти 

використання права [31, с. 174]. 

Аналізуючи поняття суб’єктивного права, Кельзен передусім акцентує 

на його взаємозв’язку й залежності із правом об’єктивним. Цей зв'язок 

зумовлений тим, що «право» як «домагання» одного суб’єкта є не чим іншим, 

як обов’язком іншого або інших. Ця подвійність «право – обов’язок» часто 

створює видимість двох юридично релевантних ситуацій, тоді як насправді 

наявна лише одна: вказівка на правовий обов’язок індивіда поводитися в 

певний спосіб стосовно іншого індивіда, а інакше йому загрожує санкція. І 

якщо співвідношення між індивідом, стосовно якого перший має поводитися 

у певний спосіб, і цим першим визначити як «право», то, по суті, це право є 

лише відображенням вищезазначеного обов’язку, тобто «відображеним 

правом» [125]. 

Кельзен піддає критиці постулати теорії інтересу, говорячи, що 

розуміння суб’єктивного права індивіда як юридично захищеного інтересу, 

яке насправді є відображенням правового обов’язку іншого індивіда, 

зумовлено традиційним для цієї теорії дуалізмом об’єктивного й 

суб’єктивного права. Такий підхід, за Кельзеном, є суперечливим і 

гносеологічно непродуктивним: якщо об’єктивне право розуміти як систему 

норм, а суб’єктивне – як інтерес, тобто дещо взагалі інше, то неможна 

визнавати об’єктивне й суб’єктивне право видовими поняттями стосовно 

загальної родової категорії «право».  

Вирішення евристичної дискусії Гансом Кельзеном пов’язувалось із 

здійсненням акценту у розумінні суб’єктивного права: якщо об’єктивне 

право є системою норм, то суб’єктивне слід трактувати як захист 

суб’єктивних інтересів, який існує в межах заданого об’єктивного права, 
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тобто правовий обов’язок не порушувати ці суб’єктивні інтереси. Іншими 

словами, як і об’єктивне, суб’єктивне право є правовою нормою, яка надає 

специфічну правову владу, уповноважує певного індивіда на конкретні дії. 

Те, що індивід має суб’єктивне право, означає, що деяка правова норма 

робить оговорену в ній поведінку цього індивіда умовою певних правових 

наслідків [151, с. 171]. 

Домінування концепції правничого порядку як пріоритету розвитку 

будь-якої державності визначається у дослідженнях Т.Тгона, яким 

відзначається необхідність забезпечення охорони прав особи, навіть в 

умовах, коли «особа відчуває тягар такої охорони» [253, с. 174]. 

Психологічний підхід до трактування суб’єктивних прав – отримав 

розвиток у роботах російсько-радянського юриста Всеволода 

Дурденевського. Критикуючи існуючі підходи до розуміння досліджуваної 

категорії, науковець обирає як теоретико-методологічну базу аналізу 

психологічну теорію права, розроблену Л. І. Петражицьким. Обстоюючи 

ідею щодо висунення психологічного критерію для відбору властивостей та 

характеристик, які мають міститися в дефініції поняття суб’єктивних прав, 

В. М. Дурденевський вказує на необхідність дослідника узгоджувати 

юридичну конструкцію поняття зі спостереженнями щодо уявлень та емоцій 

людей, які беруть участь у правовому обігу [105, с. 79]. 

Психологічний зміст суб’єктивного права полягає, на думку вченого, в 

тому, що індивід, який вважає, що йому належить певне право щось зробити, 

потенційно готовий це зробити, впевнений, що можливість це зробити 

закріплена за ним об’єктивним правом, відповідно, інші індивіди сприймуть 

таку його поведінку як належну й поводитимуться відповідно. Суб’єктивне 

право в такому прочитанні визначається як надана об’єктивним 

правопорядком можливість діяти з метою реалізації тих або інших людських 

інтересів [31, с. 84]. 

Приділяючи увагу розподілу суб’єктивних прав на публічні та 

приватні, В. М. Дурденевський негативно оцінював такі критерії для цього 



43 

розподілу, як спосіб захисту зазначених прав; становище суб’єктів цих прав; 

форма повноважень; застосування чи розділення об’єктів тощо, вважаючи 

єдино можливим таким критерієм характер інтересів, реалізація яких є метою 

втілення суб’єктивних прав. На думку автора, повне розмежування 

публічного і приватного інтересів неможливе, адже, оскільки суспільство не 

існує без індивідів і навпаки, приватне деякою мірою завжди залишається 

публічним. У найбільш загальному вигляді В. М. Дурденевський пропонує 

розуміти публічне суб’єктивне право як надану об’єктивним правопорядком 

можливість діяти з метою реалізації не власних, а соціоцентричних інтересів 

[105, с. 94]. 

Дослідження концептуальних засад різних історико-правових підходів 

до становлення концепції суб’єктивних публічних прав дозволяє 

обгрунтувати такі висновки підрозділу. Серед визначених дефініцій 

суб’єктивних публічних прав більшість базується на визнанні визначальними 

їх ознаками певних не лише правових, а психологічних, духовних, 

культурних, свідомісних феноменів: потенційної активності, інтересу чи волі. 

Лише у концепції Г. Кельзена, який зосередив увагу на нормативно-правовій 

складовій суб’єктивних публічних прав, спостерігається відхід від морально-

етичної складової. Такі особистісні характеристики, як інтерес, воля, 

активність діяти правомірно, нормативно-правова визначеність є базисом до 

розуміння категорії суб’єктивних публічних прав. Саме теоретичні спроби 

поєднати в одному визначенні ці характеристики для як найповнішого 

відображення суті досліджуваного об’єкта окреслюють подальше 

становлення концепції суб’єктивних публічних прав. 

Важливо оговорити, що це «подальше становлення» відбувалося 

головним чином поза межами вітчизняної науки. Західноєвропейські 

правники-адміністративісти деякий час продовжували активно дискутувати з 

зазначеного приводу, намагаючись чіткіше окреслити юридичну природу та 

історико-культурну специфіку суб’єктивних прав; водночас українська 

адміністративно-правова наука в радянський період оголосила це вчення, як і 
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інші важливі публічно-правові концепції, конструкції та категорії, «застаріло 

буржуазним», винісши його тим самим за рамки дослідницької уваги. 

Притаманне радянській науці розуміння адміністративної діяльності 

виключно крізь призму управління людьми не сприяло уявленню індивіда як 

центральної фігури юридичної системи, відповідно, суб’єктивні права як 

інструмент його висунення в центр цієї системи також не осмислювались і не 

аналізувались [61, с. 27-40]. 

В сучасних умовах розвитку європейської правової науки суб’єктивні 

публічні права залишаються об’єктом досліджень при збереженні певної 

єдності підходів; вони комплексно розуміються як права приватних осіб в 

юридичних відносинах з державними органами (органами публічної влади), 

що захищаються в адміністративному суді, й переважно виступають 

елементом практичної адміністративно-юрисдикційної діяльності.  

Так, сучасна німецька доктрина до суб’єктивних публічних прав 

відносить усі права приватних осіб, що визнані правопорядком, незалежно 

від рівня та ієрархії правових норм. Адміністративно-судова практика 

Німеччини, за твердженням О. Б. Зеленцова, при цьому спирається на теорію 

«захисної норми» О. Бюллера. Згідно з цією теорією, норма права може 

слугувати базою виникнення суб’єктивних публічних прав у тому разі, якщо 

вона виключає використання вільного розсуду адміністративних органів; 

якщо захищає інтереси окремої особи або групи осіб; якщо суб’єкти інтересів 

наділені можливістю вимагати від адміністративних органів певних дій або 

бездіяльності для реалізації цих інтересів [129, с. 55-56].  Саме наявністю 

захисної норми поряд із наявністю інтересу особи в захисті її порушеного 

суб’єктивного публічного права дією або бездіяльністю публічної влади 

традиційно характеризують допустимість адміністративного позову [82, с. 

733]. 

Відповідно до постулатів розвитку німецької адміністративно-правової 

науки концепція суб’єктивних публічних прав  корелюється з поняттям 

інтересу – публічного інтересу. При цьому публічний інтерес німецькими 
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розглядається як природний інтерес особистості, що належним чином 

закріплено в нормативно-правових актах [531].  Тобто в такому сенсі 

нормативні положення, спрямовані на реалізацію публічного інтересу,  

сприяють реалізації інтересу індивіда. 

Таким чином, теорія інтересу корелюється із конструкцією 

суб’єктивного публічного права. Суть цієї конструкції полягає у гарантуванні 

дотримання прав, свобод та законних інтересів індивідів та юридичних осіб 

приватного права, набутті ними статусу повноцінних та рівноправних 

учасників управлінських правовідносин, отримуючи внаслідок цього 

можливість за власною ініціативою вступати у відносини із представниками 

публічної влади та вимагати від них відповідної поведінки [233, с. 117]. 

Внаслідок цього активізується право кожного бути учасником 

адміністративних правовідносин, право втручатися у діяльність органів 

публічної влади. Суб’єктивне публічне право виявляється у тому, що правова 

норма водночас спрямована на досягнення публічного інтересу – і інтересу 

окремого індивіда. У результаті законодавством встановлюється 

відповідальність адміністрації стосовно громадянина, а тому гарантується 

можливість захисту інтересів [531].    

Тобто нормативні основи суб’єктивного публічного права мають 

враховувати такі вимоги: імперативність правового впливу; реалізація норми, 

та обсяг компетенції владного суб’єкта, мають водночас забезпечувати 

досягнення публічного інтересу [82]. Важливим є визнання публічного 

суб’єктивного права приватною особою у положеннях нормативно-правових 

актів; важливо лише, щоб зазначена норма відповідно до об’єктивної волі 

законодавця має переслідувати не тільки досягнення публічного інтересу, а й 

особистого інтересу приватної особи [387]. 

Слід також підкреслити, що таке трактування суб’єктивних публічних 

прав особи захищати порушені власні інтереси породжує певні труднощі для 

здійснення захисту індивідом публічних інтересів і колективних прав; цей 

аспект сьогодні досить активно дискутується в німецькій 
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адміністративістиці, становлячи виняток у здебільшого усталеній сфері 

теоретичного осмислення реалізації суб’єктивних публічних прав [82]. 

Дещо інакше виглядає ситуація у сфері адміністративно-правового 

теоретизування Польщі, де адміністративно-правова наука, як і в Україні, 

деякий час перебувала у стані занедбаності через належність держави до 

соціалістичного табору.  

Запроваджена відповідно до польської адміністративно-правової науки 

концепція розуміння суб’єктивних публічних прав приватної особи полягає у 

такому. Так, органи публічних повноважень зобов’язані виконувати 

покладені на них обов’язки згідно із їх функціональним призначенням. При 

цьому приватна особа має право вимагати від адміністративного органу 

вчинення певних юридично значущих дій або утримання від певних дій, а у 

разі їх неотримання чи отримання неналежної якості наділяюється правом 

адміністративного судового оскарження [566]. 

Характерним для розвитку польської правової доктрини є наявність 

дуалістичного характеру суб’єктивних публічних прав приватної особи. 

Натомість приватна особа, що володіє публічним суб'єктивним правом, може 

самостійно відзначати обсяг владного зобов'язання, що автоматично 

покладається на представника публічної влади; крім того, розуміння 

суб’єктивних публічних прав пов’язується із певними інтересами 

(потребами) – тобто певними юридичними конструкціями, що забезпечують 

реалізацію інтересів, – юридично надані фізичній особі (громадянину), 

головною відмітною рисою яких є можливість примусового виконання, 

навіть якщо це тягне за собою обов'язковий характер певного типу поведінки 

органу публічної адміністрації [557]. 

Окремими представниками адміністративно-правової науки Республіки 

Польща наголошується на тому, що пріоритетним цільовим призначенням 

суб’єктивних публічних прав приватних прав, що визначає їх історико-

правовий розвиток та становлення є наявність спеціального механізму 

судового контролю за їх організаційним забезпеченням та реалізацією. 
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Суб’єктивними публічними права користується кожен громадянин, при 

цьому такі права визначають його «правову безпеку». Отже, реалізація 

суб’єктивних публічних прав приватної особи повинно мати як матеріальний 

базис, так і процесуальне підгрунтя, що має бути обгрунтвано у разі їх 

порушення у позовних вимогах проти держави, проти адміністративних 

органів, проти результатів здійснення адміністративної діяльності. Такі права 

тісно корелюються із законними інтересами; як зазначає К. Томашевська, 

суб’єктивні публічні права приватної особи мають розумітися як категорія, 

що охоплює як категорію інтересу, так і спосіб його захисту у певному 

процедурному порядку [574, 117]. Подібних міркувань доходять у своїх 

наукових розробках вітчизняні дослідники сучасності у своїх прагненнях 

подолати наявні теоретичні та праксеологічні прогалини.  

Серед дослідників дорадянської епохи, окрім уже цитованих у цій 

роботі  В. М. Дурденевського, Б. О. Кістяківського, Г. Ф. Шершеневича, слід 

назвати Л. І. Петражицького, М. М. Коркунова, І. О. Ільїна, 

П. І. Новгородцева тощо. Узагальнюючи їхній теоретичний внесок, 

І. М. Васев доходить висновку о превалюванні психологічно-індивідуальної 

установки як методологічної засади розуміння публічних суб’єктивних прав 

у працях зазначених авторів. Такому підходу притаманні відмова від тези про 

примат об’єктивного права перед суб’єктивним, надання суб’єктивним 

правам пріоритетної позиції, виділення індивідуальних волі та інтересу як 

сутнісних характеристик досліджуваних прав [54]. 

Ґрунтовне дослідження проблематики суб’єктивних публічних прав 

приватної особи проведено було професором Юрієм Панейко. Наукові праці 

Ю.Панейка справедливо відносяться до видатної історико-правової 

спадщини, що має бути визнана безумовним базисом для розвитку сучасної 

науки адміністративного права. Так, вченим було обґрунтовано, що права 

приватної особи поділяються на «публічні підметові права» та «приватні 

підметові права» [253, с. 172-173].   
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Протилежним є методологічний підхід, вироблений у дослідженнях 

представників радянської адміністративно-правової науки. Зокрема, 

С. Н. Братусь у 1947 р. розумів суб’єктивні права як «міру можливої 

поведінки» [135]; Н. Г. Александров у 1955 р. обгрунтовував, що  

суб’єктивними правами є сукупність можливостей (можливість обирати 

власні дії; можливість вимагати поведінки, що забезпечила б реалізацію 

першої можливості, від інших осіб; можливість вдатися до сприяння 

державного апарату в разі необхідності) [61, с. 27-40]. При цьому, за 

зауваженнями дослідників, суб’єктивному праву відводилася вторинна, 

інструментальна роль стосовно об’єктивного [54]. 

Таку, умовно кажучи, «теоретико-методологічну спадщину» отримали 

сучасні пострадянські представники адміністративно-правової науки у сфері 

дослідження суб’єктивних публічних прав. Так, серед українських 

дослідників можна назвати К. М. Васьківську, Т.О. Мацелик, О.М. Пасенюка, 

Д.М. Папу, О. Ю. Синявську тощо, в працях яких було досліджено цю 

проблематику. У теоретично-правовому полі пострадянських держав уваги 

заслуговують розробки І. М. Васева, О. Б. Зеленцова, Г. В. Мальцева, Е. В. 

Талапіної, Ю. О. Тихомірова, С. М. Хорунжого та ін. 

Огляд робот названих авторів дозволяє впевнено стверджувати 

наявність тенденції визначати суб’єктивні публічні права в дусі радянської 

традиції; як міру можливої (дозволеної) поведінки трактує їх 

О. Ю. Синявська [412, с. 52];  як визнання можливості отримати певне 

суспільне благо, гарантоване нормою об’єктивного права, – О. М. 

Пасенюк[277, с. 58]; як індивідуально-конкретну вольову, владну міру 

свободи поведінки суб'єкта права, яка надається з метою задоволення його 

інтересів та забезпечена відповідними обов'язками інших суб'єктів та 

гарантіями держави, – Т. О. Мацелик [231, с. 68]. 

Таким чином, в межах розвитку сучасної юриспруденції відсутнім є 

єдиний комплексний підхід до встановлення критеріїв розуміння  

суб’єктивних публічних прав та механізму їх реалізації та захисту. 
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Підбиваючи підсумки проведеного аналізу історії становлення концепту 

«суб’єктивне публічне право», можемо зробити такі загальні висновки. По-

перше, науковий інтерес до цього феномена, як і його теоретична 

артикуляція, виникають наприкінці ХІХ століття в німецьких правників, роль 

яких у справі розвитку теорії суб’єктивного публічного права справедливо 

вважають головною; завдяки їхнім працям розуміння суб’єктивного 

публічного права як юридичного феномена тісно пов'язане з 

адміністративною юстицією. По-друге, особливості соціокультурного 

розвитку вітчизняного адміністративного права зумовили певний занепад 

наукового інтересу до тематики суб’єктивних публічних прав; наслідком 

цього є сьогоденна ситуація недостатнього дослідження цієї проблеми.  

Проведений історіографічний екскурс, присвячений питанню 

становлення теорії суб’єктивних публічних прав, дозволяє визнати 

теоретичною базою виникнення ідеї про суб’єктивні публічні права доктрину 

природних прав. Притаманне цій теорії розуміння держави як людського 

утворення, спрямованого на збереження прав окремих індивідів, сприяло 

розвиткові науково-правової думки щодо наділення держави певним колом 

обов’язків стосовно своїх громадян, а громадян, відповідно, – деякими 

правами у стосунках з державою. 

Здійснення теоретико-методологічних досліджень питання теорії 

суб’єктивних публічних прав відбувалося головним чином у німецькому 

науковому середовищі; найбільш продуктивним в аспекті приросту 

правового знання слід визнати період кінця  ХІХ – початку ХХ століть. Саме 

у цей час виникли й набули поширення головні теорії, в межах яких 

вибудовувалися теоретичні конструкції суб’єктивних публічних прав: теорія 

волі, теорія інтересу, змішана теорія волі й інтересу, нормативна і 

психологічна теорії. 

Отже, розгляд історичних коренів та розвитку концептуальних 

розробок тематики суб’єктивних публічних прав дозволив визначити  головні 

теорії, в межах яких вибудовувалися теоретичні конструкції суб’єктивних 
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публічних прав: теорія волі, теорія інтересу, змішана теорія волі й інтересу, 

нормативна і психологічна теорії. Головні висновки, яких дійшли на цьому 

етапі теоретики стосовно суб’єктивних публічних прав, полягають у 

розумінні цих прав як дозволу поводитися в певний спосіб задля реалізації 

своїх інтересів, наданого державою (завдяки самообмеженню в правах) своїм 

громадянам. На вітчизняних теренах становлення теорії суб’єктивних 

публічних прав здебільшого спостерігалося в дореволюційну добу; 

повернення інтересу до цієї тематики відбулось лише віднедавна, тому стан 

дослідження цієї проблеми в українському науковому просторі 

адміністративістики об’єктивно не можна визнати задовільним.  

 

 

1.2  Суб'єктивні публічні права в системі прав приватної особи 

 

 

Відповідно до ст. 1 Хартії основоположних прав Європейського Союзу 

вимогу до держав-членів поважати, захищати й зберігати недоторканною 

людську гідність.  Відносини між державою та людиною у цьому світлі 

вибудовуються на підставі принципу: держава існує саме для того, щоб 

створювати та підтримувати можливості приватних осіб до гідного життя 

[533, с. 14].Це дозволяє визначити унормування основних публічно-правових 

відносин між громадянами й органами публічної адміністрації 

найважливішим завданням адміністративного права та висуває на перші 

позиції адміністративно-правової науки такий об’єкт дослідження, як 

невладний учасник адміністративно-правових відносин. 

Дослідження проблематики визначення сутності правового статусу 

приватної особи як індивідуального суб’єкта права, пов’язується із 

необхідністю визначити відповідний категоріальний апарат. Наявність у 

законодавстві та науково-правовій літературі багатьох термінів та сталих 

словосполучень на кшталт «права людини»,  «фізична особа», «приватна 
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особа», «індивід», «правова особистість» тощо свідчить про необхідність 

провести смислову лінію демаркації між категоріями «людина», «особа», 

«індивід» і чіткіше окреслити межі поняття «приватна особа», яка, власне, 

багато в чому визначає предмет даного дисертаційного дослідження. 

Обравши напрям від найбільш загального до найбільш конкретного як 

маршрут нашої дослідницької думки, зазначимо, що стосовно людської 

істоти як суб’єкта права для позначення максимально широкої абстракції, яка 

взагалі не корелює з індивідуальними особливостями персони, 

використовується поняття «індивід», в якому підкреслюється одиничність на 

противагу масовості: індивід як один з багатьох. Найбільш загальне 

визначення цього терміна запропонував М. Матузов: «жива істота, яка 

перебуває в нерозривній єдності з умовами свого існування (довкіллям)» 

[228, с. 67]. 

Нормативне визначення категорії «людина» базується на застосуванні 

категорії «homo sapiens» як біологічної істоти, наділеної соціально-

історичними, культурними, духовно-моральними характеристиками [84, с. 

259]. Важливим є правовий аспект таких характеристик життєдіяльності 

людини не має визначального значення; для визнання за персоною основних 

прав – прав людини – не має значення, якого вона віку чи статі, яку релігію 

сповідує і що робить на дозвіллі; достатньо самого факту її належності до 

Homo sapiens. 

Наступною сходинкою у системі деталізації підходів є поняття 

«особа». Його можна трактувати як варіацію поняття «людина»: це людина, 

яка досягла певного ступеня соціальності, що дозволяє їй відносно незалежно 

існувати в суспільстві, виражати власну волю й добиватися її реалізації [52, с. 

12].  Тобто саме особою є людина в юридичному смислі – та, що потенційно 

готова вступати у правовідносини, реалізуючи свої бажання та інтереси.  

Варто відзначити, що нормативне визначення будь-якої категорії 

вимагає особливої деталізації та точності в обранні термінів; лише 

застосування системно-структурного методу наукоовго пізнання дійсності 
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вимагає логічно-термінологічних конструкцій здатно забезпечити належну 

спрямованість наукових пошуків, сприяють дотриманню доказовості як 

принципу досліджень та відповідають за достовірність результатів. І саме в 

галузі формулювань і дефініцій навколо людини як суб’єкта права 

спостерігається зайва термінологічна плутанина, пов’язана із 

багатозначністю деяких термінів та використання буденного, а не наукового 

їх розуміння. 

Ідеться про досить розповсюджену, на нашу думку, ситуацію 

невиправданої заміни чи взаємного використання категорій «особа» та 

«особистість». Річ у тому, що «особистість» у вітчизняній традиції 

трактується дещо по-своєму в руслі різних гуманітарних наук: як стійка 

система психологічних рис, що відрізняють одного індивіда від інших 

(психологія); 2) як сукупність соціальних ролей окремої людини (соціологія) 

[84, с. 261]; 3) як доросла людина, вільний та відповідальний,  свідомий та 

вольовий суб’єкт (повсякденне мислення). І, на жаль, часто-густо науковці-

правники відмовляють терміну «особистість» у використанні стосовно, 

наприклад, правопорушників, помилково вважаючи, що характеристики 

особистості як вільного та відповідального суб’єкта не співпадають з 

розумінням суб’єкта, що порушив закон, та забуваючи про психологічне та 

соціологічне трактування.  

Так створюються термінологічні «кадаври» на кшталт «особа 

насильницького злочинця» [526]  або «особа порушника в адміністративних 

проступках» [370, с. 364], тоді як насправді тут ідеться про соціально-

психологічні портрети індивідів, що схильні до скоєння певного типу діянь, 

тому виправданим може бути лише використання терміна «особистість». 

Тобто, підсумовуючи наші міркування, зауважимо: «особа» та 

«особистість» у правових науках не можуть виступати синонімами. Якщо 

мається на увазі людина як суб’єкт права – використовуємо поняття особи; 

якщо людина як типовий представник якоїсь групи чи спільноти, як набір 
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певних типових соціально-психологічних характеристик – тут доречним буде 

згадати про «особистість». 

Якщо ж піддати категорію «особа» подальшому конкретизуванню, то 

переходимо до «фізичної особи». Звуження змісту «особи» як потенційного 

учасника правовідносин до правовідносин у конкретній сфері соціального 

буття – сфері майнових та близьких до них справ – якраз і актуалізує 

появлення цього терміна. Приватні особи можуть бути фізичними особами у 

розумінні, визначеному у Цивільному кодексі України (ст. 24), як людина 

(біологічна істота, народжена живою, - саме така особа, навіть за відсутності 

такої ознаки, як життєздатність, набуває спеціальних прав, зокрема, права 

бути спадкоємцем чи навіть за певних умов і спадкодавцем), так і юридичні 

особи у розумінні «організації, створеної та зареєстрованої у встановленому 

законом порядку» (ст. 80) [492].   

Відповідно до Словника української мови під поняттям «люди» 

розуміються «суспільні істоти, що мають найвищий ступінь розвитку живих 

організмів, мають свідомість, володіють членороздільною мовою, 

виробляють і використовують знаряддя праці» [417]. З врахуванням 

зазначеного фізична особа у суспільних відносинах визначається як 

сукупність природних та соціальних характеристик [240, с. 27]. 

У взаємовідношеннях із державою людина набуває статусу фізичної 

особи, особи без громадянства, громадянина України, іноземця. Саме такий 

категоріальний ряд є основою для розуміння змісту правового статусу 

приватної особи. Правовий статус приватної особи реалізується у трьох 

невід’ємних складових - її правоздатності, дієздатності та деліктоздатності 

[460, с.201]. Окремими представниками загальнотеоретичної юридичної 

науки до складових правового статусу приватної особи відносять правові 

норми та принципи, що встановлюють даний статус; правові гарантії [44, с. 

55-59]; законні інтереси; громадянство. Є.В. Білозьоров під правовими 

гарантіями доводить необхідність їх розуміння як засобів та способів, що 

встановлюють умови і порядок реалізації та захисту прав та свобод особи. 
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Система правових гарантій має включати: самзахист; судовий захист; захист 

прав Уповноваженим Верховної Ради з прав людини; захист прав у 

міжнародних судових установах чи відповідних органах міжнародних 

організацій; гарантії на самозахист прав і свобод. Реалізація права на захист 

субєктивних публічних прав дозволяє забезпечити відшкодування 

матеріальної та моральної шкоди, в тому числі заподіяної державними 

органами, органами місцевого самоврядування та їх службовими і 

посадовими особами під час здійснення своїх повноважень. До системи 

гарантій забезпечення суб’єктивних публічних прав приватної особи 

необхідно віднести встановлення гарантій захисту від невиконання явно 

злочинних наказів чи розпоряджень; гарантій на юридичну допомогу (в тому 

числі безоплатну); гарантій застосування принципу презумпції 

невинуватості; гарантій відмови давати свідчення або пояснення щодо себе, 

членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначено законом; гарантій прав 

підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного на захист [44, с. 55-59]. 

Трансформаційні процеси розвитку суспільства, специфіки побудови 

взаємовідносин соціальних спільнот та держави визначили поступове 

набуття людиною ознак соціально-значимої категорії «особа», «приватна 

особа», «фізична особа». Формування приватної особи є можливим лише за 

умови задоволення потреб, що забезпечують її природне існування (права на 

життя, права на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров'ю, права 

на охорону здоров’я, права на медичну допомогу, права на свободу та 

особисту недоторканість, права на сім’ю, права на безпечне для життя та 

здоров’я довкілля [492]), що є базисом для реалізації її соціального статусу 

[123, с. 56-60].  

Проблеми приватної особи, її взаємовідносин із державою, з іншими 

суб’єктами політико-правової системи суспільства є достатньо актуальною 

проблемою, дослідження якої вимагає застосування як загальнотеоретичних, 

так і галузевих наукових підходів. Теоретичні проблеми містять у собі 

методологічні проблеми подальших досліджень концепції правового статусу 
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приватної особи. До складових правового статусу приватної особи 

справедливо відносять такі категорії, як громадянство, гарантії, загальна 

відповідальність, принцип рівності, правоздатність та її принципи [1, с. 222-

223]. В межах оккремих загальнотеоретичних досліджень пропонується 

відокремити категорії «правовий стан» та «правовий статус» [207, с. 119-

134], де правовий стан особи розглядається як широке поняття, і правовий 

статус є його складовою частиною. Такий підхід характеризується своєю 

«застарілістю» та не здатний відобразити тенденцію до розширення категорії 

правового статусу. 

В сучасних умовах розуміння категорії «правовий стан» пов’язується із 

встановленням такої сукупності елементів, як: 

1) Принципи функціонування приватної особи у політико-правовій 

системі держави; 

2) Приналежність приватної особи до громадянства визначеної 

держави чи встановлення резиденства юридичної особи; 

3) Правовий статус приватної особи, до складу якого відноситься 

правосуб’єктність; права, свободи та інтереси; суб’єктивні приватні 

обов’язки;  

4) Юридичні гарантії, що є розгорнутою системою економічних, 

політичних, соціальних та культурно-духовних відносин. 

Отже, підхід до розуміння категорії «правовий статус» (від лат. 

«status» − стан, положення) є доволі широким. До найбільш поширених 

науково-практичних поглядів на визначення проблеми встановлення 

сутності категорії «правовий статус» відноситься ототожнення правового 

статусу із поняття «правовий стан», «правове положення» [458, с. 231]. 

Виділяється підхід, розуміння сутності якого полягає у встановленні 

змісту діяльності субєкта: у разі, якщо особа бере участь у суспільних 

відносинах, то мова йде про її правове положення, тоді як у разі, якщо 

суб’єкт стає суб’єктом правовідносин незалежно від його волевиявлення, 
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а виходячи із змісту його компетенції, то то необхідним є застосування 

категорії «правовий статус» [483, с. 123]. 

Д.Я. Лазур, намагаючись визначити критерії співвідношення 

категорій «правовий статус» та «правове положення», відзначає,  що 

правовий статус є характерним для характеристики статики суспільних 

відносин, тоді як динаміка суспільних відносин втілюється у правовому 

положенні особи [211, с. 48-49]. Вченим у якості прикладу наводиться 

нормативне закріплення права особи на звернення до суду за захистом 

свого права участі у здійсненні державного управління, що є складовою її 

правового статусу, тоді як реалізація такого права вже відзначає набуття 

особою правового положення учасника відповідного судового 

провадження. Отже, права, обов’язки та свободи приватної особи 

визначають зміст її правового статусу [369, с. 225]. 

О.Ю. Якімова підтримує підхід щодо доцільності співвідношення 

«правовий статус» та «правове положення» як «статики» та «динаміки» 

участі особи у суспільних правовідносин [550, с. 21]. 

Зміст правового статусу в межах загальнотеоретичних досліджень 

(C.C. Алексєєв, М.В. Вітрук, М.І. Матузов, В.О. Патюлін та ін.) 

складається із сукупності основних суб’єктивних прав та обов’язків, що 

належать громадянину і визначають його найбільш загальне правове 

відношення з державою. При цьому загальнотеоретичне розуміння 

базується на доцільності відокремлення правового статусу «людини», 

«громадянина», «іноземця», «особи без громадянства» [26, с. 619; 63, с. 

169; 459, с. 56-60]. Варто додати, що подібний підхід має бути основою 

для розуміння відмінностей правового статусу юридичних осіб -

резидентів та юридичних осіб-нерезидентів. 

Поняття «статус» включає в себе те стабільне, засадниче у 

правовому стані суб’єкта, яке разом із правосуб’єктністю містить також 

певне коло основних прав та обов’язків. Конкретні ж права та обов’язки 

відображують специфіку реального правового положення особи, яке 
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пов’язане більш з наявністю тих чи інших юридичних фактів, а не основи 

загального положення суб’єкта у даній правовій системі. 

Таким чином, правове положення суб’єкта залежить від змісту 

відносин, де воно реалізується, тоді як правовий статус встановлюється 

на законодавчому рівні і є відносно незмінною категорією.  

Саме такий підхід буде основою для подальшого дослідження, де 

буде визначено особливості адміністративно-правового статусу приватної 

особи, та реалізації в його межах суб’єктивних публічних прав.  

Соціальний характер приватної особи характеризується наявністю у неї 

можливості діяти свободно, ініціативно, індивідуально, відповідально, як 

зазначають О.В. Зайчук та Н.М. Оніщенко [123, с. 56-60]. Вченими при цьому 

виокремлюється ще одна характеристику, яку відзначає особливості 

правового статусу приватної особи, що полягає у необхідності реалізації 

наданих прав, керуючись принципом розумності [123, с. 58]. Принцип 

розумності як критерій відповідності та належності діяльності субєкта 

правовідносин є відносно новим для сучасної вітчизняної юриспруденції. 

На законодавчому рівні принцип розумності водночас із принципом 

добросовісності та справедливості був запроваджений із прийняттям 16 січня 

2003 року Цивільного кодексу України, що набув чинності 1 січня 2004 року 

[492]. Попри наявність нормативного закріплення таких принципів, як 

добросовісність, розумність, справедливість, офіційне їх тлумачення на 

законодавчому рівні поки що не відбулося. Принципи добросовісності, 

розумності та справедливості є взаємопов’язаними категоріями, яка взаємо 

обумовлює одна одну [25, с. 89].  

Розумність як змістовна характеристика діяльності людини відображує 

її здатність мислити та приймати осмислені, а не інстинктивні рішення [123, 

с. 58]. В.І. Ємельянов відзначає, що середньостатистична людина є 

наділеною достатнім рівнем розумового розвитку, що є необхідним для 

належної реалізації наданих їй суб’єктивних прав та виконання юридичних 

обов’язків [112, с. 12]. Однак такий принцип має бути застосований і до 
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здійснення характеристики діяльності юридичних осіб, відтак розумність є 

універсальним принципом, що має співвідноситься як до фізичних осіб, так і 

до організацій, підприємств та установ. Найчастіше критерій «розумності» 

застосовується до визначення правомірності застосування строків 

врегулювання індивідуальних правовідносин. Наприклад, у справі 

№800/530/17 Великою Палатою Верховного суду було ухвалено постанову 

від 27 листопада 2018 року [439], де було зазначено, що адміністративний 

спір має бути розглянутий у розумні строки, з дотриманням справедливості 

та публічності (ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод (1950 року) [180]). Відповідно до п. 11 ч.1 ст. 3 КАС України 

встановлюється, що розумним строком є «найкоротший строк розгляду і 

вирішення адміністративної справи, достатній для надання своєчасного (без 

невиправданих зволікань) судового захисту порушених прав, свобод та 

інтересів у публічно-правових відносинах» [161]. 

Позаяк принцип розумності відноситься до оціночних категорій 

правозастосування, що вимагає врахування складної сукупності об’єктивних 

та суб’єктивних факторів для визначення належності діяльності 

уповноваженого суб’єкта [290, с. 272-273].  

Т.О. Коломоєць, досліджуючи проблематику застосування оціночних 

категорій в цілому, і зокрема, як критерію прийняття рішення в 

адміністративній справ, зазначає, що ефективність такої діяльності перебуває 

у безпосередньому зв’язку із вирішенням питання розпорошеності 

нормативно-правового регулювання, колізійності змісту законодавчих та 

підзаконних актів, низьким рівнем професійної культури та свідомості 

суб’єктів правозастосовчої діяльності. Подолання наявних проблем, 

повязаних із застосуванням оціночних категорій вченою пов’язується із 

визначенням специфіки їх застосування в межах структури проєкту Закону 

України «Про нормативно-правові акти» [169, с. 37-38]. 

Тріада зазначених принципів правового регулювання вимагає 

визначення сутності добросовісності як критерію діяльності суб’єкта. Т.В. 
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Бондар відзначає, що добросовісною є правнича засада, що передбачає 

сумлінність та чесність виконання суб’єктивних обов’язків та уникнення 

проявів зловживання наданими суб’єктивними приватними та публічними 

правами [46, с. 125]. 

Справедливість є за своєю сутністю морально-правовим імперативом, 

що полягає у необхідності дотримання засад добра, задоволення інтересів 

соціально незахищених верств населення, побудові державної політики на 

засадах соціального партнерства та підтримки. У рішенні Конституційного 

Суду України №15-рп/2004 від 02.11.2004 року зазначається, що 

справедливістю є вирішальна засада правового регулювання, що виражається 

у рівному юридичному масштабі поведінки та у пропорційності юридичної 

відповідальності вчиненому правопорушенню [391]. 

Отже, реалізація наданих приватній особі  (як фізичній особі, так і 

юридичній особі) суб’єктивних прав та виконання покладених на неї 

обов’язків має відповідати принципам добросовісності, розумності та 

справедливості.   

Таким чином, складовою правового статусу приватної особи є 

сукупність наданих їй прав, належності виконання обов’язків, здатності 

нести юридичну та соціальну відповідальності з дотриманням принципів 

добросовісності, розумності та справедливості. 

Права особи, що складають зміст її правового статусу розуміються 

П.М. Рабіновичем як «певні можливості людини, які необхідні для 

задоволення потреб її існування та розвитку в конкретно-історичних умовах, 

об’єктивно визначаються досягнутим рівнем розвитку суспільства і 

забезпечені обов’язками інших суб’єктів» [376, с. 12]. О.В. Петришин 

обґрунтовує, права особи є нормативними можливостями, що є необхідними 

для існування і розвитку особи, при цьому вони є невід’ємними, та їх 

реалізація повинна відповідати засадам юридичної рівності та 

загальнодоступності, корелюватися із загальновизнаними міжнародними 

стандартами захисту та охорони [119, с. 447].  
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Відповідно до положень чинної Конституції України закріплюються 

керівні засади реалізації прав та свобод людини (ст. ст. 21-24) [188]. До 

принципів здійснення прав людини відноситься необхідність дотримання 

свободи та рівності людей у їх гідності. На законодавчому рівні 

встановлюється невідчужуваність та непорушність прав і свобод людини  (ст. 

21 Конституції України) [188]. Права людини не можуть бути 

охарактеризовані як вичерпні, мають гарантуватися органами державної 

влади, що не допускає їх скасування. Реалізація вимоги забезпечення рівності 

здійснення конституційних прав і свобод людини передбачають 

недопустимість встановлення привілеїв чи обмежень за ознаками раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного 

та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними 

або іншими ознаками (ст. 24 Конституції України) [188]. 

Аналіз положень Конституції України свідчить про багатоаспектність 

та різновекторності нормативного закріплення прав та свобод людини, що є 

підтвердженням реалізації успішності євроінтеграційних процесів нашої 

держави [301, с. 68-71]. Справедливо відзначає Н. Оніщенко, що правова 

система України перебуває у стадії перетворення, в результаті чого має бути 

досягнуто оптимальне об’єднання політичної й соціальної стабільності, 

динаміки суспільних відносин, в умовах збереження цілісності суспільства, 

взаємодії приватного (особистого) та публічного (суспільного) факторів, які 

завжди перебувають у відносинах антиномії, тобто взаємопроникнення та 

внутрішньої суперечливості [269, с. 35]. 

Цікавим є підхід до розуміння сутності системи прав людини, 

обґрунтований у дослідженнях П.М. Рабіновича, який відзначає, що 

пріоритетною ознакою чинної редакції Конституції України є її гуманістична 

спрямованість. Гуманістична спрямованість положень Конституції України 

полягає у присвяченні переважної більшості її норм правам і свободам 

людини і громадянина; крім того, прогресивність положень Конституції 

України пов’язується із закріпленням ряду таких прав і свобод, які 
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попередньо жоден український конституційний акт не встановлював. 

Найголовнішою ознакою чинної редакції Конституції України є її 

відповідність існуючим міжнародним та європейським стандартам, зокрема, 

визначеними відповідно до положень Загальної декларації прав людини 1948 

року [117], Міжнародного пакту про громадянські і політичні права [244],  

Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права 1966 року 

[245], Конвенції про захист прав і основних свобод людини [180] та ін. Чинна 

редакція Конституції України закріплює не лише права та свободи людини та 

громадянина, а і систему гарантій їх охорони та захисту [377, с. 91-92]. 

Загальна декларація прав людини стала основою для подальшої 

розробки низки міжнародних правових актів у галузі прав і свобод людини: 

Міжнародних пактів про права людини (1966 р.); Європейської конвенції про 

захист прав людини та основних свобод (1950 р.) та ін. 

Відповідно до положень Міжнародного пакта про економічні, соціальні 

та культурні права визначаються право людини на працю (ст. 6), права 

кожного на сприятливі і справедливі умови праці (ст. 7), право на соціальне 

забезпечення, включаючи соціальне страхування (ст. 9), право кожного на 

гідний рівень життя (ст. 11), освіту (ст. 13) та ін., при цьому акцентується 

увага робиться серйозне попередження про те, що жодне його положення не 

може трактуватися так, ніби якась група чи якась особа має право зайнятися 

будь-якою діяльністю або чинити будь-які дії, спрямовані на знищення будь-

яких прав чи свобод [245]. 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, схвалений 

Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966р., містить широкий перелік 

основних прав і свобод, які повинні бути надані кожною державою-

учасницею всім особам, «які перебувають у межах її території та під її 

юрисдикцією», без будь-якої різниці щодо раси, кольору шкіри, статі тощо 

(п. 1 ст. 2) [244]. 

Права, закріплені у міжнародних пактах [245; 244] мають характер «jus 

cogens», тобто незаперечних прав, що відзначає необхідність їх дотримання  
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всіма державами світу незалежно від того, чи є вони учасниками таких 

міжнародних нормативно-правових актів. 

Подальший розвиток міжнародного законодавства призвів до 

вироблення ряду конвенцій, задачею яких стала деталізація положень 

Загальної декларації прав людини 1948 року [117, с. 5], Міжнародного пакту 

про громадянські і політичні права [244],  Міжнародного пакту про 

економічні, соціальні і культурні права 1966 року [245].  Такими актами 

стали Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації проти жінок (1981 

р.) [183], Конвенція проти тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, 

що принижують, видів поводження чи покарання (1987 р.) [184], Другий 

факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права, метою якого ставилася скасування смертної кари [102], 

тощо. Зазначені міжнародні акти закріпили права людини як найвищу 

соціальну цінність, що визначає зміст функціональної діяльності держави 

[140, c. 56-60]. 

До системи міжнародно-правових актів, які закріплюють стандарти 

забезпечення та реалізації прав людини, належать Європейська соціальна 

хартія, підписана 18 жовтня 1961 р. [569], редакцію якої було переглянуто 3 

травня 1996 р. Положення Європейської соціальної хартії визначають зміст 

таких прав людей у сфері соціального забезпечення, як право на соціальне 

забезпечення (ст. 12), а також право осіб похилого віку на соціальний захист 

(ст. 23). 5 травня 1988 р. було прийнято Додатковий протокол до 

Європейської соціальної хартії [573] та Додаток до нього. 

Отже, попри наявність нормативного закріплення прав людини у 

наукових колах спостерігається певні дискусійні обговорення визначення її 

сутності. Зокрема, І.Є. Фарбер, А.А, Лопатка, В.О. Кучинська відзначає, що 

права людини мають розумітися як її соціальні можливості володіння 

певними матеріальними та особистими немайновими благами [374, с. 13-14].  

На нормативних характеристиках наголошує у своїх дослідженнях 

О.А. Лукашової, відзначаючи необхідність гарантування механізму 
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забезпечення реалізації та захисту прав і свобод людини органами державної 

влади та місцевого самоврядування [220, с. 11-12]. Представниками 

радянської правничої науки наголошувалось на необхідності встановлення 

матеріального базису для реалізації та захисту прав і свобод людини [62, 

с. 18-21]. Натомість очевидною є необхідність відходу від такого підходу. 

Права та свободи людини мають бути забезпечені на визначеному рівні, у їх 

відповідності до існуючих міжнародних та європейських стандартів, про що 

наголошується, зокрема, у дослідженнях П.М. Рабіновича, який права 

людини розуміє як можливості, що забезпечують існування людини, її 

природне буття, при цьому такі можливості мають гарантуватися механізмом 

державої влади та місцевого самоврядування [373, с. 18-19]. Хибним є підхід, 

обгрунтований свого часу радянським вченим Л.С. Явич, який відзначав, що 

реалізація прав та свобод вимагає встановлення факту наявності у особи 

громадянства певної країни [547, с. 64]. 

Права людини охоплюють сферу її стосунків із державою, в цьому 

сенсі виявляється цікавим підхід, обгрунтований представниками науки 

міжнародного права. Так, І.Ф. Демидов відзначає, що категорія «права 

людини» має використовуватися у площині міжнародного права, тоді як 

застосування поняття «права та свободи людини і громадянина» - це 

змістовна характеристика положень актів внутрішньо національного 

законодавства України [92, c. 63-64].  

М. Панкевич обґрунтовує, що права людини розуміється як 

багатовекторне соціальне явище, до складу якого відноситься особисті, 

політичні та соціально-економічні права, вираження яких має 

обмежуватися їх нормативним закріпленням [289, с. 51]. В. Нерсесянц 

зазначає, що права людини є невід’ємним елементом будь-якої правової 

системи, є особливим засобом соціального управління [257, с. 22]. 

Доцільним є відокремлення права у суб’єктивному та об’єктивному 

розумінні. В суб’єктивному значенні права і свободи особи – це 

можливість, яка належить конкретній особі, що передбачена правовою 
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нормою, і діяння, що захищене державою [55, с. 11−12]. Обєктивним 

правом є сукупність нормативно-правових актів, що регулюють 

відповідну сферу суспільних відносин.  

В цілому позитивно оцінюючи таку концепцію, необхідно підкреслити, 

що дійсно чинне законодавство України розмежовує права, що належать 

людині, та права, що можуть бути реалізовані її  громадянами. Зокрема, 

аналіз положень чинної Конституції України свідчить про те, що більшість 

положень її другого розділу починається із формулювань, що «кожен має 

право…»,  що означає відсутність встановлення державно-політичного звязку 

у формі громадянства для їх реалізації та захисту. Водночас ряд прав та 

свобод набуваються та реалізуються лише громадянами України. 

Прикладами прав приватної особи, реалізація яких пов’язується із 

встановленням у неї громадянства України, є такі: «право знайомитися в 

органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і 

організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою 

захищеною законом таємницею» (ч. 3 ст. 32 Конституції України [188]); 

«право громадянина України в будь-який час повернутися в Україну» (ч. 2 ст. 

33 Конституції України [188]); «право на свободу об'єднання у політичні 

партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод 

та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших 

інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах 

національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення 

або захисту прав і свобод інших людей» (ч. 1 ст. 36 Конституції України 

[188]); «право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх 

трудових і соціально-економічних прав та інтересів» (ч. 3 ст. 36 Конституції 

України [188]); «право брати участь в управлінні державними справами, у 

всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними 

до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», «право 

доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого 

самоврядування» (ст. 38 Конституції України [188]); «право збиратися 
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мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про 

проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи 

місцевого самоврядування» (ст. 39 Конституції України [188]); «свобода 

літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист 

інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних 

інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної 

діяльності» (ст. 54 Конституції України [188]). Встановлені конституційні 

права громадян України кореспондуються із визначеними відносно них 

обов’язками, до яких відноситься конституційний обов’язок нести військову 

службу (ст. 65 Конституції України), подання податкової декларації про 

доходи та майно у порядку, закріпленому чинним законодавством України 

(ст. 67 Конституції України) [188].  

Варто наголосити, що інтеграційні процеси, що відбувається у світі в 

сучасних умовах, створюють умови для можливості реалізації суто 

громадянських прав особами, що мають статус іноземця. Зокрема, відповідно 

до положень чинного законодавства Французької Республіки та 

Федеративної Республіки Німеччини встановлюється можливість для 

іноземців та особам без громадянства обиратися до органів місцевого 

самоврядування [299, с. 39-42]. Поки що така практика для чинного 

законодавства України не передбачається. Зокрема, відповідно до положень 

статті 6 Закону України «Про політичні партії в Україні» [350] закріплюється 

вимога щодо реалізації особи на участь у діяльності політичної партії в 

якості її члена лише для громадян України, при цьому встановлюються 

додатково вимоги професійного цензу (не можуть бути членами політичної 

партії судді, працівники органів прокуратури, Національної поліції тощо).  

Визначення сутності прав і свобод приватної особи є можливим 

шляхом здійснення їх галузевої класифікації. За сферою реалізації 

конституційні права та свободи людини та громадянина поділяються на 

права, що реалізуються у політичній, соціальній, економічній, культурній 

сферах [490, с. 134-135]. 
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Ознаками прав особи є визначення їх як певних функціональних 

можливостей діяльності приватної особи [9, с. 8]. Саме така ознака 

суб’єктивних прав обґрунтовується у дослідженнях М. Кельмана [152, 

с. 210], C. Комарова [177, с. 183], М. Подберезького [413, с. 103], 

П. Рабіновича [378, с. 7]. Ознакою суб’єктивного права приватної особи 

розуміється як вимога особи про надання йому певних благ, що 

висуваються у її взаємовідносинах із суспільством, державою (саме такий 

підхід обґрунтовується у дослідженнях зарубіжних вчених, зокрема, у 

наукових працях К. Повела [572, с. 187], Дж. Гемфрі [565, с. 20]). 

До ознак суб’єктивних прав приватної особи відноситься їх 

невід’ємний характер (про що зазначається у наукових розробках В. 

Горшеньова [79, с. 4], О. Петришина [283, с. 13]). Цікавим є підхід, що 

обґрунтовується у дослідженнях В. Оситянського [272, с. 18], 

М. Чарстона [558, с. 36]). 

Суб’єктивне право виступає мірилом дотримання вимог соціальної 

справедливості [575, с. 49]; 

Представниками окремих соціальних наук (соціології, політології, 

філософії, антропології) обстоюються підходи до розуміння 

суб’єктивного права як: принципів, що регулюють взаємовідносини між 

людиною та державою [372, с. 17]; гарантій, спрямованих на 

забезпечення функціонування особи [427, с. 19]; як соціальний розвиток 

особи [426, с. 254]; система правил з дотримання взаємних зобов’язань і 

відповідальності людини та держави [282, с. 14]. 

Загальновизнаним є підхід до розуміння концепції становлення ідеї 

«права людини», що пов’язується із визначенням поколінь їх закріплення. До 

першого покоління прав особи відносяться особисті (громадські чи політичні 

права), систему яких становлять право на свободу думки, совісті і релігії, 

право кожного на участь у здійсненні управлінських державних справ, право 

на рівність всіх перед законом, право на життя, право на свободу та особисту 

недоторканість, право на свободу від довільного арешту, затримки чи 
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вигнання за межі країни, право на захист справедливим неупередженим 

судом. Таким чином права людини, що відносяться до першого покоління, 

передусім стосувалися прав громадян, і сутність таких прав зводилася до 

забезпечення права особи на уникнення утручань у сферу її особистого 

приватного життя з боку органів державної влади [256, с. 33-34; 295, с. 137]. 

Варто підкреслити, що визнання громадянських та політичних прав 

людини відноситься до беззаперечних позитивних результатів здійснених 

буржуазно-демократичних революцій, що відбулися у країнах Західної 

Європи. Варто наголосити, що особливу роль у нормативному закріпленні 

громадянсько-політичних прав відіграла історія держави та права 

Сполучених Штатів Америки за незалежність [265, с. 243]. Визнання 

громадянських та політичних прав людини стало ознакою реалізації ідеї 

відкритості здійснення управлінських функцій держави.  

Друге покоління прав людини склали соціально-економічні та духовно-

культурні права. Р.С. Веприцький обґрунтовує, що друге покоління прав 

людини сформувалось внаслідок боротьби народів за поліпшення рівня 

задоволення своїх економічних потреб, забезпечення права кожного на 

гідний рівень життя, що пов’язується із визнанням духовно-культурного 

положення особи [49, с. 33-34]. Однією із перших соціально-економічні 

права особи, що відносяться до другого покоління прав людини, визнала 

Федеративна Республіка Німеччина, відповідно до положень Маніфесту 

німецького кайзера 1881 р. Було закріплено нормативне закріплення єдиної 

системи соціального забезпечення у формі соціального страхування. В 

подальшому згідно із положеннями Веймарської Конституції 1919 р. Було 

закріплено нормативно-правові положення щодо забезпечення можливості 

здійснення кожною людиною права на працю з метою забезпечення 

належного рівня життя, у тому числі шляхом забезпечення права на 

соціальне страхування на випадок старості, хвороби, нещасного випадку на 

виробництві тощо [58, с. 16-17]. Конституція УРСР 1919 р. містила 

положення про визнання окремих соціально-економічних прав. Так, пунктом 
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27 Конституції УРСР 1919 р. було визнано право людини на освіту («в цілях 

забезпечення за працюючими дійсного приступу до знання – У.С.Р.Р. ставить 

своїм завданням дати робітникам і селянам повну, всебічну і даремну 

освіту»); натомість пунктом 28 зазначеної Конституції закріплено обов’язок 

кожного працювати («хто не працює, той не їсть») [191].  

Третє покоління прав особи формувалось у післявоєнні часи. 

Особливість такого покоління прав людини є їх колективний характер 

реалізації, їх здійснення передбачає об’єднання у певні соціальні спільноти. 

К. Васак до третього покоління прав людини відносить лише колективні 

права, що будуються на засадах солідарності, соціальної спільноти. Вченим 

відзначається право на розвиток, на світ, на здорове покоління, право на 

самовизначення [379]. 

Права особи мають універсальний характер, права людини є 

невід’ємними, взаємопов’язаними та взаємообумовленими можливостями 

задоволення потреб як у забезпеченні природного існування людини, так і її 

соціального буття [117].  

Обмеження у реалізації прав та свобод особи є допустимим з міркувань 

забезпечення вимог національної безпеки, вимог громадської моральності та 

моралі, суспільного порядку та задоволення загального суспільного 

благополуччя. Саме такий стандарт закріплено у Загальній Декларації прав 

людини 1948 року [118], що імплементовано, зокрема, до положень Закону 

України «Про національну безпеку України» від 21 червня 2018 року № 

2469-VIII [344]. 

До правового статусу особи, окрім прав, відносяться і законні 

охоронювані інтереси. І.А. Тітко обґрунтовує необхідність відмежування 

суб’єктивного права від законного інтересу особи, відзначаючи наявність 

відмінностей у їх правовій природі [465, с. 22]. Варто відзначити, що окремі 

вчені ототожнюють права та інтереси, розуміючи їх як прояв потреб суб’єкта  

[497, с. 10-26], що уявляється хибним. 



69 

Категорія «законний інтерес» існує у паралельній правовій площині, 

чинним законодавством України не ототожнюється із категорією 

«суб’єктивне право», однак при цьому відзначає складову правового статусу 

приватної особи. О.В. Малько та В.В. Субочев, досліджуючи категорію 

«законного інтересу», обґрунтовують доцільність її розуміння як 

«відображеної в об’єктивних нормативних актах чи такої, що свідомо 

допускається, виходячи із їх змісту, гарантованої державою юридичної 

дозволеної форми діяльності, що відображується у прагненні суб’єкта до 

оволодіння певним соціальним благом, а також за необхідних умов 

звертатися за захистом до компетентних структур – з метою задоволення 

власних інтересів, що не суперечать загальнодержавним [226, с. 73].  

Хибним уявляється підхід, обґрунтований у дослідженнях М.М. 

Параскєвова, яка відзначає, що задоволення законного інтересу не 

кореспондується до встановленого чинним законодавством обов’язку 

контрагента як учасника певних суспільних відносин  [275, с. 27].  

Вважаємо, що задоволення як законних інтересів (що, зокрема, 

співвідноситься із категорією легітимних очікувань суб’єктів правовідносин), 

так і забезпечення реалізації суб’єктивних прав визначає зміст діяльності 

органів публічного управління, є  функціональною характеристикою їх 

повноважень та компетенції.  Як зазначає О.Г. Данільян «забезпечення прав» 

розглядається у двох значеннях: по-перше, як діяльність державних органів, 

громадських організацій, посадових осіб і громадян щодо здійснення своїх 

функцій, компетенцій, обов’язків з метою створення оптимальних умов для 

неухильного виконання правових приписів та правомірної реалізації прав і 

свобод; по-друге, як підсумок такої діяльності, що виражається у фактичній 

реалізації правових приписів, прав і свобод громадян» [88, с. 89-90].  

Визнання і юридична захищеність прав і свобод людини і громадянина 

вважаються головною ознакою правової держави, саме на фундаменті прав і 

свобод людини і громадянина засновуються та функціонують інститути 

правової, демократичної, соціальної держави [119, с. 446]. 
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Права приватної особи може бути класифікована на окремі складові 

залежно від сфери їх реалізації. 

Фізичні та юридичні особи приватного права у публічно-владних 

відносинах виступають як контрагент органам публічного управління; 

іншими словами, приватну особу можна розуміти як невладну сторону 

публічно-правових відносин. Приватна особа як суб’єкт адміністративного 

права деякими науковцями трактується як фізична особа, яка відповідно до 

встановлених адміністративним законодавством норм бере участь у 

здійсненні публічного управління, реалізації функцій виконавчої влади [443, 

с. 12]. Інші адміністративісти розуміють приватну особу ширше: як фізичну 

або юридичну особу, які виступають учасниками адміністративних процедур. 

При цьому виділяють такі категорії приватних осіб: 

1) особа, яка звертається до адміністративного органу із заявою, в тому 

числі за отриманням адміністративної послуги (заявник); 

2)  особа, щодо якої приймається акт за ініціативою адміністративного 

органу, в тому числі в порядку здійснення контрольних повноважень 

(адресат); 

3) особа, яка вступає в адміністративну процедуру за власною 

ініціативою або залучається за ініціативою адміністративного органу, 

оскільки рішення у справі може вплинути на її права чи законні інтереси 

(заінтересована особа); 

4)  особа, яка звертається до адміністративного органу зі скаргою на 

рішення, дії та бездіяльність адміністративного органу (скаржник) [9, с. 43]. 

Автори підручника з адміністративного права визначають приватну 

особу як фізичну або юридичну особу, яка діє від себе особисто, неофіційно 

та не має жодних владних повноважень [15, с. 110]. 

2. Існування суб’єктивних публічних прав виключно в межах 

певного правовідношення пояснює їхню залежність від наявності або 

відсутності в кожен конкретний період часу участі суб’єкта в певних 

публічно-правових відносинах. Це відрізняє досліджувані права від 
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адміністративної правосуб’єктності, яка являє собою юридично закріплений 

правовий стан суб’єкта, що потенційно дозволяє йому вступати в 

адміністративні правовідносини як носію певних прав та обов’язків.  У свою 

чергу, обсяг та специфіка реалізації суб’єктивних прав приватної особи в 

будь-яких можливих для неї публічних відносинах визначають 

адміністративно-правовий статус суб’єкта. У такому світлі суб’єктивні 

публічні права виступають саме тим аспектом, крізь який адміністративна 

правосуб’єктність об’єктивується в адміністративно-правовий статус 

приватної особи. Ця проміжна позиція надає дослідникам можливість 

вважати суб’єктивні публічні права структурним елементом і 

правосуб’єктності, і статусу; на наш погляд, ці підходи не можна вважати 

помилковими – кожен з них розкриває свій аспект бачення суб’єктивних 

публічних прав.   

Отже, в межах подальшого дослідження вживаним буде розуміння 

приватної особи як фізичної або юридичної особи, що є невладною стороною 

публічно-правових відносин, яка бере участь у здійсненні публічного 

управління, виступає учасником адміністративних процедур або 

адміністративного процесу. 

До складових системи прав приватної особи відносяться права, що 

реалізуються нею з метою забезпечення її фізичного буття (і такими правами 

наділяються фізичні особи), а також права, що визначають її соціальне буття, 

що пов’язуються як з життєдіяльністю особистості, так і юридичних осіб 

приватного права. До підсистеми прав, що забезпечують соціальне буття 

відносяться суб’єктивні публічні права приватної особи.  
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1.3.  Суб'єктивні публічні права приватної особи як складник 

правового статусу приватної особи 

 

Для конструювання понятійної схеми суб’єктивних публічних прав 

пропонуємо як відправний момент використати юридичну конструкцію 

суб’єктивного права, запропоновану Р. Ієрингом. Учений на прикладі 

структурної моделі суб’єктивних прав розглядав загальні особливості будови 

«правових тіл», тобто юридичних понять та інститутів. «Анатомічними 

моментами», тобто складовими елементами суб’єктивного права, Р. Ієринг 

вважав суб’єкта, об’єкт, зміст, форму та дію. На думку дослідника, завдяки 

створенню й використанню юридичних конструкцій (тобто понять та 

категорій, в яких відображуються не лише зовнішні ознаки правового явища, 

а й особливості його внутрішньої будови) право як наука набуває 

системності, дозволяючи досліднику впорядковувати й збирати в єдине ціле 

розрізнені явища та прояви правової субстанції [136, с. 258]. 

Як можна було помітити при історичному аналізі становлення теорії 

суб’єктивних публічних прав, поняття суб’єктивного публічного права не 

одразу віднайшло свої гносеологічні межі та форми окреслення; це 

відбувалось, так би мовити, в руслі «теоретичної конфронтації», 

протиставлення – спочатку об’єктивному праву для відчуття межи права 

суб’єктивного, а потім і протиставлення приватного і публічного права в 

рамках суб’єктивного. 

Згідно з думкою Є.М. Черних, ознака суб’єктивності як характеристика 

права розкривається через протилежність діалектичному антитезису – праву 

в об’єктивному значенні. При цьому зовнішня очевидна «належність 

суб’єктові» як характеристика суб’єктивного права у протилежність 

безособовості права об’єктивного видається головною ознакою лише при 

поверхневому аналізі; насправді цим суб’єктність права не обмежується: 

«При глибшому осмисленні у суб’єктивному виявляється грані, що 

характеризують право як явище внутрішнього світу суб’єкта, що спирається 
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чи то на раціональне правове переконання, чи то на так зване правове 

відчуття – у протилежність об’єктивному праву, що перебуває поза психічно-

розумовою сферою особи. Тобто «суб’єктивний» відображує онтологію 

права як спосіб (модус) його існування, наданий нам як внутрішнє відчуття, 

емоція або знання, як слід поводитися відповідно до існуючого 

правопорядку» [496, с. 214-215]. 

Слід зазначити, що таке трактування суб’єктивних прав сучасним 

ученим багато в чому співзвучне розумінню цього поняття в теоріях початку 

ХХ століття – теорії волі, інтересу, психологічній теорії, які робили акцент 

саме на внутрішньо належному індивіду – емоції, волі, зацікавленості – як 

мотиваційному чиннику реалізації суб’єктивних прав. 

Стосовно ж відмежування суб’єктивного публічного права від 

суб’єктивного приватного можемо зазначити, що головними їх 

відмінностями в науковій літературі названо такі: по-перше, об’єкти 

суб’єктивних публічних прав, як правило, нематеріальної природи, тоді як 

об’єкти суб’єктивних приватних прав можуть бути матеріальними та 

нематеріальними, але завжди матимуть визначену майнову цінність.  По-

друге, стороною правовідносин, в яких реалізуються суб’єктивні публічні 

права, має бути наділений адміністративною владою учасник, тоді як 

учасники відносин навколо суб’єктивних приватних прав – фізичні та 

юридичні особи [419, с. 111]. Нарешті, це можливість особи – суб’єкта права 

вимагати певної поведінки у випадку приватноправових відносин – від іншої 

фізичної або юридичної особи, а у випадку публічних – від органів публічної 

адміністрації, інших підприємств, установ, організацій незалежно від форм 

власності, які виконують публічні функції. При чому обов’язок органів 

публічної адміністрації та інших суб'єктів адміністративного права щодо 

задоволення інтересу особи встановлений та гарантований державою та 

захищений державним примусом, у тому числі адміністративним, а це не 

характерно для суб’єктивних приватних прав. Так, надаючи суб’єктивні 

приватні права, держава обмежує своє втручання у приватну сферу 
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встановленням міри дозволеної поведінки суб’єкта права, а встановлюючи 

суб’єктивні публічні права – наділяє суб’єкта права додатковою правовою 

можливістю у певному порядку вимагати від органів влади активних дій 

[231, с. 69]. 

Тут заслуговує на увагу ще один теоретично важливий момент: чи є 

суб’єктивне публічне право атрибутом виключно приватної особи як 

учасника публічно-правових відносин без владних повноважень – або ж 

сторона, що має владні повноваження, також може виступати носієм 

суб’єктивних публічних прав? 

У науковій літературі зустрічаємо полярно різні думки з приводу цього 

питання. Так, приміром, О. Б. Зеленцов уточнює, що в дореволюційній 

правовій думці виділяли суб’єктивні публічні права свободи, під якими 

малися на увазі саме права приватних осіб, та суб’єктивні публічні права 

влади – права, якими наділені держава та її органи стосовно приватних осіб. 

Особливістю суб’єктивних прав влади виступало те, що вони неминуче 

супроводжувалися обов’язком їх здійснення: ці права не надавалися органам 

влади у вільне розпорядження, а підлягали обов’язковому здійсненню, 

містили в собі цей обов’язок здійснення. Щоправда, О. Б. Зеленцов не 

стверджує прямо, що подібний розподіл суб’єктивних публічних прав 

залишається актуальним і сьогодні, однак ухильна ремарка дослідника «не 

втратив свого науково-практичного значення» дозволяє припустити, що він 

вважає можливим існування суб’єктивних публічних прав і в органів 

публічної влади [129, с. 39-40]. 

В. О. Федосенко, навпаки, прямо заявляє про існування двох видів 

суб’єктивних публічних прав: «права, зумовлені загальним правовим 

статусом індивідів» та «права, зумовлені спеціальним правовим статусом 

осіб, що обіймають посади  державної або муніципальної служби». Серед 

останніх дослідник називає право на оплату праці та інші виплати; право на 

відпочинок; право на медичне страхування тощо [474]. Іншими словами, 
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дослідник стверджує про існування суб’єктивних публічних прав приватної 

особи – і суб’єктивних публічних прав службової особи.  

Не всі дослідники погоджуються з таким підходом, адже, на думку 

деяких учених, тут ідеться зовсім не про суб’єктивні права у публічній сфері, 

а про права особи у сфері службово-трудових відносин; те, що ці трудові 

відносини реалізуються у сфері публічної служби, не робить їх автоматично 

публічно-правовими відносинами. З цим твердженням складно абсолютно 

погодитися; з одного боку, питання публічної служби беззаперечно, на наше 

переконання, є частиною кола публічно-правових відносин; з іншого – 

питання «Чи є сенс у виокремленні суб’єктивних публічних прав службової 

особи?» залишається відкритим і таким, що сьогодні в адміністративно-

правовій науці не знайшло однозначної відповіді.  

Ще далі спрямовуються умовиводи Г. М. Ланової, на думку якої 

державна влада розуміється як складний комплекс суб’єктивних публічних 

прав, що реалізуються в особливого роду правовідносинах. При цьому якщо 

владний суб’єкт бажає скористатися своїми правами, то в процесі реалізації 

не може вийти за межі своїх правомочностей: будучи уповноваженою 

стороною правовідношення, він вільно обирає, здійснювати чи не 

здійснювати дії, спрямовані на реалізацію його прав, лише настільки, 

наскільки вони знаходяться в рамках дозволеного об’єктивним правом [212, 

с. 32]. 

На нашу думку, в такому трактуванні суб’єктивні публічні права 

органів влади мало чим відрізняються від обов’язків цих органів. Подібної 

позиції додержується й Е. В. Талапіна, називаючи вищезазначені спроби 

наділити суб’єктів влади суб’єктивними публічними правами «небезпечною 

тенденцією» в адміністративно-правовому теоретизуванні. Цей підхід, на 

думку авторки, повністю «приватизує» державну владу та державу, 

приписуючи їм людські якості, тоді як суб’єктом права як діячем може бути 

виключно людина. Наділення суб’єктивними публічними правами органів 

публічної влади та їх службових осіб також заслуговує на критику. Зазначені 
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права, по суті, являють собою міру та вид дозволеної поведінки, юридично 

виражені в нормативно закріплених повноваженнях, якими вказані органи та 

особи наділені для реалізації своїх функцій [454, с. 70]; а службові 

повноваження не можна вважати тотожними суб’єктивним публічним 

правам. 

Насправді, функціонування органів публічної влади та їхніх посадових 

осіб здебільшого втілюється у виконанні визначених нормативно-правовими 

приписами процедур, тобто не передбачає власного розсуду й необхідного 

для реалізації суб’єктивних публічних прав волевиявлення. Під таким кутом 

зору діяльність зазначених органів та осіб виглядає як виконання обов’язку в 

межах відповідної посадової компетенції. С. М. Хорунжий, долучаючись до 

позиції Е. В. Талапіної, справедливо уточнює, що дії публічного органа або 

особи, що виходять за межі процедур та означені власним розсудом, можуть 

бути кваліфіковані як зловживання повноваженнями, а не вважатимуться 

проявом суб’єктивних публічних прав. На підставі зазначеного вчений 

робить висновок про недостатню обґрунтованість тези про наявність 

суб’єктивних публічних прав у владної сторони публічно-правових відносин 

[487, с. 13]. 

Цілком поділяють думку щодо недоцільності сполучати суб’єктивні 

публічні права та правовий статус суб’єктів публічної влади українські 

дослідники В. В. Галунько, П. В. Діхтієвський, О. В. Кузьменко; на їхню 

думку, словосполучення «суб’єктивні публічні права приватної особи» є 

цілком тотожнім терміну «суб’єктивні права у сфері публічного управління» 

[15, с. 13], з чого випливає, що жодний вид осіб, окрім приватних, не має 

суб’єктивних публічних прав. Цієї позиції в межах нашої роботи 

дотримуватимемося  й ми. 

Таким чином, можемо стверджувати, що носієм (суб’єктом) 

суб’єктивних публічних прав може бути виключно приватна особа, тобто 

фізична або юридична особа, яка вступає у публічно-правові відносини. 
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Щодо об’єкта суб’єктивних публічних прав зазначимо таке. За словами 

М. С. Строговича, суб’єктивне право – це завжди «право на щось», на якийсь 

об’єкт, що являє собою певну цінність у матеріальному, моральному, 

політичному або іншому відношенні [451]. 

Відомо, наприклад (про це йшлося вище, при розгляді різниці між 

приватними та публічними суб’єктивними правами), що об’єктом приватного 

права можуть виступати матеріальні предмети або певні дії, що мають певну 

майнову цінність. Об’єктами публічних прав, безсумнівно, жодні матеріальні 

об’єкти бути не можуть; виходячи із розуміння суб’єктивних публічних прав 

як «міри дозволеної об’єктивним правом поведінки», об’єкт цих прав 

пропонуємо трактувати як окрему дію – власне суб’єкта або органу публічної 

влади. 

Т.О. Мацелик, наприклад, наводить такі варіанти об’єктів суб’єктивних 

публічних прав: об’єкт права на послуги держави – дія органів держави, 

об’єкт права на невтручання в політичні права – власні дії суб’єкта [230, с. 

48]. Зі свого боку, хочемо узагальнити наше уявлення про об’єкт 

суб’єктивних публічних прав у такий спосіб: це водночас і дозволена 

об’єктивним правом дія особи – суб’єкта права (звернення за послугою, 

подання адміністративної скарги тощо), і передбачена об’єктивним правом 

дія органу публічної влади, якої вимагає суб’єкт публічного права. При 

цьому головною характеристикою цієї дії буде те, що її здійснення сприяє 

реалізації суб’єктом певних інтересів, що можна визнати метою 

суб’єктивного публічного права.  

Тут виникає нове проблемне поле на шляху пізнання сутності 

суб’єктивних публічних прав як правового феномена: якого роду інтерес є 

визначальним для окреслення суб’єктивного права як публічного? На 

перший погляд питання видається досить легким, адже навіть наявність 

прикметника «публічний» у найменуванні права вже ніби підказує,  яким має 

бути інтерес, що за допомогою цього права реалізується, – тобто публічним. 

Подібну думку зустрічаємо й у наукових працях; так, Т. О. Мацелик указує, 



78 

що приватні суб’єктивні права спрямовані на задоволення власних 

егоцентричних інтересів особи, а публічні суб’єктивні, відповідно, – на 

задоволення соціоцентричних, тобто публічних [231, с. 68]. 

Однак термінологічні збіги в науковому дослідженні не мають 

виступати підставою для прямих ототожнень та остаточних висновків, тому 

дозволимо собі глибше зануритися в це питання, традиційно звернувшись до 

порівняння визначень публічних та приватних інтересів.  

Дослідження сутності та особливостей реалізації публічного та 

приватного інтересу, як встановлюють Р.С. Мельник та В.М. Бевзенко, 

дозволяє обгрунтувати положення, що «інтерес, який має будь-яка особа на 

безумовній основі» є публічним; публічний інтерес – це поєднання інтересів 

членів суспільства, потреб, що мають важливе значення для кожної особи 

[233, с. 36].  

Порушення тематики кореляційних зв’язків між приватним та 

публічним інтересами у пострадянські часи відбулося у наукових розробках 

Ю.О. Тихомирова, який визначав публічний інтерес як сукупність особистих 

та групових (спільних) інтересів, що при цьому є їх певним узагальненням. 

На думку Ю.О. Тихомирова, публічні інтереси  є тотожними суспільним 

інтересам, однак при цьому вони є безумовною гарантією задоволення 

особистих (приватних) інтересів [463, с. 54-55]. 

Легко помітити, що у наведених визначеннях публічні та приватні 

інтереси виступають не полярними один до іншого, а тісно пов’язаними 

правовими феноменами; інтереси приватні виглядають структурними 

елементами інтересу публічного.  

Для уточнення звернемося до законодавчих конструкцій 

досліджуваних категорій. Так, сутність «приватних інтересів» розкриває 

Закон України «Про запобігання корупції» стосовно діяльності службових 

осіб; у Законі приватні інтереси описані як будь-які майнові чи немайнові 

інтереси особи, у тому числі зумовлені особистими, сімейними, дружніми чи 

іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у 
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тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в 

громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях [326].  Для 

нашого дослідження визначальним дефінієнсом виступатиме 

словосполучення «майнові чи немайнові інтереси особи», що ми й залишимо 

як робоче розуміння інтересів приватних.   

Натомість законодавче визначення публічного інтересу в українському 

адміністративному просторі досі відсутнє; законодавець зазвичай оперує 

іншими більш-менш близькими до нього поняттями. Наприклад, Кодекс 

адміністративного судочинства України використовує термін «суспільні 

інтереси»: ч. 5 ст. 328 КАС України саме так визначає один із критеріїв, що 

встановлюють винятки, за умови наявності яких у касаційному розгляді 

адміністративної справи не може бути відмовлено [160].  Поняття «державні 

інтереси» зустрічаємо в Законі України «Про прокуратуру», де вони 

пояснюються як підстава для звернення прокурора до суду з позовом [352].   

При цьому і суспільство, і держава, як то логічно уявляється, є носіями не 

приватних, а саме публічних як суми приватних інтересів; однак чи можна 

використовувати ці поняття як синонімічні, законодавець не пояснює. 

Варто наголосити, що в умовах нормативної невизначеної категорії 

«пубілчний інтерес» флагман правозастосування є результати судової 

практики. Необхідно звернути увагу до положень постанови Великої Палати 

Верховного Суду України від 13 лютого 2019 р. у справі № 810/2763/17, де 

закріплюється розуміння публічного інтересу як «важливі для значної 

кількості фізичних і юридичних осіб потреби, які, відповідно до законодавчо 

встановленої компетенції, забезпечуються суб'єктами публічної 

адміністрації. Тобто публічний інтерес є не чим іншим, як певною 

сукупністю приватних інтересів» [435].   На підставі цього визначення 

Великою Палатою Верховного Суду було встановлено наявність у діях 

органу публічної адміністрації ціллі захисту публічного інтересу певного 

соціальної спільноти, що виявлявся у неприпустимості порушення норм 

чинного законодавства при здійсненні будівельної діяльності, що могло 
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спричинити негативний  вплив на безпеку цивільної авіації, створюючи 

загрозу життю і здоров’ю невизначеного кола людей. Цей приклад доводить 

практичну значущість категорії публічного інтересу при судовому розгляді 

адміністративних справ. У світлі ж нашої наукової розвідки важливо, що 

публічний інтерес визначено як «сукупність приватних інтересів». 

Досліджуючи співвідношення та складний зв’язок публічних і 

приватних інтересів, В. А. Селіванов наголошує, що загальне благо, якщо 

його розуміти як юридично кваліфіковані публічні інтереси суспільства 

(тобто публічні інтереси забезпечуються державною волею), необхідно 

розглядати насамперед як загальну умову реалізації приватних інтересів, 

мети прагнень окремих індивідів, а не заперечувати їх на догоду інтересам 

публічним і тим більше державним, підмінюючи до того ж ними публічні 

інтереси суспільства [408, с. 22].   

Виходячи із зазначеного, можемо підбити певні підсумки. Суб’єктивні 

публічні права під таким кутом зору виглядають як можливості реалізації 

індивідуальних інтересів приватної особи, які є індивідуальним 

відображенням публічного інтересу. Іншими словами, відомо, що всі існуючі 

в суспільстві інтереси є інтересами особистими, приватними, але вони мають 

різний ступінь спільності залежно від ступеня відповідності їх аналогічним 

інтересам більшості. Інтерес, який відображає потреби більшості індивідів у 

соціумі, є різновидом інтересу публічного [89, с. 48].  Тобто об’єктивація 

суб’єктивних публічних прав завжди пов’язана із реалізацією приватного 

інтересу особи – носія зазначених прав – і водночас із реалізацією публічного 

інтересу. При цьому в аспекті змісту приватний і публічний інтереси навіть 

не обов’язково повинні збігатися; наприклад, при реалізації суб’єктивного 

публічного права на оскарження адміністративного стягнення за порушення, 

приміром, правил паркування приватний інтерес є очевидним – повернення 

грошового стягнення до майна суб’єкта оскарження, а як публічний інтерес 

може виступати загальний постулат щодо дотримання прав людини або, 

наприклад, «правильне застосування законодавства», що, за висновком 
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ЄСПЛ у справі «Трегубенко проти України» від 2 листопада 2004 року, 

«незаперечно становить публічний інтерес» [381].   

Із зазначеного випливає, що метою здійснення суб’єктивних приватних 

прав виступає реалізація і приватного, і публічного інтересу одночасно. Для 

того щоб відобразити цей аспект у дефініції публічних прав, не вдаючись до 

тавтологій і термінологічного перевантаження, пропонуємо використовувати 

словосполучення «законні інтереси».  

Терміни «охоронюваний законом інтерес» та «законний інтерес» 

науковці вважають тотожними за змістом. Зазначені терміни досить часто 

використовуються в нормотворчості; наприклад, у Законі України «Про 

запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та 

законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення 

масштабної енергомодернізації» від 9 квітня 2015 року[327], у ст. 4 Закону 

«Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення 

азартних ігор» від 14 липня 2020 року [319].  тощо. З огляду на те, що 

правильне розуміння названих категорій є важливим для належної та повної 

реалізації прав та свобод людини і громадянина, Конституційний Суд 

України в одному із своїх рішень розтлумачив поняття «охоронюваний 

законом інтерес», під яким запропонував розуміти «прагнення до 

користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як 

зумовлений загальним змістом об’єктивного і прямо не опосередкований у 

суб’єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об’єктом 

судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення 

індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать  Конституції і 

законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, 

розумності та іншим загальноправовим засадам» [391]. 

На думку В. М. Бевзенка та Р. С. Мельника,  законними можуть бути як 

приватні, так і публічні інтереси; до того ж саме ця характеристика робить 

інтереси об’єктом юридичного захисту, покладаючи на державу в особі 

представників публічної влади обов’язки щодо дотримання і врахування цих 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/327-19?find=1&text=%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81#w1_2
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інтересів у своїй діяльності [233, с. 37]. Вважаємо, що об’єднання публічних 

та приватних інтересів під категорією «законних» не суперечить логіці 

нашого дослідження й цілком відповідає намаганню якнайточніше 

відобразити сутність суб’єктивних публічних прав через їхні характерні 

ознаки. 

Наступним кроком має бути вияснення змістових та формальних 

характеристик суб’єктивних публічних прав. Як ми встановили раніше, 

об’єктом зазначених прав виступають дії; відповідно, їхнім змістом слід 

визнати дозвіл діяти у визначений спосіб. Тобто зміст будь-якого 

суб’єктивного права полягає в тому, що воно надає суб’єкту цього права 

можливості: а) поводити себе відповідним чином (право на свої дії); 

б) вимагати відповідної поведінки від інших суб’єктів (право на чужі дії); 

в) звертатися до держави за захистом свого юридичного права [15, с. 129]. 

Тут важливо звернути увагу на другу можливість. Уточнення «право на 

чужі дії» прямо вказує, що суб’єкт публічних прав має певну владу, що 

дозволяє йому нав’язувати іншій стороні правовідносин вигідний для нього 

спосіб дії. При цьому ця можливість примушувати суб’єкта публічної влади 

діяти у певний спосіб повинна мати відповідне оформлення в об’єктивному 

праві, що й буде відображати формальний аспект суб’єктивних публічних 

прав. 

Однак тут слід зупинитися й зробити важливу ремарку. У жодному разі 

не можна ототожнювати суб’єктивне публічне право та правову норму. По-

перше – і це видається очевидним, – норма права виступає виключно формою 

суб’єктивного публічного права, яке, у свою чергу, являє собою  результат 

інтерпретації цієї правової норми. Зрозуміло, що умова наявності 

нормативно-правової регуляції певної сфери суспільного життя є 

обов’язковою для виникнення у цій сфері суб’єктивних публічних прав 

індивідів. Проте – і це по-друге, – джерелом суб’єктивного публічного права 

може бути не будь-яка правова норма, а лише та, реалізація якої тісно 

пов’язана з виникненням публічно-правового правовідношення, тобто з 
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наділенням сторін цього відношення правами та обов’язками стосовно одна 

іншої. 

Цей момент видається нам визначальним для розмежування двох 

важливих категорій суб’єктивних прав: прав людини та суб’єктивних 

публічних прав. Основні права та свободи людини і громадянина  знаходять 

правове закріплення на рівні міжнародних правових документів та 

конституційно-правовому рівні; суб’єктивні публічні права, у свою чергу, 

можуть навіть не бути прямо вказані у законодавстві як права особи; головне, 

щоб у чинному законодавстві було визначено обов’язки суб’єктів публічно-

владної діяльності щодо забезпечення цих прав [185]. 

Як зазначають дослідники, виходячи з тексту правових актів у багатьох 

випадках навіть не можна впевнено стверджувати, чи містить цей акт 

суб’єктивні публічні права. Через це виявлення правових норм, що 

затверджують суб’єктивні публічні права, може виглядати досить складною 

справою. На думку А. М. Волкова, головне, на що слід спиратися при пошуку 

зазначених норм, – це виявлення таких норм, які мають на меті сприяння 

інтересам приватної особи та підтримують їх [68].  Із цього випливає, що не 

можна говорити про суб’єктивні публічні права у разі, якщо правова норма 

закріплює за суб’єктами публічної влади адміністративний обов’язок 

слугувати виключно інтересам публічним, тому що тоді втрачається аспект 

«суб’єктивності» як індивідуального інтересу невладного суб’єкта. 

Найяскравішим прикладом правових норм, що містять суб’єктивні 

публічні права, є норми індивідуальних адміністративно-правових актів, які 

встановлюють наявність, відсутність або обсяг прав і обов’язків конкретних 

суб’єктів. За твердженнями дослідників, у правозастосовній практиці 

індивідуальні акти нерозривно пов’язані з розв’язанням питань, що 

стосуються суб’єктивних прав та обов’язків приватних осіб. Обов’язок 

органа влади видати такий акт за законом виникає в таких випадках: якщо 

суб’єктивні права та юридичні обов’язки не можуть виникнути без владних 

заходів компетентних органів; якщо констатується трансформація правового 



84 

становища суб’єктів права; якщо необхідно припинити правопорушення; 

якщо існують перешкоди у здійсненні суб’єктивних прав приватних осіб; 

якщо в разі спору встановлюється обсяг суб’єктивного права та юридичних 

обов’язків; якщо необхідно захистити або відновити порушені (відмінені)  de 

facto (de jure) права; якщо відсутнє добровільне виконання юридичних 

обов’язків суб’єктами права; якщо відповідно до приписів правової норми 

необхідно реалізувати юридичну санкцію [129, с. 9]. 

Підбиваючи проміжні підсумки проведеного аналізу доктринального 

поняття суб’єктивних публічних прав за схемою Р. Єринга, зазначимо, що 

суб’єктом досліджуваних прав виступає приватна особа, об’єктом – 

поведінка або самої особи – суб’єкта права, або суб’єкта публічної влади; 

зміст суб’єктивного права становить можливість діяти у певний спосіб, а 

форму – правова норма, реалізація якої пов’язана з виникненням публічно-

правового правовідношення; метою реалізації суб’єктивного публічного 

права виступає сприяння законним інтересам приватної особи. 

Загальне уявлення про суб’єктивні публічні права завдяки цій схемі 

скласти, безумовно, можна. Але водночас залишаються й відкриті питання: 

як суб’єктивне публічне право оформлюється у практичний інструмент, що 

слугує завданням адміністративно-правової діяльності, і яким саме завданням 

воно слугує; як впливає на реалізацію суб’єктивних публічних прав 

відсутність конкретних їхніх визначень у нормативно-правових джерелах; 

яке місце ця категорія посідає в загальному адміністративно-правовому 

доктринальному полі тощо.  

Тут слід оговорити, що загальне поняття суб’єктивного публічного 

права набуває практичного змісту лише в рамках окремої своєї моделі 

реалізації – і тут на перший план виходить останній елемент схеми Р. Єринга, 

тобто діяльнісний компонент. Маємо на увазі раніше оговорене нами 

багатоаспектне поле для об’єктивізації суб’єктивного права: по-перше, 

можливість власними діями реалізовувати свій законний інтерес у своїй 

поведінці або для цієї реалізації вимагати відповідної поведінки від інших 
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осіб; по-друге, звертатися до уповноважених органів держави у зв’язку з 

потребою захистити порушене право за допомогою заходів державного 

примусу [15, с. 129].  Такий розподіл, на нашу думку, корелює з позицією 

В. Б. Авер’янова, який обґрунтовано стверджував, що публічно-сервісна 

спрямованість адміністративного права має об’єднувати 

правозабезпечувальну  (спрямовану на забезпечення реалізації суб’єктивних 

прав) та правозахисну (спрямовану на захист і відновлення порушених 

суб’єктивних прав) функції адміністративного права [5, с. 38] 

При цьому нормативно закріплена можливість приватної особи бути 

учасником правовідносин, має бути охарактеризована як необхідний обсяг  

адміністративної правосуб’єктності, зміст якої складається із складної 

сукупності об’єктивних і суб’єктивних чинників [51, с. 7]. 

Дефініція категорії «правосуб’єктності» у національній правничій 

традиції пов’язується  ще із працями представників радянської науки. 

Зокрема, С. Н. Братусь розумів правосуб’єктність як  можливість особи бути 

носієм прав та обов’язків [71, с. 23].  Проблематика питання 

правосуб’єктності дискутувалася в радянські часи досить активно, їй 

присвячувалися конференції та семінари; наслідки однієї з них видано у 

збірнику «Правові проблеми цивільної правосуб’єктності». У зазначеній 

науковій праці пропонується визначити правосуб’єктність як нормативно 

правову можливість загального й абстрактного характеру з конкретним 

змістом: «За характером вона є відносно статичним конкретним правовим 

зв’язком між людиною та державою та абстрактним – між людиною та 

іншими особами. До її складу входять юридично опосередковані елементи – 

здатності особи: мати права й виконувати обов’язки, виникнення, змінення та 

закінчення яких пов’язано законом із діями самої особи та інших осіб, а 

також із настанням подій (правоздатність); своїми діями набувати та 

створювати для себе та інших осіб права та обов’язки (дієздатність)» [232, с. 

52].   
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Зазначене демонструє, що в проблематики правосуб’єктності є доволі 

суттєва власна історія в українському науково-правовому просторі. Серед її 

дослідників можна назвати такі відомі імена, як В. Б. Авер’янов, Ю. П. Битяк, 

І. П. Голосніченко, Л. В. Коваль, О. І. Остапенко, В. П. Пєтков, 

А. О. Селіванов тощо. Проте значна кількість досліджень не гарантує 

абсолютного вирішення питання щодо суті та складових елементів 

адміністративної правосуб’єктності. Оскільки у сфері адміністративного та 

публічного права досі немає єдиного підходу до тлумачення 

правосуб’єктності, її елементів і взаємозв’язків, нам слід звернутися до 

дослідження її теоретичних підвалин та спробувати окреслити власне 

бачення взаємозв’язку  правосуб’єктності та публічних суб’єктивних прав. 

Спробу структурувати наукові здобутки щодо правосуб’єктності 

здійснив у своїй монографії А. В. Пасічник. Науковець виділив 

функціональний та структурний підходи як головні напрями дослідження 

зазначеної тематики. При цьому за функціонального підходу 

правосуб’єктність розглядалася крізь призму суб’єкта права, юридичні якості 

якого вона об’єктивувала; за структурного, відповідно, – як сукупність 

певним чином структурованих елементів [279, с. 23]. 

Взагалі функціональне розуміння правосуб’єктності відображується у 

трактуванні її як родового зв'язку особи з правопорядком, в якому 

відбувається юридичне оформлення людини як суб’єкта права, визнання її з 

боку інших учасників правової комунікації [32, с. 23].  За висновками 

теоретиків, найчастіше правосуб’єктність у літературі визначають через 

категорію здатності, яка досить точно й повно відображує специфіку змісту 

правосуб’єктності. Саме у здатності відбито особливості соціальних 

властивостей суб’єкта права (волездатність, дієздатність тощо), як і міру 

гарантованих можливостей, закріплених за ним законом (приміром, 

повинність) [137].  Саме правосуб’єктність, таким чином, визначає, чи здатна 

конкретна приватна особа виступати суб’єктом конкретних правовідносин – 

у нашому випадку адміністративних. 
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Звичайно, зазначене жодним чином не означає, що бути суб’єктом 

права (тобто мати правосуб’єктність) можуть виключно фізичні особи; 

юридичні особи, а також органи публічної влади також характеризуються 

правосуб’єктністю. При цьому, що закономірно, у кожному випадку 

правосуб’єктність буде мати свою специфіку; саме зміст правосуб’єктності 

визначає особливості суб’єкта як учасника адміністративних правовідносин. 

Проголошення Концепції адміністративної реформи [335], 

підписання Угоди про Асоціацію України з Європейським Союзом [467] 

означило новий вектор побудови взаємовідносин людини та держави, що 

має базуватися на реалізації публічно-сервісних підходів до організації 

виконавчої влади.  

Змістовна характеристика здійснення функцій державного управління, 

як зазначає Н. Р. Нижник та О. А. Машкова, обумовлюється рядом  

внутрішніх (що відзначають особливості організації діяльності органів 

управління) та зовнішніх (що забезпечують взаємодію суб’єктів владних 

повноважень) факторів, обґрунтовуються доцільністю реалізації мети 

управління, що пов’язуються із його об’єктом та завданням, специфікою 

методів впливу, матеріальними та фінансовими ресурсами, що у своїй 

складній сукупності характеризують соціально-організаційний потенціал 

досягнення балансу індивідуального та соціального інтересів [258, с. 37, 49]. 

Структурно механізм державного управління містить також організаційно-

практичні заходи та засоби, впровадження яких дозволяє органам державної 

влади забезпечувати соціальний та економічний вплив на суспільство 

[94, с. 116‒117]. 

Реалізація державного управління, на думку В. Я. Малиновського, 

вимагає дотримання принципів наукової обґрунтованості, об’єктивності, 

цілісності, узгодженості [225, с. 103].  

Як зазначає Ю.О. Легеза до вимог ефективності здійснення публічного 

управління у будь-яких сферах соціального життя відноситься доцільність 

впровадження дієвих механізмів відповідальності суб’єктів владних 
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повноважень, що має базуватися на дотриманні принципів прозорості та 

громадського обговорення прийняття управлінських рішень та актів [215, 

c. 75-80].  

Необхідно відзначити, що публічне управління на відміну від 

державного є складною сукупністю реалізації функцій державної влади, 

влади народу та регіональної (місцевої) влади [542, с. 196]. У наукових 

розробках Р. С. Мельника наголошується, що публічне управління необхідно 

віднести до форм діяльності органів виконавчої влади, що відокремлює його 

від соціально-політичної діяльності [235, с. 10]. Висновки щодо розуміння 

сутності «публічного управління», досягнуті Р.С. Мельником, 

характеризуються новаторським та прогресивним підходом, що водночас не 

виключає їх дискусійності, зокрема, в аспекті доцільності віднесення 

доцільності віднесення до механізму публічного управління органів 

законодавчої діяльності (зокрема, Верховна Рада України як суб’єкт 

забезпечення доступу до публічної інформації; органів судової влади як 

суб’єкт, уповноважений на забезпечення доступу до судових рішень тощо) 

[235, с. 11]. 

Д.В. Журавльов, досліджуючи механізм функціонування органів 

виконавчої влади, визначає такі критерії його ефективності, як: «дієвість 

виконання поставлених завдань;  належний рівень нормативно-правового 

забезпечення; достатність фінансування; модернізація організаційної 

структури; стабільність політичної системи; професійний рівень кадрового 

забезпечення; стимулювання підвищення рівня професіоналізму службовців; 

взаємозв’язок органів державної влади із іншими суб’єктами публічного 

управління» [114, c. 77]. Створення прозорої системи публічного управління 

з реальним забезпеченням участі громадськості у здійсненні його функцій, 

визначення критеріїв добори на посади публічної служби, запровадження 

ефективних функцій фінансового контролю діяльності суб’єктів владних 

повноважень відноситься Д.В. Журавльов до основних напрямів підвищення 
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ефективності забезпечення прав та свобод людини як найвищої соціальної 

цінності [115, с. 5-7].  

Стабільність та ефективність здійснення функцій публічного 

управління залежить, як зазначає В.Я. Лазур, від належності врахування 

прав та інтересів підвладних суб’єктів [211, с. 46-47]. Такий підхід 

корелюється із науковою позицією І.О. Письменного [286, с. 35-42]. При 

цьому вченим розуміється, щ сутність проблеми здійснення публічного 

управління пов’язується із визначенням його  сили, потенціалу, цінностей 

та цільових орієнтацій. 

Отже, суб’єктивні публічні права приватної особи є складовою 

загального правового статусу особи, від ефективності здійснення яких 

залежить потенціал реалізації функцій публічного управління. Розуміння 

категорії «правовий статус» (від лат. «status» − стан, положення) у 

вітчизняній юридичній науці є доволі широким. Загальновживаним є 

визначення правового статусу як певного правового стану суб’єкта, що 

структурно містить у собі його права і обов’язки [458, с. 231].  

В.Я. Лазур зазначає, що правовий статус особи відзначає 

потенційну допустиму форму та вид її діяльності, а вже категорією 

правове положення відзначається ефективність реалізації наданих їй прав, 

а також досягнення цілей виконання покладених на неї обов’язків у сфері 

публічного управління [211, с. 128-129]. 

 Суб’єктивні публічні права приватної особи як складова її 

правового статусу є фіксацією взаємовідносин між державою та особою 

[369, с. 225]. 

Зміст правового статусу більшість представників 

загальнотеоретичної правничої науки визначають як сукупність основних 

суб’єктивних прав та обов’язків, що належать громадянину і визначають 

його найбільш загальне правове відношення з державою [211, с. 128-129]. 

При цьому правовий статус не є універсальною категорією; 

доцільним є виокремлення  правового статусу громадянина України, 
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правового статусу іноземця, правового статусу особи без громадянства; 

правового статусу публічного службовця; правового статусу юридичної 

особи-резидента України тощо. Таким чином, доцільним та 

загальновживаним є виділення загального та спеціального правового 

статусу приватної особи, що визначають статику суспільних 

правовідносин, які за умови їх реалізації трансформуються у правове 

положення суб’єкта, набуваючи ознак динамічності соціальних 

взаємозв’язків. 

Отже, на підставі аналізу нормативних джерел та концептуальних 

підходів до досліджуваної проблематики можна сформулювати 

визначення прав і свобод громадян, що реалізуються у публічному 

управлінні як їх можливості реалізації своїх вимог щодо надання певних, 

гарантованих Конституцією і законами України благ з  боку органів 

державного управління та місцевого самоврядування.  

Таким чином, суб'єктивні публічні права приватної особи як складова 

правового статусу приватної особи розуміються як нормативно закріплені та 

гарантовані державою міра та можливість поведінки (діяльності) особи, 

спрямована на забезпечення ефективності впровадження принципів 

здійснення публічного управління, керуючись концепцією «good 

governance».  

Вимогами правомірності реалізації суб’єктивних публічних прав 

приватної особи є: їх нормативне закріплення; наявність адміністративної 

правосуб´єктності; спрямування на задоволення публічного інтересу; 

наявність системи гарантій забезпечення їх захисту у разі створення умов для 

порушення чи виникнення загрози їх порушення. 
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Висновки до розділу 1: 

 

1. Розвиток суб’єктивних публічних прав, виникнення такої концепції 

як концепції забезпечення участі особи у здійсненні управління державою 

свої окремі прояви, починаючи із XVI-XVII ст.ст.. До найбільш ранніх 

проявів реалізації суб’єктивних публічних прав віднесено статті гетьмана 

Запорізького війська Богдана Хмельницького 1654 року. 

Активізація процесів розвитку концепції «суб’єктивних публічних прав 

приватної особи» відбувається у ХІХ ст. – початок ХХ ст. Особливе значення 

у визначенні сутності суб’єктивних публічних прав мають філософсько-

правові дослідження представників німецької правничої науки. 

Проблематика суб’єктивних, у тому числі суб’єктивних публічних прав була 

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

Б. Віндшайд, К. Гербер, Г. Еллінек, Р. Єринг, Г. Дернбург, JI. Дюгі, І. Колер, 

Г. Мейєр, О. Мейєр, К. Лемайєр, Д. Майорана, С. Романо, Й. Ульбрих, 

Ю. Панейко, Ф. Регельсбергер,тощо, які визначили  теоретико-методологічні 

засади для її подальшого теоретичного розвитку. 

Встановлено, що одним із перших права приватної особи у відносинах 

із державою було досліджено у науковій праці Карл фон Гербер у роботі 

«Публічні права», здійсненої у другій половині ХІХ століття.  

Визначено такі теорії походження суб’єктивних публічних прав 

приватної особи, як: теорія інтересу (в основу якої покладено розуміння 

суб’єктивного права як потреби (її засновником став Рудольф фон Ієринг, 

Карл Лемайєр, Богдан Кістяківський)); теорія волі (за якою суб’єктивній 

публічні права реалізуються за наявністю державної волі на їх надання 

(обґрунтовувалась у дослідженнях Генриха Дернбурга, Карла фон Гербера, 

Георга Гегеля); змішана теорія волі та інтерес (суб’єктивні публічні права 

виникають внаслідок реалізації потреби населення у безпосередній участі у 

здійсненні державного управління, при цьому їх нормативне закріплення 

залежить від волі держави; саме така теорія була підтримана у дослідженнях 
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Едмунда Бернацика, Георга Еллінека, Фердинанда Регельсбергера); теорія 

юридичної фікції (за якою суб’єктивній публічні права є явищем, яке не 

існує, нормативного закріплення при цьому вимагають лише суб’єктивній 

публічні обов’язки – її прихильником був Леон Дюгі); нормативна теорія 

(основою якої було визначено необхідність відмежування об’єктивного та 

суб’єктивного права (її засновником був Ганс Кельзен)); концепція 

правничого порядку (реалізація суб’єктивних прав визначалась як імператив 

діяльності органів держави (обґрунтовувалась у дослідженнях Т.Тгона)); 

психологічна теорія (сутність якої зводиться до розуміння виникнення 

суб’єктивного публічного права як прояву внутрішнього волі особи) 

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

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

публічних прав приватної особи відзначався домінуванням об’єктивного 

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

Встановлено, що відродження концепції суб’єктивних публічних прав 

приватної особи пов’язується із проголошенням незалежності України в 

цілому, і зокрема у зв’язку із розробкою та прийняттям Концепції 

адміністративної реформи, де визначено домінування ідеї запровадження 

публічно-сервісного спрямування функціонування органів державної влади 

та місцевого самоврядування. У наукових розробках В.М. Бевзенка, 

Т.О. Мацелик, К. М. Васьківської, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, А.Т. 

Комзюка, О.М. Пасенюка, О. Ю. Синявської обґрунтовано доцільність 

розуміння суб’єктивних публічних прав приватної особи як складової 

системи здійснення управлінських функцій держави. 

Визначено, що наявні наукові праці, здійснені у вітчизняній юридичній 

науці категорії «суб’єктивних публічних прав приватної особи», 

характеризуються фрагментарністю, що дозволяє зробити висновок про 

відсутність її доктринального  розуміння. 

Обґрунтовано необхідність окремого доктринального дослідження 

поняття «суб’єктивні публічні права приватної особи» з метою правильного 
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розуміння цього правового явища, визначення його співвідношення з 

приватними особистими  немайновими та майновими правами, пошуку 

оптимального балансу між публічними й приватними інтересами для 

формулювання конкретних пропозицій щодо вдосконалення чинного 

адміністративного законодавства та юридичної практики, а також 

формування новаційного адміністративного законодавства й розвитку науки 

адміністративного права. 

2. Обґрунтовано необхідність  дослідження категоріального ряду 

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

Визначено, що функціонування приватної особи є можливим лише за 

умови задоволення потреб, що забезпечує її природне існування (права на 

життя, права на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров'ю, права 

на охорону здоров’я, права на медичну допомогу, права на свободу та 

особисту недоторканість, права на сім’ю, права на безпечне для життя та 

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

Визначено критерії співвідношення категорій «правове положення 

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

доцільність розуміння категорії «правове положення» як сукупність таких 

елементів: принципи функціонування приватної особи у політико-правовій 

системі держави; приналежність приватної особи до громадянства визначеної 

держави чи встановлення резиденства юридичної особи; правовий статус 

приватної особи, до складу якого відноситься права, свободи та інтереси; 

суб’єктивні приватні обов’язки; юридичні гарантії, що є розгорнутою 

системою економічних, політичних, соціальних та культурно-духовних 

відносин. 

Зроблено висновок, що правове положення приватної особи 

залежить від змісту відносин, сфери його реалізації, тоді як  правовий 

статус приватної особи встановлюється на законодавчому рівні та має 

розглядатися як відносно незмінна категорія.  
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Визначено, що реалізація наданих приватній особі  суб’єктивних 

публічних прав та виконання покладених на неї суб’єктивних публічних 

обов’язків має відповідати принципам добросовісності, розумності та 

справедливості.   

З’ясовано, що правовий статус приватної особи є закріпленим на рівні 

міжнародних та національних нормативно-правових стандартів, до яких 

відносяться положення  Конституції України, Загальної декларації прав 

людини 1948 року, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права,  

Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права 1966 року, 

Конвенції про захист прав і основних свобод людини та ін. Визначено, що 

права, закріплені у міжнародних пактах, мають характер «jus cogens», тобто 

незаперечних прав, що відзначає необхідність їх дотримання  всіма 

державами світу незалежно від того, чи є вони учасниками таких 

міжнародних нормативно-правових актів. 

Виділено права приватної особи, що залежать від встановлення її 

приналежності до громадянства України, до системи яких віднесено: право 

знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, 

установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або 

іншою захищеною законом таємницею; право в будь-який час повернутися в 

Україну; право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські 

організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення 

політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за 

винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки 

та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і 

свобод інших людей; право на участь у професійних спілках з метою захисту 

своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів; право брати участь 

в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих 

референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування», «право доступу до державної служби, а 

також до служби в органах місцевого самоврядування; право збиратися 
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мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про 

проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи 

місцевого самоврядування. 

Визначено ознаки прав приватної особи: функціональна можливість;   

формою волевиявлення є вимога особи про надання йому певних благ, що 

висуваються у її взаємовідносинах із суспільством, державою; їх 

невід’ємний характер; є мірилом дотримання вимог соціальної 

справедливості. 

Нормативне закріплення правового статусу приватної особи 

пов’язується із теорією «поколінь прав людини», в межах якої виділяються: 

права першого покоління (до яких віднесено особисті (громадські чи 

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

релігії, право кожного на участь у здійсненні управлінських державних 

справ, право на рівність всіх перед законом, право на життя, право на 

свободу та особисту недоторканість, право на свободу від довільного арешту, 

затримки чи вигнання за межі країни, право на захист справедливим 

неупередженим судом); права другого покоління прав людини (до системи 

яких віднесено соціально-економічні та духовно-культурні права); права 

третього покоління (до системи яких віднесено колективні права, що 

будуються на засадах солідарності, соціальної спільноти, - право на розвиток, 

на світ, на здорове покоління, право на самовизначення). 

Акцентовано, що обмеження у реалізації прав та свобод приватної 

особи є допустимим з міркувань забезпечення вимог національної безпеки, 

вимог громадської моральності та моралі, суспільного порядку та 

задоволення загального суспільного благополуччя.  

Визначено, що фізичні та юридичні особи приватного права у 

публічно-владних відносинах виступають як контрагенти органам публічного 

управління; таким чином вони є невладною стороною публічно-правових 

відносин. Виділено такі категорії приватних осіб: особа, яка звертається до 

адміністративного органу із заявою, в тому числі за отриманням 
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адміністративної послуги (заявник); особа, щодо якої приймається акт за 

ініціативою адміністративного органу, в тому числі в порядку здійснення 

контрольних повноважень (адресат); особа, яка бере участь у здійсненні 

адміністративної процедури за власною ініціативою або залучається за 

ініціативою адміністративного органу, оскільки рішення у справі може 

вплинути на її права чи законні інтереси (заінтересована особа); особа, яка 

звертається до адміністративного органу зі скаргою на рішення, дії та 

бездіяльність адміністративного органу (скаржник). 

Обґрунтовано авторський підхід до розуміння приватної особи як 

фізичної або юридичної особи, що є невладною стороною публічно-правових 

відносин, яка бере участь у здійсненні публічного управління, виступає 

учасником адміністративно-процедурної діяльності або адміністративно-

процесуальної діяльності. 

До складових системи прав приватної особи віднесено права, що 

реалізуються нею з метою забезпечення її фізичного буття (і такими правами 

наділяються фізичні особи), а також права, що визначають її соціальне буття, 

що пов’язуються як з життєдіяльністю людини, так і юридичних осіб 

приватного права. До підсистеми прав, що забезпечують соціальне буття 

віднесено суб’єктивні публічні права приватної особи. 

3.  Визначено, що особливістю реалізації адміністративно-правового 

статусу приватної особи, що обумовлюється специфікою публічно -

управлінських відносин, є участь у них субєкта владних повноважень. 

Визначено допустимість виникнення публічно-управлінських відносин 

між двома приватними особами за умови здійснення однією із владних 

повноважень, наприклад, у разі забезпечення доступу до інформації про 

стан використання природних ресурсів природокористувачем відносно 

обєктів, якими він володіє на законних підставах.   

Нормативне закріплення суб’єктивних публічних прав приватної особи 

відбувається шляхом видання індивідуальних адміністративних актів, 

нормативних актів, актів-планів, актів-дій.  
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 Обґрунтовано, що об’єктами суб’єктивних публічних прав є немайнові 

об’єкти (наприклад, публічні чи адміністративні послуги), натомість 

об’єктами суб’єктивних приватних прав можуть бути майнові та 

нематеріальні, які можуть бути мати грошову оцінку.  Визначено, що 

стороною правовідносин, в яких реалізуються суб’єктивні публічні права, є 

особа, наділена адміністративною владою, тоді як учасниками відносин, 

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

та юридичні особи. Встановлено, що змістом правовідносин, пов’язаних із 

реалізацією та захистом суб’єктивних публічних прав є право вимоги, 

адресованої адміністративному органу, тоді як зобов’язаною особою у 

приватноправових відносин є будь-яка фізична або юридична особа.  

Обґрунтовано, що особливістю реалізації адміністративно -

правового статусу приватної особи, що обумовлюється специфікою 

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

повноважень. З’ясовано, що виникнення публічно-управлінських 

відносин між двома приватними особами є допустимим за умови 

здійснення однією із владних повноважень, наприклад, у разі 

забезпечення доступу до інформації про стан використання природних 

ресурсів природокористувачем відносно об’єктів, якими він володіє на 

законних підставах.  До особливостей публічно-управлінських відносин 

віднесено необхідність створення спеціальної дієвої системи 

юрисдикційних та неюрисдикційних засобів захисту суб’єктивних 

публічних прав приватної особи. При цьому ознакою владно-

управлінських відносин визначено те, що реалізація суб’єктивних 

публічних прав приватної особи може пов’язуватися не з забезпеченням 

особистого права, а і в цілому із забезпеченням публічного інтересу 

(наприклад, право на звернення з приводу оскарження незаконних 

адміністративно-правових актів або дій посадових осіб використовується 

громадянами не тільки тоді, коли порушені їх особисті інтереси, але і 

тоді, коли порушуються інтереси інших осіб, інтереси держави).  
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Акцентовано, що визначення суб’єктивного права за своєю 

логічною структурою і смисловим змістом вимагає посилання на той 

зовнішній предмет, стосовно якого об’єктивним правом встановлено 

відповідну юридичну можливість, що визначає його зміст.  

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

складова правового статусу приватної особи розуміються як нормативно 

закріплені та гарантовані державою міра та можливість поведінки 

(діяльності) особи, спрямована на забезпечення ефективності впровадження 

принципів здійснення публічного управління, керуючись концепцією «good 

governance».  

Наголошено, що вимогами правомірності реалізації суб’єктивних 

публічних прав приватної особи є: їх нормативне закріплення; наявність 

адміністративної правосуб´єктності; спрямування на задоволення публічного 

інтересу; наявність системи гарантій забезпечення їх захисту у разі створення 

умов для порушення чи виникнення загрози їх порушення.   

Окремі теоретико-методологічні й практичні проблеми розділу 

висвітлено в авторських наукових працях [522, с. 104-109; 511, с. 205-211; 515, 

с. 73-78; 523, с. 164-166; 518, с. 70-74; 520, с. 60-64; 499, с. 53-55; 517, с. 89-91; 

516, с. 378-380]. 
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РОЗДІЛ 2. СУБ'ЄКТИВНІ ПУБЛІЧНІ ПРАВА ПРИВАТНОЇ 

ОСОБИ ЯК СКЛАДНИК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

СТАТУСУ ПРИВАТНОЇ ОСОБИ 

 

2.1 Поняття, сутність  суб'єктивних публічних прав приватної 

особи як складової частини її адміністративно-правового статусу  

  

Адміністративно-правовий статус учасників суспільних відносин 

відзначається низкою специфічних умов, що характеризується їх змістом та 

обсягом. Адміністративні правовідносини мають бути визначені як такі, що 

мають  вертикальний вектор спрямованості їх змісту, допустимості участі як 

індивідуальних, так і колективних учасників, що пов’язані між собою 

загальною метою забезпечення ефективності здійснення публічного 

управління, характеризуються відносини у сфері реалізації виконавчої влади, 

що є підставою для ствердження наявності в однієї зі сторін розпорядчих та 

організаційно-виконавчих функцій [133]. Адміністративно-правові відносини 

характеризуються специфічним суб’єктним складом, де одна із сторін завжди 

є суб’єктом владних повноважень, тоді як її контрагентом, найчастіше, 

виступає приватна особа, наділена специфічними правами, свободами та 

обов’язками, що становлять зміст її статусу, становлять обсяг її 

правоздатності, дієздатності та деліктоздатності. 

Відокремлення правосуб’єктності сторін адміністративних 

правовідносин здійснено у наукових розробках О. В. Мицкевича, що 

зазначав, що правосуб’єктність особи включає сукупність прав і обов’язків, а 

юридичних осіб – компетенцію, та пропонував розглядати правосуб’єктність 

як сукупність елементів правоздатності та дієздатності, які виникають 

одночасно [130]. 

У наукових працях ряду дослідників відображується такий зміст 

структурного змісту правосуб’єктності:  як здатність мати права й обов’язки 

(тобто ототожнення правосуб’єктності з правоздатністю); як цілісне правове 
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явище, що складається з правоздатності та дієздатності та характеризується 

як здатність мати та здійснювати права й обов’язки [232, с. 52]; як сукупність 

правоздатності, дієздатності та деліктоздатності [133, с. 101]; як сукупність 

зазначених вище здатностей та правового статусу [52, с. 3]. Подібна 

дефінітивна плутанина вимагає теоретичного прояснення змісту 

правосуб’єктності крізь призму інших загальнотеоретичних правових понять. 

Варто виокремити категорії «правосуб’єктність» та «правоздатність»; 

ряд дослідників їх ототожнюють, зокрема, такими є результати досліджень, 

досягнуті у працях С. Н. Братуся, нівелює межу між загальноправовим 

поняттям (сутністю) правосуб’єктності та його деталізацію [130].  

При цьому правоздатність у межах наукових розробок визначається як 

юридично визнаної за конкретною особою загальної можливості мати та 

набувати суб’єктивних прав й юридичних обов’язків. Враховуючи попередні 

висновки, досягнуті у визначенні сутності поняття «правосуб’єктності» як 

здатності та можливості є базисом для правозастосування. Натомість 

необхідним є наголосити на доцільності відмежування «правосуб’єктність» 

та «правоздатність». Отже, адміністративною правоздатністю наділяється 

особа із моменту народження (чи з моменту державної реєстрації юридичної 

особи), що при цьому не дозволяє визначити її повноцінним учасником 

публічно-правових відносин, тобто не наділяє особу повним обсягом 

правосуб’єктності; настання повного обсягу правосуб’єктності вимагає 

врахування вікового сенсу зокрема. Інакше кажучи для особи правоздатність 

є абстрактною передумовою, що дозволяє брати участь у здійсненні функцій 

публічного управління. Її функція зводиться лише до того, щоб позначити 

коло правосуб’єктних осіб [229, с. 91; 52, с. 14]. 

Натомість адміністративна правоздатність у поєднанні із 

адміністративною дієздатністю дозволяє зробити висновок про потенційну 

можливість не лише мати права й обов’язки, а і їх набувати та реалізовувати  

прав, виконувати покладені обов’язки та нести юридичну відповідальність. 

За вітчизняним законодавством дієздатність фізичних осіб пов’язана з 
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психічними і віковими властивостями людини і залежить від них. У повному 

обсязі адміністративна дієздатність настає з досягненням 18-річного віку. 

Частково вона виникає і по досягненні 14-річного віку – з одержанням 

паспорта, дотриманням правил паспортної системи тощо, а в деяких 

випадках може наставати й до досягнення 14-річного віку [15, с. 122]. 

Зазначені деякі випадки прямим чином стосуються такого додаткового 

аспекту правосуб’єктності, як деліктоздатність. Так само як дієздатність, 

деліктоздатність зумовлена рівнем волездатності, виникає по досягненню 

певного віку. Деліктоздатність є юридично визнаною можливістю особи бути 

притягнутою до адміністративної відповідальності за скоєне 

правопорушення, тому ця здатність притаманна, як правило, дієздатному 

суб’єкту. Через це деліктоздатністю не володіють недієздатні та 

неповнолітні. На відміну від дієздатності деліктоздатність завжди надається в 

повному обсязі та не може бути доповнена діями інших суб’єктів. Водночас 

відсутність деліктоздатності викликає відсутність у суб’єкта правоздатності в 

частині здатності до виконування певного роду обов’язків. При цьому в 

адміністративно-правових відносинах особливого типу – 

адміністративно-деліктних – деліктоздатність є підставою для реалізації 

дієздатності [536, с. 44]. 

Із зазначеного, таким чином, випливає, що  право-, діє- та 

деліктоздатність є взаємозалежними та корелюючими характеристиками 

суб’єкта права, взаємозв’язок яких створює трьохелементну структуру 

правосуб’єктності. На нашу думку, саме цей теоретичний підхід серед усіх 

згаданих нами має найвищий евристичний потенціал; однак для остаточного 

обрання такої пояснювальної моделі правосуб’єктності необхідно розглянути 

ще один підхід – де правосуб’єктність ототожнюється із правовим статусом 

або має останній елементом своєї внутрішньої структури. 

Така думка розроблялася ще в радянському правознавстві. Так, згідно з 

позицією О. В. Міцкевича, зміст правосуб’єктності є тотожним правовому 

статусу й зводиться до сукупності загальних прав і обов’язків 
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(правоздатності), а також до визначених за змістом прав і обов’язків, що 

безпосередньо випливають із дії законів. Слід зазначити, що подібні погляди 

поділяли Г. В. Мальцев та Б. В. Пхаладзе [153, с. 58]. 

З плином часу цей підхід дедалі частіше піддавався критиці. Лунали 

доводи, що, по-перше, в науковій літературі обидва терміни часто та активно 

використовуються; з огляду на недопустимість синонімічності в наукових 

категоріях та вимоги використання одного найменування для одного 

феномена в мові науки масовість визнання обох понять свідчила про їх 

сформованість для широкого загалу дослідників. По-друге, розуміння 

правосуб’єктності як сукупності право- і дієздатності, яке поділяли більшість 

вчених, явно не співпадало з трактуванням правового статусу, тому що в 

такому разі багато суб’єктів з тотожним обсягом правосуб’єктності 

наділялися б одним і тим самим правовим статусом, а це суперечить логіці й 

реальності [164, с. 61]. 

  Це виглядає справедливим і стосовно адміністративної 

правосуб’єктності та адміністративно-правового статусу. В якості прикладу 

необхідно навести міркування Ю. О. Бунєєва визначає адміністративну 

правосуб’єктність як особливе правовідношення, що дозволяє визначити 

конкретне місце і роль індивіда в суспільстві, надати публічності цілям, 

спрямуванню, змісту та формам його діяльності, встановити можливості 

самореалізації і, відповідно, характер і структуру взаємодії з державними 

органами [51, с. 19].  Із цього випливає, що правосуб’єктність не є 

аналогічною правовому статусу як становищу (місцю й ролі) суб’єкта, а 

слугує інструментом його визначення. 

У сучасній адміністративно-правовій науці класичним є підхід, 

відповідно до якого адміністративно-правовий статус особи містить: публічні 

суб’єктивні права та юридичні обов’язки; обсяг і характер правосуб’єктності; 

адміністративну відповідальність; у деяких випадках – дисциплінарну 

відповідальність посадових осіб публічної адміністрації [18, с. 148-152]. 

А.М. Подоляка, дотримуючись такого ж наукового підходу, визначає, що 
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адміністративно-правовий статус складається із прав та обов’язків, 

правозастосування та особливості юридичної відповідальності суб’єкта права 

[292, с. 107-125]. Подібною є наукова позиція А.М. Авторгова, який до 

елементів адміністративно-правового статусу особи відносить її 

правосуб’єктність, права та обов’язки, юридичну відповідальність [6, с. 10-

11]. 

В. В. Галунько, П. В. Діхтієвський, О. В. Кузьменко демонструють 

взаємозв’язок адміністративно-правового статусу та адміністративної 

правосуб’єктності в такий спосіб: у сфері публічного управління 

правосуб’єктність приватних осіб має як загальні ознаки, так і ознаки, що 

дозволяють розмежовувати цих осіб. На підставі цього адміністративну 

правосуб’єктність запропоновано диференціювати на загальну 

адміністративну правосуб’єктність індивідуальних суб’єктів 

адміністративного права та спеціальну адміністративну правосуб’єктність 

індивідуальних суб’єктів адміністративного права. Як загальну ознаку 

науковці пропонують статус громадянина, з яким пов’язаний найбільш 

розповсюджений набір прав та обов’язків; спеціальними можуть бути 

статуси із територіальною ознакою (наприклад, мешканці територій з 

особливим правовим режимом), за ознакою членства в конкретних 

адміністративних колективах (службові особи, студенти тощо), за ознакою 

наявності адміністративної опіки (безробітні, багатодітні тощо), тобто 

залежно від конкретного спеціального статусу правосуб’єктність індивіда 

доповнюється низкою спеціальних прав або обов’язків [15, с. 125]. 

Таким чином, правосуб’єктність не дорівнює правовому статусу, а 

скоріше являє собою його фундамент; за влучним виразом Є. І. Бур’янової, 

правосуб’єктність – це правовий статус «в зародку», оскільки 

правосуб’єктність містить різноманіття прав та обов’язків, якими може 

володіти конкретний індивід, у згорнутому, «ще не народженому» стані [52, 

с. 16]. Тобто і правосуб’єктність, і правовий статус прямо пов’язані із 
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сукупністю прав та обов’язків, однак ознакою першої виступає 

потенційність, а другого – актуальність їх використання. 

На підставі наведеного ми пропонуємо таке визначення 

адміністративної правосуб’єктності: це юридично закріплений правовий стан 

суб’єкта, що потенційно дозволяє йому вступати в адміністративні 

правовідносини як носію певних прав та обов’язків. При цьому, що важливо, 

безпосередньо права та обов’язки, як випливає з дефініції, не є складовими 

частинами правосуб’єктності; її елементами є правоздатність, дієздатність та 

деліктоздатність як характеристики суб’єкта, що відображують його 

можливості мати права та обов’язки. Із цього випливає, що суб’єктивні 

публічні права не є безпосередніми складовими правосуб’єктності; зв'язок 

між цими категоріями набагато складніший. 

Проте тут слід згадати, що у вітчизняній науці адміністративного права 

протягом довгого часу панувала якраз думка щодо входження суб’єктивних 

прав до складу правосуб’єктності, точніше, правоздатності як її елемента. 

Так, О. С. Іоффе, С. Н. Братусь і О. В. Міцкевич стверджували, що 

правоздатність містить у собі суб’єктивні права або суб’єктивні права 

входять у зміст правоздатності, є її «елементами». Інші вчені, навпаки, 

розмежовували поняття «правосуб’єктність», «правоздатність» і 

«суб’єктивне право» таким чином: «Суб’єктивне право – це належне певному 

суб’єктові... наявне, існуюче право... Правоздатність – необхідна умова для 

правосуб’єктності, тобто необхідна передумова суб’єктивного права» [71, с. 

23], фактично ототожнюючи правосуб’єктність із суб’єктивним правом. 

Контраргументи цій науковій позиції знаходимо в праці 

К. А. Флейшиц, яка доводить, що якщо правоздатність є визнаною законом 

абстрактною можливістю (здатністю) мати права й обов’язки, значить, вона 

має існувати до моменту виникнення відповідних прав та обов’язків. Так, 

відомо, що правоздатність громадянина виникає в момент його народження. 

Однак за загальним правилом новонароджені в момент народження жодними 

суб’єктивними правами не володіють. Відповідно, якщо вважати суб’єктивні 
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права елементом правоздатності, потрібно було б визнати, що правоздатність 

виникає і певний час існує «сама собою», без жодних елементів [478]. 

На підставі цих міркувань дослідниця пропонує вважати 

правосуб’єктність не сукупністю суб’єктивних прав як елементів 

правоздатності, не сумарним виразом всіх можливих суб’єктивних прав, 

існування яких допущено законом, а необхідною передумовою суб’єктивних 

прав та правових обов’язків. Тобто суб’єктивні права в такому аспекті 

являють собою виявлення правоздатності, її реалізацію, здійснення [478]. 

Таким чином, соціальна цінність, практична значущість правосуб’єктності 

визначається змістом суб’єктивних прав, які можуть виникати й виникають 

на її базі, слугуючи задоволенню різних інтересів фізичних та юридичних 

осіб.   

Схожі погляди висловлювали В.А. Дозорцев, Т. І. Ілларіонова, які 

вважали, що правоздатність виступає проміжним етапом у процесі 

перетворення абстрактної правосуб’єктності на суб’єктивне право; у такому 

світлі правосуб’єктність окреслюється як загальна здатність особи бути 

суб’єктом правовідносин, що складається із сукупності матеріальних і 

організаційних передумов, необхідних для виникнення конкретних 

суб’єктивних прав  [137; 130]. 

Із цього випливає, що суб’єктивні права, в тому числі суб’єктивні 

публічні права, скоріше являють собою теоретичну ланку ланцюга 

«правосуб’єктність – правовий статус», ніж є безпосереднім елементом 

правосуб’єктності.    

Спробуємо аргументувати власну позицію. Нагадаємо, що за 

результатами першого підрозділу запропоновано розуміти суб’єктивні права 

як  гарантовану державою міру можливої поведінки індивіда з метою 

задоволення законного інтересу, яка базується на нормі об’єктивного права. 

При цьому вчені акцентують увагу на визнанні соціальності суб’єктивного 

права, тобто сприйнятті його не лише як юридичного, а як соціально-

юридичного явища, оскільки суб’єктивні права – це юридичні права, що 
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містять у собі соціальні можливості, закладені у системі суспільних відносин 

і закріплені в чинному законодавстві [7, с. 1-14].  Суб’єктивне право під 

таким кутом зору являє собою єдність соціальних і юридичних ознак, що 

включають як об’єктивні аспекти (приміром, характер суспільних відносин, 

які складаються між владними та невладними учасниками публічно-правових 

відносин; державно-правове визнання певних можливостей невладного 

учасника як юридичних), так і суб’єктивні аспекти, пов’язані з 

волевиявленням учасника публічно-правових відносин. 

Якщо розглядати тріаду «адміністративна правосуб’єктність – 

суб’єктивні публічні права – адміністративно-правовий статус», можна 

помітити, що кожний наступний елемент у ній містить більше, так би 

мовити, об’єктивних ознак та, відповідно, меншу частку суб’єктивних 

аспектів. Спробуємо конкретизувати зазначене: так, перший шар – 

адміністративна правосуб’єктність – складається з відображення об’єктивно 

існуючих правових норм, що дозволяють приватній особі стати учасником 

адміністративних відносин, у вигляді суб’єктивних можливостей брати 

участь у відповідних відносинах. Наявність індивідуальних волі та інтересу 

до вступу в адміністративно-правові відносини продукує поведінку з 

ініціювання цих відносин – за умови, якщо чинною правовою системою 

зазначеній особі надано права для відповідної поведінки; ці інтеріоризовані 

індивідом права, надані об’єктивним правом, і є суб’єктивними публічними 

правами. А реалізація цих прав у вигляді вступу в конкретні адміністративно-

правові відносини супроводжується набуттям приватною особою певного 

адміністративно-правового статусу – приміром, заявника,  скаржника, 

позивача тощо. 

Таким чином, суб’єктивні публічні права, метафорично кажучи, 

являють собою своєрідний «міст» між адміністративною правосуб’єктністю 

та адміністративно-правовим статусом приватної особи. Ця проміжна позиція 

надає дослідникам можливість вважати їх структурним елементом і 

правосуб’єктності, і статусу; на наш погляд, ці підходи не можна вважати 
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помилковими – кожен з них розкриває свій аспект бачення суб’єктивних 

публічних прав. Оскільки суб’єктивні права (так само, як і обов’язки) 

існують виключно в межах певного правовідношення, їхня сукупність  

мінлива та залежить від наявності або відсутності в кожен конкретний період 

часу участі суб’єкта в певних публічно-правових відносинах. Категорія ж 

правового статусу закріплює за суб’єктом обсяг та специфіку реалізації 

суб’єктивних прав приватної особи в будь-яких можливих для неї публічних 

відносинах, тобто фіксує особливості її позиції (становища) стосовно 

держави та конкретних органів публічної влади, що певним чином дозволяє 

прогнозувати поведінку цього суб’єкта як правомірну.  

Зараз слід звернути увагу на такий аспект досліджуваної проблематики, 

як особливості адміністративної правосуб’єктності та суб’єктивних 

публічних прав конкретних приватних осіб – тобто фізичних або юридичних 

осіб як учасників публічно-правових відносин. 

Починаючи цей розгляд із фізичних осіб, слід одразу оговорити 

існування в межах цієї категорії двох особливих груп – громадян та 

негромадян (громадян іноземних держав, осіб без громадянства та біженців). 

Громадяни, як відомо, становлять найбільшу групу суб’єктів 

адміністративного права; особливість їхнього становища приватних осіб у 

публічно-правових відносинах пов’язана з тим, що в цих відносинах вони 

реалізують свої особисті, загальногромадянські права та обов’язки у сфері 

державного управління, а не права та обов’язки виконавчо-розпорядчих 

органів, громадських організацій чи посадових осіб. Поняття «громадянство» 

означає особливий правовий зв’язок між фізичною особою та державою, 

громадянином якої вона є, тобто  особливу правосуб’єктність [20, с. 153].  

Відповідно, ці фізичні особи мають вагомий перелік суб’єктивних публічних 

прав, наданих їм Конституцією та законами України, які можуть реалізувати 

як громадяни країни: бути державними службовцями та обіймати посади в 

державному апараті, бути членами політичних партій України; обирати та 
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бути обраними до державних органів влади та місцевого самоврядування; 

проходити службу у Збройних Силах України тощо. 

Тут важливо оговорити, що адміністративна правосуб’єктність 

фізичної особи – громадянина, про яку йшлося вище, за деяких обставин 

перекривається адміністративною правосуб’єктністю конкретного 

адміністративно-правового статусу, що визначається службовим становищем 

особи. Приміром, законодавство забороняє суддям, прокурорам, 

військовослужбовцям тощо засновувати політичні партії та об’єднання, 

скорочуючи тим самим перелік їхніх суб’єктивних публічних прав. Однак, 

зазначимо, у цьому разі йдеться про правосуб’єктність вже не приватної, а 

службової особи, тому ці випадки не становлять об’єкт нашої наукової 

розвідки.   

Інша правосуб’єктність та відповідний обсяг суб’єктивних публічних 

прав спостерігаються в негромадян. На відміну від громадян, 

правосуб’єктність яких виникає в момент народження, адміністративна 

правосуб’єктність негромадян настає з моменту в’їзду на територію України 

та припиняється після виїзду. Деякі обмеження суб’єктивних прав 

відбуваються вже на етапі перетину українського кордону. Так, якщо 

виходити з цілей публічного адміністрування в галузі громадянства та 

міграції, можна зазначити, що в науковій літературі переважно поширена 

думка щодо його спрямованості на забезпечення інтересів держави, зокрема, 

на попередження та подолання існуючих небезпек різного виду від підривної 

та терористичної діяльності, різних екстремістських організацій, а також 

спецслужб іноземних держав, протидії нелегальній міграції та іншим 

правопорушенням у цій сфері [421, с. 7].   І з цим не можна не погодитися, 

адже, дійсно, проблема глобальної злочинності сьогодні перебуває на 

порядку денному як ніколи гостро, а нелегальні мігранти стали проблемою як 

соціально-економічного, так і політичного плану в багатьох країнах світу. І 

навіть якщо сукупність іммігрантів становитимуть виключно законослухняні 

особи, що потрапляють на територію України легальним шляхом, надмірна 
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їхня кількість спроможна спричинити різного роду соціальні та економічні 

проблеми всередині країни; не випадково Закон України «Про імміграцію» 

передбачає так звану «квоту імміграції» – показник граничної кількості осіб, 

які можуть отримати дозвіл на імміграцію протягом календарного року [337; 

322]. У зв’язку із цим законодавством передбачено обмеження щодо їхнього 

пересування та вибору місця перебування в країні. Правосуб’єктність 

негромадян також передбачає, що прав бути державними службовцями або 

членами політичних партій України, обіймати посади в державному апараті, 

обирати та бути обраними до державних органів влади та місцевого 

самоврядування тощо ця категорія приватних осіб не має. 

Особливості адміністративної правосуб’єктності юридичних осіб 

розглядає у своєму дисертаційному дослідженні А. В. Пасічник. На думку 

дослідника, зазначена правосуб’єктність виникає завдяки адміністративним 

правовідносинам з приводу реєстрації юридичних осіб.  Розширення обсягу 

правосуб’єктності відбувається через отримання юридичною особою ліцензій 

та дозволів; у цих процедурах компетентний орган влади перевіряє наявність 

в юридичної особи системи органів управління та їх повноважень, процедури 

прийняття ними рішень, а також призначення відповідних службових осіб, 

що забезпечує її здатність сформувати і реалізувати власну волю – основну 

підставу набуття адміністративної правосуб’єктності. Іншими словами, на 

думку вченого, дозвільні процедури виступають процедурами перевірки 

рівня правової свідомості та волі юридичної особи, тобто її здатності 

ефективно і безпечно виконувати певний вид діяльності, яка (перевірка) 

здійснюється шляхом встановлення відповідності юридичної особи 

нормативно визначеним умовам отримання дозвільного документу [280, с. 

10-12]. Саме ця відповідність виступає ознакою можливості наділення 

конкретної юридичної особи адміністративною правосуб’єктністю. 

Таким чином, очевидним виглядає висновок про залежність обсягу та 

переліку суб’єктивних публічних прав від конкретної категорії приватних 

осіб. Взагалі, підбиваючи підсумки, зазначимо, що теоретичний абрис 
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категорії суб’єктивних публічних прав, накреслений протягом цього 

підрозділу, свідчить про багатоаспектність досліджуваного поняття. Маємо 

на увазі тісний, без перебільшення визначальний зв'язок суб’єктивних 

публічних прав з такими категоріями, як адміністративна правосуб’єктність 

та адміністративно-правовий статус приватної особи. Гносеологічна ситуація 

в цій царині ускладняється певною термінологічною невизначеністю, 

наявністю декількох підходів до розуміння зазначених феноменів у 

вітчизняній науці адміністративного права, де часто-густо одне поняття 

підмінюється другим, а також відсутністю чітких формулювань і дефініцій. 

Тому, вважаємо, розпочату тематику необхідно визнати актуальним 

вектором розвитку сучасної науки адміністративного права та процесу. 

В аспекті публічно-правових відносин можливість виявляти себе у 

поведінці та можливість вимагати необхідної поведінки від іншої сторони 

відносин, тобто органу чи службової особи публічної влади, на наш погляд, 

уособлюють напрям правозабезпечення, функція якого – забезпечення 

реалізації прав невладних суб’єктів публічного права. Відбувається ця 

реалізація зазвичай у ході розгляду індивідуальної справи органом публічної 

влади. Пропонуємо цю модель реалізації суб’єктивних публічних прав 

називати «адміністративно-процедурною», тому що саме адміністративна 

процедура, за визначенням багатьох науковців, у найбільш загальному 

розумінні являє собою встановлений адміністративно-правовими нормами 

порядок розгляду та вирішення справи адміністративним органом [208, с. 4; 

178; 9, с. 25; 19, с. 276;]. 

Взагалі, сутність та особливості адміністративних процедур слугували 

предметом багатьох правових досліджень, огляд яких дозволяє виокремити 

такі сутнісні характеристики процедури: 1) наявність низки послідовних дій; 

2) спрямованість на досягнення певного результату (оформлення, виконання, 

здійснення, обговорення будь-якої справи). Отже, процедуру в такому 

контексті можна трактувати як офіційно встановлений порядок виконання 

певної діяльності; відповідно, з юридичної точки зору визначальною 
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характеристикою цього порядку дій виступає його регламентованість та 

закріпленість правовими нормами [70, с. 166]. 

Змістова наповненість адміністративно-процедурної діяльності щодо 

реалізації суб’єктивних публічних прав ілюструється різноманітністю 

адміністративних процедур, що здійснюються органами публічної влади у 

відносинах із громадянами: 1) правонаділяючі; 2) пов’язані із забезпеченням 

виконання обов’язків громадянами та їх організаціями; 3) ліцензійно-

дозвільні; 4) реєстраційні; 5) контрольно-наглядові; 6) державно-

заохочувальні [210, с. 53]. До цього переліку, на нашу думку, слід додати 

процедуру оскарження в адміністративному порядку. Саме так – як один із 

видів адміністративної процедури – пропонує розглядати адміністративне 

оскарження В. П. Тимощук [9, с. 69].  На користь цієї позиції свідчить і 

доведена І. В. Бойко спрямованість оскарження в адміністративному порядку 

саме на реалізацію, а не на захист індивідуальних публічних прав суб’єкта 

скарги; недарма оскарження в адміністративному порядку іноді пропонують 

вважати окремою стадією адміністративної процедури надання публічних 

послуг [48, с. 9].  Додатковим аргументом на користь цього припущення 

може послугувати той факт, що вітчизняні законодавці при розробці Закону 

«Про адміністративну процедуру» включили до нього розділ 

V «Адміністративне оскарження», віднісши його в такий спосіб саме до 

процедурної, а не процесуальної складової адміністративного права [304].   

Інший (адміністративно-процесуальний) алгоритм дій щодо реалізації 

суб’єктивних публічних прав відповідає завданню захисту та відновлення 

порушених суб’єктивних прав і стосується оскарження дій та рішень 

суб’єктів публічної влади в судовому порядку.  

Функцію щодо захисту прав приватних осіб від зловживань з боку 

влади, виходячи із завдань правової держави, виконує судовий контроль за 

діяльністю виконавчої влади. Такий судовий контроль полягає у вирішенні 

судом спорів, які виникають у сфері реалізації виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, і одержав назву «адміністративна юстиція» [11, с. 9]. У 
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літературі адміністративну юстицію визначають як комплексний інститут 

адміністративного права, норми якого регулюють діяльність судових та 

інших уповноважених органів з розгляду та вирішення спорів публічно-

правового характеру між приватними особами з одного боку та суб’єктами 

владних повноважень з іншого щодо порушення останніми прав, свобод та 

інтересів приватних осіб [456, с. 172]. 

При цьому важливо зазначити, що національна модель 

адміністративного судочинства враховує забезпечення як власне 

«суб’єктивних публічних прав» як прав, гарантованих визначенням у 

чинному законодавстві обов’язків їх забезпечувати у суб’єктів публічно-

владної діяльності, так і основних прав та свобод особи, встановлених на 

конституційно-правовому рівні, якщо вони порушуються в роботі публічної 

адміністрації. З одного боку, це видається справедливим, адже саме права і 

свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

адміністративної діяльності; не випадково О. Ф. Андрійко називає захист 

прав людини «основним чинником еволюції адміністративного права» [29, 

с.13], адже саме в забезпеченні непорушності прав і свобод людини і 

громадянина у відносинах з органами виконавчої влади полягає суспільне 

призначення адміністративного права. 

З іншого боку, це свідчить про некритичне прищеплення на ґрунт 

вітчизняної адміністративістики правового досвіду інших країн. Так, у 

Німеччині та Австрії, де громадянам надано можливість безпосередньо 

звертатися до Конституційного суду для захисту своїх конституційних прав і 

свобод, адміністративні суди зосереджуються саме на справі захисту 

суб’єктивних публічних прав. В Україні єдиний орган конституційної 

юрисдикції є судом «норми права», а не судом «факту», тобто реальні 

обставини порушення певних суб’єктивних основних прав Конституційним 

Судом України не можуть встановлюватися, а можуть лише перевірятися на 

предмет конституційності відповідні норми законів та підзаконних 

нормативних актів, тому під юрисдикцію адміністративних судів підпадають 
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і справи про порушені в публічно-правових відносинах основні права і 

свободи особи [185]. 

Зазначене, на нашу думку, свідчить про нагальну необхідність 

концептуального оформлення суб’єктивних публічних прав у 

адміністративно-правовому просторі з обов’язковим визначенням 

співвідношення та зв’язку зазначених прав із загальними правами особи. На 

сьогодні ситуація виглядає так, що суб’єктивні публічні права посідають 

дещо другорядну позицію, будучи по суті «правом на захист основного 

права», якщо його порушено в публічно-правових відносинах. Однак це лише 

поверховий абрис проблеми, яка заслуговує на окреме глибоке дослідження. 

Узагальнюючи результати здійсненого у цьому підрозділі 

дефінітивного аналізу, на підставі проведеного дослідження можемо 

запропонувати таке визначення суб’єктивних публічних прав як 

адміністративно-правової категорії: це нормативно закріплена можливість 

приватної особи, що виступає стороною публічно-правових відносин, з 

метою реалізації або захисту своїх законних інтересів обирати модель 

власної поведінки чи вимагати певних дій від суб’єктів публічної влади. 

Суб’єктивні публічні права приватної особи є складовою її 

адміністративно-правового статусу, що є складовою її загального 

правового статусу, реалізація якого встановлюється відповідно до 

положень Конституції України [188], Закону України «Про громадянство 

України» [317] та інших правових актів. 

Статичне розуміння категорії «адміністративно-правовий статус» 

передбачає доцільність віднесення до її складової таких ознак, як права, 

обовязки, юридична відповідальність, що вимагають їх нормативного 

закріплення [485, с. 98−100]. Адміністративно-правовий статус є засобом 

обмеження соціальної свободи приватної особи [207, с. 115]. 

Особливістю реалізації адміністративно-правового статусу 

приватної особи, що обумовлюється специфікою публічно-управлінських 

відносин, є участь у них суб’єкта владних повноважень. Виникнення 
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публічно-управлінських відносин між двома приватними особами є 

допустимим за умови здійснення однією із владних повноважень, 

наприклад, у разі забезпечення доступу до інформації про стан 

використання природних ресурсів природокористувачем відносно 

об’єктів, якими він володіє на законних підставах.  Іншою особливістю 

публічно-управлінських відносин є необхідність створення спеціальної 

дієвої системи юрисдикційних та неюрисдикційних засобів захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи [141, с. 68-70]. 

Визначення суб’єктивного права за своєю логічною структурою і 

смисловим змістом вимагає посилання на той зовнішній предмет, 

стосовно якого об’єктивним правом встановлено відповідну юридичну 

можливість. Це дозволить встановити зміст прав.  

Ознакою владно-управлінських відносин є також і те, що реалізація 

суб’єктивних публічних прав приватної особи може пов’язуватися не з 

забезпеченням особистого права, а і в цілому із забезпеченням публічного 

інтересу Наприклад, право на звернення з приводу оскарження 

незаконних адміністративно-правових актів або дій посадових осіб 

використовується громадянами не тільки тоді, коли порушені їх особисті 

інтереси, але і тоді, коли порушуються інтереси інших осіб, інтереси 

держави  [141, с.68].  

Суб’єктивні публічні права приватної особи основою свого 

законодавчого закріплення мають положення Конституції України. Однак це 

не виключає їх міжгалузевої правової природи, що вимагає здійснення 

деталізації конституційних положень в межах окремих законодавчих та 

підзаконних нормативно-правових актах. Умовою реалізації суб’єктивних 

публічних прав приватної особи, від ефективності якої залежить належність 

їх адміністративного забезпечення, є функціонування органів державної 

влади та місцевого самоврядування [163, с. 106].  

Як зазначає В.К. Колпаков в межах галузевого регулювання 

конституційні права та обов’язки трансформуються у суб’єктивні публічні 
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права приватної особи [172, с. 99-105]. 

Закріплені в Конституції України права і свободи людини виступають 

базовими для таких, що притаманні кожній галузі національного права, 

систем прав людини. Очевидним є висновок про недоцільність закріплення 

та деталізації особливостей здійснення суб’єктивних публічних прав на 

конституційному рівні. Однак зростаюча роль громадянського суспільства у 

прийнятті управлінських рішень, впровадження ідеї електронного 

урядування та електронного судочинства серед пріоритетних задач сучасних 

правотворчих та правозастосовчих процесів висуває задачу оптимізацію 

механізму забезпечення реалізації та захисту суб’єктивних публічних прав 

приватної особи.  При цьому, зрозуміло, Основний Закон  держави не може 

містити у собі всі основні права громадянина у сфері публічного управління, 

оскільки різноманітність суспільних відносин, особливо за сучасних умов 

підвищення рівня громадянської свідомості населення, вимагає 

нормативного закріплення й тих прав і свобод, які Конституцією України не 

враховані. Втім, в останній передбачено, що закріпленій в ній перелік 

основних прав і свобод не є вичерпним. 

В.Я. Лазур досліджуючи права особи, що реалізуються в межах 

державного управління виділяє такі критерії їх співвідношення із 

конституційними права та обов’язками, як: встановлення спільної мети 

правового регулювання, що полягає у забезпеченні пріоритетності прав і 

свобод людини і громадянина і побудови в Україні правової соціальної 

держави; спрямованість кожного виду прав і свобод на забезпечення 

можливості реалізації кожним громадянином своєї участі у системі 

публічного управління [211, с. 75-77].  

Досліджувані категорії різняться між собою за предметом правового 

регулювання, де реалізація конституційних прав та обов’язків відбувається в 

межах політико-правових відносин, тоді як реалізація суб’єктивних 

публічних прав вимагає оптимізації публічно-сервісних суспільних відносин, 

що не завжди повинні мати політичний характер.  
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Отже, представниками науки адміністративного права неодноразово 

констатовано наявність глибокої теоретико-методологічної кризи у 

вітчизняній адміністративно-правовій науці, яка виявляє себе у суперечливих 

доктринальних посилках щодо ієрархічної природи публічно-правових 

відносин, сторони яких завжди мають різний обсяг владних повноважень, та 

одночасного проголошення основним завданням публічної влади служіння й 

допомогу приватній особі. Логічно, що для отримання зазначених служіння й 

допомоги та сторона публічно-правових відносин, якій вони потрібні, 

повинна мати інструменти впливу на іншу сторону, тобто на органи 

публічної влади. 

Саме такий інструмент являють собою суб’єктивні публічні права як 

можливість вимагати від суб’єктів публічної влади певних дій в інтересах 

невладного суб’єкта, тобто приватної особи. Завдяки суб’єктивним 

публічним правам у публічно-правових відносинах виникає паритет 

правових статусів сторін, що є важливим кроком у бік створення дійсно 

сервісно орієнтованої держави. Тому  доктрина суб’єктивних публічних прав 

сьогодні має стати парадигмальним ядром для конструювання дійсно 

людиноцентристської моделі адміністративного права в Україні. 

 

 

2.2 Класифікація та система суб'єктивних публічних прав 

приватної особи як складової частини її адміністративно-правового 

статусу  

 

Як свідчить історія виникнення та становлення наукової категорії 

«суб’єктивні публічні права»,  з моменту початку активного та глибокого 

догматичного її відпрацювання теоретики встигли запропонувати безліч її 

визначень і класифікацій, що свідчить про багатогранність і наукоємність 

цього феномена [61, с. 31].  І це не дивно: адже, беручи до уваги 

поліаспектність взаємодії індивідів і держави та її органів, що виступають як 
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публічна влада, можна впевнено припустити, що досліджувані права є 

надзвичай різноманітними як за сферою суспільних відносин, яких вони 

стосуються, так і за власним юридичним змістом. 

Взагалі метод класифікації виступає одним із найважніших методів 

наукового пізнання, осмислення та описання закономірностей оточуючого 

середовища, а також формою пізнання, базою емпіричного знання, засобом 

впорядкування знань. Метод класифікації в науці використовується з метою 

систематизації та організації знань, репрезентації знань у надійному та 

зручному для огляду, розпізнавання та співставлення вигляді, відображення 

або встановлення порядку речей; представлення знань; використання знань; 

опосередкованого надання знань. 

Класифікацією вважають розподіл предметів певного роду на класи 

відповідно до найбільш суттєвих ознак, притаманних предметам даного роду, 

що відрізняють їх від предметів інших родів, при цьому кожен клас посідає в 

системі, яка склалася, певне постійне місце та, у свою чергу, поділяється на 

підкласи. Класифікація ж є процесом приведення певної предметної галузі в 

систему, встановлення відносин спорідненості між цими предметами та 

групування їх у кластери – таксони за ступенем спорідненості. Тобто 

класифікація як результат класифікації – мережа таксонів різного рангу, в 

якій знаходить своє місце кожний об’єкт з досліджуваної предметної галузі 

[293, с. 252]. 

Із зазначеного випливає, що класифікація в адміністративно-правовому 

дослідженні не може й не повинна відігравати роль яскравої ілюстрації 

досліджуваного матеріалу або данини науковій традиції; це передусім 

серйозний гносеологічний інструмент, що виконує функції систематизації 

знання, описання та пояснення досліджуваного об’єкта, засади 

конструювання наукових теорій або впорядкування реальної дійсності.  

Необхідність здійснення класифікації суб’єктивних публічних прав 

приватної особи дозволяє вирішити задачу не лише теоретичного 

спрямування, а і дозволяє вирішити важливе практичне завдання 
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оптимізації механізму реалізації можливостей учасників публічно-

управлінських відносин, задоволення їх потреб і інтересів, охорони прав  

особистості від порушень у конкретних сферах і при визначених 

правових позиціях даних суб’єктів.  

Загальновизнаним є підхід, що обґрунтований у дослідженнях ряду 

вчених – представників науки адміністративного права, щодо виділення 

таких груп, як права людини та права громадянина. Така позиція, 

зокрема, обґрунтовується В.К. Колпаковим, що полягає у визначенні 

положень Конституції України є пріоритетного базису для дослідження 

проблематики прав та свобод людини та громадянина [172, с. 158–159]. 

Однак В.Я. Лазур в цілому підтримуючи такий підхід до здійснення 

прав приватної особи, відзначає, що її недоліками є те, що вона не здатна 

у повній мірі відобразити специфіку адміністративно-правових відносин, 

оскільки більш орієнтована на специфіку конституційних правовідносин 

[211, с.80]. Варто підкреслити, що така класифікація з-поміж інших 

недоліків має надзвичайно високий рівень абстрактності нормативного 

визначення, що знижує рівень її практичної затребуваності.  

Акцент у бік необхідності розмежування категорій правоздатності 

та дієздатності здійснюється у дослідженнях Ю.С.Размєтаєвої, яка 

обґрунтовано вважає, що виділення із загального поняття прав людини 

окремо прав і свобод не завжди виправдане інакше, ніж історичною 

традицією, тому вченою запропоновано виділяти поняття прав у 

широкому значенні, що містить у собі необмежену сукупність 

можливостей, тоді як вузьке розуміння передбачає визначення 

конкректних можливостей, які особа може набувати у певних суспільних 

правовідносинах. Такий авторський підхід дозволив класифікувати права 

особи за: часом виникнення, характером суспільних відносин, предметом 

правового регулювання, ступенем абстракції наданих можливостей, 

способами реалізації, допустимістю застосування обмежень [380, с.310-

313]. В цілому визнаючи допустимим такий авторський підхід необхідно 
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наголосити, що наявність значної кількості критеріїв класифікації прав 

особи є перешкодою до визначення їх системи.  

Цікавим є підхід, обґрунтований у наукових розробках Л.В. Коваля 

щодо доцільності виокремлення прав особи, якими вона наділяється від 

народження, та прав особи, яких вона набуває у процесі своєї 

життєдіяльності (для фізичних осіб) або функціонування (для юридичних 

осіб) [158, с. 76–77]. В такому разі вченим застосовується у якості 

критерія поділу прав особи характер їх походження, визначаючи 

природний, природжений і позитивний (ретроспективний) характер їх 

набуття означених прав і свобод. Варто відзначити, що саме такий підхід 

своїм безумовним базисом має компіляцію положень цивільного та 

конституційного законодавства, саме тому не здатний повною мірою 

відобразити  сутність публічно-сервісних управлінських відносин, що є 

предметом адміністративно-правового регулювання. Саме в цій частині 

варто відзначити його хибність та «нежиттєздатність» застосування у 

подальших науково-практичних дослідженнях. 

За змістом прав та свобод приватної особи Ю.П.  Битяк і В.В. Зуй 

обґрунтовуються доцільність виокремлення таких груп суб’єктивних 

публічних прав, як : 1) право на участь у державному управлінні і 

соціально-політичній активності: на державну службу, внесення 

пропозицій, одержання необхідної інформації і документів у встановленій 

формі, проведення зборів, мітингів, демонстрацій, створювати суспільні 

об’єднання або входити до їх складу та ін.; 2) право на одержання 

допомоги від відповідних компетентних організацій: на медичну, 

санітарно-епідеміологічну допомогу, безкоштовне користування певними 

благами (бібліотеками, парками та ін.), користування транспортом, 

одержання платних і інших послуг; 3) право на захист: в 

адміністративному порядку (адміністративна скарга, адміністративно-

юрисдикційне виробництво), судовому порядку (скарга, позов), особисто 

громадянином (необхідна оборона) [43, с. 74–75]. В якості недоліку 
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запропонованої класифікації суб’єктивних публічних прав необхідно 

відзначити, що право на отримання допомоги відноситься до категорії 

соціально-економічних прав людини, які є притаманними виключно 

фізичній особі як біологічній істоті, не можуть бути набутими 

юридичними особами, та метою їх реалізації є забезпечення її природного 

буття, що протирічить сутності управлінської діяльності.  

В.Я. Лазур у якості критеріїв класифікації прав особи у здійсненні 

державного управління виділяє зміст цих прав і свобод та ступінь 

сприяння інститутів публічної влади в їх реалізації, що дозволило 

вченому виокремити: «права і свободи, як реалізуються громадянами та 

іншими фізичними особами за умови їх активної участі у публічному 

управлінні; права і свободи, що потребують наявності сприяння 

інститутів публічної влади; права і свободи, що гарантуються 

адміністративно-правовим захистом органів держави; права і свободи, що 

реалізуються за сприяння громадських організацій; права і свободи, які 

реалізуються громадянами, які виконують функції представників органів 

державної влади та місцевого самоврядування» [211, с. 78-79]. 

При цьому до першої групи вченим відносяться права громадян, що 

реалізуються ними для забезпечення участі у прийнятті управлінських 

рішень опосередковано чи безпосередньо (ст.  38 Конституції України). 

Варто виокремити позицію І.О. Ієрусалімової що обґрунтовує 

необхідність застосування широкого розуміння здійснення функцій 

державного управління, що має охоплювати фактично будь-які сфери 

суспільних відносин [141, с.37]. 

До підсистеми прав і свобод, що потребують наявності сприяння 

інститутів публічної влади, як відзначає В.Я. Лазур, відносяться права, 

які без участі органу державної влади чи місцевого самоврядування 

реалізувати є неможливим. Зокрема, такими правами є право організації 

проведення зборів, мітингів, демонстрацій і інших публічних заходів 

(ст. 39 Конституції України), право на об’єднання для захисту своїх 
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інтересів (ст. 36), право на звернення особисто, а також направляти 

індивідуальні і колективні звернення в органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів 

(ст. 40), право на відшкодування за рахунок держави, чи органів 

місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб 

при здійсненні ними своїх повноважень (ст. 56) тощо [211, с. 80-81]. 

Третю підгрупу прав у сфері здійснення державного управління 

В.Я. Лазур пов’язує із наданням особі правових гарантій  охорони, 

захисту і відновлення порушених прав у випадку їх порушення. Так, 

кожен громадянин має право на рівний захист законом, на рівний захист 

від будь-якої дискримінації, ніхто не може бути підданий свавільному 

арештові, затримці, депортації тощо [211, с. 80-81]. До такої підгрупи 

прав особи у здійсненні державного управління І.О. Ієрусалімової 

відносяться  права споживачів у сфері торгівлі і надання послуг [334], 

користувачів засобами зв’язку і масової інформації [338], гарантуються 

права громадян у сфері освіти [307] тощо [141, с.42]. 

Четверту підсистему прав у сфері здійснення державно-

управлінських функцій визначають права особи виконувати частину 

компетенцію уповноважених адміністративних органів, наприклад, у 

частині здійснення функції громадського контролю як шляхом 

проведення відповідних перевірок, так і шляхом поданням інформаційних 

запитів тощо [141, с.54]. 

Відносно хибним є підхід до відокремлення п’ятої підсистеми прав і 

свобод, що  реалізовуються громадянами України, у разі їх перебування 

на посаді органу державної влади або органу місцевого самоврядування. 

Зокрема, такими правами є права на підвищений захист майна, що 

належить таким особам [211, с. 82-83] . 
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М.М. Тищенко залежно від функції правового регулювання виділяє 

права особи, що здійснюються в межах регулятивної функції 

правозастосування, та права, що здійснюються в межах охоронної функції 

правозастосування, що дозволило вченому виокремити адміністративно -

процесуальні права громадян, такі, наприклад, як право ознайомлюватися 

з матеріалами, давати усні і письмові пояснення, заявляти клопотання, 

користуватися при розгляді справи юридичною допомогою тощо  [464, 

с. 106]. 

Розгляд сучасної проблематики класифікації суб’єктивних публічних 

прав спирається на ґрунтовну теоретичну базу, створену вітчизняними та 

зарубіжними науковими підходами до дослідження цієї тематики. Тому, 

беручись до теми класифікації суб’єктивних прав у публічній сфері, 

дослідник у галузі адміністративного права сьогодні має обов’язково 

задаватися питанням, з якою саме метою він збирається її здійснити. У 

нашому випадку – це  узагальнення масиву знань та пошук достовірних 

пояснювальних (теоретичних) моделей розподілу суб’єктивних публічних 

прав, які можуть бути продуктивно екстрапольовані на весь масив 

досліджуваних прав і наддадуть уявлення про їх різноманітність та 

однорідність, про загальні та специфічні їхні характеристики. 

Базову класифікацію суб’єктивних публічних прав у свій час 

запропонував ще Г. Еллінек у праці «Система суб’єктивних публічних прав» 

[111].   Обираючи підставу для розподілу суб’єктивних публічних прав на 

окремі класи, вчений спирався на думку, що суб’єктивні публічні права по 

суті є можливістю домагань приватної особи до органів публічної влади,  а 

рівень цих домагань визначений правовим статусом особи – конкретним її 

становищем стосовно держави. Згідно з цими міркуваннями Еллінек виділив 

чотири різновиди правового статусу та відповідні категорії суб’єктивних 

публічних прав: 

1) пасивний статус особи (status passivus) характеризується станом 

підкорення індивіда органам влади, йому відповідають виключно обов’язки 
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приватних осіб стосовно держави. З одного боку, тут ідеться про свободу 

публічної влади й несвободу приватної особи; з іншого, на думку Еллінека, 

підкорення приватної особи державі розповсюджується лише на дозволений 

об’єктивним правом простір, тобто кожне домагання держави до приватної 

особи повинно мати правове підґрунтя. Іншими словами, суб’єктивне право, 

що відповідає пасивному статусу, полягає в обмеженості обтяження 

приватної особи публічно-правовими обов’язками сферою її залучення до 

державного правопорядку; незаконне обтяження особи обов’язками виступає 

підставою для оскарження дій публічної влади;  

2) активному статусу особи (status activus) відповідають політичні 

права, що включають права на участь в організації та діяльності публічної 

влади, у формуванні державної волі (виборчі права, право петицій, свобода 

спілок, зібрань тощо). Тут вчений демонструє, як реалізація нормативно 

закріплених можливостей викликає до життя активну громадянську позицію; 

3) негативний статус (або свободний статус) (status negativus sive status 

libertatis) корелює з правами приватних осіб на свободу від держави, від 

втручання органів публічної влади у сферу наданої приватним особам 

свободи – з правами на недоторканність особи, житла, імені, на свободу 

переміщень тощо. Статус свободи, або негативний статус (зазначимо, що 

слово «негативний» тут позбавлено семантичного відтінку чогось поганого і 

спирається на розуміння негації як протилежності чомусь, у нашому 

контексті – свободи як протилежності примусу) означає вільний від 

втручання держави стан приватної особи. У силу такого становища приватна 

особа може претендувати на відміну всіх розпоряджень публічної влади, що 

порушують її свободу, всіх адміністративних актів, що обмежують її права 

або створюють перешкоди до їх здійснення. Тобто це сфера абсолютного 

самовизначення індивіда, в яку держава взагалі не має права втручатися. 

Формальними характеристиками цієї сфери, на думку Еллінека, є, по-перше, 

індивідуальні цілі та приватні інтереси, по-друге – виключна дія принципу 

свободи волевиявлення;  
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4) позитивний статус особи (status positivus) означає, що приватна 

особа з метою реалізації власних інтересів має право користуватися 

державними інститутами. При цьому сама держава зобов’язана не тільки не 

суперечити здійсненню цих інтересів, але й у позитивний спосіб сприяти 

йому. До цієї групи прав Еллінек відносив у першу чергу право на судовий 

захист індивідуальних інтересів, порушених органами публічної влади [129, 

с. 73-57]. 

Пропонуємо проілюструвати цю класифікацію прикладами 

суб’єктивних публічних прав, що існують у сучасному українському 

публічно-правовому полі. По-перше, розглянемо політичні суб’єктивні права, 

які призначені на підтримку та забезпечення реалізації основних політичних 

прав, закріплених у ст. 36–39 Конституції України: права на свободу 

об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і 

захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, 

соціальних, культурних та інших інтересів; права брати участь в управлінні 

державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно 

обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування; права збиратися мирно, без зброї і проводити збори, 

мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються 

органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування [188]. 

Слід зазначити, що практичне забезпечення реалізації права на свободу 

об’єднання відбувається шляхом реалізації суб’єктивних публічних прав, 

визначених Законом України «Про громадські об’єднання», яким закріплено 

права та порядок створення і припинення діяльності об’єднання громадян, 

право на членство в громадському об’єднанні [316], яким відповідає 

обов’язок органу публічної влади (Мінюсту та його територіальних органів, 

виконавчих органів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів) 

щодо легалізації об’єднання через внесення його до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань [302].   
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Право брати участь у державному управлінні  реалізується завдяки 

таким суб’єктивним публічним правам, як право вільно обирати та право 

бути обраним, що відповідають адміністративно-правовим статусам виборця 

та кандидата на виборну посаду й закріплені п. 2 ст. 6 Виборчого кодексу 

України [59]. 

Складна ситуація спостерігається у сфері реалізації права на мирні 

зібрання, де, на відміну від попередніх прикладів, відсутня нормативно 

закріплена модель поведінки приватної особи чи дій суб’єктів публічної 

влади, потрібних для реалізації законного інтересу у проведенні мирного 

зібрання, тобто легітимізоване суб’єктивне публічне право. Насправді дозвіл 

на реалізацію цього права фактично виданий Конституцією, проте самої 

моделі реалізації, закріпленої правовою нормою, в чинному законодавстві 

немає. Умовою реалізації цього конституційного права виступає вимога 

«завчасного сповіщення місцевих органів виконавчої влади чи органів 

місцевого самоврядування», а ось конкретні терміни цього завчасного 

сповіщення не визначив навіть Конституційний Суд України, обмежившись 

указівкою на «прийнятні строки» [394]. Ця ситуація ускладнилась 

протизаконними рішеннями деяких місцевих органів влади щодо ухвалення 

власних «порядків проведення мирних зібрань» зі встановленням вимог і 

строків, які оспорювалися громадянами в судах; врешті-решт судові спори 

перетнули український кордон і вийшли на рівень Європейського суду з прав 

людини. ЄСПЛ у справі «Вєрєнцов проти України» виніс рішення від 

11 квітня 2013 року, в якому встановив, що в Україні не існує жодних 

правових підстав для обмеження права на мирні зібрання [139]. 

На наш погляд, вкрай необхідне нормативне закріплення можливої 

поведінки приватної особи при організації мирних зібрань та участі в них, 

тобто суб’єктивного публічного права, на рівні закону України «Про мирні 

зібрання». Прийняття цього акта має супроводжуватися обов’язковим 

закріпленням у ньому як суб’єктивних публічних прав приватних осіб на 

мирні зібрання, так і обов’язків органів публічної влади, що забезпечують 
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реалізацію цього права. Це сприятиме спрощенню ситуації у сфері реалізації 

конституційного права на мирні зібрання та водночас дозволить покращити 

імідж України як демократичної держави на міжнародній арені. 

Суб’єктивні публічні права приватних осіб реал право на інформацію, 

що включає вільне її використання й розповсюдження. Суб’єктивні публічні 

права у цій сфері – право на свободний обмін інформацією, свобода 

вираження поглядів і переконань – закріплюються Законом України «Про 

інформацію» [338], а ті, що цим правам кореспондують, обов’язки публічної 

влади щодо забезпечення доступу до необхідної інформації – Законом 

України «Про доступ до публічної інформації» [321]. 

Право на користування державними інститутами в розумінні 

Г. Еллінека означає право на судовий захист; сучасним українським 

законодавством передбачено здійснення адміністративного судочинства, яке 

забезпечує можливість захисту прав та інтересів приватних осіб від 

порушень з боку суб’єктів, наділених владними повноваженнями. Більше 

того, згідно з принципом інстаційності, закріпленим Законом України «Про 

судоустрій і статус суддів» [362], вітчизняна судова система організована у 

спосіб, що забезпечує право на перегляд рішення суду нижчої інстанції 

судом вищої інстанції. Цей спосіб – інстанційність як принцип організації 

судової системи – виступає додатковим чинником обмеження можливої 

владної сваволі у відносинах із приватними особами, посилюючи 

ефективність судового захисту прав та інтересів останніх [278, с. 14]. Тобто 

суб’єктивне публічне право на судовий захист від порушень інтересів 

приватних осіб суб’єктами публічної влади має декілька (три) рівнів 

реалізації.  

Узагальнюючи результати розгляду класифікації Г. Еллінека, можна 

дійти висновку, що вчений вважав наділеними суб’єктивними публічними 

правами активний, негативний і позитивний правові статуси приватної 

особи; в його теоретичній моделі першому відповідають політичні права, 

другому – права на свободу від держави, тобто на невтручання держави, 
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третьому – права на користування державними інституціями задля 

досягнення власних інтересів (в розумінні Еллінека – право на судовий 

захист, в пізніших розробках – також право на позитивні послуги з боку 

держави).  Пасивний статус індивіда в цій моделі супроводжувався виключно 

обов’язками приватної особи. У подальшому ця класифікація була 

допрацьована О. Майєром та його прибічниками, завдяки аргументації яких 

до числа суб’єктивних публічних були віднесені публічно-речові права [61, с. 

27], приклад яких ми також пропонуємо розгледіти детальніше.  

 Так, до об’єктів суб’єктивних публічно-речових прав серед іншого 

належать і водні ресурси нашої держави, адже згідно зі ст. 13 Конституції 

земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які 

знаходяться в межах території України, природні ресурси її 

континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є 

об'єктами права власності Українського народу [188]. 

Суб’єктивне публічне право безоплатного і безперешкодного 

водокористування закріплено ст. 47 Водного кодексу України [65], однак на 

практиці має місце повальне встановлення огорож та споруд, які блокують 

доступ громадян до рекреаційних водойм, забороняючи риболовлю, купання 

та відпочинок біля річки чи моря. Для виправлення ситуації в плані реалізації 

зазначеного суб’єктивного права було ухвалено Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для 

загального водокористування», яким закріплено обов’язок органів публічної 

влади сприяти реалізації права на безоплатне й безперешкодне 

водокористування: на органи місцевої державної адміністрації чи виконавчі 

органи сільської, селищної чи міської ради покладається завдання здійснення 

контролю за забезпеченням безперешкодного і безоплатного доступу 

громадян до узбережжя водних об’єктів та островів для загального 

водокористування відповідно до закону [310].  У такому випадку, коли право 
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приватної особи підкріплюється обов’язком органу публічної влади, і можна 

говорити про  суб’єктивне публічне право. 

Взагалі у вітчизняному теоретичному просторі адміністративно-

правової науки питанню класифікації суб’єктивних публічних прав 

приділено достатньо уваги. При цьому легко помітити, що класифікація 

Г. Еллінека виступає базисом багатьох сучасних наукових розробок, що 

підкреслює її наукову значущість та евристичну ефективність. 

Так, власне бачення розподілу пропонує В.К. Колпаков для 

адміністративних прав (так у науковій літературі іноді називаються 

суб'єктивні права громадян у відносинах із органами управління [93, с. 180], 

тобто суб’єктивні публічні права): соціально-економічні (є базисом для 

життєдіяльності людини, до яких відноситься право особи на працю, право 

особи на оплату праці, право особи на соціальне забезпечення, право на 

освіту, на охорону здоров'я; політичні права і свободи, до системи яких 

відносяться право на свободу думки, совісті, релігії, зібрань, мітингів, 

демонстрацій, об'єднання в політичні партії; право вносити пропозиції до 

владних суб’єктів та критикувати недоліки, оскаржувати в суді дії посадових 

осіб; право на судовий захист. До такої категорії прав відносяться право 

обиратися й бути обраним у ради будь-якого рівня; право на користування 

досягненнями культури, свободу наукової, технічної, художньої творчості; 

особисті права і свободи, до яких відносяться права, пов'язані з виконанням 

громадянами дій, спрямованих на задоволення особистих потреб [170, с. 158-

159]. 

Схожий погляд демонструють автори підручнику «Адміністративне 

право України», обираючи як критерій розподілу чинник змісту прав і 

поділяючи адміністративні права громадян на три такі групи: 

1) участь у державному управлінні та соціально-політична активність: 

право на державну службу, внесення пропозицій, одержання необхідної 

інформації та документів у встановленій формі, проведення зборів, мітингів, 

демонстрацій, створення громадських об'єднань чи входження в них тощо; 



129 

2) одержання допомоги від відповідних компетентних організацій: 

право на медичну, санітарно-епідеміологічну допомогу, безкоштовне 

користування благами (бібліотеками, парками тощо), користування 

транспортом одержання платних та інших послуг; 

3) права, що захищаються в адміністративному (адміністративна 

скарга, адміністративно-юрисдикційне провадження) або в судовому порядку 

(адміністративний позов). 

Взаємодіючи з органами виконавчої влади, вважають учені, громадяни 

реалізують передусім такі суб’єктивні права: на участь в управлінні; на 

об'єднання; на проведення мітингів, демонстрацій, зборів; на особисті або 

колективні звернення до державних органів; на свободу та особисту 

недоторканність; на недоторканність житла; на пересування; на інформацію; 

на відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями державних 

організацій, а також посадових осіб при виконанні ними службових 

обов’язків [12, с. 50]. 

Подібну диференціацію прав спостерігаємо в іншій науковій праці, де 

адміністративні права умовно поділяють на такі групи: 1) права, пов’язані з 

участю громадян в управлінні; 2) права, пов’язані із задоволенням 

громадянами матеріальних, культурних та інших потреб; 3) права, пов’язані з 

можливістю захисту своїх прав і свобод [412, с. 52]. 

Для ілюстрування прав першої групи можемо згадати право на 

електронне звернення, що, відповідно до Закону України «Про звернення 

громадян», дозволяє звертатися до органів публічної влади із пропозиціями 

про поліпшення їх діяльності, викриванням недоліків у роботі або 

оскарженням дій органів та посадових осіб у зручній для приватної особи 

формі – з використанням засобів електронного зв’язку [336].  У цьому ж 

Законі закріплено обов’язок органів влади прийняти електронне звернення до 

розгляду за умови оформлення його належним чином. 

До суб’єктивних публічних прав, що призначені для задоволення 

економічно-соціальних потреб громадян, пропонуємо віднести права 
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окремих категорій приватних осіб на соціальний захист, тобто на матеріальне 

забезпечення у випадку настання певних соціальних ризиків, що 

визначаються законодавством [472].   Визначення категорій приватних осіб –

отримувачів соціального захисту, правових гарантій соціального захисту, 

конкретних форм захисту у вигляді особливих прав або додаткових пільг, а 

також обов’язків органів публічної влади для реалізації прав зазначених 

категорій осіб, здійснюється багатьма законами: «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

[360],  «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в Україні» [348],  «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні» [347], «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» [323].  тощо.  

До прав, пов’язаних із захистом приватними особами своїх прав та 

законних інтересів, окрім раніше розглянутого нами права на 

адміністративний позов належить також право на адміністративну скаргу, 

тобто оскарження дій органів публічної влади в адміністративному порядку. 

На відміну від права на судове оскарження, що реалізується відповідно до 

Кодексу адміністративного судочинства, умови реалізації права на 

адміністративне оскарження визначаються Законом України «Про звернення 

громадян» [336], а віднедавна – Законом України «Про адміністративну 

процедуру» [304]. 

Досить цікавою уявляється також класифікація суб’єктивних публічних 

прав на підставі ступеня можливості реалізації права; у такому разі 

виділяють права абсолютні (безумовні) та відносні. Зазначимо, що цей 

розподіл позичено з теоретичних розробок цивільного права, де 

співвідношення абсолютних суб’єктивних та відносних суб’єктивних прав 

становить фундаментальну цивілістичну дилему. У публічно-правовому 

аспекті абсолютними вважаються права, реалізація яких залежить лише від 

волевиявлення громадянина, якими особи користуються на власний розсуд, а 

на суб’єктів влади покладено обов’язок  створювати умови, не перешкоджати 
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їх здійсненню та сприяти їх захисту [13, с. 67].  Це, наприклад, право на 

адміністративне оскарження, вибір імені, працевлаштування, користування 

публічними бібліотеками, отримання загальної середньої освіти, медичної 

допомоги та інших адміністративних послуг. Реалізація абсолютних прав 

залежить здебільшого або навіть виключно від волі громадянина. 

Відносними вважаються такі права, для реалізації яких необхідний акт 

компетентного органу, тобто воля громадянина повинна бути опосередкована 

волею суб’єкта влади, актом застосування права; наприклад, наказ про 

призначення на посаду, ліцензія на здійснення певного виду діяльності [39, с. 

75]. 

Певний пізнавальний потенціал має також запропонований 

О. Б. Зеленцовим розподіл суб’єктивних публічних прав на індивідуалізовані 

та статутні, незважаючи на те, що останні в науці часто трактуються не як 

суб’єктивні права, а як елемент правоздатності. Статутні права 

розглядаються як загальні для всіх права, що закріплені у правовій нормі, 

виникають безпосередньо з неї, реалізуються в межах загальнорегулятивних 

відносин і взагалі характеризують правовий статус громадянина; 

індивідуалізовані права, у свою чергу, реалізуються в конкретних 

правовідносинах, виникають у межах і на підставі статутних прав [129, с. 14-

16].  Від себе додамо, що не вважаємо позицію О. Б. Зеленцова безспірною; 

на наш погляд, поняття «статутних прав» у тому вигляді, в якому його 

репрезентує вчений, не дозволяє диференціювати суб’єктивні публічні права 

від основних прав і свобод особи, тому потребує подальшої деталізації, 

доопрацювання й уточнення. 

В. М. Манохін пропонує розподіл адміністративних прав залежно від 

галузевої належності норм, якими ці права регулюються: у першу групу 

входять права громадян, що регулюються нормами адміністративного права, 

приміром, право особи на участь у державному управлінні, що створює 

основу її адміністративно-правового статусу; до другої включені права 

громадян, які регулюються нормами адміністративного та інших галузей 
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права, – права та свободи, пов’язані з реалізацією соціально-економічних, 

політичних, особистих та культурних прав і свобод громадян [93, с. 182]. 

За критерієм кола осіб, які наділені суб’єктивними правами, виділяють 

загальні права, які належать кожному громадянину, складають зміст 

загального правового статусу та встановлюються нормативно-правовими 

актами; спеціальні, які належать певній групі осіб, складають зміст 

спеціального адміністративно-правового статусу, виникають як з 

нормативних, так і з індивідуальних актів; індивідуальні, які належать 

окремо визначеному індивіду, складають зміст індивідуального 

адміністративно-правового статусу і виникають на підставі індивідуальних 

актів [294, с. 185-187]. 

В адміністративно-правовій літературі пропонуються також 

класифікації суб’єктивних прав приватних осіб залежно від їхнього зв’язку з 

основними правами і свободами людини: 1) права громадян, закріплені в 

нормах адміністративного права, які розвивають та конкретизують основні 

права, закріплені в Конституції (право на участь у державному управлінні, 

право на медичну допомогу, право на освіту тощо); 2) права громадян, 

передбачені тільки нормами адміністративного права, наприклад права, 

зумовлені наявністю паспортної системи [93, с. 181]. 

Можемо також запропонувати розподіл суб’єктивних публічних прав 

за змістом можливої дозволеної правом поведінки – на право суб’єкта права 

обирати власну поведінку та право суб’єкта права вимагати певної поведінки 

від органа публічної влади. Як приклад  можна навести право громадянина 

скористуватися державною послугою, тобто подати відповідну заяву (право-

дія), – та право вимагати надання адміністративним органом конкретної 

державної послуги на підставі поданої заяви (право-вимога). 

Таким чином, у ході аналізу наукових підходів щодо класифікації 

суб’єктивних публічних прав нам вдалося встановити, що досліджувані права 

є розгалуженою системю, що об’єднує досить різні за змістом, сферою 

використання, нормативно-правовою базою публічно-правові феномени. 
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Якщо ж намагатися вибудувати внутрішню ієрархію цієї системи, то в 

основу, на наш погляд, слід закласти розподіл суб’єктивних публічних прав 

на права, пов’язані з участю в публічному управлінні (умовно «публічно-

управлінські права»); права, пов’язані з реалізацією законних інтересів у 

соціальній, культурній, економічній, екологічній тощо сферах 

(«соціокультурні права»); права, пов’язані із захистом та відновленням 

порушених органами публічної влади прав («захисні права»). Саме ця 

диференціація має стати стовбуром класифікаційного дерева; так, публічно-

управлінські та соціокультурні права можуть розгалужуватися за суб’єктом 

права – на загальні, спеціальні та індивідуальні; за ступенем можливості 

реалізації права – на абсолютні та відносні; за галузевою належністю 

нормативної бази – на адміністративні та змішані тощо; за змістом можливої 

дозволеної правом поведінки – на права-дії  та права-вимоги. Інша ситуація – 

подальший розподіл захисних суб’єктивних публічних прав, які можуть бути 

класифіковані за критерієм правових норм, що їх регулюють, на 

адміністративно-процесуальні та адміністративно-процедурні. 

Отже, з врахуванням вище зазначених науково-теоретичних та 

практичних підходів необхідним є виділення таких класифікаційних 

критеріїв системи суб’єктивних публічних прав приватної особи, як: сфера 

використання; носій суб’єктивного публічного права; ступень можливості 

реалізації права; галузева належність нормативної бази; зміст дозволеної 

правом поведінки; характер правозахисних норм. 

Здійснена характеристика критеріїв класифікації суб’єктивних 

публічних прав приватної особи дозволяє обґрунтувати авторський підхід до 

розуміння її системи, до структурного складу якої входять: суб’єктивні 

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

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

публічні майнові права. 

Суб’єктивні публічні виборчі права відносяться до проблеми, що має  

міждисциплінарний характер, відтак її дослідження вимагає звернення до 
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результатів наукових розробок представників науки  теорії держави і права та 

конституційного права (варто виокремити в цьому сенсі наукові праці 

А.М. Колодія [166, с. 41-48; 167, с. 31-33], О.В. Петришина [119; 284, c. 39-

42], П.М. Рабіновича [375, с. 19-26], С.С. Сливки [414, с. 94-104], В.І. Співака 

[428, с. 45-48], М.О. Фокіна [479, с. 16] та ін.), а також галузевих юридичних 

наук (адміністративного права та процесу зокрема - С.В. Ківалова [155, с. 23-

30], В. К. Колпакова [174, с. 8-15], Р.О. Куйбіди [203, с. 404], І.Л. Самсіна 

[287, с. 49-60], М. І. Смоковича [203, с. 4-19], М. І. Цуркана [494, с. 279-285], 

П. В. Янюка [552, с. 96-102] та ін.).  

Необхідно підкреслити, що однозначності підходів до розуміння 

здійснення суб’єктивних публічних виборчих прав і досі, попри прийняття 

Виборчого кодексу України [59], не вироблено. Позаяк забезпечення 

реалізації та захисту виборчих прав є критерієм визначення досягнення 

належного рівня ефективності функціонування системи публічного 

управління, про що, зокрема, було зазначено у позиції Європейського суду з 

прав людини, обґрунтованої у справі «Намат Алієв проти Азербайджану» 

(Case of Namat Aliyev v. Azerbaijan) [553].  

Шляхом проведення виборів відбувається формування окремих органів 

публічної влади, зокрема, законодавчого органу держави, відбувається 

обрання глави держави, формуються територіальні органи публічної влади, 

зокрема, функціонування органів місцевого самоврядування є неможливим 

без проведення місцевих виборів тощо. Процес легітимізації влади – це і є 

виборчий процес, відтак є складовою системи суб’єктивних публічних прав 

приватної особи. Вперше, міжнародні стандарти суб’єктивних публічних 

виборчих прав були закріплені відповідно до положень ч. 3 ст. 21 Загальної 

декларації прав людини, прийнятої у 1948 році, де закріплено, що: «воля 

народу повинна бути основою влади уряду; ця воля має виявлятись у 

періодичних і нефальсифікованих виборах, які необхідно проводити за умови 

загального і рівного виборчого права шляхом таємного голосування або 

через рівнозначні форми, що забезпечують свободу голосування» [118]. 
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Згідно із положеннями ст. 38 Конституції України закріплюється, що 

реалізація та захист виборчих прав громадян відбувається шляхом 

застосування складної сукупності нормативно-правових положень виборчого 

законодавства України [188]. 

Розуміння реалізації суб’єктивних публічних виборчих прав 

пов’язується із їх визнанням як форми здійснення публічного управління 

населенням України, що наділено правом обирати чи бути кандидатом на 

політичні посади  органів державної влади та місцевого самоврядування [553,  

с. 190-204]. Відповідно до статті 38 Конституції України громадяни мають 

право «вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування». Як реалізація будь-якого іншого наданого 

людині права, реалізація первинних політичних прав не повинна заподіювати 

шкоди правам та інтересам інших учасників суспільно-політичного життя. 

Відтак обмеження суб’єктивних публічних прав допускається лише у разі 

проголошення в країні воєнного або надзвичайного стану (ч. 2 ст. 64 

Конституції України) [188]. 

Реалізація виборчих прав залежить від стадій виборчого процесу. 

Умовно до стадій виборчого процесу в Україні необхідно віднести: 1) 

складання списків виборців, їх перевірка та уточнення; 2) утворення 

одномандатних виборчих округів; 3) утворення виборчих комісій; 4) 

висування  та реєстрація кандидатів на політичні посади; 5) проведення 

передвиборної агітації; 6) голосування (у тому числі за необхідності у 

декілька етапів); 7) підрахунок голосів виборців та встановлення  підсумків 

голосування і результатів виборів; 8) реєстрація обраних кандидатів на 

політичні посади; 9) припинення повноважень виборчих комісій (ст.79, 137, 

196 Виборчого кодексу України [59]). 

А.В. Басалаєва до проблем реалізації та захисту суб’єктивних 

публічних виборчих прав приватної особи відносить: 1) складну 

характеристика елементів порушень виборчих прав; 2) застосування заходів 

психологічного тиску відносно виборців шляхом порушення стандартів 
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проведення передвиборчої агітації; 3) використання під час проведення 

виборчого процесу адміністративного ресурсу як складної сукупності 

важелів впливу, якими володіють органи державної влади на місцевому та 

загальнонаціональному рівнях, що може негативно позначитися на 

забезпеченні чесних та прозорих виборів і відповідно реалізації виборчих 

прав; 4) недопущення до реалізації пасивного виборчого права громадянами 

України, у тому числі створення перешкод для участі у виборчому процесі 

кандидатів на політичні посади, діяльність яких характеризується як 

опозиційна до керівництва країни і при цьому має відповідний рівень, що 

може у перспективі досягти успішного результату; 5) нерівність фінансових 

ресурсів кандидатів на політичні посади, що є матеріальним підґрунтям 

проведення виборчого процесу [38, с. 95]. 

До системи суб’єктивних публічних прав відносяться суб’єктивні 

публічні майнові права приватної особи. Здійснення суб’єктивних публічних 

майнових прав пов’язується із здійсненням функції використання публічного 

майна із легітимної мети досягнення пріоритетних цілей задоволення 

соціального інтересу. Як вказує О.В. Кузьменко, причини, умови та 

результат такої діяльності проявляються в системі координаційного 

механізму контролю, узагальненні ресурсів посадових позицій та 

організаційних одиниць, встановленні узагальнених показників 

результативності та у відповідному взаємному узгодженні [202, c. 23].  

Як зазначає Н.Ю. Задирака відзначає, що органи публічної 

адміністрації у відносинах щодо публічного майна мають можливість 

задовольнити публічний інтерес з урахуванням загального інтересу соціуму 

[122, c. 155-160]. 

Застосування поняття «публічного інтересу» відноситься до 

пріоритетних критеріїв визначення критеріїв легітимності мети 

використання публічного майна. Зокрема, у справі «Former King of Greece 

та інші проти Греції» Європейський суд з прав людини відзначив таке. 

Заявники, члени королівської сім'ї, стверджували, що їх було позбавлено 
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права власності на деякі землі в Греції. Уряд стверджував, що законні 

інтереси держави полягають у необхідності захисту лісів і археологічних 

об'єктів у межах зазначених маєтків. Додатковим аргументом було те, що 

оскаржуване законодавство пов'язане з великим суспільним інтересом у 

збереженні конституційного статусу країни як республіки. Європейський 

суд з прав людини зазначив, що не було жодних доказів, які підтверджують 

аргумент Уряду щодо необхідності захисту лісів або археологічних об'єктів. 

З іншого боку, з огляду на те, що спірний закон був прийнятий майже через 

20 років після того, як Греція стала республікою, державі необхідно 

регламентувати чіткий перелік підстав для обмеження права власності, в 

тому числі з метою реалізації суб’єктивних публічних майнових прав  [430]. 

Необхідно підкреслити, що суб’єктивні публічні майнові права 

відносяться до первинних прав. Так, відповідно до статті 1 Протоколу № 1 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод закріплено 

три окремі правила щодо використання майна [180]. Принципами реалізації 

суб’єктивних публічних майнових прав є, зокрема, принцип мирного 

використання майна, що відзначається у справі ЄСПЛ «Sporrong і Lönnroth 

проти Швеції» [431].  

Н.Ю. Задирака публічне майно за сутнісними властивостями 

класифікує на майно загального користування; природні ресурси; майно, 

яке забезпечує функціонування суб’єктів публічної адміністрації; майно 

державних і комунальних підприємств, установ, організацій; корпоративні 

права, що належать державі в статутних капіталах господарських 

організацій; публічні грошові кошти [122, с. 47].  

Необхідно наголосити, що реалізація суб’єктивних публічних 

майнових прав приватною особою здійснюється не на підставі  прямого 

речового (права на річ), а шляхом обґрунтування наявності 

адміністративно-владних відносин, тобто відносин користування, що 

виникають на підставі відповідного адміністративного акту, чи на підставі 

спеціального дозволу, чи внаслідок конклюдентних дій, що свідчать про 
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наділення таким правом [121, с. 68-70]. При цьому виникають не речові або 

майнові права користувача, а адміністративно-зобов’язальні зв’язки 

публічного права [559, с. 789]. 

До сфери суб’єктивних публічних прав приватної особи відносяться 

суб’єктивні публічні екологічні права. А.Ю. Барліт до системи суб’єктивних 

публічних екологічних прав відносить право приватної особи на вільний 

доступ до інформації про стан довкілля, право об’єднуватись у громадські 

природоохоронні формування, право одержання екологічної освіти, право 

брати участь у розробці та прийнятті управлінських рішень з питань 

використання природних ресурсів та природних об’єктів та ін. [37, с. 70-77]. 

Реалізація та захист суб’єктивних публічних екологічних прав 

здійснюється з врахуванням стандартів, визначених у Орхуській конвенції 

ООН – «Конвенції ООН про доступ до інформації, участь громадськості у 

процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються 

довкілля» 1998 року, ратифікованою Верховною Радою Україні 6 липня 1999 

року [179].  

Як обгрунтовує Г.І. Балюк, Орхуська конвенція 1998 року є 

міжнародно-правовим актом, який врегулював міжнародні стандарти 

забезпечення права людини на безпечне довкілля, обґрунтовував його 

безпосередній зв'язок із встановленням гідного рівня життя та здоров’я 

людини як найвищої соціальної цінності [34, с. 175]. 

Необхідно зазначити, що забезпечення доступу до екологічної 

інформації згідно із міжнародними стандартами охорони навколишнього 

природного середовища, має відбуватися із залученням громадськості до 

розробки та прийняття управлінських рішень, пов’язаних із погіршенням 

якості довкілля. До екологічної інформації відповідно до положень 

Орхуської конвенції відносяться відомості про: «а) стан таких складових 

навколишнього середовища, як повітря і атмосфера, вода, ґрунт, земля, 

ландшафт і природні об’єкти, біологічне різноманіття та його компоненти, 

включаючи генетично змінені організми, та взаємодію між цими складовими; 
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б) фактори, такі як речовини, енергія, шум і випромінювання, а також 

діяльність або заходи, включаючи адміністративні заходи, угоди в галузі 

навколишнього середовища, політику, законодавство, плани і програми, що 

впливають або можуть впливати на складові навколишнього середовища, 

зазначені вище в підпункті а), і аналізі затрат і результатів та інший 

економічний аналіз і припущення, використані в процесі прийняття рішень з 

питань, що стосуються навколишнього середовища; в) стан здоров’я та 

безпеки людей, умови життя людей, стан об’єктів культури і споруд тією 

мірою, якою на них впливає або може вплинути стан складових 

навколишнього середовища або через ці складові, фактори, діяльність або 

заходи, зазначені вище в підпункті б)» [179]. 

Згідно із положеннями статті 25 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» інформація про стан 

навколишнього природного середовища (екологічна інформація) – це будь-

яка інформація в письмовій, аудіовізуальній, електронній чи іншій 

матеріальній формі про: стан навколишнього природного середовища чи 

його об’єктів – землі, вод, надр, атмосферного повітря, рослинного і 

тваринного світу та рівні їх забруднення; біологічне різноманіття і його 

компоненти, включаючи генетично видозмінені організми та їх взаємодію із 

об’єктами навколишнього природного середовища; джерела, фактори, 

матеріали, речовини, продукцію, енергію, фізичні фактори (шум, вібрацію, 

електромагнітне випромінювання, радіацію), які впливають або можуть 

вплинути на стан навколишнього природного середовища та здоров’я людей; 

загрозу виникнення і причини надзвичайних екологічних ситуацій, 

результати ліквідації цих явищ, рекомендації щодо заходів, спрямованих на 

зменшення їх негативного впливу на природні об’єкти та здоров’я людей; 

екологічні прогнози, плани і програми, заходи, в тому числі адміністративні, 

державну екологічну політику, законодавство про охорону навколишнього 

природного середовища; витрати, пов’язані із здійсненням 

природоохоронних заходів за рахунок фондів охорони навколишнього 
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природного середовища, інших джерел фінансування, економічний аналіз, 

проведений у процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля 

[349]. 

Реалізації суб’єктивного публічного екологічного права, як зазначає 

В.П. Діхтієвський, належить до категорії відносних правовідносин, тобто 

відносин, де допускається застосування обмежувальних процедур [96, с. 75-

77]. Така вимога базується на результатах судової практики ЄСПЛ, зокрема, 

у справі «‘Sdruženi Jihočeské Matky’ (Співдружність матерів Південної Чехії) 

проти Чеської Республіки» (заява № 19101/03, від 10 липня 2006 року) де 

визначено, що забезпечення доступу до інформації щодо діяльності атомної 

електростанції може бути обмежена у частині правомірності відмови щодо 

надання відомостей про технічні особливості експлуатації джерела 

підвищеної небезпеки, яким є об’єкт атомної енергетики, отже, із міркувань 

національної та техногенної безпеки [440, с. 107-125]. 

Суб’єктивні публічні сервісні права приватної особи реалізуються нею 

у сфері надання адміністративних послуг. Зміна «державоцентристської» 

ідеології на «людино центристську», визнання пріоритету служіння держави 

людині (публічно-сервісна діяльність) – це, безумовно, як зазначив С. Г. 

Стеценко, позитивні досягнення українського суспільства [447].  

Вперше теорія публічно-сервісної діяльності як складової здійснення 

публічного управління обґрунтовувалась у дослідженнях таких вчених, як . Б. 

Авер’янов, І. П. Голосніченко, С. В. Ківалов, І. Б. Коліушко, В. С. Куйбіда, 

Є.О. Легеза А. О. Селіванов, В. П. Тимощук та інших. Зокрема, Є.О. Легеза 

публічні послуги відзначає як «врегульована публічно-правовими нормами 

діяльність органів публічної адміністрації із розгляду заяви фізичної або 

юридичної особи про видачу адміністративного акта (рішення, дозвіл, 

ліцензія, сертифікат, акт, посвідчення, проведення реєстрації тощо), 

спрямована на забезпечення її прав і законних інтересів та/або на виконання 

особою визначених законом обов’язків» [214, с. 434]. Як правило, приватна 

особа має право на отримання публічної послуги незалежно від реєстрації її 
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місця проживання. Відповідно до вимог чинного законодавства України у 

сфері надання публічних послуг, приватна особа має права реалізовувати 

публічні сервісні права за місцем реєстрації (наприклад, видача довідки про 

взяття на облік внутрішньо переміщених осіб [323], видача посвідчення 

постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи [329] тощо). 

До системи суб’єктивних публічних прав приватної особи відносяться 

суб’єктивні публічні управлінські права, детальна характеристика 

здійснення яких буде наведена у наступному розділі цієї дисертації.  

Таким чином, з врахуванням вище зазначених міркувань, 

обґрунтованим є авторський підхід до розуміння системи субєктивних 

публічних прав приватної особи. 

Запропонований класифікаційний підхід до визначення суб’єктивних 

публічних прав приватної особи дозволяє здійснити систематизацію 

зазначених прав з урахуванням їхньої багатоаспектності й численності; цей 

пізнавальний інструмент дозволяє поглибити наявні теоретичні уявлення про 

сутність і специфіку суб’єктивних публічних прав, подібності та відмінності 

між окремими їх різновидами. Водночас зазначимо, що не вважаємо 

проблематику класифікації суб’єктивних публічних прав приватної  особи 

цілковито висвітленою в рамках нашого дослідження; це питання безумовно 

потребує подальшої наукової уваги з акцентом на пошук принципів 

будування внутрішньо системної ієрархії досліджуваних прав і виявлення 

нових класифікаційних критеріїв. 
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Висновки до розділу 2: 

 

1. За результатами розгляду суб’єктивного публічного права як 

категорії доктринального характеру виявлено, що це поняття не одразу 

віднайшло свої гносеологічні межі та форми окреслення; це відбувалось, так 

би мовити, в руслі «теоретичної конфронтації», протиставлення – спочатку 

об’єктивному праву для відчуття межи права суб’єктивного, а потім і 

протиставлення приватного і публічного права в рамках суб’єктивного.  

Аналіз відносин із реалізації та захисту суб’єктивних публічних прав 

як адміністративно-правового феномена, обґрунтованої у дослідженнях 

Р. Ієринга, дозволив зробити висновок, що суб’єктом таких відносин є 

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

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

певний спосіб та нести відповідальність у визначеному чинним 

законодавством порядку, що має відображуватися на нормативному рівні; 

метою реалізації суб’єктивного публічного права виступає сприяння 

публічним (соціальним) інтересам приватної особи. 

Суб’єктивні публічні права приватної особи є складовою її 

адміністративно-правового статусу, що є складовою її загального правового 

статусу, реалізація якого встановлюється відповідно до положень 

Конституції України, Закону України «Про громадянство України» та інших 

правових актів. 

Акцентовано, що статичне розуміння категорії «адміністративно-

правовий статус» передбачає доцільність віднесення до її складової таких 

ознак, як права, обов’язки, юридична відповідальність, що вимагають їх 

нормативного закріплення. Визначено, що адміністративно-правовий статус є 

засобом обмеження соціальної свободи приватної особи. 

З’ясовано, що адміністративно-правовий статус складається з 

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

адміністративної дієздатності (здатності набувати суб’єктивних публічних 
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прав та виконувати суб’єктивні публічні обов’язки), адміністративної 

деліктоздатної (здатності нести адміністративну відповідальність за 

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

Зроблено висновок про доцільність виокремлення адміністративно-

правового статусу громадян України, іноземців, осіб без громадянства, 

громадських обєднань, політичних партій, релігійних організацій, приватних 

підприємств, приватних установ – як представників різних категорій 

приватних осіб. 

Визначено, що суб’єктивними публічними правами громадян України 

є: право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є 

державною або іншою захищеною законом таємницею; право в будь-який час 

повернутися в Україну; право на свободу об'єднання у політичні партії та 

громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та 

задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших 

інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах 

національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення 

або захисту прав і свобод інших людей; право на участь у професійних 

спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та 

інтересів; право брати участь в управлінні державними справами, у 

всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними 

до органів державної влади та органів місцевого самоврядування; право 

доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого 

самоврядування; право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, 

мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються 

органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. 

Обмеженими у реалізації суб’єктивних публічних прав є іноземці та 

особи без громадянства, що не мають права обирати та бути обраними на 

посади публічної служби, пов’язаної із доступом до відомостей, що містять 

державну таємницю, не можуть служити в Збройних Силах України, не 
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можуть бути членами політичних партій, зареєстрованими на території 

України; визначено, що для таких осіб встановлюються окремі заборони 

щодо пересування на території України, а також перебування на тимчасово 

обмежених територіях України.  

Підкреслено, що з врахуванням євроінтеграційних тенденцій, а також у 

зв’язку із полінаціональністю України, є необхідним надання права доступу 

до посад муніципальної служби для іноземців та осіб без громадянства. 

На підставі здійсненої характеристики адміністративно-правового 

статусу громадських об’єднань визначено обмеження доступу до участі у 

виборчому процесі, яке застосовується до громадських та релігійних 

організацій.  

2. Використання класифікації як інструмента наукового пізнання 

при дослідженні суб’єктивних публічних прав уявляється вкрай необхідним, 

і передусім через поліаспектність сфер та приводів взаємодії індивідів і 

органів публічної влади. Надзвичайна різноманітність досліджуваних прав 

робить неможливими спроби дослідити їх у всій повноті реальних проявів, 

тому групування їх у кластери на підставі певних критеріїв видається єдино 

можливим шляхом їх пізнання. 

На підставі аналізу й диференціації наукових категорій «особа», 

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

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

будучи невладною стороною публічно-правових відносин, бере участь у 

здійсненні публічного управління, виступає учасником адміністративних 

процедур або адміністративного процесу. 

Подвійна суб’єкт-об’єктна природа суб’єктивних публічних прав (як 

суб’єктивної можливості, з одного боку, та об’єктивізованої нормами права 

поведінки – з іншого) зумовлює її проміжну позицію між адміністративною 

правосуб’єктністю як таким правовим станом суб’єкта, що потенційно 

дозволяє йому вступати в адміністративні правовідносини як носію певних 

прав та обов’язків, та адміністративно-правовим статусом як конкретною 
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сукупністю прав та обов’язків суб’єкта в межах певного правовідношення. 

Це дозволяє вважати суб’єктивні публічні права структурним елементом і 

адміністративної правосуб’єктності, і адміністративно-правового статусу.  

Проаналізовано взаємозв’язок суб’єктивних публічних прав та 

основних прав людини, закріплених у міжнародних правових документах та 

Конституції України.  

Виявлено, що суб’єктивне публічне право виконує інструментальну 

функцію при реалізації основних прав, деталізуючи та конкретизуючи 

останні й визначаючи шляхи їх здійснення, а також виступаючи правом на 

захист основного права, якщо останнє порушено в публічно-правових 

відносинах.  

Важливою характеристикою суб’єктивних публічних прав, що 

відрізняє їх від прав основних, є нормативно-правове підкріплення права 

приватної особи обов’язком органу публічної влади сприяти реалізації цього 

права.  

Здійснено класифікацію суб’єктивних публічних прав приватної особи 

за такими критеріями, як: носій суб’єктивного публічного права; обсяг 

дієздатності; сфера правового застосування; зміст управлінських 

правовідносин; характер способу та форми захисту порушеного права.  

З врахуванням здійсненої класифікації запропоновано авторську 

теоретичну модель системи суб’єктивних публічних прав, основу якої 

становить розподіл суб’єктивних публічних прав на такі основні підсистеми, 

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

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

права, суб’єктивні публічні майнові права. 

Окремі теоретико-методологічні й практичні проблеми розділу 

висвітлено в авторських наукових працях [514, с. 105-111; 518, с. 70-74; 499, с. 

73-78; 523, с. 53-59; 517, с. 89-93; 520, с. 60-64; 499, с. 53-55; 517, с. 89-91; 516, 

с. 378-380]. 
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РОЗДІЛ 3. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ОКРЕМИХ СУБ’ЄКТИВНИХ ПУБЛІЧНИХ ПРАВ 

ПРИВАТНОЇ ОСОБИ 

 

3.1. Адміністративно-правове регулювання реалізації права особи 

на участь в ухваленні управлінських рішень 

 

Конституції України у статті 38 закріпила одне х ключових публічних 

прав громадян - право брати участь в управлінні державними справами [188]. 

Право громадян на участь в управлінні державними справами, наполягає 

О.В. Константий, прямо пов’язано з активною позицією громадян впливати 

на  державні політичні процеси, створення та реорганізацію органів 

державної влади та місцевого самоврядування, вирішення публічних справ, 

що мають  суспільну значимість. Таким чином реалізується статус громадян 

як суб’єктів публічно-правових відносин. Ці права закріплені у нормах, що 

мають публічно-правовий характер, і можуть бути застосовані лише до 

громадян України. Відтак вони виступають елементами їх специфічного 

політико-правового зв’язку з державою та є в українському громадянському 

суспільстві формою реалізації суверенної влади [185]. Як чітко помічає 

Григоришина В.Г. участь громадськості в управлінській діяльності дає змогу 

знизити ризикованість ухвалених та реалізованих рішень у соціальній та 

політичній сферах, в процесі планування врахувати соціальні чинники, 

відповідно до інтересів тих чи інших суспільних груп здійснювати 

корегування планів та поведінки влади, а також залучати представників 

різних соціальних об’єднань до процесу прийняття рішень у сфері 

управління [81]. 

Сучасні тенденції розвитку публічного управління свідчать про 

усвідомлення урядами країн Європи, що запорукою побудови розвинутого, 

демократичного, громадянського суспільства в державі є активність 

громадян як учасників формування та реалізації державної політики. Про 
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активне залучення громадян до участі у прийнятті управлінських рішень, 

наприклад свідчать показники проведених електронних консультацій з 

громадськістю. Так, протягом тільки І кварталу 2020 р. 71 орган виконавчої 

влади у рамках консультацій з громадськістю провів 805 заходів. На 

обговорення виносились 786 питань, що мають суспільно важливе значення, 

у т. ч. 396 проектів нормативно-правових актів: міністерства провели 260 

консультацій, інші центральні органи виконавчої влади - 100, обласні 

держадміністрації - 445 [548]. 

На закріплення положень, що визначають права громадян на участь у 

прийнятті управлінських рішень спрямовано ряд міжнародних документів. 

Так, ст. 21 Загальної декларації прав людини визначає, що правом брати 

участь в управлінні своєю державою через вільно обраних представників 

посередників чи безпосередньо має кожна людина [69]. Згідно ст. 25 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права без необґрунтованих 

обмежень та без дискримінації кожен громадянин повинен мати  можливість: 

а) безпосередньо та через представників брати участь у веденні державних 

справ; b) бути обраним та голосувати на періодичних виборах, які 

проводяться за вільного таємного волевиявлення виборців на основі 

загального і рівного виборчого права; с) брати участь у конкурсах на 

зайняття посад державної служби країни, громадянами якої вони є,  на 

загальних рівних  умовах [244]. 

Міжнародні стандарти у сфері участі громадян у прийнятті 

управлінських рішень на рівні національного законодавства  відображені в 

ст. 38 Конституції України. Положення цієї норми на рівні основного закону  

закріплюють право громадян  на участь в управлінні державними справами 

та таких суміжних прав : на вільне обрання та бути обраними до органів 

публічної влади, брати  участь у референдумах як всеукраїнському так і 

місцевих [188].  

Вже у вказаних актах, що здійснюють нормативно-правове 

регулювання відображається різноманітність форм реалізації прав громадян 
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на участь у прийнятті управлінських рішень. Водночас у наукових колах 

дослідженню цього питання приділялась не достатня увага. Проте 

систематизація форм реалізації прав осіб на участь у прийнятті 

управлінських рішень виявить пріоритети громадян щодо використання тих 

чи інших форм. Це дозволить спрогнозувати вектори подальшого 

удосконалення чинного законодавства задля забезпечення сучасних потреб 

громадян щодо використання форм реалізації права на участь у прийнятті 

управлінських рішень. 

Питання форм реалізації особи на участь у прийнятті управлінських 

рішень на теоретичному рівні досить невивчене, відсутнє стале розуміння їх 

ознак, поняття та класифікації через відсутність ґрунтовних наукових 

розробок, а окремі наукові доробки стосувалися деяких аспектів форм участі 

громадян при формуванні та реалізації державної політики. Так, форми 

участі громадськості в управлінні державними справами тією чи іншою 

мірою розглядали такі науковці як Ю.Ю. Бальцій, Д.В. Войтенко, М. О. 

Гирик, В.В. Головко, В.Г. Григоришина, І.І. Дахова, С.В. Злобін, Т.А. 

Кравченко, С.О. Майданевич, Юрах В.М. та інші.  

Водночас конкретно питання щодо ознак, поняття та класифікації форм 

реалізації особи на участь у прийнятті управлінських рішень досліджено не 

достатньо. Ми підтримуємо позицію Т.А. Кравченко, що основними 

проблемами запровадження сучасних інноваційних інструментів реалізації 

громадянами права на участь в управлінні публічними справами на 

загальнодержавному та місцевому рівні є недостатня урегульованість 

застосування форм, методів та інструментів цієї участі [198], тому вважаємо 

актуальним обраний напрям наукового дослідження.  

Правову природу, зміст та визначення механізму адміністративно-

правового регулювання та його елементи в аспекті їх реалізації в різних 

сферах суспільних відносин аналізувались наступними вченими : Бандурка 

О. О., Голосніченко І. П., Стахурський М. Ф., Золотарьова Н. І., Гончарук 

С.Т., Мазурик Р. В., Стеценко С. Г., Шкуропацький О.І.. Форми участі 
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громадян у публічному управлінні та їх характерні ознаки предметно 

вивчали  такі науковці як Головко В. В., Константий О. В., Юрах В.М., аналіз 

використання у цій сфері сучасних інформаційних технологій здійснювали 

Берназюк О.О., Блінова Г.О., Григоришина В.Г., Кравченко Т.А. Водночас 

окремо питання правового регулювання застосування сучасних форм 

реалізації права громадян на участь в прийнятті управлінських рішень 

вивчено не достатньо. 

Демократія не може бути правлінням народу в буквальному розумінні, 

наголошує І.І. Дахова. Народовладдя передбачає, насамперед, свободу 

вибору народом компетентних керівників, а також можливість народу 

впливати на них і в разі потреби замінювати їх більш гідними й 

компетентнішим. Але головним при цьому є створення умов для управління 

всіма справами суспільства не тільки від імені народу і не тільки в інтересах 

народу, а й здійснення цього управління самим народом [90, c. 103]. 

Дахова І. І. зазначає, право на участь в управлінні державними 

справами є правом комплексного характеру, що охоплює широкий спектр 

форм його здійснення. До таких прав, передбачених Конституцією України, 

на думку цього науковця, відносяться право на участь у виборах і 

референдумах (ч. 1 ст. 38), право на доступ до державної служби (ч. 2 ст.38), 

право на звернення (ст. 40), право вільне об’єднання у громадські організації 

та політичні партії (ст. 36), право проводити збори, мітинги, походи і 

демонстрації без зброї та  мирно (ст. 39) тощо [90, с. 106]. Логічним в цьому 

контексті є твердження іншого науковця - Є.О. Лукашевої, яка вважає, що 

право участі в управлінні державними справами за своїм змістом має 

переважно комплексний прояв, що відображається в охопленні ним майже 

всіх інших політичних права і свобод громадян [296, с. 153]. Водночас 

висловлені позиції науковців не дають можливості з’ясувати зміст поняття 

«участь громадян в управлінні державними справами».  

Відповідь на це питання знаходимо в дослідженнях іншого науковця. 

Так, саму участь громадян в управлінні державними справами О.О. Чуб 
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визначає як правомірну публічну діяльність громадян України з метою 

впливу на прийняття, виконання та контроль за реалізацію рішень 

державного значення безпосередньо або через представників в органах усіх 

гілок державної влади, гарантована закріпленням у Конституції відповідного 

суб’єктивного права [525]. Водночас науко-теоретичне та сформоване 

нормативно-правове уявлення про зміст права на участь в управлінні 

державними та участі громадян в управлінні державними справами ще не 

гарантує якісного функціонування відповідного механізму.  

Одним з ключових векторів реалізації формування і координації  

державної політики у сфері модернізації державного управління відповідна  

Стратегія, розрахована на період до 2021 року, визначає участь 

громадськості, в результаті чого очікується формування такої системи 

державного управління, яка характеризуватиметься підвищеною 

ефективністю та підзвітністю громадянам, буде працювати в інтересах 

суспільства, забезпечувати поступовий розвиток держави та надаватиме 

якісні послуги. Водночас ця Стратегія за мету визначає побудову 

професійної, доброчесної, нейтральної політично та зорієнтованої на 

громадян державної служби [450]. О.О. Берназюк наголошує, що 

забезпечення ефективності публічного управління в сучасних умовах 

розвитку інформаційного суспільства не може бути досягнуто без 

прискореного запровадження нових цифрових технологій в державному 

управлінні [41]. Водночас, на рівні із запровадженням сучасних технологій у 

цій сфері, повинно також проводитись осучаснення і форм реаліції права 

громадян на участь у прийнятті управлінських рішень, що вже довгий час 

використовуються на практиці органами публічної влади. Такі процеси 

невідмінно відображатимуться на складових елементах механізму 

адміністративно-правового регулювання участі громадян у прийнятті 

управлінських рішень. 

Для з’ясування кола сучасних технологій, що використовуються при 

реалізації права громадян на участь при прийнятті управлінських рішень, їх 
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форми та особливостей розглянемо стабільні елементи відповідного 

механізму.  

Вчені узагальнюючи характеристики правової природи механізму 

адміністративно-правового регулювання визначають його як: «сукупність 

правових засобів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання 

суспільних відносин у сфері адміністративного права» [447, с. 232]; «систему 

правових засобів, за допомогою яких здійснюється упорядкування 

суспільних відносин відповідно до мети й завдань правової держави» [489, c. 

341-342]; «сукупність адміністративно-правових засобів, за допомогою яких 

справляється вплив на відносини, що виникають в процесі здійснення 

виконавчої влади» [77, c. 20-21]; «як систему адміністративно-правових 

засобів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання 

(упорядкування) суспільних відносин у сфері державного управління» [78].  

Таким чином Голосніченко І. П., Гончарук С.Т. Золотарьова Н.І., 

Стеценко С.Г., Стахурський М. Ф., у своїх підходах до механізму 

адміністративно-правового регулювання сходяться не тому, що його змістом 

є система адміністративно-правових засобів, об’єктом впливу - публічні 

суспільні відносини, а мету утворює прагнення забезпечити публічні 

інтереси фізичних та юридичних осіб, громадянського суспільства та 

держави. Водночас, на наш погляд, механізм адміністративно-правового 

регулювання права громадян на участь у прийнятті управлінських рішень має 

деякі ознаки динамічного процесу. Підтвердження свого припущення 

знаходимо у позиції з цього питання таких вчених як О.О. Бандурка та О.І. 

Шкуропацький. Вони акцентують увагу правознавців на тому, що просте 

поєднання окремих елементів не визначає зміст механізму адміністративно-

правового регулювання, оскільки правова природа цієї категорії поглинає 

також певну послідовність їх дії, це в сукупності формує процеси 

упорядкування певних відносин для досягнення такого стану сфери їх 

реалізації, що дозволить ефективно, повно та всебічно здійснювати людині 

свої права та свободи [36, с. 27; 26, c.112].  
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Якщо вив’ялені правові конструкції застосовувати до сфері реалізації 

права громадян на участь у сфері прийняття управлінських рішень, то треба 

враховувати, що така участь не є кінцевою метою для учасників цих 

відносин, а виступає лише формою їх взаємодії для забезпечення реалізації 

інших прав громадян. Таким чином, форма участі громадян в прийнятті 

управлінських рішень є ключовим елементом досліджуваного механізму, 

оскільки саме вона визначає спектр задіяних правових засобів. До групи 

ключових правових засобів регулювання відносин у суспільстві, наполягає 

Р.В. Мазурик є нормативно-правові акти [224]. Таким чином, форма участі 

громадян в прийнятті управлінських рішень є основним фактором, що 

визначає особливості цих суспільних відносин. 

У звіті про виконання заходів з реалізації положень Стратегії 

реформування державного управління України на 2016-2020 роки 

виявляється одна з причин недоліків у сфері участі громадян при прийнятті 

управлінських рішень, а саме відсутність чітких алгоритмів її забезпечення 

[127]. Вирішити цю проблему, на наш погляд, дозволить систематизація 

форм реалізації прав осіб на участь у прийнятті управлінських рішень. 

Відсутність єдиного підходу до цього питання спричинило значну 

кількість авторських концепцій класифікації форм реалізації прав осіб на 

участь у прийнятті управлінських рішень. З точки зору лексичного підходу 

визначення змісту поняття термін « форма» визначається як «зовнішній вияв 

певного явища, пов’язаний з його сутністю та змістом» [173, с. 44]. Філософи 

наполягають, що сутність терміну «форма» відображає сукупність 

взаємопов’язаних внутрішніх важливих для якісної характеристики любого 

явища його властивостей та ознак. Зміст явищ безпосередньо пов’язаний із 

його «оформленням», а тому саме форма також впливає на зміст. При цьому 

форма за різних обставин сприяє або заважає реалізації та розвитку змісту. 

Таким чином філософи виявляють сталу діалектичну закономірність, що 

зміст обумовлює форму, а форма завжди наповнена змістом [476, с. 234]. 

Таким чином можна стверджувати, що ознаки, поняття та види прав 
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громадян на участь у прийнятті управлінських рішень тісно пов’язані із 

відповідними змістовними характеристиками форми реалізації цих прав. 

Підтвердженням цьому є демонстрація цього зв’язку у різних авторських 

концепціях. 

Історичний розвиток правового погляду на форми участі громадян в 

прийнятті управлінських рішень віддзеркалюється у значній кількості 

наукових концепцій у цій сфері. 

Право на участь у державному управлінні має декілька способів 

реалізації : одержання необхідної інформації та документів у встановленій 

формі, вступ на державну службу, внесення пропозицій, створення 

громадських об’єднань та участь в них, проведення демонстрацій, зборів, 

мітингів, зазначає Ю. П. Битяк [12, c. 50]. Н.В. Окша, С.В. Злобін, 

Д.В. Войтенко, С.О. Майданевич та інші виокремлюють такі форми реалізації 

прав осіб на участь у прийнятті управлінських рішень як: 1) участь у 

виборах, 2) участь у референдумах, 3) участь у політичних партій та 

громадських організацій та діяльність в них, 4) проведення консультацій з 

громадськістю як участь у прийнятті рішень органами місцевого 

самоврядування та органами виконавчої влади; 5) членство громадян у 

громадських радах при органах виконавчої влади як участь в управлінні 

державними справами; 6) участь у проведенні регуляторної політики; 7) 

доступ до державної служби; 8) звернення до органів влади; 9) доступ до 

публічної інформації щодо діяльності влади; 10) інформування громадськості 

про прийняті рішення органами виконавчої влади; 11) публічне звітування 

перед громадянами представниками органів виконавчої влади; 12) 

ознайомлення громадян з результатами перевірки діяльності органів 

виконавчої влади; 13) оскарження рішень органів влади [254, c. 5]. 

В.В. Головко та Р.С. Мельник виділяють такі форми участі 

громадськості в управлінні державними справами, віднесеними до 

компетенції виконавчих органів влади: «1) інформування; 2) громадські 

експертизи та участь громадян у проведенні експертиз органами виконавчої 
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влади; 3) діяльність громадських інспекторів, включаючи проведення рейдів, 

перевірок та ін.; 4) діяльність громадських формувань з охорони 

громадського порядку і державного кордону, включаючи спільне з 

поліцейськими, прикордонниками патрулювання і виставлення постів на 

вулицях, майданах, залізничних вокзалах тощо; 5) консультації з 

громадськістю, включаючи публічні громадські обговорення, електронні 

консультації» [76, с. 30]. 

Т.А. Кравченко, досліджуючи проблеми безпосередньої реалізації 

права на участь у місцевому самоврядуванні, виокремлює дві групи прав: 

1) індивідуальні, що належать кожному громадянину і можуть бути 

реалізовані незалежно від інших членів територіальної громади; 2) 

колективні, реалізація яких можлива лише шляхом колективних дій усіх або 

більшості членів територіальної громади. Колективні й індивідуальні форми, 

на думку цього науковця, тісно пов’язані, їх не можна розглядати ізольовано, 

оскільки кожен окремий громадянин є водночас членом територіальної 

громади, але колектив громадян - це вже якісно нове утворення, яке має 

власні важелі впливу в процесі реалізації права на місцеве самоврядування 

[198].  

Т.А. Кравченко вважає, що до індивідуальних форм відносять: а) 

участь у місцевих референдумах, місцевих виборах; б) службу в органах 

місцевого самоврядування; в) відшкодування за рахунок місцевого бюджету, 

моральної шкоди завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 

органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб під час реалізації їх 

повноважень; г) отримання вичерпної і правдивої інформації про діяльність 

органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, яке 

випливає зі змісту ряду статей Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», зокрема ст. ст. 4, 75, ознайомлення з документами і матеріалами 

органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, які 

безпосередньо стосуються прав і свобод громадян (п. 11 ст. 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»); д) особисту участь у 
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громадських слуханнях, зборах громадян, місцевих ініціативах, які, утім, 

можна розглядати як колективні форми реалізації права на місцеве 

самоврядування ( ст. 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»).  

Серед колективних форм реалізації громадянами права на участь у 

місцевому самоврядуванні Т.А. Кравченко виділяє: а) проведення зборів, 

мітингів, походів і демонстрацій, про які своєчасно повідомляється органам 

публічної влади; б) направлення колективних звернень до органів місцевого 

самоврядування, їх посадовим особам; в) проведення зборів громадян, 

ініціювання територіальною громадою розгляду в раді будь-якого питання, 

віднесеного до відання місцевого самоврядування (право на місцеву 

ініціативу); г) проведення громадських слухань [198; 33, c. 67]. 

Автори посібника «Форми та методи залучення громадян» спираючись 

на класифікацію Шеррі Арнштайна виокремили вісім рівнів громадської 

участі: 1) маніпулювання; 2) «терапія»; 3) інформування; 4) консультація; 

5) врахування думки; 6)партнерство; 7) делегування повноважень; 8) 

громадське керування. На думку авторів цього посібника наполягають, що 

лише три останні рівні характеризують реальну участь громадян у процесі 

планування й ухвалення рішень [480]. Наступні групи форм участі громадян 

у роботі органів виконавчої влади визначає В.М. Юрах:  

1) зовнішні, а саме  участь громадськості в розробці конкретного 

законопроекту, тим самим проявляється участь в управлінні сферою 

державних справ, в яких реалізується компетенція законодавчих органів 

влади; при  оскарженні дій/бездіяльності посадових осіб органів виконавчої 

влади, проявляється участь у реалізації компетенції та повноважень органів 

виконавчої влади;  

2) внутрішні є: 2.1) інформаційна форма - отримання інформації 

шляхом надсилання звернень громадянами та  ознайомлення із відомостями 

через наданий доступ до інформаційних ресурсів; 2.2) консультативна форма 

- участь громадськості в тих заходах консультаційного характеру, які 
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надаються органами публічної влади, як наприклад, в публічних громадських 

обговореннях, при проведенні електронних консультацій, під час вивчення 

громадської думки; 2.3) експертна форма передбачає проведення самостійних 

громадських експертиз, а також залучення представників громадськості до 

проведення експертиз органами виконавчої влади; 2.4) охоронна форма, що 

реалізується через участь громадян в громадських формуваннях та діяльність 

з охорони громадського порядку та державного кордону; 2.5) інспекційна 

форма реалізується при участі громадян в якості громадських інспекторів 

залучених до діяльності органів виконавчої влади; 2.6) оперативна форма 

дозволяє оптимально швидко реагувати на проблеми та запити громадян, що 

визначені в електронних петиціях [541, c. 237]. 

В.Г. Григоришина визначає форми залучення громадян до процесу 

прийняття управлінських за рівнем органу публічної влади, що приймає 

рішення: «1) делегування - влада, не аналізуючи суспільні потреби, не 

визначаючи способи вирішення існуючих проблем, виконує завдання 

громадськості та підтримує незалежні громадські ініціативи, діяльність 

організацій громадянського суспільства; 2) спільна реалізації - спільна 

ідентифікація потреб громади, їх спільна реалізації через узгоджені 

партнерські програми; 3) спільне ухвалення рішень - влада у співпраці з 

громадськістю та організаціями ідентифікує їх потреби, а також на 

партнерській основі приймає остаточне рішення щодо вирішення відповідних 

проблем; 4) консультації - надання представникам громади одного чи 

декількох варіантів вирішення проблеми з метою отримання їх думки та 

врахування її в процесі прийняття остаточного рішення; 5) інформування 

громадян про плани органів публічної влади» [81]. 

З урахуванням того, що участь громадян у прийнятті управлінських 

рішень може бути з пов’язана з їх професійною діяльність в різній мірі, 

наприклад, як експертів з окремих питань, то слід розглянути позицію 

В.Н. Лазарєва, що усю багатоманітність форм участі жителів територіальної 

громади у вирішенні питань місцевого значення можна уявити як: 1) участь 
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через професійну діяльність; 2) участь через громадські та політичні 

організації; 3) безпосередню публічну діяльність; 4) вплив на осіб, які 

приймають рішення; 5) безпосередній вплив на соціальне оточення; 6) 

благодійність, допомога іншим членам громади; 7) турбота про власну 

родину [209]. 

Сучасне щоденне життя громадян стало набувати цифрового 

наповнення, зазначено у Концепції розвитку електронного урядування в 

Україні [364]. Це означає, що громадяни мають високий рівень очікувань від 

діяльності органів влади, особливо це стосується розвитку сучасних 

електронних форм взаємодії, прозорості та відкритості діяльності, а також 

залучення громадян до прийняття управлінських рішень. Сучасність 

публічного управління виявляє не тільки декларування забезпечення 

реалізації права громадян на участь в ухваленні управлінських рішень, а 

також тенденції посилення правової регламентації елементів відповідного 

механізму адміністративно-правового регулювання. Водночас у сучасних 

умовах розвитку інформаційних технологій несистематизованими та 

малодослідженими залишаються нові форми реалізації права громадян на 

участь в ухваленні управлінських рішень. 

Сучасний напрямок забезпеченням участі громадян у прийнятті 

управлінських рішень має тісний зв'язок із розвитком електронного 

урядування. Так, Концепція розвитку електронного урядування в Україні 

однією з першочергових проблем, що потребує вирішення  визначила - 

недостатній рівень участі громадян у прийнятті управлінських рішень. 

Одним з основних принципів реалізації цієї концепції є забезпечення 

доступності та залученості громадян до електронного урядування [364]. 

Відповідає цьому принципу також напрям державної політики із 

запровадження цифрових технологій у сфері публічного управління. Так, у 

«Цифровій адженді України - 2020» констатовано, що «державні сфери 

управління України, їх масштаб і територіальна розлогість надають величезні 

можливості на початковому етапі для формування на їх базі потреб громадян 
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у «цифрових» технологіях та перетворення їх у користувачів». Такі сфери як 

громадська безпека, електронне урядування, медицина, екологія, освіта, 

транспорт є надзвичайно важливими для «цифровізації» публічного 

управління та створення сприятливих можливостей для участі громадян в 

управлінні державними справами [493].  

Як зазначає Г.О. Блінова, «Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 20.09.2017 No 649-р. «Про схвалення Концепції розвитку електронного 

урядування в Україні», від 8 листопада 2017 р. No 797-р «Про схвалення 

Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її 

реалізації» та від 17 січня 2018 р. No 67-р « Про схвалення Концепції 

розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та 

затвердження плану заходів щодо її реалізації» створюють передумови для 

виникнення нових цілей, інтересів та потреб в інформаційній сфері органів 

публічної адміністрації, а саме запровадження: інформаційно-

телекомунікаційних систем підтримки прийняття управлінських рішень та 

автоматизації адміністративних процесів; цифрової демократії, а саме 

інформаційного забезпечення е-парламенту, е-голосування, е-правосуддя, е-

медіації, е-референдумів, е-консультацій, е-петицій, е-політичних кампаній, 

е-опитування; реалізації концепції смарт-сіті - «Розумне місто»; цифрових 

державних платформ ; концепції блокчейну; забезпечення електронної 

взаємодії державних інформаційних ресурсів та розвитку інфраструктури 

інтероперабельності; запровадження цифровізації державних установ, 

багатоканального інформування та залучення громадян, концепції відкритих 

даних з використанням електронних платформ, наприклад «Громадянське 

суспільство і влада», чи «Єдина система місцевих петицій »» [364; 365; 366; 

555]. 

Зазначене обумовлює запровадження та удосконалення  електронних 

інструментів залучення громадян до прийняття управлінських рішень, таких 

як : електронні звернення та електронні петиції; відкритий бюджет, 

громадський бюджет; обговорення проектів нормативно-правових актів в он-
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лайн форматі; розміщення електронних форм на веб-сайтах органів влади, що 

дозволяють здійснювати зворотній зв’язок з громадянами; моніторинг стану 

розвитку електронного урядування із широким залученням до його 

проведення громадських об’єднань та правозахисних організацій; громадські 

ініціативи у сфері електронного урядування [364]. 

Правознавці зауважують, що на сьогодні стає поширеною нова форма 

участі громадян у прийнятті управлінських рішень, що визначається як 

«партиципаторний бюджет» або «бюджет участі». Як констатує 

Т.А. Кравченко, лише із середини 2015 р. в Україні розпочалося 

експериментальне впровадження парципаторного бюджету участі в таких 

містах як Чернігів, Черкаси і Полтава. Науковець наголошує, що 

«громадянська партиципація – це процес, під час якого громадяни отримують 

можливість впливати на рішення органів публічної влади, а опосередковано - 

можливість здійснювати контроль за їхнім виконанням, якщо ці рішення 

безпосередньо або опосередковано стосуються інтересів громадян». У 

представників груп меншості з’являється краща можливість 

продемонструвати свої інтереси та впливати на формування місцевих 

бюджетів задля задоволення важливих для них потреб, наголошує 

Т.А. Кравченко [198]. Водночас, застосування цієї форми участі громадян у 

прийнятті управлінських рішень була б не можлива без запровадження та 

активного використання інструментів електронного урядування та 

електронної демократії. Демократію, що реалізується за допомогою 

електронних інструментів вчені розуміють з двох позицій: вузького підходу 

та широкого трактування. З точки зору представників першої групи 

електронна демократія це електронний супровід прав громадян. 

Представники ж широкого підходу вважають, що електронна демократія це 

залучення громадян до участі у процесах управління через використання 

інформаційно-комп’ютерних технологій [109]. Перелік інструментів 

електронної демократії передбачений у правових актах Ради Європи, зокрема 

в Рекомендаціях CM/Rec(2009)1 Комітету Міністрів Ради Європи від 18 
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лютого 2009 р. [570]. У правових актах Ради Європи електронну демократію 

(e-democracy) визначають як інструмент зміцнення демократичних інститутів 

та демократичних процесів за допомогою інформаційно-комунікаційних 

технологій. Її головним завданням згідно цих документів  є «електронна 

підтримка демократії» [198]. 

Одним із проявів електронної демократії та участі громадян в процесах 

державного управління є можливість для них висловлювати пропозиції, 

брати участь в обговоренні питань, висловленні своєї думки та донесення її 

до  інших громадян. Такі можливості  реалізуються за допомогою форумів, 

он-лайн- конференцій, діалогів тощо, які виступають водночас засобами для  

двостороннього зв’язку влади та громадян, і є елементами  консультаційних 

механізмів. У зв’язку із цим на веб-сайтах органів публічної влади повинні 

бути он-лайн інструменти, що можуть використовуватись для проведення 

електронних консультацій з громадськістю. Ними можуть бути он-лайн 

форуми, посилання на соціальні мережі, он-лайн голосування, електронні 

петиції та інші спеціально створені для он-лайн обговорення. Прийняття 

управлінських рішень суб'єктами владних повноважень різного рівня 

обов’язково базується на відомостях, отриманих ними від громадян. Таким 

чином прийняття рішень з врахуванням та використанням пропозицій 

громадян є ще одним механізмом впровадження е-участі. На веб-сайтах 

науковці та практики рекомендують розміщувати правила електронної 

участі, інформація про результати проведених електронних консультацій із 

громадськістю, оголошення про державні закупівлі та про їх результати, 

календарі подій, які пов'язані з електронною участю тощо. Бажано, щоб була 

передбачена на сайті можливість проведення електронного голосування, що 

здійснюється через захищені системи [398].  

Підтримує концепцію нової форми участі громадян у прийнятті 

управлінських рішень також В.М. Юраха. Він вважає, що до консультацій з 

громадськістю, входять включно «публічні громадські обговорення, 

електронні консультації та вивчення громадської думки, а також опитування, 
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анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус групи та 

публічні громадські обговорення, такі як конференції, семінари, форуми, 

круглі столи, зустрічі з громадськістю» [28, c. 236]. 

Консультативна форма участі громадськості передбачена у п. 11 

Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та 

реалізації державної політики № 996 [324]. За результатами аналізу Звіту про 

виконання Стратегії реформування державного управління України на 2016-

2020 роки можна зробити висновки, що він відображає певні недоліки у сфері 

участі громадян при прийнятті управлінських рішень, які в основному, на 

наш погляд, пов’язані із відсутністю чітких алгоритмів її забезпечення. Цим 

документом також відзначено планові заходи органів публічної влади 

здійснити певні заходи на шляху до покращення цієї ситуації. Так, наприклад 

передбачається сприяти реальній залученості громадськості до формування 

політики та розроблення законодавчих актів через сприяння прийняттю 

законопроекту «Про публічні консультації» [127]. На наш погляд, прийняття 

цього закону дозволить конкретизувати засоби адміністративно-правового 

регулювання участі громадян у прийнятті управлінських рішень. 

В.М. Юрах наголошує на приділенні науковцями уваги ще одній новій 

формі участі громадян у прийнятті управлінських рішень такій як електронна 

петиція. Цей науковець зазначає, що сьогодні працює урядовий портал 

Кабінету Міністрів, який приймає електронні петиції щодо роботи органів 

виконавчої влади, а також наполягає на тому, що цей вид діяльності цілком 

відповідає необхідним ознакам форм участі громадськості в управлінні 

державними справами [541]. Важливу роль серед нових технологій у сфері 

участі громадян в публічному управлінні відіграє цифрове робоче місце 

державного службовця. Г.О. Блінова зазначає, що «особливу роль в 

удосконаленні публічного управління відведено перетворенню робочих місць 

державних службовців на цифрові робочі місця. Оскільки державне 

управління України в умовах зростання кількості завдань, ініціатив, проектів 

та одночасної оптимізації витрат має базуватися саме на технологічних і 
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цифрових формах забезпечення його безперебійного функціонування 

цифрове робоче місце сприятиме гнучкості в методах виконання посадових 

обов’язків державними службовцями, стимулюватиме їхню спільну роботу та 

взаємодію, підтримуватиме децентралізовані та мобільні робочі середовища 

й передбачає вибір державним службовцем технологій для роботи для 

забезпечення кінцевої мети сервісної держави - надання її громадянам 

якісних і доступних адміністративних послуг» [469; 493; 45, c. 91]. 

Цифрове робоче місце державного службовця, ми вважаємо, дозволить 

оптимізувати інформаційну взаємодію між органами публічної влади та 

громадянами через розробку технічних рішень при реалізації нових форм 

участі громадян у прийнятті управлінських рішень. В результаті дослідження 

наведених підходів до класифікації форм реалізації права особи на участь в 

прийнятті управлінських рішень ми погоджуємось з позицією І.І. Дахової, 

яка вважає, що право на участь в управлінні державними справами є 

комплексним правом, яке включає в себе широкий спектр форм його 

здійснення, у тому числі мирні збори, мітинги, походи, демонстрації, 

об'єднання у громадські організації та політичні партії для захисту своїх прав 

і свобод та задоволення політичних, культурних, соціальних, економічних та 

інших інтересів, електронні петиції тощо [90, c. 107]. 

Кожна з форм реалізації участі громадян в прийнятті управлінських 

рішень має свої особливості, що проявляється на рівні їх елементів. 

Підтримуючи концепцію В.М. Юроха, при здійсненні характеристики 

зазначених форм необхідно брати до уваги, що форми участі громадськості в 

управлінні державними справами поєднують в собі визначені ним такі 

елементи: «1) порядок та умови реалізації права на участь в управлінні 

державними справами; 2) особливості діяльності суб’єктів, які реалізують 

своє право на участь в управлінні державними справами; 3) обсяг прав та 

обов’язків правомочних осіб в правовідносинах, що виникають у зв’язку із 

реалізацією права на участь в управлінні державними справами; 4) способи 

та методи участі, що можуть бути застосовані в межах однієї форми; 5) 
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засоби забезпечення законних інтересів сторін вказаних правовідносин; 6) 

порядок діяльності органів виконавчої влади для створення умов для 

забезпечення участі громадськості» [540, c. 242]. 

На наш погляд, зазначене дає підстави говорити про багатоваріантність 

прояву адміністративно-правового механізму реалізації права особи на 

участь у прийнятті управлінських рішень, що утворюється завдяки розмаїттю 

форм реалізації цього права. Наведені В.М. Юрохом характеристики властиві 

адміністративно-правовому механізму реалізації права особи на участь у 

прийнятті управлінських рішень, оскільки є частиною механізму управління 

державними справами. 

Враховуючи зазначене вище можна узагальнити виокремлені 

науковцями наступні класичні форми участі громадян у прийнятті 

управлінських рішень: 1) право на державну службу; 2) внесення пропозицій; 

3) одержання необхідної інформації та документів у встановленій формі, в 

тому числі шляхом ознайомлення із нею через наданий доступ, шляхом 

звернень; 4) проведення демонстрацій, зборів, мітингів; 5) створення 

громадських об’єднань чи входження в них; 6) участь в розробці певного 

законопроекту; 7) оскарження дій/ бездіяльності посадових осіб органів 

виконавчої влади; 8) участь громадськості в заходах консультаційного 

характеру; 9) участь у проведенні експертиз органами виконавчої влади, а 

також самостійне проведення громадських експертиз; 10) участь громадян в 

діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку та 

охорони державного кордону; 11) участь громадян в діяльності органів 

виконавчої влади в якості громадських інспекторів тощо. 

Серед зазначених форм участі громадян у прийнятті управлінських 

рішень виокремлюються ті, що здійснюються із використанням сучасних 

технологій : електронні консультації під час вивчення громадської думки; 

подання громадянами електронних петицій; електронного голосування; 

електронних референдумів; електронних консультацій; електронного 

опитування; он-лайн обговорення проектів нормативно-правових актів; 
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відкритий бюджет, громадський бюджет; електронні форми зворотного 

зв’язку на офіційних веб-сайтах органів влади тощо. 

Загалом зазначені форми за змістом є інформаційними, 

консультативними, експертними, охоронними, інспекційними, 

оперативними. З урахуванням зазначеного, на наш погляд необхідно 

виокремити такі ознаки механізму адміністративно-правового регулювання 

участі громадян у прийнятті управлінських рішень: 1) його зміст складають 

сукупність адміністративно-правових засобів, що реалізують право громадян 

на участь у прийнятті управлінських рішень у інформаційній, 

консультативній, експертній, інспекційній, дорадчій, оперативній та інших 

формах; 2) об’єктом впливу є публічні суспільні відносини, що виникають у 

процесі реалізації права громадян на участь у прийнятті управлінських 

рішень; 3) метою є здійснення впливу на діяльність органів публічної влади 

щодо забезпечення прав та свобод громадян. 

Таким чином, механізм адміністративно-правового регулювання участі 

громадян у прийнятті управлінських рішень можна визначити як сукупність 

адміністративно-правових засобів, що реалізують право громадян на участь у 

прийнятті управлінських рішень у інформаційній, консультативній, 

експертній, інспекційній, дорадчій, оперативній та інших формах, 

визначених законодавством, з метою здійснення впливу на діяльність органів 

публічної влади щодо забезпечення прав та свобод громадян. У зв’язку із 

відсутністю систематизованого нормативно-правового регулювання порядку 

реалізації права громадян на участь у прийнятті управлінських рішень у 

класичних чи сучасних формах їх ефективність знижується. Тому, на наш 

погляд, необхідно розробити та прийняти Закони України «Про електронну 

демократію», «Про електронне урядування» та «Про публічні консультації». 

У цих нормативно-правових актах необхідно конкретизувати зміст механізму 

адміністративно-правового регулювання реалізації права громадян на участь 

у прийнятті управлінських рішень. 
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У подальшому перспективним є дослідження інших форм участі 

громадян у прийнятті управлінських рішень, що здійснюються із 

застосуванням сучасних технологій та вивчення можливостей правового 

регулювання удосконалення класичних форм реалізації відповідного права 

громадян [521]. 

З урахуванням наведених видів форм реалізації участі громадян в 

прийнятті управлінських рішень пропонуємо наступну їх класифікацію: 

1) за рівнем особистої участі громадян при прийнятті управлінських 

рішень: 

1.1.) особиста участь : участь у складі дорадчих та консультаційних 

органів публічної влади особисто, участь у наглядових радах, через 

право на доступ до публічної служби; 

1.2) через делегування повноважень: участь у складі дорадчих та 

консультаційних органів через представництво їх громадськими 

організаціями, участь у виборах; через засоби масової інформації; 

2) за можливістю реалізації самостійно чи через об’єднання з іншими 

громадянами: 

2.1) індивідуальні : участь як експертів, інспекторів, консультантів; 

2.2.) колективні : створення громадських об’єднань чи входження в 

них; участь громадян в діяльності громадських формувань з охорони 

громадського порядку та охорони державного кордону; електронні петиції, 

соціологічні опитування, референдуми; 

проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; направлення 

колективних звернень; 

3) за ініціатором реалізації участі громадян у прийнятті управлінських 

рішень: 

3.1) за ініціативи громадян: участь через право подавати скарги на дії, 

рішення чи бездіяльність органів публічної влади, в 

адміністративному та судовому порядку; електронні петиції; 
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3.2) за ініціативи органів публічної влади: участь у спеціалізованих 

опитуваннях, що проводяться на замовлення органів публічної влади; 

громадські консультації; публічна звітність органів виконавчої влади 

перед громадянами; 

4) за характером суспільних відносин : 

4.1) відсутні порушення прав громадян: внесення пропозицій; 

одержання необхідної інформації та документів у встановленій формі, в тому 

числі шляхом ознайомлення із нею через наданий доступ, шляхом звернень; 

4.2) спричинене порушенням прав громадян: участь через право 

подавати скарги на дії, рішення чи бездіяльність органів публічної 

влади, в адміністративному та судовому порядку; 

5) за рівнем використання сучасних інформаційних технологій : 

5.1) засновані на використанні сучасних інформаційних технологій: 

розвиток інституту електронних звернень та електронних петицій; розвиток 

інструментів «відкритий бюджет», «громадський бюджет»; он-лайн 

обговорення проектів нормативно-правових актів та інших інструментів 

участі громадян у прийнятті управлінських рішень; запровадження 

електронних форм зворотного зв’язку на офіційних веб-сайтах органів влади; 

громадські ініціативи у сфері електронного урядування; електронний кабінет 

громадянина; 

5.2) реалізуються без використання інформаційних технологій: 

проведення зборів, мітингів, демонстрацій;  

5.3) змішані: доступ до інформації про діяльність влади; подання заяв, 

скарг, пропозицій; 

6) за рівнем нормативно-правового регулювання: 

6.1) визначені на рівні законів; 

6.2) визначені на рівні підзаконних нормативно-правових актів; 

7) за зв’язком із наявністю спеціальних знань громадян, залучених до 

прийняття рішення: 
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7.1) потребують спеціальних знань громадян, залучених до прийняття 

рішення: участь у проведенні експертиз органами виконавчої 

влади, а також самостійне проведення громадських експертиз; 

7.2) не потребують спеціальних знань: участь у виборах, 

референдумах; 

8) за метою участі громадян у прийнятті управлінських рішень: 

8.1) консультативні: консультації з громадськістю, включаючи публічні 

громадські обговорення, електронні консультації; 

8.2) інформаційні: оприлюднення звітів про використання бюджетних 

коштів; 

8.3) захисні: оскарження рішень органів влади; 

8.4) контролюючі: ознайомлення громадян з результатами перевірки 

діяльності органів виконавчої влади 

9) за територією, на якій використовується: 

9.1) загальнодержавні; 

9.2) місцеві; 

9.3) локальні. Наведена класифікація є авторською спробою 

систематизації форм реалізації участі осіб у прийнятті управлінських рішень. 

У зв’язку із зазначеним вище та спираючись на ознаки форм реалізації 

участі громадян в прийнятті управлінських рішень, визначені 

Юрохом В.М., вважаємо за можливе сформулювати поняття форм 

реалізації участі громадян в прийнятті управлінських рішень як зовнішнього 

вияву визначених законодавством порядку, умов, способів, методів 

діяльності органів публічної влади та суб’єктів, що реалізують свої права на 

участь у виборах і референдумах, на доступ до державної (публічної) служби, 

на звернення, на свободу об’єднання у політичні партії та громадські 

організації, мирних зібрань для забезпечення участі громадян в управлінні 

державними справами [554]. 
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3.2. Адміністративно-правове забезпечення реалізації права на 

звернення 

Соціально-правовою основою інституту права громадян на звернення є 

Конституція України та загально визначені принципи і норми міжнародного 

права. Сутність інституту права громадян на звернення, зазначає 

М.П. Міняйло, базується на принципі верховенства права як основного 

принципу державного ладу, який визначає умови формування та діяльність 

правової держави щодо забезпечення реалізації права громадян на звернення. 

Цей принцип виражає ідеї реалізації законних прав і свобод людини та 

пріоритету її природних прав в суспільстві і знаходить свій прояв у 

верховенстві Конституції та відповідних Законів України [247, с. 12]. 

Право громадян звертатися до органів державної влади, місцевого 

самоврядування та посадових і службових осіб цих органів передбачене 

статтею 40 Конституції України. Воно є важливим засобом захисту та однією 

з організаційно-правових гарантій дотримання прав і свобод. Закон України 

«Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року регулює питання 

практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією права 

подавати до органів державної влади, об’єднань громадян відповідно до їх 

статусу пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в 

роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. 

Закон надає можливість громадянам України брати участь в управлінні 

державними и громадськими справами з метою поліпшення роботи органів 

державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності, а також для відстоювання своїх 

прав і законних інтересів, відновлення їх у разі порушення [336]. 

Ґрунтовне дослідження адміністративно-правового забезпечення 

реалізації права громадян на звернення здійснив у своїй дисертації 

М.П. Міняйло. Цей науковець прийшов до висновку, що адміністративно-

правовими відносинами при розгляді звернень громадян слід розуміти 

суспільні відносини у вигляді стійких правових зв'язків між їх сторонами 
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(суб'єктами), що виникають у процесі реалізації ними суб'єктивних прав та 

обов'язків на підставі приписів адміністративно-правових норм, якими вони 

встановлені та гарантовані. М.П. Міняйло наголошує на тому, що 

адміністративні провадження за зверненнями громадян характеризуються 

значною різноманітністю, мають свої особливості, потребують чіткої 

процесуальної регламентації щодо порядку, термінів, умов їх проведення 

[247, с. 8-9]. Таке регулювання адміністративно-правових відносин 

здійснюється Законом України «Про звернення громадян». 

Сучасні вектори удосконалення публічного управління вказують на 

створення більш ефективного, прозорого і підзвітного громадянському 

суспільству процесу реалізації прав людей. Форми та методи участі громадян 

у прийнятті управлінських рішень Конституцією України визначаються як 

реалізація безпосередньої демократії. Серед таких форм чільне місце посідає 

гарантування кожній фізичній особі права на індивідуальні чи колективні 

письмові звернення до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та посадових і службових осіб цих органів. Сьогодні такі 

можливості розширені за рахунок інструментарію електронної демократії. 

Електронна демократія є однією зі стратегій підтримки демократичних 

інститутів, процесів, цінностей, яка пов’язана із традиційними інструментами 

демократії та доповнює їх. 

А.К. Константіновська наголошує : «інструменти електронної 

демократії дозволяють удосконалити форми традиційної демократії та 

підтримувати систематичний діалог між державною владою та 

громадянським суспільством, а звичайне звернення громадян, за допомогою 

новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, дозволяє суттєво 

підвищити ефективність взаємодії громадянського суспільства з органами 

державної влади [186, c. 92]. У правових актах Ради Європи визначається 

група інструментів електронної демократії, що використовується в країнах 

ЄС. Одним з таких актів є Рекомендації CM/Rec(2009)1 Комітету Міністрів 

Ради Європи від 18 лютого 2009 р., в якому  визначається : «електронна 
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демократія це інструмент зміцнення демократії, демократичних інститутів та 

демократичних процесів за допомогою інформаційно-комунікаційних 

технологій». Досвід європейських країн з  використання інструментів 

електронної демократії при здійсненні на практиці урядування різних 

соціально-економічних сфер демонструє перспективи, переваги, можливості 

для їх запровадження в Україні в процесі проходження реформування 

електронного урядування. На думку Т.А. Кравченко: «електронна 

демократія: 1) сприяє підвищенню прозорості діяльності органів публічної 

влади завдяки використанню сучасних технологій надання громадянам 

доступу до інформації; 2 є інструментом підтримки політичної діяльності та 

забезпечення більшої прозорості та відповідальності публічних політиків 

перед електоратом; 3) є своєрідною «школою» демократії і сприяє 

формуванню у громадян таких навичок, як компетентність і відповідальність, 

необхідних для забезпечення життєздатності демократії; 4) надає додаткові 

можливості для побудови та підтримки соціальної солідарності в суспільстві 

шляхом розвитку соціальних зв’язків між громадянами та групами громадян» 

[198]. 

Механізм звернення громадян до органів публічної влади із 

використанням інструментів електронної демократії в Україні визначається 

рядом нормативно-правових актів серед яких як ключові слід визначити : 

Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її 

реалізації; електронного урядування в Україні; цифрової економіки та 

суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо 

її реалізації, а також  Закони України «Про звернення громадян» та «Про 

доступ до публічної інформації» [321; 336; 364; 365] та іншими. 

Сьогодні, зазначає Т.А. Кравченко, в Україні реалізовані такі елементи 

електронної демократії: 1) електронне законодавство в частині публікування 

нормативно-правових актів після їх реєстрації та прийняття на офіційному 

сайті Верховної Ради України; 2) електронний суд як Єдиний державний 

реєстр судових рішень та оперативний обмін інформацією в електронному 
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вигляді між судовими установами; 3) електронні звернення, консультації та 

анкетування; 4) електронні портали, такі як «Електронна митниця» та «Веб-

портал державних закупівель»; 5) веб-сайти органів влади, дискусійні 

тематичні е-форуми; 6) локальні портали адміністративних послуг; 7) 

різноманітні он-лайн ініціативи неурядових організацій; 8) електронна 

петиція [198]. Кожен із зазначених інструментів містить в тій чи іншій мірі 

механізми звернення громадян до органів публічної влади. 

Сучасний стан інформаційних відносин у сфері публічного управління 

та електронного урядування вже містить багато прикладів реалізації 

електронної демократії в Україні, серед яких важливе місце займають 

інструменти для надсилання звернень громадян. Такими прикладами 

реалізації сучасних засобів комунікації влади та громадян є : 1) електронна 

платформа, призначена для візуалізації та аналізу бюджетної інформації 

(openbudget.in.ua); 2) портал відкритих даних Львівської міської ради, що 

характеризує за 800 показниками основні сфери міського розвитку 

(dashboard.city-adm.lviv.ua); 3) відкрита геоінформаційна система Львівської 

міської ради, яка надає містить відомості містобудівного характеру та надає 

доступ до відповідної документації (map.city-adm.lviv.ua); 4) геопортали, що 

надають дані містобудівного змісту у Вінниці та Білій Церкві, у Києві та 

Миколаєві; 5) електронна платформа для подання запитів на доступ до 

публічної інформації до понад 1300 її розпорядників (dostup.pravda.com.ua); 

6) контактний центр Києва 1551 призначений для збирання від громадян 

пропозицій, скарг, заяв, клопотань та подяки через такі ресурси як гаряча 

лінія, сайт і мобільний додаток (1551.gov.ua) ; портал для обговорення 

проектів нормативно-правових актів та проведення консультацій з 

громадськістю Київської міської державної адміністрації 

(projects.kievcity.gov.ua); єдина система місцевих петицій, що за своїм 

змістом є електронною платформою для подання та збору підписів за 

електронні петиції (e-dem.in.ua); багатофункціональна платформа для 

електронного врядування та демократії (rozumnemisto.org); Національний 
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портал відкритих даних (data.gov.ua); портал Міністерства фінансів України, 

створений у 2015 році для прозорості та підзвітності використання публічних 

фінансів (spending.gov.ua) та інші [108]. 

Швидкий розвиток інформаційного суспільства, прискорена еволюція 

інформаційних технологій, перехід до дистанційної роботи та розвиток 

електронної демократії створюють умови за яких органи публічної влади 

постійно удосконалюють механізм формування управлінських рішень. 

Однією із сучасних форм участі громадян у сфері прийняття управлінських 

рішень є електронна петиція як особлива форма колективного звернення 

громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, органів місцевого самоврядування. О. Колесніков 

зазначає : «е-петиції виконують декілька функцій. По-перше, вони 

допомагають винести ту чи іншу проблему на порядок денний. По-друге, 

петиції дозволяють запропонувати власний варіант вирішення піднятої 

проблеми, завдяки чому громадяни долучаються до процесу ухвалення 

рішень. По-третє, петиції пожвавлюють горизонтальну комунікацію між 

самими громадянами, адже для того, аби зібрати необхідну кількість 

підписів, ініціатори мають схилити на підтримку петиції інших осіб» [165].  

Про ефективність петицій свідчить їх використання у більш ніж 70 

країнах світу. Петиція як механізм комунікації влади та суспільства має 

довгу історію. Термін «петиція» (petitio), уточнює С. Закірова : «з латинської 

перекладається як пошук, вимога, прохання. В юридичній енциклопедії 

петиція розтлумачена як колективне письмове звернення громадян з того або 

іншого питання, яке подається здебільшого главі держави чи іншим органам 

державної влади та місцевого самоврядування» [124]. 

Дослідження цінностей World Values Survey (2010 - 2014), наголошує 

Кравченко Т.А., показало, що підписували петицію близько 68 % людей, які 

живуть у Швеції, 72,6 % - у Швейцарії, 70 % - в Австралії, 60 % - в США і 

68,2 % - у Великобританії. В арсеналі демократії петиції, наголошує 

науковець, є одним із колективних інструментів впливу громадян на процес 
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прийняття рішень. Т.А. Кравченко зазначає, що використовують різні форми 

петицій до державних органів [198]. С. Закірова зазначає: «за походженням 

петиції вирізняють індивідуальні та колективні, за способом подання - 

паперові та електронні. За юридичним характером петиції можуть бути 

консультативними та імперативними» [124]. 

Електронні петиції Я. М. Собків визначає як доступний та прозорий 

інструмент, що дозволяє громадськості ініціювати проблемні питання, 

відкриває можливості залучити широке коло громадян до вирішення 

проблеми та передбачає оперативний розгляд питання [422, c. 62]. 

Процес підготовки до запровадження в Україні системи електронних 

петицій розпочався у 2009 р. У той час Україна, як і інші держави, що є 

учасниками Ради Європи, отримала Рекомендації Комітету Міністрів Ради 

Європи державам-учасникам з електронної демократії. У цих Рекомендаціях 

йшлося про необхідність запровадження системи електронних петицій як 

дієвого механізму співпраці влади та суспільства. На реалізацію зазначених 

положень 2 липня 2015 р. Верховною Радою було прийнято зміни до ст. 5 

Закону України «Про звернення громадян». Згідно внесеними корегуваннями 

у цьому законі встановлювалось, що особливою формою колективного 

звернення громадян до Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів та 

органів місцевого самоврядування є електронна петиція. Також було 

доповнено ІІ Розділ Закону статтею 23-1, де визначено порядок подання та 

розгляду електронних петицій [336]. 

Наразі громадяни можуть подати е-петиції на офіційних веб-сайтах: 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

та органів місцевого самоврядування. А також - через онлайн-платформи: 

«Єдина система місцевих петицій» (152 громади), Розумне місто (101 

громада), веб-сайти об'єднаних громад України (247 громад), Мій Голос (до 

будь-якого органу влади чи ОМС). Таким чином на сьогодні сервіс е-петицій 

запровадили більше 500 громад [491]. Запровадження нових інформаційний 

технологій при поданні петиції створило нову форму участі громадян у 
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прийнятті управлінських рішень не тільки на рівні державних органів, а й 

органів місцевого самоврядування.  

Петиції, зазначає А.К. Константинівська, дозволяють привернути увагу 

влади до проблемних питань у суспільстві, виразити невдоволення щодо 

прийнятих нормативно-правових актів, адміністративних рішень виконавчої 

влади або її бездіяльність; сформулювати погляди щодо результатів 

здійснення державної політики в окремих сферах суспільного життя [186]. 

Електронні петиції на місцевому рівні мають перевагу в тому, що вони 

можуть сприяти організації незалежних громадських ініціатив (громадські 

слухання, місцеві кампанії з лобіювання тощо) для внесення питань, які 

турбують громадськість, на порядок денний органів місцевого 

самоврядування. Електронні петиції до органів місцевого самоврядування, як 

правило, вимагають нижчий поріг підписів і дозволяють громаді легше 

донести свою думку. Це, у свою чергу, сприяє жвавій місцевій демократії та 

активному громадському життю на місцевому рівні [198].  

Водночас стверджувати, що електронні петиції є формою прямої 

демократії не можна. Ми підтримуємо позицію О. Колесникова, що петиції 

дозволяють громадянам безпосередньо долучитися до процесу розробки й 

ухвалення рішень, проте вони ніде й ніколи не мають обов’язкової сили для 

тих органів влади, яким адресовані. Тобто, громадяни в цьому випадку 

жодних рішень не приймають, і останнє слово - завжди за обраними 

представниками або ж посадовцями. Відтак петиції є швидше формою участі 

громадян у прийнятті рішень та способом комунікації суспільства і влади в 

рамках саме представницької моделі демократії [165]. Реалізація Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» 

щодо електронного звернення та електронної петиції» сприяє становленню 

ефективного діалогу між органами публічної влади і громадянами. Водночас 

для підвищення ефективності е-декларацій як форми участі громадян у сфері 

прийняття управлінських рішень в Україні, на наш погляд, необхідно 

зменшити кількість голосів необхідну для їх розгляду, а також розширити 
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мережу електронних платформ органів публічної влади та органів місцевого 

самоврядування [504].  

Таким чином, інформаційно-телекомунікаційні технології стали тим 

важелем, що дозволили розширити можливості громадян у прийнятті 

управлінських рішень на загальнодержавному та місцевому рівнях. 

Звернення громадян, що надходять до органів публічної влади є наразі самою 

оптимальною формою, що дозволяє оперативно інформувати про потреби, 

проблеми які існують в суспільстві, в окремих соціальних групах та окремих 

громадян, виявляти невдоволення станом реалізації та захисту прав людини в 

Україні. Основними умовами підвищення довіри суспільства до нових 

інструментів електронної демократії,  що дозволяють подавати звернення 

громадян, мають стати прозорі та публічні алгоритми. Ефективна он-лайн 

взаємодія можлива лише за умови, що заявники зможуть переглянути 

виконавців, що здійснюють розгляд звернення; статус поданої заяви, 

проходження етапів розгляду цього документу в органі публічної влади; 

результати розгляду та матимуть можливість оскаржити прийняте щодо неї 

рішення. Процес розгляду заяв вимагає забезпечення публічності шляхом  

залучення фахівців з експертного середовища та представників 

громадянського суспільства. Спостереження за сучасним станом правового 

регулювання реалізації права громадян на доступ до прийняття 

управлінських рішень з використанням інструментів електронної демократії, 

дозволяє виявити хаотичні тенденції поточних процесів. Це проявляється у 

відсутності єдності поглядів представників громадськості та посадових осіб 

органів влади на стандарти такої форми їх взаємодії. Виявлені обставини 

обумовлюють поглиблене наукове дослідження зазначених питань. Отже, ми 

вважаємо, що Закон України «Про звернення громадян» потрібно 

доопрацювати шляхом доповнення стандартами процесу розгляду звернень 

громадян, поданих в електронній формі. Реалізація цієї пропозиції дозволить 

уніфікувати ці процеси, знизити корупційні ризики у цій сфері та підвищити 

рівень задоволеності суспільства станом захисту прав громадян [524]. 
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Протягом 2019 року до апарату МВС України надійшло 13 398 письмових 

звернень громадян, а вже протягом першого півріччя 2020 року - 11 773 

[358]. Водночас якість розгляду цих звернень залишається на невисокому 

рівні. Причиною такого стану справ є відсутність методики оцінки 

ефективності розгляду звернень громадян апаратом МВС України. 

Ст. 7 Закону України «Про звернення громадян» визначає: «звернення, 

оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають 

обов'язковому прийняттю та розгляду. Забороняється відмова в прийнятті та 

розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, 

стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови 

звернення. Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями 

незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими 

особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше 

п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи 

посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. 

У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття 

обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін 

повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями. Забороняється 

направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим 

особам, дії чи рішення яких оскаржуються» [336]. 

Запропоновані критерії об’єктивної оцінки ефективності розгляду 

звернень громадян в апараті МВС України розроблені відповідно до 

положень четвертого та п’ятого розділів Порядку розгляду звернень та 

організації проведення особистого прийому громадян в органах та 

підрозділах Національної поліції України, затвердженого Наказом 

Міністерства внутрішніх справ України 15.11.2017 № 930 [331]. 

Відповідно до п. 1 4 розділу «Розгляд звернень громадян, оформлення 

результатів розгляду звернень та надання відповідей заявникам» Порядку 

розгляду звернень та організації проведення особистого прийому громадян в 
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органах та підрозділах Національної поліції України, затвердженого Наказом 

Міністерства внутрішніх справ України 15.11.2017 № 930,  керівники органів 

поліції та їх заступники під час розгляду звернень громадян вивчають суть 

порушених у них питань та вживають інших заходів для об’єктивного 

вирішення порушених авторами звернень питань [331]. 

Об'єктивність, зазначає О. Довженко, це філософська категорія, яку 

неможливо виміряти, а тому вона не може бути вимогою, а тим більше 

стандартом. Очевидно, найголовніша проблема у визначенні змісту поняття 

«об’єктивність» полягає в тому, що цей термін є, передусім, філософською 

категорією. Найбільш типовим підходом до його визначення є той, що 

сповідує розуміння поняття «об’єктивності» як чогось, що існує поза волею 

людини та незалежно від її волі [99]. Нормативного визначення поняття 

«об’єктивної оцінки» ефективності розгляду звернень громадян в апараті 

МВС в українському законодавстві не існує. Разом з тим, ціла низка 

нормативних актів та правової літератури майже однозначно дозволяє 

визначити зміст терміну «об’єктивний».  О. Довженко використовуючи 

поняття, що містились у нормативних актах виокремлює ознаки 

об’єктивності: 1) ґрунтування лише на фактах, 2) неупередженість 

висновків», 3) отримання інформації шляхом спостереження, вимірювання, 

випробування. Таким чином, вважає науковець, законодавець під 

«об’єктивністю» визначав таку категорію, яка містить у своїй основі лише 

факти, які існують в природі незалежно від людини і були зафіксовані 

шляхом спостереження, вимірювання, випробовування, що виключає 

можливість людини змінити характеристики того чи іншого об’єкта [99]. З 

наукової точки зору «об’єктивність» можна визначити як ретельний аналіз 

всіх обставин справи і справи в цілому у відповідності із встановленими 

фактами, у співставленні різних точок зору і припущень, а в психологічному 

аспекті - у прагненні збирання, перевірки і оцінки доказів неупереджено, з 

однаковим офіційним ставленням до всіх учасників процесу та інших осіб, 

що беруть участь у справі. Відповідно до довідкової літератури термін 
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«об’єктивний» означає такий, який існує поза людською свідомістю і 

незалежно від неї; незалежний від волі, бажань людини; протилежне 

суб’єктивний позбавлений упередження і суб'єктивного ставлення; 

безсторонній, неупереджений [50; 227].  

Таким чином, поняття об'єктивності є тотожним змісту іншої категорії 

- «незалежність». З огляду на це поняття об'єктивного розгляду справи 

включає незалежну оцінку обставин звернення, неупереджене ставлення 

особи, яка її розглядає, відсутність будь-якого впливу на вирішення питання 

по суті. Це означає, що посадова особа в своїй діяльності щодо розгляду заяв 

громадян повинна створювати належні умови, не допускати компромісів, які 

ставили б її в юридичну, матеріальну або моральну залежність від інших 

осіб, зацікавлених у розгляді, і, керуючись законодавством приймати 

рішення. Закон - це, передусім, правова об'єктивність, те, що відносно 

залежить від волі і бажання людини, від її свідомості. 

Принцип об'єктивності притаманний державному управлінню і 

закладений безпосередньо у зміст його завдань. Він пов'язаний з іншими 

принципами діяльності органів державної влади у сфері розгляду звернень 

громадян, зокрема законності, компетентності, чесності і порядності, 

культури поведінки.  

Під час здійснення перевірок за зверненнями громадян виконавці, що 

повинні здійснити безпосередню перевірку, у разі необхідності та за 

наявності можливості контактують та взаємодіють із заявниками. В процесі 

такого спілкування виконавці з’ясовують усі порушені питання, обставини 

справи, вживають передбачені законодавством заходи захисту 

конституційних прав громадян у межах своєї компетенції [241]. 

Закон України «Про звернення громадян» визначає: «до розгляду скарг 

на дії чи бездіяльність поліцейських і до перевірки інформації про неналежне 

виконання покладених на них обов’язків відповідно до законодавства 

України можуть залучати представників громадськості. Рішення, які 

приймаються за зверненнями, повинні бути мотивованими та ґрунтуватися на 
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законодавстві України. Посадова особа, визнавши заяву такою, що підлягає 

задоволенню, зобов’язана забезпечити своєчасне виконання прийнятого 

рішення відповідно до законодавства України, у разі визнання скарги 

обґрунтованою - негайно вжити заходів щодо поновлення порушених прав 

громадян. Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів 

(підрозділів) поліції, має права, визначені статтею 18 Закону України «Про 

звернення громадян»» [336].  

Вирішеними звернення є тоді, коли всі порушені в них питання 

розглянуто, також ужито необхідних заходів, а заявникам надано ґрунтовні 

та вичерпні відповіді. Своєчасність розгляду окреслює часові межі 

опрацювання заяви з моменту її надходження до інформування громадянина 

про результати розгляду. Закон України «Про звернення громадян» визначає 

наступне:  «звернення розглядаються і вирішуються в термін не більше 

одного місяця від дня їх надходження, а ті, що не потребують додаткового 

вивчення, - невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх 

отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання 

неможливо, керівник органу або підрозділу поліції або його заступники 

встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляють 

особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, 

порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів. Якщо 

останній день терміну розгляду звернення припадає на вихідний, святковий 

день, останнім днем терміну вважається перший після нього робочий день. 

Щодо кожного звернення не пізніше ніж у п’ятиденний термін повинно бути 

прийняте одне з таких рішень: 1) прийняти до розгляду; 2) передати на 

вирішення до підпорядкованого органу (підрозділу) поліції; 3) надіслати за 

належністю до іншого державного органу або посадовій особі, якщо питання, 

порушені у зверненні, не належать до компетенції поліції, про що одночасно 

необхідно повідомити автора звернення; 4) залишити без розгляду за 

наявності підстав, визначених статтею 8 Закону України «Про звернення 

громадян»» [336].  
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Наказ Міністерства внутрішніх справ України 15.11.2017  № 930 «Про 

затвердження Порядку розгляду звернень та організації проведення 

особистого прийому громадян в органах та підрозділах Національної поліції 

України визначає: «у разі доручення розгляду звернення, яке надійшло до 

центрального органу управління поліції, органам поліції, через які вона 

реалізовує свої повноваження на території відповідних адміністративно-

територіальних одиниць, термін розгляду такого звернення обчислюється з 

дня надходження його до органу поліції вищого рівня й закінчується днем 

надання відповіді тим органом поліції, який його розглядав по суті. У разі 

надходження до органів (підрозділів) поліції звернень громадян із 

резолюцією керівництва Міністерства внутрішніх справ України термін їх 

розгляду обчислюється з дати реєстрації в Міністерстві внутрішніх справ 

України. За зверненнями громадян, за якими неможливо своєчасно закінчити 

перевірку та прийняти в установлений термін рішення, виконавець не пізніше 

ніж за три робочі дні до закінчення цього терміну письмово доповідає 

керівнику органу поліції або його заступнику та порушує питання щодо 

продовження терміну розгляду в межах, установлених законодавством про 

звернення громадян. При цьому загальний термін вирішення питань, 

порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів. Звернення громадян, 

що надійшли з редакцій газет, журналів, радіо і телебачення, розглядаються 

органами та підрозділами поліції в терміни, передбачені статтею 20 Закону 

України «Про звернення громадян». Про продовження терміну розгляду 

автора звернення повідомляють письмово.» [331]. 

Таким чином, для створення системи оцінки ефективності розгляду 

звернень громадян в апараті МВС України необхідно враховувати та 

оцінювати такі критерії : 1) своєчасність розгляду та надіслання відповіді; 2) 

компетенція суб’єкта розглядати звернення; 3) обґрунтованість, повнота, 

доступність відповіді на звернення; 4) достатність вчинених заходів для 

розгляду звернення та вирішення питання по суті; 5) повторне звернення того 

ж заявника з того ж питання. За запропонованими критеріями бажано 
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визначити своє ставлення до результату розгляду звернення громадян 

виконавця - працівника апарату МВС, особи, питання якої розглядалось та 

контролюючої особи [513]. 

Запропоновані критерії об’єктивної оцінки ефективності розгляду 

звернень громадян в апараті МВС України розроблені відповідно до 

положень четвертого та п’ятого розділів Порядку розгляду звернень та 

організації проведення особистого прийому громадян в органах та 

підрозділах Національної поліції України, затвердженого Наказом 

Міністерства внутрішніх справ України 15.11.2017 № 930 [331]. 

Використання запропонованих критеріїв оцінки ефективності розгляду 

звернень в апараті МВС дозволить покращити роботу органів Національної 

поліції з громадянами.  

В Україні як демократичній державі суспільство відіграє важливу роль 

у формуванні внутрішньої та зовнішньої політики. І.І. Дахова зазначає, що 

демократія не може бути правлінням народу в буквальному розумінні. 

Народовладдя передбачає створення умов для управління всіма справами 

суспільства не тільки від імені народу і не тільки в інтересах народу, а й 

здійснення цього управління самим народом [90].  

Автори посібника «Наші права: участь громадян в управлінні 

державними справами» виокремлюють такі форми проведення консультацій 

з громадськістю: «1) публічне громадське обговорення (безпосередня 

форма); 2) вивчення громадської думки (опосередкована форма). Публічне 

громадське обговорення відбувається у таких формах: конференції, семінари, 

форуми, громадські слухання, засідання за «круглими столами», збори, 

зустрічі з громадськістю, робота громадських приймалень, теле- або 

радіодебати, дискусії, діалоги, інтерв’ю, підготовка інших матеріалів в 

засоби масової інформації, Інтернет-конференції, телефонні "гарячі лінії", 

інтерактивне спілкування в інших формах. Вивчення громадської думки 

реалізується через: проведення соціологічних досліджень (анкетування, 

контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи), проведення експрес-
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аналізу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у пресі, на радіо та 

телебаченні для визначення позицій різних соціальних груп; запровадження 

спеціальних рубрик у друкованих та електронних засобах масової інформації, 

опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян зауважень 

і пропозицій, проведення аналізу цільової інформації, що надходить до 

спеціальних скриньок» [254]. 

Однією з можливостей реалізації права особи на участь у прийнятті 

управлінських рішень є електронні консультації з громадськістю, які за 

законодавством є безпосередньою формою, на відміну від опосередкованої 

форми - вивчення громадської думки. Протягом І кварталу 2020 р. 71 орган 

виконавчої влади у рамках консультацій з громадськістю провів 805 заходів. 

На обговорення виносились 786 питань, що мають суспільно важливе 

значення, у т. ч. 396 проектів нормативно-правових актів: міністерства - 260, 

інші центральні органи виконавчої влади - 100, обласні держадміністрації - 

445 [548]. Консультації з громадськістю проводяться з метою надання 

можливості для громадян вільного доступу до інформації про діяльність 

органів виконавчої влади, залучення їх до участі в управлінні державними 

справами, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості 

діяльності зазначених органів. Зазначений спосіб участі громадян в 

управлінні державними справами передбачений постановою Кабінету 

Міністрів України від 3.10.2010 №996 «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики» [324]. 

Порядком визначаються основні вимоги до організації і проведення органами 

виконавчої влади консультацій з громадськістю з питань формування та 

реалізації державної політики. С.В. Злобін, С.О. Майданевич, Н.В. Окша та 

Д.В. Войтенко зазначають: «консультації з громадськістю проводяться не 

тільки для цілей зазначених у постанові Кабінету Міністрів України від 

3.10.2010 No996, а також з метою: 1) сприяння системному діалогу органів 

виконавчої влади і громадськості; 2)підвищення якості підготовки та 

прийняття рішень з важливих питань державного і суспільного життя з 
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урахуванням думки громадськості; 3) створення умов для участі громадян у 

розробленні проектів рішень влади з питань, що є важливими для 

суспільства; 4) врахування прав, інтересів та знань всіх зацікавлених сторін. 

Консультації з громадськістю надають можливість громадянам впливати на 

зміст рішень, що ухвалюються органами влади» [254]. 

Пунктом 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 3.10.2010 No996 

визначається коло питань з яких в обов’язковому порядку проводяться 

консультації з громадськістю у формі електронних консультацій з 

громадськістю щодо проектів нормативно-правових актів: «1) стосуються 

конституційних прав, свобод та обов’язків громадян; 2) стосуються життєвих 

інтересів громадян, у тому числі впливають на стан навколишнього 

природного середовища; 3) передбачають провадження регуляторної 

діяльності у певній сфері; 4) визначають стратегічні цілі, пріоритети і 

завдання у відповідній сфері державного управління; 5) стосуються інтересів 

територіальних громад, здійснення повноважень місцевого самоврядування, 

делегованих органам виконавчої влади відповідними радами; 6) визначають 

порядок надання адміністративних послуг; 7) стосуються правового статусу 

громадських об’єднань, їх фінансування та діяльності; 8) передбачають 

надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та 

інститутів громадянського суспільства; 9) стосуються присвоєння 

юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, 

об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) 

фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій; 10) 

стосуються витрачання бюджетних коштів (звіти головних розпорядників 

бюджетних коштів за минулий рік)» [324]. Водночас Міністерство юстиції 

України наголошує на тому, що виносяться на обговорення не лише проекти 

нормативно-правових актів, а також питання державної політики 

проблемного характеру з метою обговорення варіантів їх вирішення [384]. 

Згідно чинного законодавства строк проведення таких консультацій з 

громадськістю повинен становити не менш як 15 календарних днів, а 
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конкретизується органом виконавчої влади. Електронні консультації з 

громадськістю проводяться у підрубриці "Електронні консультації з 

громадськістю" рубрики "Консультації з громадськістю" офіційного веб-

сайту органу виконавчої влади, а також на урядовому веб-сайті 

«Громадянське суспільство і влада» [324; 538]. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 

«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» визначає: «під час проведення електронних консультацій з 

громадськістю орган виконавчої влади оприлюднює на своєму офіційному 

веб-сайті та на урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада» 

інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій, текст 

проекту акта, винесеного на обговорення. В інформаційному повідомленні 

про проведення електронних консультацій з громадськістю зазначаються: 

1) найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні 

консультації з громадськістю; 2) назва проекту акта або стислий зміст 

пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері 

державного і суспільного життя, винесеної на обговорення; 3) соціальні 

групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія 

рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій 

з громадськістю; 4) можливі наслідки проведення в життя рішення для різних 

соціальних груп населення та заінтересованих сторін; 5) електронна адреса, 

строк і форма подання пропозицій та зауважень; 7) прізвище, ім’я 

відповідальної особи органу виконавчої влади; 8) строк і спосіб 

оприлюднення результатів обговорення. Пропозиції та зауваження учасників 

електронних консультацій з громадськістю подаються в письмовій формі на 

електронну адресу, зазначену в інформаційному повідомленні про 

проведення електронних консультацій з громадськістю, а також за 

допомогою спеціальних сервісів урядового веб-сайту «Громадянське 

суспільство і влада» та офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади за їх 

наявності» [324]. 



185 

Згідно з аналітичними даними Єдиного веб порталу органів виконавчої 

влади України за 2018 р., е-консультації є найпоширенішим методом 

консультування міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та 

місцевих органів виконавчої влади. 

Більше 50 % питань, винесених на консультації з громадськістю, 

становлять проекти нормативно-правових актів. Найактивніше виносять 

питання на публічні консультації Міністерство освіти та науки України, 

Фонд Державного майна України та Київська міська державна адміністрація. 

Станом на 2018 рік Міністерствами України було проведено заходів з 

публічних консультацій у кількості 503, центральними органами виконавчої 

влади - 417, Обласними держадміністраціями - 738 [107]. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 

«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» визначає: «за результатами публічного громадського обговорення, 

електронних консультацій з громадськістю органи виконавчої влади готують 

звіт, в якому зазначається: 1) найменування органу виконавчої влади, який 

проводив обговорення; 2) зміст питання або назва проекту акта, що 

виносилися на обговорення; 3) інформація про осіб, що взяли участь в 

обговоренні; 4) інформація про пропозиції, що надійшли до органу 

виконавчої влади за результатами обговорення, із зазначенням автора кожної 

пропозиції; 5) інформація про врахування пропозицій та зауважень 

громадськості з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин 

неврахування пропозицій та зауважень; 6) інформація про рішення, прийняті 

за результатами обговорення» [324]. 

Згідно п. 21 Постанови Кабінету Міністрів України від 3.10.2010 No996 

: «звіт про результати публічного громадського обговорення та електронних 

консультацій з громадськістю орган виконавчої влади в обов’язковому 

порядку доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення на своєму 

офіційному веб-сайті, урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і 

влада» (у разі проведення електронних консультацій з громадськістю на 
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зазначеному веб-сайті) та в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж через 

два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення» [324]. 

Наприклад, Міністерством цифрової трансформації України на 2020 рік було 

заплановано проведення 14 електронних громадських консультацій [270]. 

Міністерство юстиції України на своєму сайті у розділі «Звіти про результати 

електронних консультацій з громадськістю» розміщує відповідні звіти. 

Кількість таких звітів дуже велика.  

Так наприклад, Міністерством цифрової трансформації України на 

2020 рік було заплановано проведення 14 електронних громадських 

консультацій[266], а у 2020 році Міністерство юстиції України на своєму 

сайті розмістило 28 звітів про результати публічного громадського 

обговорення проектів нормативно-правових актів [110], а Міністерство 

внутрішніх справ України - 16 звітів [110]. Усі зауваження та пропозиції до 

питань, що виносяться на консультацію розміщуються у таблицях 

відображених на сайтах зазначених міністерств. 

Результати проведення консультацій з громадськістю не є 

обов’язковими при прийнятті остаточного рішення органом виконавчої влади 

і мають лише консультативний характер. С.В. Злобін, С.О. Майданевич, Н.В. 

Окша, Д.В. Войтенко зазначають: «процедура проведення громадських 

слухань дає можливість органам влади і громадянам досягти більшої 

взаємодовіри, уникнути непорозумінь, а також прийняти обґрунтоване 

рішення, що буде з розумінням сприйматися та виконуватися. Громадські 

слухання можуть бути проведені як у сфері місцевого самоврядування, так і в 

сфері прийняття державних рішень. Усе залежить від того, який орган влади 

вирішує те чи інше питання - орган місцевого самоврядування або орган 

виконавчої влади. На практиці розділити їх компетенцію дуже складно, 

оскільки повноваження обох органів з багатьох питань майже збігаються. 

Така ситуація виникла у зв’язку з тим, що на території будь-якого району в 

Україні діють як місцева державна адміністрація, так і виконавчі комітети 

місцевих рад. Крім того, виконкоми рад повністю реалізують делеговані їм 
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повноваження виконавчої влади. Тож законодавством України передбачено 

проведення громадських слухань з питань, що мають значення тільки для 

громадян певної місцевості, а також із загальносуспільних питань: проектів 

законів, інформування громадян про вирішення актуальних питань. Отже, 

громадські слухання можна умовно розділити на слухання місцевого та 

загальнодержавного рівня» [254]. 

Водночас аналіз звіті органів публічної влади щодо проведення 

електронних громадських консультацій виявив низьку активність громадян 

та громадських організацій щодо участі у цих заходах. Таким чином, досягти 

більшої взаємодовіри органам влади і громадянам, уникнути непорозумінь, а 

також прийняти обґрунтоване рішення, що буде з розумінням сприйматися та 

виконуватися, дозволяє саме процедура проведення громадських слухань.  

Водночас результати проведення консультацій з громадськістю мають лише 

консультативний характер та не є обов’язковими при прийнятті остаточного 

рішення органом виконавчої влади. Перевагами проведення електронних 

консультацій із громадськістю є низька вартість проведення такого заходу, 

можливість оперативно отримати та опрацювати інформацію. Тому, 

пропонуємо активно поширювати інформацію серед населення щодо їх 

можливостей участі в прийнятті управлінських рішень органами публічної 

влади у формі електронних громадських консультацій [513]. 

 

3.3. Адміністративно-правове забезпечення реалізації права на 

доступ до публічної інформації 

 

Сучасне глобалізоване суспільство та рівень розвитку публічного 

управління характеризується значним зростанням ролі інформації та 

відповідних технологій. Це обумовлює активізацію інформаційної діяльності 

щодо одержання, використання, поширення та зберігання даних. 

Право доступ громадян до публічної інформації органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування з метою реалізації 
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конституційних прав є однією з фундаментальних засад демократичного 

суспільства та основним індикатором транспарентності публічної влади. В.В. 

Кашка наголошує: «можливість особи вільно збирати, зберігати, обробляти 

та поширювати інформацію забезпечується не лише фіксацією права на 

інформацію в законодавстві, але й створенням необхідних умов для його 

реалізації - гарантіями здійснення зазначеного права» [150]. 

Концепція розвитку електронного урядування в Україні визначає, що 

одним з механізмів реалізації права на доступ до інформації, що перебуває у 

володінні органів влади, є оприлюднення у формі відкритих даних публічної 

інформації для вільного використання згідно із Законом України «Про 

доступ до публічної інформації». Активізація такого механізму сприятиме 

забезпеченню вільного обігу інформації, реалізації можливостей її 

подальшого використання задля задоволення особистих інтересів людини, 

підвищенню прозорості діяльності органів влади, розвитку інновацій, 

запобіганню та викриттю корупції, стимулюванню ведення господарської 

діяльності [364]. 

Сучасність правового забезпечення та практики правозастосування 

правил доступу до публічної інформації в Україні свідчить про позитивні 

тенденції у цій сфері. Так, за даними Уповноваженого ВРУ з прав людини у 

2019 році було зафіксовано на 23% кількості повідомлень про порушення 

права на доступ до публічної інформації менше порівняно з 2018 роком - з 4 

201 до 3 237 [539]. 

На наш погляд, це є одним із прикладів позитивних проявів 

гармонізації суспільних відносин у сфері реалізації права доступу до 

публічної інформації. Водночас все ще фіксується значна кількість порушень 

відповідних правил забезпечення доступу до публічної інформації, що 

обумовлено також не достатнім рівнем наукового дослідження цих питань. 

Тому у межах цього підрозділу досліджено правові засади забезпечення 

реалізації права доступу до публічної інформації, визначено ознаки та 

елементи відповідного адміністративно-правового механізму. 
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Закони про доступ до публічної інформації, зазначає Г.В. Кадникова, 

функціонують у більшості демократичних держав, що передбачають реальні 

правові механізми здійснення одного з основних прав людини, яким є право 

на доступ до публічної інформації [145]. 

Це є реалізацією вимог європейського законодавства та необхідною 

умовою інтеграції до Європейського співтовариства Міжнародно-правові 

засади, що визначають зміст права на доступ до публічної інформації та 

засоби його забезпечення містяться у таких документах як Модельний закон 

про свободу інформації міжнародної неурядової організації «Артикль 19» 

[248]; Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі 

прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля 

(Орхуську конвенцію) [179, с. 62-67]; Загальна декларація прав людини 1948 

р. [117]; Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод [413]; Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства 

[268]; Страсбурзька конвенція про захист осіб стосовно автоматизованої 

обробки даних особистого характеру [449]; Конвенція про кіберзлочинність 

[182]; Рекомендація Ради Європи від 1981 р. No R (81) 19 «Про доступ до 

інформації, що знаходиться у розпорядженні державних органів» [386].  

Визначення права на інформацію та забезпечення доступу до неї, 

наголошує Г.В. Кадникова, вперше знайшло відображення у Загальній 

декларації ООН прав людини 1948 року, де встановлено право кожної особи 

на свободу пошуку, одержання і поширення інформації та ідеї будь-яким 

чином, що не заподіює шкоди правам та законним інтересам інших учасників 

правовідносин, при цьому не обмежуючись встановленими державними 

кордонами (ст. 19). 

О.О. Дубров зазначає: «у Загальній декларації прав людини та 

Міжнародному пакті про громадянські та політичні права, закріплено, що 

кожна людина має право на вільне вираження свого погляду, і це право 

включає свободу шукати, діставати і поширювати будь-яку інформацію та 

ідеї незалежно від державних кордонів усно, письмово чи за допомогою 
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друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір» 

[104]. 

Право одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання 

органів державної влади і незалежно від кордонів закріпила Конвенція про 

захист прав людини і основоположних свобод [113]. Згідно Рекомендацій № 

854 та № R (81) 19 : «Парламентська асамблея Ради Європи рекомендувала 

Комітету міністрів Ради Європи запропонувати державам-членам, які ще не 

зробили цього, запровадити систему свободи інформації, тобто доступу до 

державних файлів, включаючи право шукати та отримувати інформацію від 

державних установ і відомств, право на ознайомлення і виправлення 

особистих файлів, права на недоторканність приватного життя, а також право 

швидкого розгляду в судах цих питань» [386]. О.О. Дубров вважає, що така 

вимога обумовлена наступними чинниками: 1) адекватно функціонувати 

парламентська демократія може лише тоді, коли люди в цілому та їх виборні 

представники повністю поінформовані; 2) зміцнення довіри громадськості до 

державного управління обумовлено безперешкодним доступом 

громадськості до інформації,; 3) державні міністерства та відомства часто 

генерують і володіють інформацією, яку не може бути отримано з інших 

джерел. Цей науковець стверджує, що зазначені обставини дозволили 

встановити базові принципи доступу до інформації державних органів усіх 

рівнів [104]. 

Перелік принципів доступу до інформації було розширено і 

вдосконалено Рекомендацією Rec (2002) 2. Так, до групи цих принципів було 

долучено наступне: 1) право особи не пояснювати причини свого запиту на 

доступ до офіційного документа; 2) мінімізація формальностей під час 

здійснення запиту; 3) максимальне скорочення строків розгляду кожного 

запиту про доступ до офіційного документа; 4) зобов’язання органу 

державної влади надати всю інформацію, до якої не має обмеження доступу; 

5) право на доступ до офіційних документів, оприлюднення інформації, що є 

в розпорядженні органу державної влади тощо. Конвенція Ради Європи, 



191 

зазначає О.О. Дубров : «гарантує як фізичним, так і юридичним особам право 

на доступ до офіційних документів, що є у володінні публічних органів. До 

переліку публічних органів включено центральний уряд та адміністрацію на 

національному, регіональному і місцевому рівнях, законодавчі органи та 

судову владу при здійсненні управлінських функцій, а також фізичних чи 

юридичних осіб, тобто суб'єктів приватного права, але виключно при 

здійсненні ними управлінських функцій у разі делегування таких 

повноважень з боку владних суб'єктів. Водночас, згідно з Конвенцією Ради 

Європи під офіційними документами слід розуміти будь-яку інформацію, 

зафіксовану в будь-якій формі, сформовану, отриману чи таку, що 

знаходиться у розпорядженні органів державної влади.» [104]. 

Конкретизація елементів механізму доступу до публічної інформації 

стала необхідністю, викликаною рівнем технічного прогресу. Прикладом 

міжнародного нормативно-правового акту, в якому було уточнено зміст 

публічної інформації та процедури доступу до неї, стала Орхуська конвенція 

про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень 

та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля [179]. 

Зазначені міжнародні документи заклали базис для формування 

правових механізмів їх реалізації в українському законодавстві. Правову 

основу регулювання права на інформацію в Україні закріплено у статтях 32, 

34, 40 та 50 Конституції України, що містять конституційні гарантії його 

забезпечення. Право на доступ до інформації є передбачено ст. 34 

Конституції України, а саме: «право кожного на свободу думки і слова, на 

вільне вираження своїх поглядів і переконань, право вільно збирати, 

зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в 

інший спосіб на свій вибір. Здійснення цих прав може бути обмежене 

законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або 

громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для 

охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для 
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запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для 

підтримання авторитету і неупередженості правосуддя» [188]. 

Як зазначено в преамбулі Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», його було прийнято : «з метою забезпечення прозорості та 

відкритості суб'єктів владних повноважень, створення механізмів реалізації 

права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів 

владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, та 

інформації, що становить суспільний інтерес» [321]. 

На думку Г.В. Кадникової Закон України «Про доступ до публічної 

інформації» став гарантією забезпечення прозорості системи публічного 

управління, визначивши, що будь-яка особа має право отримувати відомості 

про результати діяльності суб’єктів владних повноважень, а також 

отримувати відомості з єдиних інформаційних реєстрів, ведення яких 

належить до компетенції відповідних органів державної влади, місцевого 

самоврядування чи інших суб’єктів - розпорядників публічної інформації 

[321]. 

На виконання положень Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» та Указу № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої 

влади доступу до публічної інформації» [287] створено низку державних 

органів та підрозділів у більшості суб’єктів публічної влади, що 

забезпечують реалізацію права на доступ до публічної інформації. Водночас 

було прийнято ряд нормативно-правових актів, що визначають порядок 

реалізації права на доступ до публічної інформації. 

На сучасному рівні згідно законодавства забезпечення права доступу 

до публічної інформації здійснюється при  систематичному та оперативному 

оприлюдненні інформації на офіційних веб-сайтах органів публічної влади в 

мережі Інтернет, в офіційних друкованих виданнях, на інформаційних 

стендах, наданні інформації за запитами та іншим чином. Найпоширенішим є 

оприлюднення публічної інформації на сайтах органів публічної влади. 
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На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 No 

1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності 

органів виконавчої влади» вже майже два десятки років здійснюється 

моніторинг наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади 

інформацією, що передбачена вітчизняним законодавством. Така діяльність 

здійснюється згідно з Порядком проведення Держкомтелерадіо моніторингу 

інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади, 

затвердженим наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення 

України від 08.06.2015 № 118, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 25.06.2015 за № 759/27204. 

За результатами моніторингу офіційних веб-сайтів 18 міністерств та 47 

інших центральних органів виконавчої влади (загалом - 65 веб-сайтів), що 

здійснювався у квітні-червні 2020 року Держкомтелерадіо було виявлено, що 

середнє значення показника інформаційної прозорості становить 89,27 %; 

41 веб-сайт має показники інформаційної прозорості більші за середній, 

24 веб-сайти мають показники інформаційної прозорості менші за середній; 

максимальне значення показника інформаційної прозорості мають веб-сайти: 

Державної служби фінансового моніторингу України, Адміністрації 

Державної прикордонної служби України та Державної служби України з 

лікарських засобів та контролю за наркотиками ( 100 %); найменший 

показник інформаційної прозорості виявлений веб-сайту Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку (62,94 %) [28].  

Також Держкомтелерадіо було проаналізовано 25 офіційних веб-сайтів 

місцевих органів виконавчої влади, а саме 24 обласних та Київської міської 

державних адміністрацій. За результатами аналізу показників інформаційної 

прозорості офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади 

з’ясовано: «середнє значення показника інформаційної прозорості становить 

95,43%; 21 веб-сайт має показники інформаційної прозорості більші за 

середній; показники інформаційної прозорості 4 веб-сайтів менші за 

середній; максимальне значення показника інформаційної прозорості мають 
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веб-сайти: Дніпропетровської, ІваноФранківської, Хмельницької, 

Волинської, Закарпатської, Рівненської, Херсонської обласних 

держадміністрацій (100 %); найнижче значення показника інформаційної 

прозорості має офіційний веб-сайт Луганської обласної держадміністрації 

(74, 24 %)» [28]. 

Виявлено також було, що у результаті оптимізації системи органів 

державної влади було утворено нові органи. Станом на 23.06.2020 відсутні 

сайти таких центральних органів виконавчої влади: Державного агентства 

інфраструктурних проектів України, Державної митної служби України, 

Державної соціальної служби України, Державної служби охорони 

культурної спадщини України, Державної сервісної служби містобудування 

України, Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, 

Державного агентства України з питань мистецтв, Агентства з управління 

державним боргом України, Державного агентства розвитку туризму 

України, Державного агентства України з питань мистецької освіти, 

Державної інспекції культурної спадщини України, Державної інспекції 

містобудування України, Національної комісії зі стандартів державної мови. 

Проведено моніторинг дозволив виявити ряд проблем, що негативно 

впливають за забезпечення реалізації права громадян на доступ до публічної 

інформації, а саме:  

1. відсутність дати розміщення інформації, що унеможливлює 

встановлення актуальності інформації;  

2. відсутність навігаційної доступності, яка визначає рівень простоти та 

зручності пошуку інформації на веб-сайті та залежить від прозорості 

інформаційної структури веб-сайту;  

3. відсутність забезпечення доступності інформації на веб-сайтах для 

сприйняття особами з вадами зору та слуху; 

4. не працюють пошукові системи на сайтах;  
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5. брак даних про структуру центрального органу виконавчої влади, 

відсутні функції структурних підрозділів, контактна інформація керівників 

структурних підрозділів відсутня чи несвоєчасно оновлюється 

6. не регулярність оновлення систем публічної інформації, в результаті 

чого вони містять відомості лише про частину документів, які перебувають у 

володінні суб’єктів владних повноважень, що обумовлює нагальну потребу 

оновлення системи їх обліку; 

7. спостерігається низький рівень наявності інформації щодо установ і 

закладів соціальної сфери, комунальних підприємств, правоохоронних 

органів, які знаходяться на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці, а також контактна інформація про них тощо [28]. 

Крім недоліків веб-сайтів органів публічної влади, що через технічні 

недоліки обмежують реалізацію права громадян на доступ до публічної 

інформації існують також проблеми організаційно-правового характеру. Так 

згідно щорічної доповіді Уповноваженого Верховної ради України з прав 

людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина 

в Україні: « у 2019 році до Уповноваженого ВРУ  з прав людини надійшло 10 

937 повідомлень про порушення прав на звернення та доступ до інформації, 

за результатами розгляду яких та за активного сприяння громадськості та 

міжнародної спільноти здійснено 142 моніторингові візити, проведено 107 

інформаційно-просвітницьких заходів, складено і направлено на розгляд до 

суду 286 протоколів про адміністративні правопорушення за результатами 

виявлених порушень вимог законів України «Про звернення громадян» від 2 

жовтня 1996 року № 393/96-ВР та «Про доступ до публічної інформації» від 

13 січня 2011 року № 2939-VI» [539].  

Моніторинг дотримання права доступу до публічної інформації у 2019 

році демонструє зменшення випадків надання публічної інформації не по суті 

запиту, покращення практики взаємодії розпорядників інформації із її 

запитувачами в частині відшкодування фактичних витрат за копіювання і 

друку документів, а також усвідомлення органами публічної влади, що є 
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розпорядниками інформації, обов’язку з її оприлюднення у формі відкритих 

даних. Такий формат передбачає автоматизовану обробку даних, що 

проводиться з метою їх повторного використання для підвищення рівня 

прозорості та відкритості публічної влади та ефективній протидії корупції  

особливо на регіональному рівні. Водночас ще мають місце випадки 

порушення права на інформацію, які згруповано наступним чином у доповіді 

Уповноваженого Верховної ради України з прав людини: «1) ненадання або 

неповне надання інформації державними та комунальними підприємствами, 

акціонерними товариствами щодо розпорядження бюджетними коштами, 

державним, комунальним майном; 2) ненадання інформації, що становить 

суспільний інтерес, тобто предметом якого  є інформація, яка може свідчити 

про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності держави, 

впливати на реалізацію або порушувати конституційні права, свободи або 

обов’язки, свідчити про введення громадськості в оману, настання шкідливих 

екологічних або інші негативних наслідків від діяльності (бездіяльності) 

фізичних або юридичних осіб тощо; 3) необґрунтоване віднесення інформації 

до конфіденційної, яка переважно стосується виконання повноважень 

особами, які обіймають посади, пов’язані зі здійсненням функцій держави 

або органів місцевого самоврядування, яка зважаючи на публічність, 

професійність та гласність такої діяльності та вимоги Закону України «Про 

захист персональних даних» від 1 червня 2010 року No 2297-VI, не може 

бути конфіденційною (про зазначене наголосив Конституційний Суд України 

у своєму рішенні від 20 січня 2012 року No 2-рп/2012 у справі за 

конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області 

щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, 

частин другої, третьої статті 34 Конституції України» [395]; 

4) незастосування «трискладового тесту», тобто ігнорування при розгляді 

запитів вимоги щодо наведення обґрунтування при обмеженні доступу до 

певної публічної інформації, тобто вимоги, яка закріплена в Законі України 

«Про доступ до публічної інформації», та встановлює обов’язок у 
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розпорядника інформації пояснити запитувачу правові підстави для відмови 

в задоволенні його запиту у зв’язку з імовірним завданням шкоди 

завищуваним державою інтересам [266]; 5) неоприлюднення та неповне 

оприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено 

Законом України «Про доступ до публічної інформації» та іншими законами 

України; 6) низька якість забезпечення доступу до публічної інформації на 

місцевому рівні, зокрема тієї, розпорядником якої є органи місцевого 

самоврядування, оскільки переважна більшість скарг на дії посадових осіб 

таких органів, стосується ненадання інформації про наявність вільних 

земельних ділянок та інформації щодо розпоряджання комунальним майном, 

а такий обов’язок надання інформації про вільні земельні ділянки закріплено 

виключно за органами місцевого самоврядування відповідно до Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 

рокуNo 3038-VI» [355]. 

Звітна документація Уповноваженого ВРУ за  2019 рік свідчить: «за 

фактом виявлених порушень у сфері доступу до інформації, в тому числі за 

результатами здійснених 121 моніторингового візиту до розпорядників 

інформації, складено 254 протоколи про адміністративні правопорушення та 

направлено до суду, що є одним із механізмів поновлення порушених прав» 

[539]. 

Наведена інформація свідчить про розбалансованість адміністративно-

правового механізму забезпечення реалізації права на доступ до публічної 

інформації, що на наш погляд, є наслідком невизначеності концепції 

відповідного механізму. Науковці досліджували окремі аспекти та окремі 

елементи адміністративно-правового механізму забезпечення реалізації права 

на доступ до публічної інформації. Проте не було сформовано сталого його 

розуміння. Для з’ясування змісту поняття «адміністративно-правовий 

механізм забезпечення прав» необхідно навести позицію П.О. Шорського, 

який виокремив ознаки цієї правової категорії: а) включає в себе засоби як 

правого, так і організаційного характеру; б) суб’єктом реалізації є спеціально 
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уповноважені особи, як правило, представники органів державної влади; 

в) безпосередня дія механізму такого забезпечення передбачає формування 

гарантій реалізації прав і свобод людини; г) вся діяльність, пов’язана з 

приведенням у дію механізму адміністративно-правового забезпечення прав і 

свобод громадян і його подальшим функціонуванням, здійснюється в межах і 

на підставі адміністративно-правових норм; ґ) проміжна мета 

функціонування даного механізму полягає у створенні умов, за яких стає 

можливою повна і безперешкодна реалізація громадянами прав; д) кінцевою 

метою дії механізму є регулюючий вплив на правовідносини, що 

формуються у сфері прав і свобод людини [534].  

Особливості адміністративно-правового механізму забезпечення 

реалізації права на доступ до публічної інформації розкриваються також 

через його елементи, виявлення яких базуватиметься на узагальненні 

наукових підходів до аналогічних механізмів в інших сферах. Загалом такі 

науковці як Т.М. Заворотченко О. В. Негодченко, Н. В. Пильгун, Я. В. Лазур, 

Р.І. Зуєв, В.В. Плиска, М. В. Фролков І. О. Ієрусалімова виокремлюють 

наступні елементи адміністративно-правового механізму забезпечення різних 

прав: 1) гарантії - як правовий засіб забезпечення, реалізації, охорони та 

захисту прав людини і громадянина [116]; 2) адміністративно-правові норми, 

умови, засоби [21, с. 98]; 3) об’єкти (права і свободи) 4) суб’єкти (органи 

публічного адміністрування), адміністративно-правові засоби [134, с. 49]; 

5) адміністративно-правові акти; акти застосування норм права; акти 

тлумачення адміністративних норм, індивідуально-правові документи; 

6) адміністративні правовідносини; юридичні факти; суб’єктивні права і 

юридичні обов’язки; 7) правосвідомість суб’єктів [288]; 8) відповідальність 

[481; 255; 285]. 

Зазначене свідчить про відсутність сталих підходів щодо визначення 

елементів адміністративно-правового механізму забезпечення реалізації прав. 

На наш погляд, узагальнююче уявлення про взаємодію зазначених елементів 

у структурі адміністративно-правового механізму забезпечення прав 
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представив П.О. Щорський, який виокремив: об’єкт, суб’єкти, зміст та 

допоміжні елементи. Під об’єктом адміністративно-правового забезпечення 

прав громадян цей науковець розуміє певну сферу, в якій формуються ті чи 

інші правовідносини, які і потребують відповідного забезпечення, чим 

окреслюється «поле дії» механізму, встановлюються його рамки. 

Суб’єктами такого механізму цей науковець визначає органи публічної 

влади. Оскільки П.О. Щорський досліджував питання забезпечення виборчих 

прав, то до змісту механізму адміністративно-правового забезпечення цих 

прав громадян він відніс принципи забезпечення виборчих прав громадян, 

адміністративно-правові норми, адміністративно-правові відносини, 

юридичні гарантії, адміністративно-правові форми та методи забезпечення 

виборчих прав, способи адміністративно-правого регулювання. 

Допоміжними елементами, на думку цього науковця виступають кадрове, 

інформаційне та матеріально-технічне забезпечення виборчих прав громадян.  

Крім того, складові елементи цього механізму, наполягає П.О. 

Щорський можуть бути об’єднані у три підсистеми (механізми): підсистему 

реалізації виборчих прав, підсистему охорони виборчих прав, підсистему 

захисту виборчих прав [534]. 

Застосовуючи концепцію структури адміністративно-правового 

механізму забезпечення П.О. Щорського щодо реалізації права на доступ до 

публічної інформації необхідно зазначити, що об’єктом у цьому механізмі 

виступатимуть суспільні відносини, що формуються під час реалізації цього 

права. Так, відповідно до ст. 5 та 6 Закону України «Про інформацію»: 

«кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного 

одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, 

необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. Реалізація 

цього права не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, 

соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших 

громадян, права та інтереси юридичних осіб. Право на інформацію 

забезпечується створенням механізму його реалізації, можливостей для 
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вільного доступу до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних 

фондів, інших інформаційних банків, баз даних, інформаційних ресурсів, 

обов'язком суб'єктів владних повноважень інформувати громадськість і 

засоби масової інформації про свою діяльність і прийняті рішення тощо» 

[321].  

Преамбулою Закону «Про доступ до публічної інформації», наголошує 

О.О. Дубров, передбачено, що : «цей Закон визначає порядок здійснення та 

забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у 

володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 

інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний 

інтерес» [104]. Загалом ці положення описують коло суспільних відносин, на 

які поширюється відповідного адміністративно-правового 

механізму. 

Визначаючи суб’єктів адміністративно-правового механізму 

забезпечення реалізації права на доступ до публічної інформації необхідно 

навести положення статті 13 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації». Відповідно до її положень відкритий доступ до відомостей, що 

стали відомими у процесі здійснення управлінської діяльності зобов’язані 

забезпечувати, такі суб’єкти: органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, 

що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та 

рішення яких є обов'язковими для виконання; юридичні особи, фінансування 

діяльності яких здійснюється за рахунок державного чи місцевих бюджетів у 

частині надання звітності з питань використання таких фінансових ресурсів; 

суб’єкти, яким делеговано здійснення публічно-управлінських функцій, 

включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних 

послуг, - стосовно інформації, пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків; 

суб'єкти господарювання, які посідають домінуюче становище на ринку, або 

наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними 
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монополіями, - стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та 

цін на них [321]. 

Зазначені нормативні положення визначають коло суб’єктів 

адміністративно-правового механізму забезпечення права на доступ до 

публічної інформації. Реалізують свої зобов’язання щодо забезпечення 

доступу до публічної інформації зазначені суб’єкти через відповідні відділи 

організації доступу до публічної інформації; відділи забезпечення доступу до 

публічної інформації та розгляду звернень громадян, а також через 

відповідальних посадових осіб, які забезпечують доступ до публічної 

інформації у встановленому порядку. 

Розкриваючи зміст адміністративно-правового механізму забезпечення 

права на доступ до публічної інформації, необхідно вести мову у першу 

чергу про принципи його реалізації. Статтею 4 Закону України «Про доступ 

до публічної інформації» визначено, що доступ до публічної інформації 

здійснюється згідно із принципами: «прозорості та відкритості діяльності 

суб'єктів владних повноважень, вільного отримання та поширення 

інформації, крім обмежень, установлених законом, рівноправності незалежно 

від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного і 

соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або 

інших ознак» [321]. 

Хоча, основні принципи вільного отримання та поширення публічної 

інформації, передбачені статтею 4 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», однак, як наголошує Г.О. Блінова, він містить винятки, 

основними з таких є зарахування публічної інформації до категорії 

інформації з обмеженим доступом, яка згідно з чинним українським 

законодавством поділяється на три види: конфіденційна, таємна та службова 

[45, с. 180]. Правила обігу інформації з обмеженим доступом 

встановлюються відповідно до норм чинного законодавства України. 

На реалізацію зазначених принципів спрямовано ряд форм, методів, 

засобів забезпечення права на доступ до публічної інформації, серед яких 
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слід визначити : 1) спеціальні вимоги до ведення діловодства щодо запитів на 

отримання публічної інформації; 2) на веб-сайтах органів публічної влади 

створено рубрики «Доступ до публічної інформації», які, як правило, 

включають інформацію про зміст та форму запиту на отримання публічної 

інформації, порядок їх складання та подання; відомості, що оприлюднюється 

розпорядником відповідно до Закону; інформація про систему обліку, види 

інформації, яку зберігає розпорядник; перелік відомостей, що становлять 

службову інформацію в органах публічно влади; можливості оскарження 

рішень розпорядника інформації або бездіяльності та відповідний порядок; 

звіти щодо задоволення запитів на інформацію; документи, що найчастіше 

запитують найбільш запитувані; права запитувачів, передбачені Законом про 

доступ до публічної інформації; нормативно-правові акти; повідомлення; 

3) на веб - сайтах розміщуються у відповідних розділах переліки інформації, 

що становить службову; 4) затверджуються форми подання запиту на 

отримання публічної інформації; 5) приймаються типові порядки розгляду 

запитів на отримання публічної інформації; 6) визначаються механізми 

взаємодії органів публічної влади та їх підрозділів щодо забезпечення 

доступу до публічної інформації; 7) визначаються регламенти процедур, 

пов’язані із проходженням запитів про отримання публічної інформації таких 

етапів: приймання, реєстрація, опрацювання, розгляд, надання інформації, 

що є у органу публічної влади. Така інформація накопичується в органах 

публічної влади у процесі здійснення ними своїх повноважень.  

Таким чином, ознаками адміністративно-правового механізму 

забезпечення реалізації права на доступ до публічної інформації є те, що : 

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

доступ до публічної інформації, через створення вільного доступу до таких 

видів відкритої інформації як статистична, архівна, бібліотечна, інших баз 

даних відомостей про повноваження та діяльність суб'єктів владних 

повноважень тощо; 2) суб’єктами цього механізму є органи державної влади 

та органи місцевого самоврядування, інші суб'єкти, що здійснюють владні 
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управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є 

обов'язковими для виконання; юридичні особи, фінансування діяльності яких 

здійснюється за рахунок державного чи місцевих бюджетів; суб’єкти, яким 

делеговано здійснення публічно-управлінських функцій; суб'єкти 

господарювання, які посідають домінуюче становище на ринку, або наділені 

спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями; 

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

включають спеціальні вимоги до ведення діловодства щодо запитів на 

отримання публічної інформації; вимоги до веб-сайтів органів публічної 

влади щодо розміщення публічної інформації; форми подання запиту на 

отримання публічної інформації; типові порядки розгляду запитів на 

отримання публічної інформації; алгоритми взаємодії органів публічної 

влади та їх підрозділів щодо забезпечення доступу до публічної інформації; 

регламенти процедур приймання, опрацювання, реєстрації та розгляду 

запитів про отримання публічної інформації фізичних, юридичних осіб, 

об'єднань громадян без статусу юридичної особи, а також надання 

інформації, яка отримується або створюється органами публічної влади у 

процесі здійснення ними своїх повноважень або перебуває у їх володінні 

тощо; 4) механізм функціонує за принципами прозорості та відкритості, 

вільного отримання та поширення інформації, рівності  незалежно від ознак 

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

соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або 

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

особа може безперешкодно реалізувати право доступу до публічної 

інформації.  

З урахуванням зазначеного, пропонуємо під адміністративно-правим 

механізмом забезпечення реалізації права на доступ до публічної інформації 

розуміти систему адміністративно-правових норм, засобів, форм, методів та 

гарантій, які здійснюються органами публічної влади, на основі принципів 

прозорості, відкритості, відповідальності та з метою створення умов для 
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безперешкодного доступу до інформації про результати здійснення 

управлінської діяльності владними суб’єктами [524]. 

 

3.4. Адміністративно-правові гарантії реалізації права на свободу 

мирних зібрань 

 

В Україні свобода мирних зібрань є особливо важливою цінністю, що 

довели події кінця 2013 - початку 2014 рр. Р.С. Мельник зазначає, що 

сьогоднішня ситуація з нормативним регулюванням реалізації громадянами 

України права на свободу мирних зібрань є далеко не найкращою, що 

обумовлює необхідність активного самостійного тлумачення представниками 

адміністративних органів та суддів положень ст. 39 Конституції України, яке, 

з одного боку, має бути засновано насамперед на рішеннях ЄСПЛ та 

європейській правозастосовній практиці, а з іншого, - пронизане ідеєю, що 

утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком 

держави. Представники публічної влади повинні шукати приводи і підстави 

для того, щоб сприяти проведенню приватними особами мирних зібрань, а не 

орієнтуватися у своїй діяльності на необхідність їх заборони чи обмеження 

[236, c. 10]. 

Висловлені Р.С. Мельником сучасні тенденції у цій сфері знайшли своє 

відображення у двох законопроектах «Про гарантії свободи мирних зібрань» 

№  1200 від 29.08.2019 та № 3587 від 07.12.2015 [314; 313]. Проте чинне 

вітчизняне законодавство станом на кінець 2020 року не містить чіткого 

механізму забезпечення реалізації права на свободу мирних зібрань, 

натомість закріплює у КУпАП норми щодо адміністративної 

відповідальності за порушення порядку організації і проведення зборів, 

мітингів, вуличних походів і демонстрацій. 

Питання адміністративно-правових гарантій реалізації різних прав 

громадян досліджували такі науковці як В. А. Головко М.Т. Какимжанов, 

І.І. Когутич, І. О. Личенко, В.О. Німченко, О.В. Черкасов, І.С. Щебетун та 
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інші. Водночас гарантії реалізації права громадян на мирні зібрання не були 

досліджені як правова категорія, на теоретичному рівні відсутнє стале 

розуміння їх ознак, поняття та видів через відсутність ґрунтовних наукових 

розробок. Такі науковці як С. І. Іщук, Р.С. Мельник, М. А. та інші 

досліджували в цілому механізм реалізації права громадян на мирні зібрання, 

не конкретизуючи адміністративно-правові гарантії реалізації цього права 

громадян.  

У підрозділі розкривається сутність поняття «адміністративно-правові 

гарантії реалізації права громадян» через визначення поняття «гарантія» та 

«адміністративно-правова гарантія»; конкретизацію ознак адміністративно-

правових гарантій реалізації права громадян та їх види; дослідження 

поточного та перспективного нормативно-правового регулювання окремих 

гарантій реалізації права громадян на мирні зібрання, їхнє співвідношення; 

формулюється авторський підхід до конкретизації зазначених гарантій; 

пропонуються напрями удосконалення вітчизняного законодавства в частині 

закріплення адміністративно-правових гарантій реалізації права громадян на 

мирні зібрання. 

Публічне право громадян на свободу мирних зібрань закріплена в 

Загальній декларації прав людини [118], Міжнародному пакті про 

громадянські та політичні права [244], Європейській Конвенції про захист 

прав людини і основних свобод [180]. Так, статтею 20 Загальної декларації 

прав людини визначено право кожної людини на свободу мирних зборів і 

асоціацій; статтею 21 Міжнародного пакту про громадянські та політичні 

права визнається право на мирні збори, користування яким не підлягає 

ніяким обмеженням, крім тих, які накладаються відповідно до закону і які є 

необхідними в демократичному суспільстві в інтересах державної чи 

суспільної безпеки, громадського порядку, охорони здоров'я і моральності 

населення або захисту прав та свобод інших осіб; статтею 11 Європейської 

Конвенції про захист прав людини і основних свобод визначається: «кожен 

має право на свободу мирних зібрань і свободу об'єднання з іншими особами, 
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включаючи право створювати профспілки та вступати до них для захисту 

своїх інтересів, здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за 

винятком тих, що встановлені законом і є необхідними в демократичному 

суспільстві в інтересах національної або громадської безпеки, для 

запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моралі або 

для захисту прав і свобод інших осіб, та законних обмежень на здійснення 

цих прав особами, що входять до складу збройних сил, поліції чи 

адміністративних органів держави» [118; 180; 244]. 

Відповідно до положень цих міжнародних документів Конституція 

України у ст. 39 закріплює право громадян на мирні зібрання без зброї, а 

саме у формі мітингів, походів і демонстрацій. Згідно цієї норми завчасно 

повинні бути сповіщені  органи виконавчої влади чи органи місцевого 

самоврядування. Обмеження щодо реалізації цього права, визначено у 

Конституції України, можуть встановлюватися судом відповідно до закону і 

лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку, а також 

лише з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я 

населення або захисту прав і свобод інших людей [188]. Наразі чинного 

єдиного нормативно-правового акту, що визначає механізм реалізації права 

на мирні зібрання, в Україні не існує. 

Практики та науковці визначаючи засади такого регулювання 

спираються на положення Конституції України, Закони України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про свободу совісті та релігійні 

організації» та судові рішення. Однією з проблем, що характерна для 

правового регулювання права на мирні зібрання та його реалізації є 

термінологічна невизначеність. Прикладом, коли невірне розуміння змісту 

категорії зібрання призводить до неправомірного втручання у права 

громадян, можна назвати випадки притягнення до адміністративної 

відповідальності за ст. 185-1 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення [161] громадян, які проводили одноособові акції протесту 

перед будівлями органів влади, зазначає Р.С. Мельник. У подібних випадках, 
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зазначає цей науковець, судді кваліфікували такі пікети як зібрання, що 

спричиняло накладання на громадян адміністративних штрафів за 

неповідомлення органів влади про заплановані заходи [234, c. 11]. 

Іншими проявами термінологічної неузгодженості є використання 

різних термінів у цій сфері в Конституції України «право збиратися мирно» 

та в Кодексі адміністративного судочинства - «свобода мирних зібрань». 

М.А. Самбор вважає, що такий підхід зумовлений необхідністю 

розмежування впливу та сфери дії права на мирні зібрання - для носіїв даного 

права та свободи мирних зібрань – для суб’єктів публічної адміністрації, як 

нагадування про те, що це право не підлягає жодним обмеженням за 

винятком тих, що встановлені у Конституції України та міжнародних 

документах [403, c. 102]. 

Зміст самого терміну мирне зібрання у чинному законодавстві України 

не визначений. Натомість проєкти Закону України «Про гарантії свободи 

мирних зібрань» № 1200 від 29.08.2019 та № 3587 від 07.12.2015 [314; 313] 

пропонують визначити мирне зібрання як : «публічний захід, що проводиться 

у публічному місці мирно, без зброї у формі зборів, мітингу, демонстрації, 

походу або у будь-якому поєднанні цих форм чи в інших не заборонених 

законом формах для вираження особистої, громадянської або політичної 

позиції з будь-яких питань» [313]. 

Зібрання, на думку Р.С. Мельника, передбачає насамперед присутність 

декількох людей, проте залишається остаточно не визначеною мінімальна 

кількість людей, наявність якої необхідна для того, щоб їх зустріч можна 

було визнати зібранням. Зрозуміло, що сукупність виникає щонайменше тоді, 

коли має місце об’єднання щонайменше двох елементів - двох приватних 

осіб. Проте у деяких країнах передбачається, що зібранням є захід, у якому 

бере участь більше двох людей [234, с. 4-9]. 

Отже, виникає питання: зібрання є можливим за участю двох або 

щонайменше трьох осіб? Відповідаючи на нього, німецькі автори виходять з 

наступного. Право мирних зібрань у своєму підґрунті має ідею надати 
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можливість приватним особам публічно обговорювати певні рішення, 

проекти таких рішень або окремі ситуації, що мають місце у державі чи 

суспільстві. Таке обговорення виконує важливі демократичні функції, 

надаючи приватним особам, як було зазначено вище, можливість брати 

участь в управлінні державними справами, зокрема розробці державної 

політики чи проектів окремих юридичних актів. Реалізація зазначеного 

передбачає соціальну комунікацію між фізичними особами, яка, зрозуміло, є 

можливою лише у випадку, коли таких осіб щонайменше дві. Звісно, 

соціальна значимість і публічне сприйняття соціальної комунікації, в якій 

беруть участь три особи, буде більшою за значимість та сприйняття 

комунікації за участі двох осіб. Проте, було б хибним не визнавати право 

двох осіб на мирне зібрання, визнаючи при цьому право трьох осіб на його 

проведення. Ідея права на мирне зібрання, у центрі якого знаходиться 

соціальна комунікація, відповідно, вимагає того, щоб мінімально можлива 

кількість осіб могла його реалізувати. Отже, для визнання певного заходу 

зібранням необхідною є наявність щонайменше двох фізичних осіб [234; 571, 

с. 185-186]. 

При чому Р.С. Мельник наголошує, що коло учасників мирних зібрань 

не може бути обмеженим певною категорією осіб. У таких зібрання може 

брати участь будь-яка приватна особа незалежно від свого юридичного чи 

соціального статусу [234]. Водночас науковець виявляє, що зібрання однієї 

особи не може бути поставлено під охорону та захист ст. 39 Конституції 

України. Проте з цього не випливає, що особа, яка має намір, наприклад, 

пікетувати будівлю уряду, має обов’язково робити це з іншими особами. 

Вона має право здійснити таке пікетування самостійно, при цьому вона не 

буде зобов’язана виконувати усі вимоги, які сформульовані щодо організації 

та проведення мирного зібрання. Тобто, вона не зобов’язана завчасно 

повідомляти компетентний орган про заплановане одноосібне пікетування 

будівлі уряду, приміром. До такого висновку Р.С. Мельник приходить згідно 

ст. 34 Конституції України, яка гарантує кожному право на свободу думки і 
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слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Оскільки громадяни 

можуть самостійно обирати спосіб і форму висловлення своєї громадянської 

позиції, то таким проявом може бути пікетування органів державної влади 

та/або органів місцевого самоврядування [234, с. 4-9]. На думку 

Г.В. Федотової крім громадян суб’єктами реалізації права на мирні зібрання є 

також громадські організації, політичні партії, іноземці, особи без 

громадянства. На думку цього науковця міжнародними документами 

визначено право на участь в мирних зібраннях також інших фізичних осіб, 

що не мають статусу громадян, оскільки їм належить також ряд прав, що 

тісно пов’язані з правом на участь у мирних зібраннях [475]. 

Сфера питань щодо яких проводиться мирне зібрання тісно пов’язана із 

його метою. Р.С. Мельник вважає, що зібрання у певному місці людей, які не 

мають наміру досягти такої мети (зібрання без мети), не може бути 

охарактеризоване як зібрання у розумінні ст. 39 Конституції України. 

Натомість усвідомлення людьми, які зібралися у певному місці, певної мети, 

яка може бути досягнута спільними зусиллями, перетворює їх у спонтанне 

мирне зібрання, проведення якого не суперечить положенням Основного 

закону України [234, с. 4-9]. Водночас, проекти Закону України «Про гарантії 

свободи мирних зібрань» конкретизують сферу застосування норм, що 

регулюють порядок підготовки та проведення мирних зібрань. 

Так, проєкт Закону визначає, що дія його норм не поширюється на: 

суспільні відносини, пов’язані з організацією і проведенням: «1) загальних 

зборів жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого 

значення згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»”; 2) зборів (конференцій) жителів за місцем проживання, що 

проводяться відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації 

населення»; 3) зборів трудових колективів, засідань статутних органів 

управління юридичних осіб, об’єднань громадян, громадських спілок, 

зустрічей виборців з кандидатами у депутати та обраними депутатами, 

кандидатами на пост Президента України, зборів ініціативних груп з 
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організації референдуму; 4) зібрань, що проводяться з метою відпочинку, а 

також громадських святкових заходів, спортивних заходів, концертів та 

інших розважальних заходів, якщо вони не є складовою мирного зібрання; 

5) весільних процесій, похорон, якщо вони не є складовою мирного зібрання; 

6) богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій у випадках, 

передбачених Законом України «Про свободу совісті та релігійні 

організації»» [313]. 

Таким чином, мета проведення мирного зібрання також є важливою 

ознакою такого заходу. Наприклад, Комісія з прав людини визначила, що 

просте спілкування людей, які зібралися разом у певному місці, не є формою 

мирного зібрання, яке знаходиться під охороною Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод. Також Конвенція, фіксуючи право 

приватних осіб збиратися мирно, не обмежує такі збори лише політичною 

метою, створюючи тим самим для приватних осіб можливість брати участь 

не лише у політичному житті, але й захищати спільно інші свої права, 

свободи чи інтереси. Таким чином, обмін думками та поглядами з 

неполітичних питань є також можливим у межах реалізації права на мирні 

зібрання [571, с. 187-188]. Тому слід підтримати позицію Р.С. Мельника, що 

усвідомлення людьми, які зібралися у певному місці, певної мети, яка може 

бути досягнута спільними зусиллями, перетворює їх у спонтанне мирне 

зібрання, проведення якого не суперечить положенням Основного закону 

України, а також погляди, які висловлюються або формуються під час 

мирних зібрань, можуть стосуватися як політичних, публічних, приватних 

сфер суспільного життя, так і приватних сфер життя окремих осіб [234, с. 4-

9]. Висловлення такої позиції відбувається у публічних місцях, тобто на 

відкритій для вільного доступу території, будівлі чи споруді або їх частині 

[313]. Категорія «публічне місце» була деталізована у рішеннях 

Європейського суду з прав людини, який до останніх відніс громадські 

вулиці та площі [234, с. 4-9].  
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Приймати рішення самостійно  щодо форми проведення мирного 

зібрання мають право  фізичні особи згідно статті 39 Конституції України, а 

саме у формі зборів, мітингів, походів і демонстрацій. Проте це не повний 

перелік. Р.С. Мельник, підтримує позицію європейських авторів, що нині, 

поряд з зазначеними традиційними формами мирних зібрань є й інші, 

зокрема: пікети, сидячі демонстрації, мовчазні марші, «людські ланцюги», 

вело- та мотопробіги, а також специфічні музичні чи театралізовані вистави. 

Навіть акції протесту можуть в окремих випадках розглядатися як мирні 

зібрання, які перебувають під захистом міжнародних гарантій, оскільки 

використовуються з метою комунікації між людьми з питань, що мають 

публічне значення та суспільно важливий характер [234, с. 4-9]. 

Проєкт Закону України «Про гарантії свободи мирних зібрань» 

передбачає такі форми : збори, мітинги, демонстрації, пікетування, походи 

або у будь-яке поєднання цих форм [313]. Наразі, зазначає Р.С. Мельник 

мирні зібрання може бути проведено у формі: ходи, процесії (автомобільні, 

мото- та велопроцесії, а також процесії суден), музичних парадів 

(фестивалів), концертів, пікетів, блокувань, смартмобів, костюмованих 

виступів [239]. З огляду на визначені форми мирних заходів необхідно 

говорити про їх обмеженість у часі. Проте у чинному законодавстві такі 

часові обмеження не встановлені. 

Для забезпечення прав інших громадян, що не є учасниками мирних 

зібрань проект Закону України «Про гарантії свободи мирних зібрань» 

передбачає, що : «проведення мирного зібрання допускається у будь-який час 

доби, водночас під час проведення мирного зібрання поблизу дитячих 

закладів та навчальних закладів з цілодобовим перебуванням дітей, 

стаціонарних закладів охорони здоров’я, жилих будинків у нічний час (з 23 

до 7 години) рівень шуму не має перевищувати норми, встановлені Законом 

України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення»» [313]. 
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Виходячи із положень чинних нормативно-правових актів та проектів 

громадяни, у разі наявності у них бажання провести мирне зібрання, 

зобов’язані завчасно сповістити про свій намір відповідний адміністративний 

орган. Формулюючи наведене конституційне положення, законодавець 

використав термін «громадянин» у формі множини - громадяни, що, однак, 

не свідчить про те, що за межами сформульованого обов’язку знаходиться 

окремий громадянин чи іноземець або представник юридичної особи. Усі 

перераховані суб’єкти мають право на участь у мирних зібраннях [234, с. 4-

9], що, відповідно, обумовлює їх обов’язок завчасно сповіщати про свої 

наміри уповноважений адміністративний орган. Безпосереднім суб’єктом 

цього обов’язку є організатор мирного зібрання, тобто та особа, яка, як 

правило, закликає чи запрошує інших осіб до участі у зібранні. Якщо до 

участі в одному зібранні громадян запрошують різні особи, то кожну з них 

необхідно визнати організатором. Проте це не виключає можливості 

делегування організатором (ідеологом) мирного зібрання такого обов’язку 

іншій особі, яка може виконувати цю функцію від імені організатора мирного 

зібрання. Найбільш наочно таке «розшарування» функцій можна 

спостерігати у випадках, коли проведення мирного зібрання ініціюється 

політичною партією (її керівництвом). У такій ситуації сповіщення про 

мирне зібрання, як правило, здійснюється від імені (за дорученням) 

керівництва партії іншою особою - членом партії або членом її правління, 

якому, відповідно, у такій ситуації доцільно надавати статус керівника 

зібрання.  

З огляду на це, Р.С. Мельник пропонує законодавцю передбачити цю 

особливість у майбутньому законі про мирні зібрання, провівши чітке 

розмежування функцій (статусу) організатора та керівника зібрання [236, с. 

9-21]. Викладене стосується насамперед тих зібрань, що плануються 

заздалегідь. Відповідно, спонтанні зібрання [238] як одна з незаборонених 

форм мирних зібрань у переважній більшості випадків не мають 
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організатора, що, однак, не виключає можливості наділення учасниками 

такого зібрання певної особи функціями його керівника [236, с. 9-21].  

У проєкті Закону України «Про гарантії свободи мирних зібрань» його 

авторами зроблено спробу визначити правовий статус організатора такого 

заходу. Так, за їх пропозицією : «організатором мирного зібрання може бути 

дієздатна фізична особа, яка є громадянином України, іноземцем (крім 

громадян Російської Федерації) або особою без громадянства, юридична 

особа, а також громадське об’єднання незалежно від наявності у нього 

статусу юридичної особи. Може бути один або декілька організаторів. 

Фізична особа, яка не досягла 16 років, може бути організатором мирного 

зібрання, якщо хоча б одним із співорганізаторів є фізична особа, яка має 

повну цивільну дієздатність, юридична особа або громадське об’єднання. Не 

можуть бути організатором мирного зібрання державні органи, органи влади 

Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування» [314].  

Передбачається e проєкті Закону України «Про гарантії свободи 

мирних зібрань», що : «організатор мирного зібрання матиме право: 1) 

проводити мирне зібрання у будь-якій формі за умови додержання вимог 

закону; 2) уповноважувати окремих учасників мирного зібрання виконувати 

функції, в тому числі розпорядчі, щодо організації та проведення зазначеного 

зібрання; 3) встановлювати без спеціального дозволу на час проведення 

мирного зібрання намети, сцени та інші тимчасові споруди на місці або 

маршруті проведення мирного зібрання, які не перешкоджають руху 

транспортних засобів, пішоходів та не перекривають доступ до будівель. 

4) використовувати розпізнавальні знаки організатора мирного зібрання; 

5) використовувати під час проведення мирного зібрання 

звукопідсилювальну та іншу апаратуру, транспортні та інші технічні засоби, 

крім випадків, передбачених цим Законом; 6) на участь або на відмову від 

участі в переговорах щодо узгодження умов проведення мирного зібрання 

для запобігання обмеженню свободи мирних зібрань; 7) здійснювати інші дії, 

не заборонені законом» [313; 314].  Водночас організатор мирного зібрання 
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зобов’язаний дотримуватись вимог Конституції України та Законів України, 

не порушувати права і свободи інших громадян [313].  

Змістом реалізації права громадян на участь у мирних зібраннях є 

сукупність їх прав та обов’язків, які у чинному законодавстві не 

конкретизовані. Проте проєкт закону «Про гарантії свободи мирних зібрань» 

пропонує визначити наступні права учасника мирних зібрань: «1) брати 

участь в обговоренні та прийнятті рішень; 2) використовувати під час 

проведення мирного зібрання символіку та інші засоби, а також засоби 

агітації, не заборонені законом; 3) приймати резолюції, вимоги та інші 

звернення і передавати їх до державних органів, органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, 

громадських об’єднань, посадових осіб, народних депутатів і депутатів 

місцевих рад, дипломатичних представництв та консульських установ 

іноземних держав, а також до представництв міжнародних організацій в 

Україні; 4) здійснювати інші дії, не заборонені (не обмежені) законом чи 

рішенням суду, що набрало законної сили» [313]. 

Водночас учасник мирного зібрання зобов’язаний додержуватися 

вимог Конституції та законів, не порушувати права і свободи інших громадян 

[313]. При наявності позитивних характеристик законопроектів № 1200 від 

29.08.2019 та 3587 від 07.12.2015, вони мають також певні недоліки, одним з 

яких є відсутність визначення ключового терміну «гарантії свободи мирних 

зібрань».  

Розділ 3 «Гарантії реалізації права на свободу мирних зібрань» 

законопроектів «Про гарантії свободи мирних зібрань» № 1200 від 29.08.2019 

та 3587 від 07.12.2015 [314; 313] визначає: «1) обмеження щодо реалізації 

права на свободу мирних зібрань; 2) узгодження умов проведення мирного 

зібрання для запобігання обмеженню свободи мирних зібрань; 3) оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності, що порушують право на свободу мирних 

зібрань». Автори законопроекту розмістивши ці положення у Розділі 3 

«Гарантії реалізації права на свободу мирних зібрань» віднесли їх до 
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основних гарантій реалізації права на свободу мирних зібрань, проте не 

обґрунтували свою позицію навіть у пояснювальних записках до цих 

законопроектів. 

Енциклопедичні словники «гарантію» визначають максимально 

наближено до значення слова, від якого воно походить: «умова, яка 

забезпечує що-небудь», «умова, що забезпечує успіх чого-небудь» [57, с.173; 

416], «явище, яке забезпечує досягнення визначеного результату» [537, с.20]. 

Безпосередньо із гарантіями пов’язані такі терміни як «гарантування» та 

«забезпечення». У літературі термін «гарантувати» означає «брати на себе 

відповідальність за що-небудь; давати обіцянку, поруку у виконанні чогось; 

створювати умови для здійснення чого-небудь» [196, с. 49, 259]. 

Термін «забезпечувати» означає надавати, створювати матеріальні 

засоби; охороняти кого, що-небудь від небезпеки; гарантувати щось» 260, 

с.42, а також надавати, створювати матеріальні засоби, необхідні для 

діяльності та функціонування чого-небудь [196, с.75]. Таким чином, термін 

«гарантія» при його застосуванні до правових конструкцій, механізмів, 

процесів означає: 1) забезпечення ефективного їх функціонування; 

2) створення та підтримання умов досягнення успіху застосування правових 

конструкцій, механізмів, процесів, досягнення поставлених цілей, бажаного 

результату; 3) охорона цілісності, якості та призначення правових 

конструкцій, механізмів, процесів від реалізації факторів ризику. Серед 

правових гарантів у аспекті забезпечення реалізації права на свободу мирних 

зібрань важливе місце посідають адміністративно-правові гарантії.  

Науковці по-різному підходять до визначення поняття та змісту 

адміністративно-правових гарантій. Наприклад, М. Т. Какимжанов 

наполягає, що «зміст адміністративно-правових гарантій полягає у 

практичному здійсненні органами управління (посадовими особами) 

юридично значущих дій: виконання юридичного обов’язку щодо 

забезпечення реалізації прав і свобод громадян; створення умов для їх 

реалізації; постійне спостереження за їх реалізацією; охорона, захист прав і 
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свобод громадян; застосування санкцій у разі їхнього порушення» [146, с. 17-

18]. А. В. Черкасов та І. О. Личенко наполягають, що «гарантії 

адміністративно-правового захисту правових можливостей громадян 

охоплюють широку систему інструментів, які сприяють забезпеченню 

законності в суспільних відносинах» [495, с. 13] та «практичного значення 

набувають через норми права, правозастосовну діяльність, індивідуальні 

юридичні акти, що дають змогу громадянину самостійно або за сприяння 

органів публічного управління забезпечити реалізацію потреб, здійснити 

протидію правопорушенням, відновити правові можливості, відшкодувати 

заподіяну шкоду» [218, с. 331-332]. 

В. А. Головко наполягає, що адміністративно-правові гарантії захисту 

прав тісно пов’язані з державними інституціями, державним примусом,  є 

невід’ємною складовою державного управління та реалізуються в межах 

публічних (адміністративно-правових) правовідносин [75, с. 16]. І.І. Когутич 

визначила ознаки адміністративно-правових гарантії нотаріальної діяльності: 

1) урегульованість нормами права, що означає їх обов’язкове закріплення в 

нормативно-правових актах, оскільки усі умови, заходи, засоби стають 

гарантіями лише завдяки наданню їм юридичної форми, а також 

організаційним зусиллям держави й суспільства, що спрямовані на втілення 

їх у життя [458, с.278]; 2) забезпеченість силою державного примусу, 

причому таке забезпечення може мати різні форми вияву: створення 

загальних умов для реалізації адміністративно-правових гарантій 

нотаріальної діяльності; застосування заходів адміністративного примусу в 

разі їх порушення чи недотримання; упровадження ефективних способів 

відновлення порушених прав і свобод як власне нотаріусів, так і отримувачів 

нотаріальних послуг; 3) динамічний характер, що проявляється здатністю 

адміністративно-правових гарантій нотаріальної діяльності до розвитку й 

удосконалення, саме тому гарантії завжди перебувають у динаміці, 

розширюючи й поглиблюючи свій внутрішній зміст; 4) стабільність - ознака 

адміністративно-правових гарантій нотаріальної діяльності, яка, на противагу 
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динамічності, характеризує їх незмінність і постійний характер, це означає, 

що адміністративно-правові гарантії нотаріальної діяльності діють 

безперервно; 5) універсальність як ознака адміністративно-правових гарантій 

нотаріальної діяльності полягає в тому, що вони: поперше, діють на всій 

території України та навіть за її межами(у випадках, передбачених чинним 

законодавством і міжнародними договорами); по-друге, їх зміст та обсяг є 

однаковим для всіх без винятку представників нотаріального корпусу та 

інших громадян; 6) системність - ознака, яка характеризує адміністративно-

правові гарантії нотаріальної діяльності з точки зору їх взаємозумовленості 

та взаємозв’язку [158, c. 13]. 

І.І. Когутич запропонувала адміністративно-правові гарантії 

нотаріальної діяльності розуміти як систему закріплених у Конституції 

України та інших законодавчих актах загальних умов і спеціальних 

(юридичних) засобів, спрямованих на забезпечення належної, повної та 

ефективної реалізації нотаріусом покладених на нього повноважень, їх 

охорону, захист і відновлення, а також створення умов для безперешкодного 

й ефективного виконання основних завдань нотаріальної діяльності. На 

думку цього науковця адміністративно-правові гарантії характеризуються 

такими ознаками, як урегульованість нормами права, забезпеченість силою 

державного примусу, динамічний характер, стабільність, універсальність. Їх 

основна мета полягає в забезпеченні реалізації суб’єктом покладених на 

нього повноважень [159, c. 13].  

Однією з адміністративно-правових гарантій реалізації права громадян 

на мирні зібрання згідно законопроектів «Про гарантії свободи мирних 

зібрань» No1200 від 29.08.2019 та 3587 від 07.12.2015 [314; 313] є визначення 

підстав для його обмеження та визначення уповноваженого на прийняття 

такого рішення суб’єкта, а саме суду. Наприклад, Комісія з прав людини 

визначила, що просте спілкування людей, які зібралися разом у певному 

місці, не є формою мирного зібрання, яке знаходиться під охороною 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Також 
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міжнародні документи фіксуючи право приватних осіб збиратися мирно, не 

обмежує такі збори лише політичною метою, створюючи тим самим для 

приватних осіб можливість брати участь не лише у політичному житті, але й 

захищати спільно інші свої права, свободи чи інтереси.  

Таким чином, обмін думками та поглядами з неполітичних питань є 

також можливим у межах реалізації права на мирні зібрання. Тому слід 

підтримати позицію Р.С. Мельника, що усвідомлення людьми, які зібралися у 

певному місці, певної мети, яка може бути досягнута спільними зусиллями, 

перетворює їх у спонтанне мирне зібрання, проведення якого не суперечить 

положенням Основного закону України, а також погляди, які висловлюються 

або формуються під час мирних зібрань, можуть стосуватися як політичних, 

публічних, приватних сфер суспільного життя, так і приватних сфер життя 

окремих осіб [234; c. 6]. Слід наголосити на правомірності мети проведення 

мирного зібрання. 

Важливу роль при визначенні підстав для обмеження реалізації права 

на свободу свободи мирних зібрань згідно законопроєктів «Про гарантії 

свободи мирних зібрань» No1200 від 29.08.2019 та 3587 від 07.12.2015 [314; 

313] є його протиправна мета: «ліквідація незалежності України, зміна 

конституційного ладу насильницьким шляхом, зміна меж території або 

державного кордону України, перешкоджання діяльності Збройних Сил 

України або військових формувань; пропаганду війни, насильства, 

розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів; порушення 

основоположних прав та свобод людини» [314; 313]. 

Стаття 39 Конституції України надає право приватним особам 

самостійно приймати рішення щодо форми проведення мирного зібрання. В 

Основному законі названо кілька можливих форм мирних зібрань - збори, 

мітинги, походи і демонстрації. Проєкт Закону України «Про гарантії 

свободи мирних зібрань» передбачає такі форми : збори, мітинги, 

демонстрації, пікетування, походи або у будь-яке поєднання цих форм [313]. 
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Проте це не повний перелік. Р.С. Мельник, підтримує позицію європейських 

авторів, що нині, поряд з традиційними формами мирних зібрань є й інші, 

зокрема: пікети, сидячі демонстрації, мовчазні марші, «людські ланцюги», 

вело- та мотопробіги, а також специфічні музичні чи театралізовані вистави, 

ходи, процесії, концерти, пікети, блокування [239; 234, c. 7]. 

Проте, слід відмітити, що згідно із законопроектами «Про гарантії 

свободи мирних зібрань» № 1200 від 29.08.2019 та 3587 від 07.12.2015 [314; 

313] форма проведення мирного зібрання не повинна створювати передумови 

для захисту суверенітету держави і цілісності територій України від 

протиправних зазіхань; вживання заходів для усунення небезпеки 

застосування фізичної сили, зброї та інших небезпечних засобів, що має 

реальний характер з боку організаторів та учасників зібрання для заподіяння 

шкоди життю, здоров’ю або майну інших осіб; порушувати установлені на 

відповідній території тимчасові обмеження при введенні надзвичайного або 

воєнного стану, карантинні обмеження. 

Для забезпечення прав інших громадян, що не є учасниками мирних 

зібрань проект Закону України «Про гарантії свободи мирних зібрань» 

передбачає, що «проведення мирного зібрання допускається у будь- який час 

доби, водночас під час проведення мирного зібрання поблизу дитячих 

закладів та навчальних закладів з цілодобовим перебуванням дітей, 

стаціонарних закладів охорони здоров’я, жилих будинків у нічний час (з 23 

до 7 години) рівень шуму не має перевищувати норми, встановлені Законом 

України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення»» [313]. 

Однією з адміністративно-правових гарантій реалізації права на мирні 

зібрання можна вважати визначений порядок узгодження умов проведення 

мирного зібрання для запобігання обмеженню свободи мирних зібрань. 

Норма Конституції України щодо завчасного сповіщення про мирне зібрання 

є нормою забезпечувального характеру, яка, однак, має тлумачитися та 

застосуватися крізь призму права на свободу мирних зібрань. Інакше кажучи, 
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вона має своїм призначенням не обмеження права на свободу мирних 

зібрань, а гарантування його реалізації в ім’я безпеки як власне учасників 

зібрання, так і держави. Ця теза, наполягає Р.С. Мельник, доволі чітко 

випливає з рішення Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) у 

справі «Сергій Кузнєцов проти Російської Федерації», де суд встановив, що 

завчасне повідомлення про захід створює для органів влади можливість 

вжити розумних та необхідних заходів для забезпечення мирного їх 

проведення [409, § 42; 236, c. 13]. Мета завчасного сповіщення, вважає 

Р.С. Мельник, полягає у можливості компетентних адміністративних органів 

пересвідчитися у тому, що вони можуть гарантувати належний рівень 

безпеки учасникам зібрання, а також що вони володіють усіма необхідними 

для цього засобами [236, c. 13]. 

Час від моменту сповіщення про зібрання до його початку, може бути 

використано владою також і для проведення необхідних підготовчих заходів, 

спрямованих, знову ж таки, на забезпечення мирного та безпечного 

проведення запланованого заходу; для узгодження інтересів учасників 

зібрання та осіб, які бажають, наприклад, провести контрзібрання або 

виступають взагалі проти проведення запланованого мирного зібрання. Саме 

цей час має бути використано для комунікації органу місцевого 

самоврядування (органу виконавчої влади) з органами охорони правопорядку 

на предмет наявності/відсутності фактичних даних, що їх необхідно 

врахувати під час підготовки до запланованого заходу; для внесення змін до 

маршрутів руху транспортних засобів у місці проведення зібрання тощо. Цей 

час, у разі необхідності, має використовуватися органом місцевого 

самоврядування чи органом виконавчої влади і для підготовки 

адміністративного позову до адміністративного суду з вимогою про 

обмеження мирного зібрання. Важливим цей час є також і для налагодження 

комунікативної кооперації між організатором (керівником) зібрання та 

адміністративним органом, до якого надійшло повідомлення про 

запланований захід. Отже, Р.С. Мельник робить висновок, що «процедура 
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завчасного сповіщення слугує забезпеченню реалізації та балансуванню 

інтересів усіх осіб, яких тією або іншою мірою може стосуватися 

заплановане зібрання». Ця конституційна норма, зокрема, покладає на 

організатора (керівника) зібрання також і відповідні інформаційні 

зобов’язання, що вимагають від нього надання адміністративному органу 

інформації, необхідної останньому для реалізації згаданих вище заходів [236, 

с. 9-21]. 

Суть цих інформаційних зобов’язань, тобто перелік і зміст інформації, 

що має надаватися адміністративному органу організатором (керівником) 

зібрання, визначається, знову ж таки, згаданими вище заходами, які мають 

бути вчинені напередодні зібрання органом місцевого самоврядування 

(органом виконавчої влади). Сповіщення має стосуватися чітко визначеного, 

тобто конкретного зібрання. Відповідно, зауважує Р.С. Мельник, воно не 

може бути зробленим «наперед» щодо тих зібрань, які ще залишаються 

неконкретизованими у своїх головних моментах (час, місце, коло учасників 

тощо). Виключається здійснення сповіщення також і за відсутності реального 

бажання (наміру) проводити зібрання, наприклад з метою перешкодити 

проведенню іншого зібрання шляхом «бронювання» певної площі чи вулиці. 

Завчасне сповіщення про зібрання, зазначено у Рішенні Європейського суду з 

прав людини у справі «Верєнцов проти України», не повинно відігравати 

роль дозвільної процедури, оскільки повідомлення, акцентує увагу  ЄСПЛ, не 

є проханням  про отримання дозволу. Законодавчі положення про завчасне 

сповіщення мають передбачати лише вимогу щодо подання повідомлення 

про наміри провести зібрання, а не заяви про надання дозволу на його 

проведення [389, § 94, 95]. Відповідно, для проведення мирного зібрання не 

потрібен жодний дозвіл. Це, зокрема, означає також, що від організатора 

(керівника) зібрання не можуть вимагатися будь-які інші дозволи, наприклад 

дозвіл на встановлення палаток чи дозвіл на використання засобів підсилення 

гучності мовлення, оскільки такі дозволи стали б способом (формою) 

обмеження гарантованого Конституцією України права на свободу мирних 
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зібрань. Проте при цьому ще раз слід наголосити на тому, що бездозвільний 

порядок стосується лише тих заходів (процесів, ініціатив тощо) учасників 

зібрання, які тісно пов’язані з цим зібранням і без яких його реалізація стала 

б неможливою або суттєво б ускладнилася. Водночас якщо, наприклад, 

учасники зібрання бажають торгувати сувенірною продукцією у межах 

зібрання, на таку діяльність їм необхідно отримати окремий дозвіл. 

Сповіщення про зібрання може бути реалізоване в повному обсязі лише щодо 

запланованих заздалегідь заходів. Що ж до спонтанних та невідкладних 

зібрань, то дія такого обов’язку буде обмеженою, оскільки вони виникають 

без проведення підготовчих дій. Не мають вони, відповідно, і організатора, 

що, як наслідок, виключає власне факт завчасного сповіщення про них. При 

цьому, Р.С. Мельник акцентує увагу на тому, що «спонтанні зібрання є 

дозволеною формою масових заходів, які, у разі їх мирного характеру, 

перебуватимуть під охороною ст. 39 Конституції України» [236, с. 9-21]. 

Завчасне сповіщення про невідкладне зібрання, тобто те, проведення якого 

пов’язується з конкретною історичною датою чи політичною подією, що 

виникла раптово, має реалізовуватися лише в тому випадку, якщо це не 

створить перешкод для його проведення у запланований день чи час. В 

іншому разі невідкладне зібрання може проводитися без завчасного 

сповіщення [236, с. 9-21]. 

Принциповим є питання про строк завчасного сповіщення, особливо з 

огляду на те, що у ст. 39 Конституції України його не визначено. Проте, 

незважаючи на це, практика організації та проведення мирних зібрань 

вимагає конкретизації цього питання, оскільки саме тут дуже часто 

виникають непорозуміння між активістами та представниками влади, які, на 

жаль, доволі часто призводять до неправомірного обмеження права на 

свободу мирних зібрань. Спробу дати відповідь на питання про строк 

завчасного сповіщення про мирне зібрання в одному зі своїх рішень зробив 

Конституційний Суд України, зазначивши: «Положення частини першої 

статті 39 Конституції України щодо завчасного сповіщення органів 
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виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про проведення 

зборів, мітингів, походів і демонстрацій в аспекті конституційного подання 

треба розуміти так, що організатори таких мирних зібрань мають сповістити 

зазначені органи про проведення цих заходів заздалегідь, тобто у прийнятні 

строки, що передують даті їх проведення. Ці строки не повинні обмежувати 

передбачене статтею 39 Конституції України право громадян, а мають 

служити його гарантією і водночас надавати можливість відповідним 

органам виконавчої влади чи органам місцевого самоврядування вжити 

заходів щодо безперешкодного проведення громадянами зборів, мітингів, 

походів і демонстрацій, забезпечення громадського порядку, прав і свобод 

інших людей» [393]. Р.С. Мельник вважає таку позицію органу 

конституційної юрисдикції не конкретизованою, а відтак рекомендує у цьому 

питанні орієнтуватися на більш конкретизовані рішення ЄСПЛ, які є 

джерелом права в Україні.  

ЄСПЛ у своєму рішенні у справі «Верєнцов проти України» зазначив, 

що «строк завчасного сповіщення повинен бути як правило в межах кількох 

днів, не тривати надто довго, але при цьому надати можливість  передбачити 

достатньо часу  до заявленої дати проведення зібрання для відповідних 

організаційних, підготовчих та плануючих заходів державних органів. Також 

цей термін потрібен для того, щоб регуляторний орган міг надати офіційну 

відповідь на повідомлення або подати термінову апеляцію до будь-якого 

суду у разі оспорювання законності будь-якого з встановлених  обмежень» 

[389, § 93]. Аналіз цього рішення ЄСПЛ у сукупності з висновком 

Конституційного Суду України про те, що строк завчасного сповіщення має 

слугувати гарантією реалізації права на свободу мирних зібрань, та 

результатами вивчення відповідного досвіду інших європейських країн [237, 

с. 3-12] дає змогу зробити висновок, що оптимально мінімальний строк 

завчасного сповіщення про мирне зібрання має становити три робочих дні. 

Цей строк повинен вираховуватися з моменту отримання органом виконавчої 

влади чи місцевого самоврядування цього повідомлення. Отже, якщо 
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повідомлення, наприклад, надсилається поштою, організатор (керівник) 

зібрання має врахувати при цьому час, що знадобиться для доставки листа до 

суб’єкта публічної адміністрації. Тому Р.С. Мельник пропонує формулу 

вирахування терміну завчасного повідомлення органи публічної влади про 

проведення масового заходу, яке дорівнює сумі мінімально допустимого 

строку сповіщення (три робочих дні) та часу на поштове пересилання 

повідомлення. Цей науковець звертає увагу також на те, що на обов’язок 

організатора (керівника) зібрання щодо завчасного сповіщення про 

запланований захід жодним чином не може впливати факт попереднього 

інформування уповноваженого суб’єкта про майбутнє зібрання (наприклад, 

через засоби масової інформації). Організатор (керівник) зібрання 

зобов’язаний особисто (поштою або через відвідування відповідного 

суб’єкта) повідомити орган місцевого самоврядування або орган виконавчої 

влади про заплановане мирне зібрання. Що стосується максимально 

можливого строку завчасного сповіщення про запланований захід, то, знову 

ж таки, з огляду на європейську практику, доцільно передбачити правило про 

те, що сповіщення про мирне зібрання не може прийматися раніше ніж за 

тридцять днів до дати проведення мирного зібрання [236, с. 9-21]. 

Проєкт Закону України «Про гарантії свободи мирних зібрань» 

встановлює вимогу за сорок вісім годин повідомити відповідний орган 

виконавчої влади або орган місцевого самоврядування про намір проведення 

мирного зібрання. Організатор мирного зібрання, його уповноважений 

представник можуть подати повідомлення про проведення мирного зібрання 

до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування особисто 

або надіслати рекомендованим листом, телеграмою чи електронною поштою. 

Що стосується змісту та форми повідомлення, то у ст. 8 законопроекту 

пропонується зазначати такі відомості : «1) дата проведення, час початку та 

тривалість мирного зібрання; 2) мета проведення мирного зібрання; 3) місце 

або маршрут проведення мирного зібрання; 4) очікувана кількість учасників 

мирного зібрання; 5) прізвище, ім’я та по батькові особи, яка є організатором 
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мирного зібрання, або представника юридичної особи, громадського 

об’єднання, що є організатором мирного зібрання, адреса, номери телефонів 

та адреса електронної пошти за наявності; 6) якщо організатором мирного 

зібрання є юридична особа, громадське об’єднання - їх найменування, 

місцезнаходження, для юридичної особи - ідентифікаційний код Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; 7) 

інформація про намір організатора щодо встановлення на місці проведення 

мирного зібрання тимчасових споруд, використання звукопідсилювальної 

техніки; 8) інформацію про тимчасове обмеження руху транспорту - для 

отримання спеціального дозволу» [313]. 

Повідомлення про мирне зібрання подається у вільній письмовій формі 

українською мовою. У межах території, на якій поширена регіональна мова 

(мови), повідомлення про мирне зібрання може подаватися відповідною 

регіональною мовою [328]. Повідомлення, вважає Р.С. Мельник, має містити 

насамперед інформацію про організатора (керівника) зібрання, оскільки на 

різних стадіях його опрацювання може виникати подальша необхідність 

залучення організатора (керівника) до відповідної (адміністративної чи 

судової) процедури. Під інформацією про організатора (керівника) зібрання 

розуміються насамперед його особисті дані (прізвище, ім’я та по батькові, 

дата народження), дані про його місце проживання, контактний телефон 

та/або адреса електронної пошти (за наявності). 

Повідомлення має містити також інформацію про час та місце 

майбутнього зібрання чи його маршрут, якщо йдеться про демонстрацію. 

Необхідним є інформування адміністративного органу і щодо теми зібрання, 

а також тих допоміжних засобів (гучномовців, палаток тощо), які плануються 

до використання під час зібрання. Лише за наявності цієї інформації 

адміністративний орган зможе дати всебічний та обґрунтований висновок 

стосовно допустимості запланованого зібрання, а також про ті заходи, які 

мають бути ним вчинені з метою забезпечення належного його проведення. 

Зрозуміло, що кожне конкретне зібрання, яке планується, є індивідуальним за 
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своїм характером, а відтак - адміністративному органу має належати право 

вимагати від організатора (керівника) надання додаткових відомостей, 

необхідних йому для реалізації покладених на нього у цій сфері функцій. 

Ненадання таких відомостей або їх надання з порушенням визначеного 

адміністративним органом строку не може бути безпосередньою підставою 

для заборони проведення зібрання, проте може бути враховано (як 

додатковий аргумент) під час прийняття адміністративним судом рішення 

про обмеження права на свободу мирних зібрань. Викладене так само 

стосується і випадків внесення організатором (керівником) зібрання 

неправдивих відомостей до повідомлення, що може бути зроблено, 

наприклад, з метою уникнення заборони на проведення зібрання. Проте тут 

варто наголосити, що тягар доказування факту надання організатором 

(керівником) зібрання неправдивих відомостей має покладатися на 

адміністративний орган [236, с. 9-21]. 

Конституція України (ст. 39) не виключає права організатора 

(керівника) зібрання вносити зміни чи доповнення до раніше зробленого 

ними повідомлення про зібрання, що, як наслідок, мають прийматися 

відповідними посадовими особами. Проте такі доповнення, у разі рішення 

адміністративного органу про необхідність обмеження права на свободу 

мирних зібрань, можуть бути взяті адміністративним органом до уваги лише 

до моменту передачі ним до адміністративного суду позову про заборону 

(обмеження) зібрання, що планується. Водночас це не виключає, зрозуміло, 

права організатора (керівника) зібрання заявити про них під час відповідного 

судового провадження. 

Стаття 39 Конституції України не містить жодних вимог щодо способу 

реалізації обов’язку про завчасне сповіщення, а відтак - воно може 

здійснюватися за допомогою одного з можливих способів, які наводить Р.С. 

Мельник: 1) шляхом особистого звернення організатора (керівника) зібрання 

до органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади; 

2) поштою; 3) телеграмою; 4) у формі факсимільного повідомлення чи 
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електронного листа на офіційний адрес уповноваженого адміністративного 

органу [236, с. 9-21]. 

У ч. 1 ст. 39 Конституції України визначаються суб’єкти, до яких має 

надійти повідомлення про заплановане зібрання. Ними називаються органи 

виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Разом із тим, звертає 

увагу Р.С. Мельник, що ця стаття Основного Закону не дає відповіді на 

кілька важливих питань, зокрема: які саме органи місцевого самоврядування 

чи виконавчої влади мають бути сповіщені про такий захід? У яких випадках 

повідомлення має надходити до органу виконавчої влади, а в яких - до органу 

місцевого самоврядування? В який спосіб мають інформуватися 

адміністративні органи, якщо зібрання у формі демонстрації буде проведено 

на території кількох адміністративно-територіальних одиниць України? 

Для відповіді на ці запитання Р.С. Мельник зазначає, що необхідно 

акцентувати увагу на наступних важливих моментах: 1) адміністративні 

органи відповідно до ст. 6 та ст. 19 Конституції України уповноважені діяти 

лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законами 

України; 2) діяльність адміністративного органу чітко обмежується 

відповідною територією (територіальна компетенція). Саме крізь призму цих 

аспектів має формулюватися відповідь на поставлені вище запитання. 

Правовий статус органів виконавчої влади визначається низкою нормативних 

актів [339; 367; 342]. З огляду на їх положення, а також враховуючи 

висновки, сформульовані у науковій і навчальній літературі [60, с. 24-35; 206, 

с. 55-56], стає можливим та доцільним поділ органів виконавчої влади на 

органи загальнодержавного (Кабінет Міністрів України, міністерства тощо) 

та регіонального (місцеві державні адміністрації, територіальні структури 

міністерств тощо) рівнів. Аналіз законодавчих актів, що закріплюють статус 

названих суб’єктів, засвідчив, що у жодному з них не закріплені 

повноваження щодо прийняття та розгляду ними повідомлень про 

заплановані мирні зібрання. Лише у Законі України «Про столицю України - 

місто-герой Київ» [361] згадується про право Київської міської ради та 
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Київської міської державної адміністрації у межах встановленої законами 

України компетенції визначати порядок організації та проведення в столиці 

масових заходів не державного характеру, що спрямовані на вираження 

політичних, релігійних, культурно-просвітницьких, спортивних інтересів 

громадян, а також мають видовищний характер. Проте це право, наголошує 

Р.С. Мельник, не може стосуватися сфери мирних зібрань, оскільки, порядок 

організації та проведення останніх може визначатися виключно законами 

України. 

Таким чином, згідно з чинним законодавством України на сьогодні 

жоден орган виконавчої влади у країні не має законодавчих повноважень на 

здійснення функцій щодо отримання повідомлень про мирні зібрання [236, с. 

9-21].  

Тому, автори проекту запропонували закріпити такий підхід щодо 

визначення адресату отримання повідомлення про проведення такого заходу. 

Так, згідно ст. 7 проекту Закону України «Про гарантії свободи мирних 

зібрань» повідомлення про проведення мирного зібрання подається до: 

«1) виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (крім міст Києва і 

Севастополя) - якщо мирне зібрання заплановано провести на території 

відповідного села, селища чи міста; 2) районної (обласної) державної 

адміністрації - якщо мирне зібрання заплановано провести на території 

відповідного району, кількох районів або області; 3) Київської або 

Севастопольської міської державної адміністрації - якщо мирне зібрання 

заплановано провести на території міст Києва чи Севастополя; 4) Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій - 

якщо мирне зібрання заплановано провести на території кількох районів 

Автономної Республіки Крим; 5) у разі якщо мирне зібрання планується 

провести за маршрутом, що пролягає по території кількох сіл, селищ, міст, 

областей, міст Києва та Севастополя, Автономної Республіки Крим, 

організатор мирного зібрання подає письмове повідомлення про його 

проведення відповідно до кожної районної, обласної державної адміністрації, 
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Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим» [313]. 

У чинному законодавстві право отримувати повідомлення про 

проведення мирного заходу є більш-менш конкретизованим лише щодо 

органів місцевого самоврядування, а точніше - щодо виконавчих органів 

сільських, селищних та міських рад, які згідно з підпунктом 3 п. «б» ч. 1 ст. 

38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [341] 

уповноважені вирішувати відповідно до закону питання про проведення 

зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій. Проте подібний підхід 

законодавця не відповідає ст. 39 Конституції України, оскільки у ній 

наголошується, що повідомлення про мирне зібрання має надсилатися до 

органу місцевого самоврядування, яким згідно із Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» є селищна, сільська, міська, районна чи 

обласна рада. Отже, виконавчі органи названих рад не є органами місцевого 

самоврядування.  

З метою виправлення такої ситуації Р.С. Мельник пропонує внести 

зміни до названого Закону, зазначивши, що місцеві ради делегують право на 

отримання повідомлень про мирні зібрання, так само як і право вирішувати 

усі інші питання, необхідні для реалізації цього права, власним виконавчим 

органам [236, с. 9-21].  

Як адміністративно-правова гарантія реалізації права громадян на 

мирні зібрання виступає також закріплена у ст. 17 проєкту Закону України 

«Про гарантії свободи мирних зібрань» № 1200 від 29.08.2019 та № 3587 від 

07.12.2015 [314; 313] обов’язок органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, що має інформацію про наявність підстав для обмеження 

свободи мирних зібрань, ініціювати проведення переговорів з організатором 

мирного зібрання щодо зміни умов його проведення. З цією метою орган 

публічної влади, який отримав повідомлення про проведення мирного 

зібрання, може дати його організатору рекомендації щодо зміни умов 

проведення мирного зібрання, часу, місця, мети, встановлення наметів, сцен 
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та інших тимчасових споруд. Такі рекомендації повинні бути спрямовані на  

виключення підстав для обмеження свободи мирних зібрань [314; 313]. 

Доречним та виправданим, на думку Р.С. Мельника, є сповіщення 

адміністративним органом організатора (керівника) й про ті заходи 

запобіжного характеру (наприклад, встановлення огорожі), які будуть 

реалізовуватися ним (чи іншим органом) під час незабороненого до 

проведення зібрання. Однак інформація про превентивні заходи, які можуть 

реалізовуватися під час мирного зібрання органами охорони правопорядку, 

може бути повідомлена організатору (керівнику) зібрання лише з дозволу 

уповноваженого представника такого органу. До участі у роботі 

погоджувальної групи з ініціативи як організатора (керівника) зібрання, так і 

адміністративного органу можуть бути запрошені й інші особи, особливо у 

тому випадку, якщо проведення запланованого зібрання може порушувати їх 

права чи законні інтереси. Доречним є запрошення до участі у 

погоджувальній зустрічі також, наприклад, і організатора (керівника) 

контрдемонстрації, з яким можна обговорювати (погоджувати) умови її 

проведення. Такий крок стане важливим для мінімізації чи виключення 

провокацій (сутичок) під час проведення запланованих заходів. Запрошеним 

особам слід надати можливість висловитися з приводу порушених питань. 

Комунікативна взаємодія, у разі якщо вона проводиться за участю 

уповноваженого представника адміністративного органу та організатора 

(керівника) зібрання, має завершуватися повідомленням про те, чи буде 

ставити адміністративний орган перед адміністративним судом питання про 

заборону (обмеження) запланованої акції. У разі, якщо адміністративним 

органом приймається рішення про звернення до адміністративного суду з 

відповідним позовом, організатору (керівнику) зібрання мають бути 

повідомлені підстави, покладені в основу такого рішення [236, с. 9-21].  

Для уникнення можливих непорозумінь між учасниками 

комунікативної взаємодії, Р.С. Мельник радить вести протокол засідання, в 

якому повинні відображатися всі принципові та важливі рішення і 
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рекомендації, сформульовані за його результатами. Копія протоколу має бути 

передана організатору (керівнику) зібрання. При цьому протокол не є 

адміністративним актом, а відтак - його положення не мають для сторін 

юридично обов’язкового значення. Під час комунікативної взаємодії з 

організатором (керівником) зібрання адміністративний орган має суворо 

дотримуватися вимог ч. 2 ст. 6 та ч. 2 ст. 19 Конституції України, що 

обмежують його рішення (дії) законодавчо визначеною компетенцією. [236, 

с. 9-21].  

На наш погляд, як адміністративно-правові гарантії реалізації права на 

мирні зібрання слід розглядати також визначені у законодавстві способи 

обмеження права на мирні зібрання; визначення причини, що не можуть бути 

підставою для такого обмеження; заборона обмеження таких зібрань з 

дискримінаційних мотивів. Так, законопроектами «Про гарантії свободи 

мирних зібрань» № 1200 від 29.08.2019 та № 3587 від 07.12.2015 [314; 313] 

зазначені способи якими право на свободу мирних зібрань може бути 

обмежене: «1) повного або часткового обмеження щодо місця або маршруту 

проведення мирного зібрання у разі, якщо вони перетинаються з місцем, 

доступ до якого обмежено законом; 2) обмеження щодо часу чи тривалості 

мирного зібрання; 3) повного або часткового обмеження щодо використання 

звукопідсилювальної апаратури чи інших джерел шуму; 4) часткового 

обмеження щодо місця встановлення тимчасових споруд; 5) заборони 

проведення мирного зібрання у випадках протиправної мети його 

проведення» [314; 313]. 

Як гарантію реалізації зазначеного права громадян слід сприймати 

визначену у законопроекті положення згідно якого пропонується закріпити в 

законодавстві, що винятковим заходом є встановлення  заборони проведення 

мирного зібрання  лише у разі неможливості досягнути законних цілей 

обмеження в інший спосіб. Важливою гарантією реалізації права на мирні 

зібрання у зазначених законопроектах є закріплення обставин, що не можуть 

бути підставою для обмеження свободи мирних зібрань, а саме конкретизація  
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кількості учасників зібрання; одночасне проведення декількох мирних 

зібрань, у тому числі контрзібрань; проходження паралельно з мирним 

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

концертів, візитів посадових осіб; дискримінаційні прояви щодо раси, статі, 

етнічного та соціального походження, кольору шкіри, політичних, релігійних 

та інших переконань, майнового стану, місця проживання, за мовними або 

іншими ознаками. 

Чинні нормативні документи виявляють існування проблеми пов’язаної 

із реалізацією публічного права громадян на мирні зібрання, що полягає у 

визначенні критеріїв та обставин за яких проведення таких масових заходів 

може бути забороненим. Свідченням практичної реалізації висвітлених 

заборон можна вважати високий сплеск рішень про заборону мирних зібрань 

відбувся протягом 2012-2013 років. У подальшому з 2015 року відбувається 

суттєве зменшення загалом кількості справ щодо обмеження права на мирні 

зібрання та як наслідок і кількості рішень про заборону мирних зібрань. За 

даними статистичного аналізу судових рішень щодо заборони мирних 

зібрань безумовним лідером за вказаною категорією та за кількістю рішень 

про заборону мирних зібрань є Харківська область. Суттєво менше такого 

роду справ у м. Києві та Дніпропетровській області, які займають друге та 

третє місце за кількістю вказаних справ.  

Найчастіше використання посилань на Указ Президії Верховної Ради 

СРСР «Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних 

походів і демонстрацій в СРСР» відбувалося у період протягом 2010-2012 

років. Проте, незважаючи на те, що у 2013 році Європейський суд з прав 

людини у справі «Вєренцов проти України» встановив, що вказаний Указ є 

несумісним з самою суттю свободи зібрань. Це обґрунтовується тим, що 

норми цього Указу встановлювали дозвільний (реєстраційний) порядок 

проведення мирних зібрань, а органам влади і місцевого самоврядування 

дозволялось заборонити їх проведення, у той час як норми Конституції 

України передбачають повідомний порядок проведення зібрань, тобто 
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шляхом сповіщення органів влади. Згідно чинного законодавства 

повноваження заборонити проведення мирного зібрання надається тільки 

суду. Водночас , зазначений акт Про порядок організації і проведення зборів, 

мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР заборонений до 

застосування судами під час вирішення судами адміністративних справ...». 

Суд у цій справі виявив порушення Конвенції про захист прав людини і 

основних свобод, а саме статей 11 та 7. Було встановлено, що такі порушення 

були обумовлені прогалинами у законодавстві України, що регулює свободу 

зібрань, яка існує вже більш ніж два десятиліття [432; 444]. Навіть після 

«Революції Гідності» траплялися одиничні випадки використання цього 

Указу для обмеження права на мирні зібрання. Наприклад, у 2016 році 

Черкаський окружний адміністративний суд використав посилання на Указ у 

якості обґрунтування свого рішення [444]. 

Також слід погодитись з авторами законопроєктів «Про гарантії 

свободи мирних зібрань» № 1200 від 29.08.2019 та № 3587 від 07.12.2015 

[314; 313] щодо віднесення до гарантій реалізації права на мирні зібрання 

право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної влади, їх 

посадових і службових осіб, що порушують право на свободу мирних 

зібрань, а також забезпечення судом розгляду справ про усунення перешкод 

та заборону втручання у здійснення свободи мирних зібрань. До цього права 

також відноситься можливість через звернення до суду ініціювати розгляд 

справи з компенсації завданої такими незаконними діями матеріальної і 

моральної шкоди. Водночас, у ст.19 та ст. 20 законопроекту «Про гарантії 

свободи мирних зібрань» № 1200 від 29.08.2019 йдеться лише про 

відшкодування шкоди та відповідальність учасників та організаторів мирного 

зібрання. На наш погляд зазначені правові норми повинні бути 

доопрацьовані шляхом конкретизації суб’єктів, видів юридичної 

відповідальності та підстав її настання. Слід констатувати тенденції до 

демократизації та підвищення рівня реалізації права на мирні зібрання в 

Україні. Так, у 2012 році суди задовольнили 349 позовів місцевих органів 



234 

влади щодо обмеження (здебільшого заборони) реалізації свободи мирних 

зібрань, що склало 85% від загальної кількості позовів. Натомість у 2017 році 

суди розглянули лише шість справ цієї категорії, і жодного разу не 

застосували обмеження. До того ж, у 2017 році суди лише у п’яти справах 

наклали адміністративне стягнення до учасників мирних зібрань за 

порушення порядку організації і проведення мирних зібрань. У 2018 році 

було порушено 43 справи про притягнення до адміністративної 

відповідальності осіб за статтею 185-1 КУпАП «Порушення порядку 

організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, з 

яких стягнення було накладено лише у 4 випадках, 13 справ було повернута 

на доопрацювання, а 25 справ було закрито (17 - за відсутністю події і складу 

адміністративного правопорушення, 6 – закінченням строків накладення 

адміністративного стягнення; 2 - звільненням від адміністративної 

відповідальності за малозначністю з оголошенням усного зауваження) [404]. 

Для порівняння у 2010 році суди наклади 69 стягнень, у 2011 - 62, у 

2012 - 70, а у 2013 - 101 стягнення [396; 357]. Ще у 2017 року були внесені 

зміни  до Кодексу адміністративного судочинства України, що закріпили нові 

правила у досліджуваній сфері. За новим порядком тепер розглядаються  

судом справи щодо встановлення обмежень права на свободу мирних 

зібрань. У зв’язку із прийнятими законодавчими змінами було звужено 

процесуальні можливості органів влади накладати обмеження на реалізацію 

громадянами свого права на мирні зібрання [444; 160]. Проте національне 

законодавство, що визначає механізм реалізації права громадян на мирні 

зібрання залишається фрагментарним.  

Слід погодитись із думкою С.І. Іщука, який наголошує на хибності 

позиції про достатність правового регулювання на рівні  ст. 39 Конституції 

України для реалізації права на свободу мирних зібрань, тобто не потребує 

умовах сучасного стану державотворення розробка та прийняття детального 

механізм мирних зібрань у окремому нормативно-правовому акті. У 

контексті рішення Європейського суду з прав людини по справі «Вєренцов 
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проти України» щодо доктринального правового забезпечення цього права 

суд наголосив, що свободу мирних зібрань необхідно забезпечити 

гарантіями, закріпленими на рівні закону [143, c. 42]. Тому ми вважаємо, що 

Закону України «Про гарантії свободи мирних зібрань» з урахуванням 

доопрацювань має бути прийнятий. Це стане однією з основних 

адміністративно-правових гарантій забезпечення реалізації права на свободу 

мирних зібрань.  

З урахуванням зазначеного, вважаємо, що до основних 

адміністративно-правових гарантій реалізації права громадян на мирні 

зібрання можна віднести:  

1) визначений порядок узгодження умов проведення мирного зібрання 

для запобігання обмеженню свободи мирних зібрань;  

2) обов’язок орган виконавчої влади або орган місцевого 

самоврядування, що має інформацію про наявність підстав для обмеження 

свободи мирних зібрань, ініціювати проведення переговорів з організатором 

мирного зібрання щодо зміни умов його проведення; 

3) надання органами виконавчої влади або органами місцевого 

самоврядування, які отримали повідомлення про проведення мирного 

зібрання, рекомендації організатору мирного зібрання щодо зміни часу, 

місця, мети, встановлення наметів, сцен та інших тимчасових споруд чи 

інших умов проведення мирного зібрання, що виключатиме підстави для 

обмеження свободи мирних зібрань; 

4) визначення у законодавстві способи обмеження права на мирні 

зібрання, а саме повне або часткове обмеження щодо місця або маршруту 

проведення мирного зібрання у разі, якщо вони перетинаються з місцем, 

доступ до якого обмежено законом; обмеження щодо часу чи тривалості 

мирного зібрання; повного або часткового обмеження щодо використання 

звукопідсилювальної апаратури чи інших джерел шуму; часткового 

обмеження щодо місця встановлення тимчасових споруд; заборони 

проведення мирного зібрання;  
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5) законодавче закріплення винятковості обмеження у вигляді заборони 

проведення мирного зібрання, що може бути застосована тільки  як крайній 

захід, коли вже вичерпані всі інші можливості досягнути законних цілей 

обмеження в інший спосіб; 

6) закріплення у законодавстві обставин, що не можуть бути підставою 

для обмеження свободи мирних зібрань, а саме чисельність учасників 

мирного зібрання; проведення одночасних мирних зібрань, у тому числі 

контрзібрань; проведення одночасно з мирним зібранням інших масових чи 

охоронюваних заходів, у тому числі святкувань, концертів, візитів посадових 

осіб; дискримінаційні прояви; 

7) право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної 

влади, їх посадових і службових осіб, що порушують право на свободу 

мирних зібрань; 

8) відшкодування завданої матеріальної і моральної шкоди 

порушенням права на свободу мирних зібрань органами публічної влади та їх 

посадовими особами;  

9) забезпечення судом розгляду справ про усунення перешкод та 

заборону втручання у здійснення свободи мирних зібрань,  

10) юридична відповідальність посадових і службових осіб державних 

органів та органів місцевого самоврядування, що порушують право на 

свободу мирних зібрань. 

Таким чином, основними ознаками адміністративно-правових гарантій 

реалізації права громадян на мирні зібрання є: 1) за змістом це система 

адміністративно-правових заходів, умов, засобів; 2) урегульованість нормами 

права; 3) забезпеченість силою державного примусу у формі створення 

загальних умов для реалізації адміністративно-правових гарантій реалізації 

права на мирні зібрання; застосування заходів адміністративного примусу в 

разі їх порушення чи недотримання; упровадження ефективних способів 

відновлення порушених прав; 4) динамічний характер, що проявляється 

здатністю адміністративно-правових гарантій реалізації права на мирні 
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зібрання до розвитку й удосконалення; 5) універсальність, оскільки діють на 

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

до всіх форм мирних зібрань; 6) метою застосування є забезпечення 

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

Узагальнивши адміністративно-правові гарантії реалізації права 

громадян на мирні зібрання можна визначити як систему закріплених у 

законодавчих актах адміністративно-правових заходів, умов, засобів, 

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

спрямованих на створення умов для безперешкодної реалізації права на 

мирні зібрання, його охорону, захист і відновлення.  

У зв’язку із виявленими особливостями правового регулювання 

реалізації права на мирні зібрання пропонується внести наступні зміни до 

проєкту Закону України «Про гарантії свободи мирних зібрань» : 1) статтю 1 

«визначення термінів» доповнити поняттям адміністративно-правові гарантії 

реалізації права громадян на мирні зібрання; 2) доповнити розділ 3 «Гарантії 

реалізації правна на свободу мирних зібрань» статтею 15-1 «Види гарантій 

реалізації правна на свободу мирних зібрань» із запропонованим переліком 

адміністративно-правових гарантій; 3) доповнити ст. 19 «Відшкодування 

шкоди» положеннями про порядок відшкодування шкоди громадянами та 

органами публічної влади, завданої порушенням права на свободу мирних 

зібрань; 4) конкретизувати положення ст. 20 «Відповідальність за порушення 

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

застосування [502]. Громадські об’єднання, на думку Г.В. Федотової, можуть 

також бути учасниками мирних зібрань [475]. Вона робить такий висновок, 

виходячи з того, що згідно із чинного законодавства України громадські 

організації як юридичні особи можуть набувати і реалізовувати право на 

землю, можуть бути запитувачами інформації і метою їх створення є 

здійснення та захист прав, свобод. Право на свободу об’єднання отримало 

нормативне закріплення в ч. 1 ст. 36 Конституції України, яка передбачає, що 

«громадяни України мають право на свободу об’єднання у громадські 
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організації для здійснення й захисту своїх прав і свобод та задоволення 

політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за 

винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки 

та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і 

свобод інших людей» [188]. Особливості реалізації цього публічного права 

висвітлено у наступному підрозділі. 

 

3.5. Реалізація та адміністративно-правове забезпечення права на 

свободу громадських об’єднань 

 

Світова спільнота визнає право людини на об’єднання для реалізації та 

захисту свої прав та інтересів. Закріплення на рівні закону цього публічного 

права є важливим критерієм та показником громадянського суспільства 

вважає М.В. Войналович. Цей науковець наголошує : «кожна із сучасних 

держав, яка асоціює себе як демократична і така, що прагне побудувати 

громадянське суспільство, вважає за необхідне унормувати право на 

об’єднання у національному законодавстві, розвивати його та всіляко 

гарантувати» [66, с. 23].  

Закріплення цього права відбулося на рівні значної кількості 

міжнародних-правових актів. Так, у статті 20 Загальна декларація прав 

людини гарантує право кожній людині на свободу мирних зборів та 

асоціацій. Цей документ був прийнятий і проголошений резолюцією 217 А 

(III) Генеральної Асамблеї ООН 10 грудня 1948 року. Водночас у зазначені 

нормі закріплено, що право людини на свободу мирних зібрань 

супроводжується застереженням про те, що ніхто не може примушуватись 

вступати до будь-яких асоціацій [118]. 

Статтею 22 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 

передбачено: «кожна людина має право на свободу асоціації з іншими, 

включаючи право створювати профспілки і вступати до них для захисту 

своїх інтересів. Користування цим правом не підлягає ніяким обмеженням, 
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крім тих, які передбачаються законом і які є необхідними в демократичному 

суспільстві в інтересах державної чи громадської безпеки, громадського 

порядку, охорони здоров’я і моральності населення або захисту прав та 

свобод інших осіб. Ця стаття не перешкоджає запровадженню законних 

обмежень користування цим правом для осіб, що входять до складу збройних 

сил і поліції» [244]. Це нормативне положення, на думку М. В. Войналович, 

ширше трактує та розкриває на зміст права на об’єднання на відміну від 

Загальної декларації прав людини. Обумовлена така позиція науковця тим, 

що стаття 22 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 

виокремлює окрему групу. Інший міжнародний документа, а саме 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права у статті 8 

визначає, що держави, які приєдналися до цього документу беруть на себе 

зобов’язання забезпечувати право кожної людини створювати професійні 

спілки та інші об’єднання, вступаючи  до них на свій вибір. Такі організації 

створюються людьми для здійснення і захисту своїх економічних, соціальних 

інтересів. Гарантіями реалізації цього права є те, що воно не може бути 

обмежене жодним чином, крім випадків створення загрози такою 

організацією демократичним засадам суспільства, інтересам державної 

безпеки чи громадського порядку або захисту прав і свобод інших осіб» 

[245]. 

Наведене положення Пакту стосується права на об’єднання в 

особливий вид громадської організації - професійні спілки, а відповідно 

носить спеціальний характер. Україна як учасник цього Пакту взяла на себе 

зобов’язання забезпечити всі умови для безперешкодної реалізації 

зазначеного положення. Європейська конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року у статті 11 визначає право кожного на 

свободу мирних зібрань, а також  свободу об’єднання з іншими особами. Це 

право передбачає можливість створення також профспілок, до яких 

вступають для захисту своїх інтересів. Здійснення цих прав не підлягає 

жодним обмеженням, крім встановлених законом та обумовлених 
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необхідністю дотримання засад демократичного суспільства,  основ 

національної або громадської безпеки, профілактики заворушенням чи 

злочинам, для забезпечення охорони здоров’я, моралі, прав і свобод інших 

осіб. Водночас зазначена норма міжнародного акту не містить застережень, 

що перешкоджають запровадженню законних обмежень на здійснення цих 

прав працівниками правоохоронних органів, військовослужбовцям збройних 

сил, поліції чи працівникам адміністративних органів держави [11]. 

Це положення Конвенції перекликається з приписами Загальної 

декларації прав людини та доповнює їх в якісному сенсі. Приєднання до 

згаданих вище міжнародно-правових актів України, є наслідком реалізації  

частини другої статті 9 Конституції України, яка визначає положення таких 

міжнародних документів частиною національного законодавства. Право на 

об’єднання у громадські організації закріплено у частині першій статті 36 

Конституції України. Ця норма Основного закону встановлює: «громадяни 

України мають право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські 

організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення 

політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за 

винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки 

та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і 

свобод інших людей. Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке 

об’єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність 

до політичних партій або громадських організацій» [188]. 

М. В. Войналович вважає, що 36 стаття Основного Закону України, 

містить ряд важливих конституційних норм, які мають самостійне значення: 

«1) це загальне право на об’єднання, яке поєднує у собі декілька 

суб’єктивних прав; 2) право на свободу об’єднання у політичні партії, як 

одне із суб’єктивних прав на об’єднання, що реалізується стосовно одного з 

видів об’єднань; 3) це право на свободу об’єднання у громадські організації; 

4) це норма, що гарантує свободу реалізації права на об’єднання, 

встановлюючи водночас окремі обмеження цього; 5) це норма щодо заборони 
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примусу до вступу в будь-яке громадське об’єднання, а також обмеження у 

правах на підставі участі або неучасті у відповідних об’єднаннях» [66, с. 23-

30]. Здійснене аналітичне узагальнення виявило, що таке формулювання 

міститься і у статті 11 Європейської конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. Цей міжнародний акт закріплює право на свободу 

об’єднання з іншими особами та цілий комплекс публічних прав, пов’язаних 

із зазначеним, а саме право на свободу мирних зібрань; право створювати 

профспілки та вступати до них для захисту своїх інтересів. Зазначене виявляє 

різницю у нормах Конституції України та зазначеному міжнародному акті:  у 

національному Основному законі в одній статті передбачено право на 

свободу об’єднання у політичні партії та право на свободу об’єднання у 

громадські організації [66, с. 23-30]. 

Українці активно користуються наданим їм правом об’єднання в 

громадські організації. Так, станом на 1 грудня 2020 року в Україні 

зареєстровано : політичних партій - 15383, громадських організацій - 92150, 

громадських спілок - 1860, релігійних організацій - 26611, профспілок, 

об'єднань профспілок - 28692, творчих спілок - 317, благодійних організацій - 

19755, об'єднань співвласників багатоквартирного будинку - 35055 [445; 156]. 

Звичайно, на сьогодні створені система громадських організацій по 

всій території України набула масштабного вияву. Проте при порівнянні 

співвідношення кількості громадських організацій до чисельності населення,  

Україна програє перед іншими європейським країнам - констатує 

М.В. Лациба. Статистика демонструє наступні показники: в Україні на 10 

тис. населення зареєстровано 11 громадських організацій, в Угорщині - 46, в 

Хорватії - 85, а в Естонії - 201 [213, c. 6]. Негативною тенденцією у цій сфері, 

на думку експертів, є те, що значна частина зареєстрованих організацій в 

Україні існує лише формально та функціонує час від часу. Кількість активно 

діючих організацій за різними оцінками фахівців складає близько 3-4 тисяч, 

також значна кількість організацій щороку зупиняють свою активну 

діяльність без припинення реєстрації як юридичних осіб. Л. Паливода та 
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С. Голота розуміють під терміном «активно діюча організація» таку, яка має 

офіційну реєстрацію та досвід виконання не менше 2-х програм чи проектів, 

працює не менше 2-х років; наділена успішним досвідом виконання проектів, 

а також є знаною громадянами та органами публічної влади  в певному 

регіоні [441, c. 19]. Проте який рівень впливу держави на реалізацію права на 

свободу громадських об’єднань передбачений вітчизняним законодавством. 

Концептуальною засадою правової держави, наголошує О.М. Мороз, є 

невтручання органів публічної влади у реалізацію громадянами права на 

свободу об’єднання. Це положення охоплює також і забезпечення свободи  

діяльності самого об’єднання. Виключення складають тільки обмеження, 

встановлені законом, які захищають інтереси національної безпеки та 

громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод 

інших людей (ч. 1 ст. 36 Конституції), цим унормовуються межі втручання 

держави в реалізацію права громадян на свободу об’єднання. Основний 

Закон України (п. 11 ч. 1 ст. 92) передбачає, що виключно законами 

визначаються засади утворення й діяльності об’єднань громадян [188]. 

На думку С.І. Іщука : «концептуальні засади спеціального закону, який 

регулює право на свободу об’єднань були також визначені Європейським 

судом з прав людини під час тлумачення норм ст. 11 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод 1950 року. Так, Європейський суд з 

прав людини у Рішенні по справі «Корецький та інші проти України» 

зазначає, що ст. 11 Конвенції також містить вимогу щодо якості закону, який 

в національному законодавстві регулює право на об’єднання» [388]. 

Визнаючи виключне право держави самостійно регулювати діяльність 

неурядових організацій на її території, Європейський суд з прав людини, 

констатує С.І. Іщук закріпив що таке втручання у право на свободу 

об’єднання повинно відповідати легітимній меті та бути потрібним 

демократичному суспільству. Водночас спеціальний закон, що регулюють 

зазначені відносини, має бути доступним для конкретної особи та чітко 
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визначати кордони  втручання у право на свободу об’єднань представників 

державної влади [144]. 

На сьогодні в Україні діє ряд нормативно-правових актів база, які 

визначають підстави створення, права та гарантії діяльності інститутів 

громадянського суспільства. Це Закони України «Про громадські об'єднання» 

[316], « Про молодіжні та дитячі громадські організації» [343], «Про 

благодійництво та благодійні організації» [306], «Про професійних творчих 

працівників та творчі спілки» [353], «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності» [354], « Про організації роботодавців, їх об'єднання, 

права і гарантії їх діяльності» [346], « Про асоціації органів місцевого 

самоврядування» [305] та інші акти законодавства. У чинному законодавстві 

України базовим законом, який регулював діяльність неурядових організацій 

із 1992 року був Закон України «Про об’єднання громадян» [345]. Із 1 січня 

2013 року замість вказаного нормативно-правового акту набув чинності 

Закон України «Про громадські об’єднання» [316], який скорегував підходи 

до правового регулювання процесів створення, функціонування та 

припинення громадських організацій [144]. 

С.І. Іщук наголошує: «більшість змін у правовому статусі об’єднань 

громадян були зумовлені потребою адаптації вітчизняного законодавства до 

європейських стандартів у сфері правового регулювання неурядових 

організацій, які викладені у Фундаментальних принципах щодо статусу 

неурядових організацій в Європі від 5 липня 2002 року та у Рекомендаціях 

Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам стосовно правового 

статусу неурядових організацій у Європі СМ/REC (2007) 14 від 10 жовтня 

2007 року» [144; 385; 482]. У Рішенні по справі «Корецький та інші проти 

України» Європейський суд з прав людини вказав на невідповідність чинного 

Закону України «Про об’єднання громадян» таким стандартам [193]. 

Огляд чинного законодавства виявляє значне розшарування термінів, 

що використовуються до сфери діяльності громадських об’єднань, його 

називають «добровольчим», «некомерційним», «громадянським 
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суспільством», «неурядовим», «третім» або «незалежним». Як зазначають 

Ф. Шереси, Е. Абросимова : «цей сектор поєднує у собі безліч різних типів 

організацій: громадські рухи й політичні об’єднання, молодіжні спілки та 

правозахисні організації, лікарні та університети, клуби за інтересами й 

професійні організації, екологічні організації та сімейні консультації, 

спортивні клуби та центри професійної підготовки тощо» [530, с. 24]. 

Тісний зв'язок зазначених понять відображений і в іноземному 

законодавстві. Так, термін «неправительственная организация» 

застосовується в законодавстві Узбекістана як «негосударственная 

некоммерческая организация» [262]. Законодавство Республіки Туркменістан 

вводить визначення «непредпринимательских юридических лиц», що 

утворюються у вигляді громадських об’єднань та фондів [263]. В Арменії 

неурядові організації - це некомерційна організація, яка об’єднує людей для 

здійснення діяльності у відповідності до законодавства, щодо реалізації та 

захисту релігійних, національних чи етнічних цілей як її учасників так й 

інших осіб. Законодавство Естонії дає визначення некомерційному 

об’єднанню наступного змісту: це добровільне об’єднання громадян, мета 

основної діяльності якого не полягає в отриманні доходів від економічної 

діяльності [405].  

Чинне законодавство України використовує терміни «громадська 

спілка», «громадська організація», «громадське об'єднання». Закон України 

«Про громадські об'єднання» дає визначення цих термінів: «1) громадське 

об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб 

приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення 

суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та 

інших інтересів; 2) громадська організація – це громадське об'єднання, 

засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи; 3) громадська 

спілка - це громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи 

приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи 

приватного права та фізичні особи» [316]. При цьому зазначено, що 
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громадська організація та громадська спілка це організаційно-правові форми 

громадського об'єднання. 

Термін «громадське об’єднання», вважає С.І. Іщук, є аналогом 

передбаченого Законом України «Про об’єднання громадян» терміну 

«об’єднання громадян», створюються в результаті реалізації права на 

свободу об’єднання та використовується як загальний інституті 

громадянського суспільства. Водночас цей науковець виявляє основну 

термінологічну неузгодженістю Закону України «Про громадські об'єднання» 

та Конституції України, а саме те, що загальний конституційний термін 

«громадські організації» використовується лише як одна із організаційно-

правових форм громадських об’єднань [144]. 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про громадські об'єднання»:  

«дія цього нормативного акта не поширюється на суспільні відносини у сфері 

утворення, реєстрації, діяльності та припинення політичних партій, 

релігійних організацій, непідприємницьких товариств, що утворюються 

актами органів державної влади, інших державних органів, органів влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, асоціацій 

органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань, 

саморегулівних організацій, організацій, які здійснюють професійне 

самоврядування, непідприємницьких товариств (які не є громадськими 

об'єднаннями), утворених на підставі інших законів» [316]. Ці положення 

закону конкретизують його регулюючий вплив та посилюють фрагментарний 

характер реалізації положень ст. 36 Конституції України.  

Науковці у своїх дослідженнях розширюють межі розуміння поняття 

громадська організація. Втратило гостроту актуальності для сьогодення, 

проти зберегло змістовну повноту визначенням громадської організації 

сформульоване М.І. Єропкіним: «громадська організація це добровільне, 

самокероване, закріплене формальним членством об’єднання радянських 

громадян, яке вирішує спільно з органами державного управління задачі 
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господарського, соціально-культурного та адміністративно-політичного 

будівництва в інтересах побудови комуністичного суспільства [423, c. 90-91]. 

Науковий аналіз ознак громадських організацій радянського періоду, 

робить висновок М.Ю. Віхляєв, свідчить про те, що «радянському 

адміністративному праву був притаманний широкий підхід до розуміння 

поняття «громадські організації», яке можна ототожнити із поняттям 

«об’єднання громадян», що використовується у сучасній адміністративно-

правовій науці та вітчизняному законодавстві, оскільки у радянські часи, як 

громадські організації розглядалось широке коло суб’єктів адміністративного 

права: Комуністична партія СРСР, кооперативні організації, самодіяльні 

організації, громадські органи, які не вважаються сучасними вченими 

юристами громадськими організаціями» [64, c. 55]. 

Визначенню особливостей громадських організацій присвячено 

дослідження О.Є. Луньова, який виокремив такі їх ознаки: «1) заснування на 

добровільному членстві; 2) заснування на матеріальній участі членів 

організації у створенні її майнової основи; 3) наявність виборних органів, які 

формуються безпосередньо її членами або уповноваженими (делегатами)» 

[22, c. 95-96]. Ю.М. Козлов, як знаний вчений адміністративіст, висловився 

щодо ознак громадських організацій таким чином: «у своїй сукупності вони 

не мають єдиних ознак, що загальне між ними лише те, що вони 

створюються на засадах добровільності та самоуправління, організаційного 

оформлення об’єднання громадян, їхня діяльність підпорядкована завданням 

комуністичного будівництва. Поряд із цим, принципи формування окремих 

громадських організацій, їхня внутрішня система, сфера діяльності є 

різними» [23, c. 121]. 

Ващук О.М. визначає основні ознаки громадських організацій, що 

відмежовують їх від інших колективних утворень громадян, а саме: 

«неурядовість (незалежність громадської організації від держави, заборона 

втручання держави у діяльність громадських організацій і навпаки), 

добровільність об’єднання членів (виникнення організації не в результаті 
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будь-яких зобов’язань законодавчого характеру, а внаслідок добровільного 

об’єднання громадян), неприбутковість (статутна діяльність організації не 

може бути спрямована на отримання прибутку), організаційна єдність 

(наявність стабільного складу, структури і зв’язків між членами організації), 

самоврядність (полягає у самостійному вирішенні членами організації 

напрямків статутної її діяльності, виборності керівних органів)» [56, c. 7]. 

М.І. Єропкін у своїх наукових працях зазначав, що усім громадським 

організаціям притаманний ряд загальних ознак, які відрізняють їх від 

державних органів. Він виділяв наступні обов’язкові ознаки громадських 

організацій: «1) громадська організація створюється на добровільних началах 

самими працюючими за їхньою ініціативою; 2) самоуправління; 3) 

вступаючи у громадську організацію, радянський громадянин стає її членом, 

набуваючи при цьому відповідні права та обов’язки; 4) громадська 

організація, як правило, не володіє владними повноваженнями та не може 

застосовувати державний примус; 5) основні питання організації та 

діяльності громадської організації урегульовані уставами та положеннями, 

які приймаються самими організаціями; 6) громадська організаціє видає акти, 

обов’язкові для її членів»; 7) організаційна та майнова відособленість від 

інших громадських організацій та державних органів, 8) чітка організаційно-

структурна оформленість, яка індивідуалізує громадську організацію; 

9) рівноправність та різноманітність членів організації; 10) стабільність 

складу громадської організації, яке поєднується з можливістю її оновлення; 

11) наявність спеціальної правосуб’єктності, яка визначається специфічними 

цілями функціонування даної громадської організації» [423, c. 84-85].  

О.Є. Луньов визначив такі ознаки громадських організацій: 

«1) заснування на добровільному членстві; 2) заснування на матеріальній 

участі членів організації у створенні її майнової основи; 3) наявність 

виборних органів, які формуються безпосередньо її членами або 

уповноваженими (делегатами)» [22, c. 95-96]. Відомі науковці Ю.П. Битяк, 

В.М. Гаращук та О.В. Дьяченко виокремлюють загальні ознаки, характерні 
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для всіх об’єднань громадян, а також окремі специфічні ознаки, властиві тим 

чи іншим об’єднанням громадян. Так ці науковці зазначили: «до загальних 

ознак відносяться: 1) добровільність об'єднання; 2) організаційні заходи, 

якими в діяльності об'єднань громадян виступають самоврядування та 

саморегуляція; 3) відсутність у об'єднань громадян внаслідок їх природи 

державно-владних повноважень. Окремими ознаками, притаманними 

окремим об'єднанням громадян, є: 1) членство в об'єднанні та відносини 

членства, що випливають звідси; 2) обов'язковість участі членів об'єднання 

громадян у його роботі та створенні матеріальної бази об'єднання шляхом 

внесення членських внесків; 3) наявність статуту об'єднання громадян. У 

діяльності об'єднань громадян здебільшого відсутні комерційні цілі або 

одержання прибутку. Виняток становить лише діяльність кооперативних 

організацій. Крім того, допускається господарська або інша комерційна 

діяльність об'єднань громадян для виконання їх статутних завдань і цілей» 

[19, с. 272-273]. 

Сучасний науковець Ващук О.М. визначає основні ознаки існуючих на 

цей час громадських організацій, що відмежовують їх від інших колективних 

утворень громадян, а саме: 1) неурядовість (незалежність громадської 

організації від держави, заборона втручання держави у діяльність 

громадських організацій і навпаки), 2) добровільність об’єднання членів 

(виникнення організації не в результаті будь-яких зобов’язань законодавчого 

характеру, а внаслідок добровільного об’єднання громадян), 

3) неприбутковість (статутна діяльність організації не може бути спрямована 

на отримання прибутку), 4) організаційна єдність (наявність стабільного 

складу, структури і зв’язків між членами організації), 5) самоврядність ( 

полягає у самостійному вирішенні членами організації напрямків статутної її 

діяльності, виборності керівних органів) [56, c. 7]. 

Узагальнюючи результати досліджень М.І. Єропкіна, Ю.М. Козлова та 

О.Є. Луньова, можна конкретизувати виокремлені дослідниками ознаки 

громадських організацій: «1) вступаючи у громадську організацію 
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громадянин стає її членом, набуваючи при цьому відповідні права та 

обов’язки; 2) громадська організація не володіє владними повноваженнями; 

3) основні питання організації та діяльності громадської організації 

урегульовані уставами та положеннями, які приймаються самими 

організаціями; 4) громадська організаціє видає акти, обов’язкові для її 

членів» [424, c. 84-85]; «5) громадська організація створюється на 

добровільних началах; 6) функціонують на засадах самоуправління» [23, 

c. 121]; «7) заснування на добровільному членстві; 8) заснування на 

матеріальній участі членів організації у створенні її майнової основи; 

9) наявність виборних органів, які формуються безпосередньо її членами або 

уповноваженими [22, c. 95-96]; 10) організаційна та майнова відособленість 

від інших громадських організацій та державних органів, 11) чітка 

організаційно-структурну оформленість, яка індивідуалізує громадську 

організацію; 12) рівноправність та різноманітність членів організації; 

13) стабільність складу громадської організації, яке поєднується з 

можливістю її оновлення; 14) наявність спеціальної правосуб’єктності, яка 

визначається специфічними цілями функціонування даної громадської 

організації» [423, c. 90-91]. 

Громадська спілка як організаційно-правова форма громадського 

об’єднання є новелою в законодавстві України, яка запроваджена, вважає С.І. 

Іщук, з метою дотримання європейських стандартів у сфері діяльності 

неурядових організацій. Так у Фундаментальних принципах щодо статусу 

неурядових організацій в Європі від 5 липня 2002 року (пункти 2, 15) та у 

Рекомендаціях Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам стосовно 

правового статусу неурядових організацій у Європі СМ/REC (2007) 14 від 10 

жовтня 2007 року (пункти 2, 16) передбачено право будь- якої особи, в тому 

числі юридичної, бути засновником та членом неурядової організації [144].  

Окрім того, наголошують М.П. Орзіх, А.А. Зеров, Д. С. Терлецький : 

«на право юридичних осіб щодо створення об’єднань громадян звертав увагу 

Конституційний Суд України у Рішенні від 13 грудня 2001 року No 18-
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рп/2001 (справа про молодіжні організації). Здійснюючи тлумачення норм ст. 

36 Конституції України, Суд вказав, що «утворення об’єднань громадян, 

зокрема громадськими організаціями, спілок між собою (як форми 

об’єднання) ґрунтується на реалізації відповідного права громадянами, які є 

членами цих організацій»» [189, c. 120].  

Разом з тим, наполягає С.І. Іщук, «питання про можливість юридичних 

осіб приватного права бути засновниками та учасниками громадської спілки, 

не у повній мірі відповідає нормам Основного Закону. Формальний аналіз ст. 

36 Конституції України дає підстави стверджувати, що учасниками та 

засновниками громадських організацій можуть бути лише фізичні особи. 

Крім того, враховуючи цілі та мету діяльності юридичних осіб, які полягають 

у забезпеченні певних потреб господарювання та майнових відносин, 

недоречно наділяти їх правами громадян на свободу об’єднання, які 

направлені на розвиток їх суспільної активності» [144]. 

Згідно з такими міжнародними документами як: Фундаментальні 

принципи щодо статусу неурядових організацій в Європі від 5 липня 2002 

року та Рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам 

стосовно правового статусу неурядових організацій у Європі СМ/REC (2007) 

14 від 10 жовтня 2007 року домінуючим терміном є термін неурядова 

організація [482; 385]. У світовій практиці, як зазначає М. Новіцький, 

громадські організації називають неурядовими організаціями. Визначення, 

яке запропоноване в Енциклопедії публічного міжнародного права, 

характеризує такі організації як «приватні об’єднання, федерації, спілки, 

товариства, групи не засновані урядом або міжурядовою угодою, які здатні 

відігравати певну роль у міжнародних відносинах своєю діяльністю, члени 

яких мають незалежне право голосу. Членами неурядових організацій 

можуть бути як індивідуальні особи (окремі громадяни), так і юридичні» 

[261, с. 5].  

А.Ф. Ткачук, зазначає, що головними та спільними для неурядової 

організації характерними ознаками є: «недержавний (неурядовий) характер 
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організації; самоуправління; добровільність; некомерційність; 

неприбутковість і корисність організації» [466, с. 4]. Як правило, вони мають 

певну форму (наявність статуту, структури, більш-менш чітких цілей і рамок 

діяльності). О. СУнгуров наголошує  : «недержавний характер, проте, не 

означає, що такі організації не можуть одержувати допомоги від держави 

або, що офіційні особи не можуть входити до складу їхніх керуючих органів. 

Ця «неурядовість» полягає, скоріше, в тому, що вони не є структурною 

частиною державного апарату і не мають урядових повноважень. 

Добровільність передбачає не примусову участь у діяльності (зокрема в 

управлінні) неурядової організації волонтерів» [453, c. 48].  

Бодров А.В., зазначає: некомерційність означає відсутність прибутку (в 

разі появи надлишку ресурсів чи коштів вони мають бути використані на 

досягнення статутних цілей даної організації та не можуть бути 

розподіленими яким-небудь способом між засновниками, учасниками або 

власниками організації. Суспільна корисність неурядової організації є 

важливою ознакою, що відрізняє їх від цілої групи організацій за 

специфічними протиправними інтересами. Для діяльності цих формально 

неурядових організацій громадянського суспільства характерна 

антигромадська спрямованість і вузькокорпоративні цілі. Вони не мають 

намірів працювати на благо суспільства, бути йому корисним і де-факто 

руйнують саме громадянське суспільство, а тому не можуть бути 

класифікованими як його структурні елементи [47, с. 43]. 

За своїми формами та особливостями функціонування А.В. Бодров 

неурядові організації ділить на декілька груп: «до першої належать 

організації «взаємодопомоги», котрі об’єднують людей за принципом 

спільної біди або проблеми (наприклад, «Союз Чорнобильців», «Українське 

товариство сліпих» та ін.); друга група має чітко виражену соціальну 

спрямованість (добродійні фонди та організації, орієнтовані на вирішення 

гуманітарно-соціальних проблем); третя група - організації «клубного типу», 

що включають різноманітні групи самовдосконалення, клуби за інтересами; 
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четверта група має «суспільно-охоронний» характер, зосереджуючись на 

захисті навколишнього середовища в широкому сенсі, тобто діяльності з 

охорони не лише природи, але й культури, мови тощо; п’ята група об’єднує 

правозахисні організації, що здійснюють нагляд за діяльністю виконавчої 

влади, зокрема її каральних структур, дотриманням передбаченої законом 

процедури в ході виборчих кампаній і виборів тощо; шоста група - 

«інфраструктурні» НУО, чия місія - сприяння діяльності інших НУО в 

найширшому сенсі. До цього класу відносяться і ті НУО (їх можна умовно 

назвати організаціями громадських ініціатив), які ставлять за мету сприяння 

становленню громадянського суспільства в регіоні або партнерським 

відносинам суспільства і влади» [47]. 

В умовах демократії, зазначає А.В. Бодров, неурядової організації 

виконують кілька важливих функцій: «1) функція легітимації та управління, 

яка свідчить про те, що громадський сектор потрібен державній владі як 

легітимація самої влади, як елемент ефективного управління соціумом, 

визначення пріоритетів розвитку країни, підготовки та ухвалення політичних 

рішень. Це здійснюється за рахунок моделі обговорення громадською 

думкою певних проектів, залучення експертів і фахівців неурядових 

організацій у розробку профільних законів, «корегування» і «виправлення» 

помилкових рішень у соціальній сфері. Через неурядової організації 

проходить найбільш ініціативна частина громадян, що здійснює прямий і 

непрямий вплив на процес ухвалення політичних рішень, котрі стосуються не 

тільки соціальних проблем, але й багатьох аспектів економіки і політики; 

2) функція захисту прав людини обумовлює вираз і захист у взаємодії з 

державою інтересів кожного члена суспільства, невід’ємних прав і свобод 

людини і громадянина; 3) функція артикуляції та представництва інтересів 

громадян і суспільних груп ставить НУО поряд з політичними партіями 

додатковими, альтернативними каналами вираження інтересів і думок, 

формулювання вимог на адресу уряду. При цьому вони поєднують у собі 

функцію представника і суспільних, і групових інтересів. Якраз це робить їх 
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найбільш вигідними контрагентами держави. Як і держава, вони працюють 

на загальні суспільні інтереси, разом з тим задовольняючи і приватні групові 

інтереси; 4) функція соціалізації та виховання громадян, а також дотримання 

ними без безпосередньої участі держави загальноприйнятих норм за 

допомогою засобів і санкцій, які має у своєму розпорядженні громадянське 

суспільство; 5) на функції громадянського контролю орієнтовані в основному 

правозахисні та суспільно-політичні (протестні) організації, котрі стають на 

шляху одвічного прагнення державної влади до поширення і централізації 

свого панування, до виходу її з-під контролю суспільства; 6) функція 

саморозвитку спрямована на забезпечення вільного розвитку особи на основі 

різноманітних форм власності, ринкової економіки, правової держави. 

Структурна характеристика НУО багато в чому сприяють самореалізації 

громадян, орієнтуючи їхнє на широку суспільну активність; 7) функція 

солідаризації та інтеграції передбачає створення умов для усвідомлення 

кожним членом суспільства високої цінності об’єднаних (групових, 

колективних) зусиль і суспільної солідарності; 8) функція формування 

суспільних норм і цінностей, які згодом закріплюються в законах держави, 

зумовлює, що саме інституції громадянського суспільства, а не держава, є 

основним джерелом виникнення та розвитку суспільних цінностей. Держава 

лише закріплює їх законодавчо, у випадку ж, коли державні інститути 

сповідують інші цінності, це призводить до їхнього відчуження та 

революційного чи мирного повалення існуючого політичного режиму; 

9) функція соціально-політичної стабілізації суспільства стимулює 

співтовариства громадян генерувати ідеї, об’єднувати людей, формувати так 

звану «асоціативну демократію» з верховенством закону для всіх, прозорістю 

і відповідальністю політичної еліти перед суспільством. Неурядові 

організації зменшують соціальну напруженість у суспільстві, сприяють 

вибудовуванню конструктивного діалогу між владою і громадянами держави, 

створюють атмосферу довіри до державних інститутів, забезпечують 

стабільність політичної системи; 10) соціальна комунікація та мобілізація є 
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основним змістом ще однієї функції неурядової організації, які виконують 

роль посередника між різними групами і структурами, окремими людьми, а 

також між усіма ними та державою. Цю функцію вони здійснюють 

паралельно зі ЗМІ, політичними партіями та іншими інститутами, 

виступаючи то партнерами, то конкурентами в боротьбі й поміж собою та з 

іншими зазначеними інститутами. Соціальна комунікація НУО має 

стимулюючий та спонукальний характер. Неурядові організації є 

найголовнішим інструментом підвищення участі громадян в ухваленні 

рішень (молодіжна політика, політика відносно жінок і сім’ї, безпека 

громадян і проблеми меншин тощо); 11) функція соціального конструювання 

притаманна цілій групі НУО дослідницького характеру, що ставить собі за 

мету забезпечити суспільство в його взаємовідносинах з державою 

аналітичною оцінкою її діяльності та виявити й поширити громадську думку 

на рівень прийняття політики з тим, щоб державна політика приймалася з її 

урахуванням. Такі неурядової організації надають освітні послуги, проводять 

широку аналітичну і законотворчу діяльність, виступають генераторами 

нових ідей для влади, намагаючись здійснити вплив на формування 

державної політики, пропонуючи аналітичну продукцію, новаторські ідеї та 

альтернативні пропозиції та механізми їхньої реалізації» [47]. 

Докладно функції громадських організацій було вивчено Ващук О.М., 

яка пропонує під функціями громадських організацій розуміти «основні 

напрями та види їх діяльності, що характеризують суть та соціальне 

призначення організації, визначені її статутними задачами і цілями, та мають 

недержавну природу». Цим науковцем запропонована класифікація функцій 

за основними елементами їх діяльності - об’єктами, суб’єктами, способами, 

засобами діяльності. Основними критеріями класифікацій функцій 

громадських організацій, на думку Ващук О.М., є «основні елементи їх 

діяльності: 1) об’єкти; 2) суб’єкти; 3) технологія функціонування (способи, 

засоби і методи діяльності). У залежності від різних сфер діяльності 

громадських організацій слід розрізняти наступні об’єктні функції: соціальні, 
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культурні, екологічні, економічні та політичні. Залежно від напряму 

діяльності організації об’єктні функції поділяються на внутрішні та зовнішні. 

За суб’єктами, на захист прав та інтересів котрих спрямована діяльність даної 

організації, визначено функції молодіжних, дитячих, жіночих, авторських, 

ветеранських, споживацьких організацій та ін. Ще одним критерієм 

класифікації функцій є сукупність способів, засобів, методів діяльності, яка 

ведеться громадською організацією. Всі зазначені критерії знаходяться в 

певній послідовності та є необхідними для реалізації функцій. До таких 

належать: правозахисні (правоохоронні), соціального контролю, 

організаційні, бюджетно-фінансові, матеріально-технічні, інформаційні, 

нормотворчі. Зазначені функції є загальними для всіх видів громадських 

організацій та тісно пов’язані з об’єктними функціями, реалізація яких може 

відбуватися тільки завдяки системі технологічних функцій» [56, c. 10]. 

Механізм здійснення функцій громадськими організаціями, зазначає 

Ващук О.М. - це сукупність правових, організаційних, матеріально-

фінансових та інших засобів, необхідних для їх реалізації. Ефективність 

даного механізму на думку О.М. Ващука, залежить від організаційно-

правового забезпечення діяльності організації, її складовими є наступні 

елементи: установчі документи (статут, положення); найменування та 

символіка; атрибути (печатка, штампи, бланки); місце знаходження; 

самостійний бухгалтерський баланс; організаційна структура; матеріально-

фінансове забезпечення [56, c. 6]. 

Громадські об’єднання, зазначає С.І. Іщук, реалізують такі функції: 

«1) постають гарантами непорушності особистих прав громадян, дають їм 

упевненість у власних силах, слугують опорою у їх можливому протистоянні 

з державною владою; 2) є засобом самовираження громадян, їх 

самоорганізації та самостійної реалізації ними власних інтересів; 

3) систематизують, упорядковують, надають урегульованості протестам і 

вимогам людей, які в іншому випадку могли мати руйнівний характер і в 

такий спосіб створюють сприятливі умови для функціонування державної 
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влади; 4) здійснюють ефективний контроль за формуванням та 

функціонуванням органів державної влади, встановлюючи межі їх 

компетенції; 5) дають громадянам можливість безпосередньо впливати на 

процес прийняття важливих для суспільства та держави рішень, включаючи і 

законотворчість [144]. 

Оскільки громадські об’єднання є видом різновидом неурядової 

організації, то в процесі діяльності вони виконують такі функції: 

1) легітимації та управління при здійсненні публічного обговорення проєктів 

нормативно-правових актів, розробці власних проектів, залученні експертів і 

фахівців неурядових організацій у розробку профільних законів; 2) захисту 

прав людини; 3) представництва інтересів громадян і суспільних груп у 

відносинах з органами публічної влади; 4) соціалізації та правового 

виховання громадян; 5) громадянського контролю за дотриманням 

посадовцями вимог законодавства; 6) соціальної комунікації як 

посередники між різними групами і структурами, окремими людьми, а також 

між усіма ними та державою. 

Згідно із ст. 37 Конституції України право на об’єднання не є 

абсолютним і може бути обмежене, а саме «забороняється утворення й 

діяльність громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на 

ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу 

насильницьким шляхом, порушення суверенітету й територіальної цілісності 

держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, 

пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, 

релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я 

населення» [188]. 

«Громадські об’єднання не можуть мати воєнізованих формувань. Інші 

обмеження права на свободу об’єднання, в тому числі на утворення й 

діяльність громадських об’єднань, можуть бути встановлені виключно 

законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони 

здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей. Громадським 
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об’єднанням не можуть надаватися владні повноваження, крім випадків, 

передбачених законом» визначає Закон України «Про громадські об'єднання» 

[316]. 

Автори науково-практичного коментаря до Конституції України - 

В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш вважають, що «право на свободу 

об’єднання закріплене в Конституції України, деталізується у спеціальному 

законодавстві. Верховна Рада України має право на основі статей 36, 37, 92 

Конституції України та міжнародно-правових актів, ратифікованих 

Україною, додатково врегулювати правовий статус інститутів 

громадянського суспільства, що створюються при реалізації права на 

об’єднання, у спеціальному законі, який передбачає процедуру їх створення,  

порядок державної реєстрації та контроль за їх діяльністю. При цьому, норми 

такого спеціального закону не повинні звужувати обсягу конституційних 

прав на свободу об’єднання та не унеможливлювати реалізацію права 

кожного на прояв своєї суспільно-політичної позиції» [190, c. 265].  

Межі правового регулювання права на свободу об’єднання визначені 

Конституційним Судом України у пункті 2 мотивувальної частині Рішення 

від 13 грудня 2001 року No 18-рп/2001 наступним чином: «Конституція 

України встановила межі втручання держави в реалізацію права громадян на 

свободу об’єднання. Пункт 11 частини першої статті 92 Конституції України 

передбачає, що виключно законами визначаються «засади утворення і 

діяльності... об’єднань громадян». Інші (що не є найбільш загальними) 

питання реалізації права на свободу об’єднання в громадянському 

суспільстві не підлягають державному регулюванню і мають вирішуватися 

на вільний розсуд його членів» [392]. 

Визначальним обов’язком правової держави, наголошує О.М. Мороз, є 

невтручання як у реалізацію громадянами права на свободу об’єднання, так і 

в діяльність самого об’єднання, за винятком обмежень, встановлених 

законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони 

здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей (ч. 1 ст. 36 
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Конституції), цим унормовуються межі втручання держави в реалізацію 

права громадян на свободу об’єднання [249, с. 26]. 

Аналіз норм внутрішньодержавних та міжнародних нормативно-

правових актів у сфері реалізації та захисту права на свободу асоціацій, 

вважає О.М. Мороз, дає підстави розмежувати широке і вузьке його 

розуміння. Перше з них включає, поряд із правом створювати відповідні 

громадські об’єднання (громадські організації або громадські спілки), ще 

одне суб’єктивне право - вступати у вже існуючі вказані суспільні асоціації, 

утворені в результаті реалізації права на об’єднання іншими індивідами для 

досягнення певної мети. Цей науковець вважає: «законодавче застереження 

ч. 4 ст. 36 Основного Закону «ніхто не може бути примушений до вступу в 

будь-яке об’єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи 

неналежність до політичних партій або громадських організацій» слід 

розуміти як відсутність обов’язку вступати в громадське об’єднання і, як 

наслідок - наявність права не вступати в таке об’єднання. Відтак виходячи з 

широкого розуміння права людини на об’єднання, закріпленого у ст. 36 

Конституції України, воно включає в себе наступні правомочності суб’єктів: 

1) право вільно створювати громадські об’єднання в організаційно-правовій 

формі громадської організації або громадської спілки; 2) право вступати у 

вже існуючі громадської організації чи громадської спілки; 3) право брати 

участь у функціонуванні громадського об’єднання; 4) право на вихід із 

громадської організації або громадської спілки. Реалізація кожного з 

перелічених аспектів свободи об’єднання дозволяє говорити про реалізацію 

власне права на об’єднання у вузькому розумінні» [249, с. 25-27]. 

Довідкова література визначає свободу як притаманну людині рису і 

форму життя, що відображає її прагнення до самовираження, утвердження й 

самореалізації. Саме свобода є одвічною умовою повноцінного розвитку 

людини. Згідно з усталеною точкою зору, свобода є усвідомленням 

можливих меж людської поведінки, які залежать від конкретної ситуації 
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людського існування (індивідуального й суспільного) і в цьому плані є 

усвідомленням необхідності [477, с. 570]. 

«Поняття свободи передбачає певну міру свободи вибору під час 

здійснення цього права, вільного волевиявлення громадян об’єднуватися на 

основі спільності інтересів для досягнення загальної мети. Це право 

зумовлює також принцип свободи діяльності асоціацій та їх рівноправність», 

вважає О.М. Мороз [249, с. 25-27]. 

Принцип добровільності створення неурядових організацій 

закріплюють Фундаментальні принципи щодо статусу неурядових 

організацій в Європі. Так, у цьому документі зазначено : «відправною точкою 

для будь-якого закону про НУО повинно бути право будь-якої фізичної чи 

юридичної особи створити НУО з правомірною неприбутковою метою 

створення. Це повинно бути актом свобідної волі. Важливо, щоб національні 

закони про НУО, а також норми щодо їхнього оподатковування, дозволяли і 

заохочували такі ініціативи». Важливим проявом зазначеного принципу, 

вказано у цьому міжнародному документі, є можливість будь-якої особи чи 

групи осіб створювати НУО. У цьому документі зазначено, що в деяких 

державах зіштовхуються практично з двома видами обмежень: по-перше, 

щодо заснування іноземними громадянами, і, по-друге, щодо заснування 

юридичними особами. Немає ніяких підстав для цих обмежень [482]. 

На переконання П. Рабіновича та М. Хавронюка, право на свободу 

об’єднань означає «право на об’єднання громадян для спільних дій і 

досягнення спільної мети <...> Таке об’єднання є необхідним для людини, 

коли вона сама не у змозі вчинювати вказані дії або досягти бажаної мети» 

[377, с. 207].  

Н. Гаєва вказує, що «зміст права на свободу об’єднання містить такі 

можливості: створювати об’єднання громадян; вступати до будь-якого 

об’єднання громадян; утримуватися від вступу; вільно виходити в будь-який 

час з об’єднання; в основі цього права - добровільність, тобто всі перелічені 

можливості реалізуються громадянами на засадах добровільності; утворення 
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об’єднань громадян чи вступ до них використовуються для здійснення й 

захисту спільних інтересів, проте водночас сприяють реалізації 

індивідуальних потреб громадян; громадяни утворюють об’єднання громадян 

за своїм вибором без попереднього на те дозволу органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування; право на утворення об’єднань громадян 

реалізується як шляхом об’єднання фізичних осіб, так і колективних членів» 

[368, c. 68-69]. 

Актуальним прикладом добровільного об’єднання громадян для 

подолання соціальних проблем є волонтерські організації. Початком 

зародження волонтерства вважається 1992 р., коли створюється служба 

«Телефон довіри», в якій працювали виключно волонтери. Згодом виникають 

організації, що реалізовують різні соціальні проекти допомоги важкохворим, 

багатодітним сім'ям, одиноким людям похилого віку, інвалідам. Активно 

розвивається напрям боротьби з розповсюдженням СНІДу та допомоги 

наркозалежним [223, c. 116]. 

Упродовж 2014-2017 рр. відбувається небачене з кінця 1980-х 

посилення ролі громадянського суспільства в основних напрямах діяльності 

держави шляхом волонтерської підтримки оборони від зовнішньої агресії, 

здійснення контролю за діями органів влади, ухваленням та реалізацією 

державних рішень при проведенні низки реформ та в боротьбі з корупцією. 

В.М. Яблонський , О.М. Балакірєва , Т.В. Бондар зазначають: «унаслідок 

війни в Україні з’явилися дві нові чисельні соціальні групи - учасники 

бойових дій та їхні родини, а також постраждалі від бойових дій, зокрема 

внутрішньо переміщені особи (ВПО), які потребують всебічної допомоги: 

держави, волонтерів, благодійних фондів та інших організацій 

громадянського суспільства. Відбувається мимовільне посилення 

горизонтальних зв’язків між ними із суспільно-політичних питань, які є 

сьогодні вкрай чутливими і пов’язаними з падінням рівня життя» [359, c. 4]. 

У зв’язку із зазначеними процесами значно збільшується кількість 
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волонтерських організацій. Волонтерство як явище характерне для всіх країн 

світу. 

За даними соціологічного дослідження Інституту Геллапа, проведеного 

у 2008 році 65% населення планети беруть участь у волонтерській  

діяльності. Рівень розвитку волонтерства в країні на думку Ванюшиної О. Ф. 

є рівнем розвитку в ній громадянського суспільства як сфери  

соціальних відносин. Наприклад, в Ірландії волонтерів майже 33%; 19% 

дорослого населення Франції беруть участь у волонтерських 

акціях. В Німеччині - кожен третій німець ( 22 млн. осіб) є волонтером і 

працює у волонтерських організаціях. У Південній Кореї майже 4 

млн. осіб займаються волонтерством. В Японії 26% громадян мають досвід 

волонтерства. Але лідерами за кількістю волонтерів у світі є 

США (60% - жінок та 55% - чоловіків), Норвегія (57%), Люксембург (55%) та 

Камерун (53%) [53, c. 275]. 

За даними координатора Ради волонтерів при Міністерстві оборони 

України станом на травень 2015 р. кількість громадян України, які 

систематично займалися волонтерською діяльністю, досягла 14,5 тис. осіб. 

Водночас кількість волонтерських організацій сягнула показника більше 2,5 

тис. осіб. Згідно Звіту про хід і результати виконання Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України у 2015 р. зазначалося, що наприклад в закладах 

системи соціального захисту населення працює близько 205 тис. волонтерів. 

Серед зазначеної кількості близько 100 тис. осіб це волонтери із числа 

молоді, вони надають допомогу різного виду понад 500 тис. громадянам 

похилого віку та різного стану здоров’я. [128]. Науковці вважають, що 

однією з причин, яка впливає на точність визначення реальної кількості 

волонтерів в Україні є «напівлегальність» функціонування частини 

волонтерських організацій [263, с. 12-13]. 

Одним із перших нормативно-правових актів, що засвідчив значущість 

волонтерської діяльності стало розпорядження Президента України від 22 

березня 2001 р. No 67/2001 рп, «Про організацію проведення в Україні у 2001 
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р. Міжнародного року волонтерів», що зобов'язало органи державної влади 

забезпечити підтримку громадським організаціям. Офіційно визнано 

волонтерський рух було Постановою Кабінету Міністрів України від 10 

грудня 2003 року, а також затверджено «Положенням про волонтерську 

діяльність у сфері надання соціальних послуг». Згодом вийшов Закон 

України «Про волонтерський рух» від 19 квітня 2011 року, де зазначалося, 

що волонтер - це фізична особа, яка добровільно здійснює благодійну, 

неприбуткову та вмотивовану діяльність, що має суспільно корисний 

характер. Отже, нормативно-законодавчі акти щодо підтримки та розвитку 

волонтерського руху, свідчать про визнання важливості діяльності 

волонтерів [223, c. 116]. 

І.В. Мазій досліджуючи правове регулювання діяльності 

волонтерських організацій в Україні зазначає, що Міністерством фінансів 

України від 30 січня 2014 р. був ухвалений наказ «Про затвердження 

Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної 

операції». Зазначеним наказом було впроваджено реєстр волонтерів 

антитерористичної операції, що містить інформацію про волонтерів АТО. 

Питання волонтерства у Законі України «Про благодійну діяльність та 

благодійні організації» розглядається у контексті визначення порядку 

формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції. 

Також до Податкового кодексу України були внесені зміни, які спрямовані на 

зменшення податкового тиску на благодійників. Верховною Радою України 

був прийнятий Закон України «Про пробацію», у якому робота волонтерів 

має дещо інших характер, яка спрямована на допомогу органам пробації у 

здійсненні нагляду за засудженими та проведенні з ними соціально-виховної 

роботи [223, c. 117]. 

Науковці вважають, що основними факторами, що вплинули на 

формування законодавчої бази діяльності волонтерських організацій є 

проголошення незалежності України, соціальний вплив, проведення Євро 

2012, Революція Гідності та події на Сході України. Прийняття Закону 
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України «Про волонтерську діяльність» свідчить про значну увагу з боку 

публічної влади до волонтерського руху. Але реалізація положень цього 

закону стикається із рядом проблем, пов’язаних, наприклад, з 

термінологічними неточностями, не достатньо урегульованим правовим 

статусом Центрального органу виконавчої влади у сфері волонтерської 

діяльності та рівнем компетентності його працівників, встановленням 

вікових обмежень учасників волонтерського руху, відсутності страхування 

діяльності волонтерів, реалізації положень щодо договору про надання 

волонтерської допомоги, тіньового волонтерства тощо [27]. Зазначене 

свідчить про необхідність проведення подальших наукових досліджень 

проблем правового регулювання реалізації права на свободу громадських 

об’єднань учасників волонтерського руху. Важливим результатом 

дослідницької роботи О.М. Мороза є формулювання поняття право на 

свободу об’єднання, під яким запропоновано цим науковцем розуміти : 

«визнані й гарантовані Конституцією, законами України та міжнародно-

правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, можливості 

певної поведінки осіб у сфері формування громадянського суспільства, що 

полягає в добровільній ініціативі об’ єднатись з іншими фізичними особами 

та/або юридичними особами приватного права для реалізації й захисту прав і 

свобод, задоволення суспільних і приватних інтересів в економічній, 

соціальній, культурній, екологічній та інших сферах» [249, с. 25-27]. 

Реалізація права на свободу об’єднання, за концепцією О.М. Мороза охоплює 

такі правомочності: «вільно створювати громадські об’єднання у формі 

громадської організації чи громадської спілки; право вступати чи не вступати 

у громадські об’єднання; право брати участь у функціонуванні громадських 

об’єднань; право на припинення членства у громадському об’єднанні» [249, 

с. 25-27]. 

З урахуванням попередніх результатів дослідження змісту поняття 

реалізації публічних прав у попередніх підрозділах пропонуємо 

адміністративно-правий механізм забезпечення реалізації права на свободу 
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громадських об’єднань розуміти як систему адміністративно-правових норм, 

засобів, форм, методів та гарантій, які здійснюються фізичними особами та 

органами публічної влади, на основі принципів добровільності, 

самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, 

прозорості, відкритості, публічності з метою забезпечення права вільно 

створювати громадські об’єднання у формі громадської організації чи 

громадської спілки; право вступати чи не вступати у громадські об’єднання; 

право брати участь у функціонуванні громадських об’єднань; право на 

припинення членства у громадському об’єднанні безперешкодного. 

Основними ознаками адміністративно-правого механізму забезпечення 

реалізації права на свободу громадських об’єднань є : 1) за змістом це 

система адміністративно-правових норм, засобів, форм, методів та гарантій; 

2) суб’єктами реалізації цього механізму є фізичні особи та органи публічної 

влади; 3) основними принципами є принципи добровільності, самоврядності, 

вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, прозорості, 

відкритості, публічності; 4) метою є забезпечення права вільно створювати 

громадські об’єднання у формі громадської організації чи громадської 

спілки; право вступати чи не вступати у громадські об’єднання; право брати 

участь у функціонуванні громадських об’єднань; право на припинення 

членства у громадському об’єднанні безперешкодного. 
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Висновки до розділу 3: 

 

1. Виокремлено ознаки механізму адміністративно-правового 

регулювання участі громадян у прийнятті управлінських рішень: 

1) його зміст складає система адміністративно-правових засобів, що 

реалізують право громадян на участь у прийнятті управлінських рішень у 

інформаційній, консультативній, експертній, інспекційній, дорадчій, 

оперативній та інших формах;  

2) об’єктом впливу є публічні суспільні відносини, що виникають у 

процесі реалізації права громадян на участь у прийнятті управлінських 

рішень;  

3) метою є здійснення впливу на діяльність органів публічної влади 

щодо забезпечення прав та свобод громадян. Визначено механізм 

адміністративно-правового регулювання участі громадян у прийнятті 

управлінських рішень як сукупність адміністративно- правових засобів, що 

реалізують право громадян на участь у прийнятті управлінських рішень у 

інформаційній, консультативній, експертній, інспекційній, дорадчій, 

оперативній та інших формах, визначених законодавством, з метою 

здійснення впливу на діяльність органів публічної влади щодо забезпечення 

прав та свобод громадян. Сформульовано поняття форм реалізації участі 

громадян в прийнятті управлінських рішень як зовнішнього вияву 

визначених законодавством порядку, умов, способів, методів діяльності 

органів публічної влади та суб’єктів, що реалізують свої права на участь у 

виборах і референдумах, на доступ до державної (публічної) служби, на 

звернення, на свободу об’єднання у політичні партії та громадські 

організації, мирних зібрань для забезпечення участі громадян в управлінні 

державними справами. 

Запропоновано класифікацію форм реалізації участі громадян в 

прийнятті управлінських рішень:  
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1) за рівнем особистої участі громадян при прийнятті управлінських 

рішень: 1.1.) особиста участь : участь у складі дорадчих та консультаційних 

органів публічної влади особисто, участь у наглядових радах, через право на 

доступ до публічної служби; 1.2) через делегування повноважень: участь у 

складі дорадчих та консультаційних органів через представництво їх 

громадськими організаціями, участь у виборах; через засоби масової 

інформації;  

2) за можливістю реалізації самостійно чи через об’єднання з іншими 

громадянами: 2.1) індивідуальні : участь як експертів, інспекторів, 

консультантів; 2.2.) колективні : створення громадських об’єднань чи 

входження в них; участь громадян в діяльності громадських формувань з 

охорони громадського порядку та охорони державного кордону; електронні 

петиції, соціологічні опитування, референдуми; проведення зборів, мітингів, 

походів і демонстрацій; направлення колективних звернень; 

3) за ініціатором реалізації участі громадян у прийнятті управлінських 

рішень: 3.1) за ініціативи громадян: участь через право подавати скарги на 

дії, рішення чи бездіяльність органів публічної влади, в адміністративному та 

судовому порядку; електронні петиції; 3.2) за ініціативи органів публічної 

влади: участь у спеціалізованих опитуваннях, що проводяться на замовлення 

органів публічної влади; громадські консультації; публічна звітність органів 

виконавчої влади перед громадянами;  

4) за характером суспільних відносин : 4.1) відсутні порушення прав 

громадян: внесення пропозицій; одержання необхідної інформації та 

документів у встановленій формі, в тому числі шляхом ознайомлення із нею 

через наданий доступ, шляхом звернень; 4.2) спричинене порушенням прав 

громадян: участь через право подавати скарги на дії, рішення чи 

бездіяльність органів публічної влади, в адміністративному та судовому 

порядку; 

5) за рівнем використання сучасних інформаційних технологій : 

5.1) засновані на використанні сучасних інформаційних технологій: 
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електронні звернення та електронні петиції; платформи в Інтернет, що 

реалізують програми відкритого бюджету та громадського бюджету; он-лайн 

обговорення проектів нормативно-правових актів; електронні форми 

зворотного зв’язку на офіційних веб-сайтах органів влади; громадські 

ініціативи у сфері електронного урядування; електронний кабінет 

громадянина; 5.2) реалізуються без використання інформаційних технологій: 

проведення зборів, мітингів, демонстрацій; 5.3) змішані: доступ до 

інформації про діяльність влади; подання заяв, скарг, пропозицій;  

6) за рівнем нормативно-правового регулювання: 6.1) визначені на 

рівні законів; 6.2) визначені на рівні підзаконних нормативно-правових актів;  

7) за зв’язком із наявністю спеціальних знань громадян, залучених до 

прийняття рішення: 7.1) потребують спеціальних знань громадян, залучених 

до прийняття рішення: участь у проведенні експертиз органами виконавчої 

влади, а також самостійне проведення громадських експертиз; 7.2) не 

потребують спеціальних знань: участь у виборах, референдумах; 

8) за метою участі громадян у прийнятті управлінських рішень: 

8.1) консультативні: консультації з громадськістю, включаючи публічні 

громадські обговорення, електронні консультації; 8.2) інформаційні: 

оприлюднення звітів про використання бюджетних коштів; 8.3) захисні: 

оскарження рішень органів влади; 8.4) контролюючі: ознайомлення громадян 

з результатами перевірки діяльності органів виконавчої влади; 

9) за територією, на якій використовується:  

9.1) загальнодержавні; 9.2) місцеві; 9.3) локальні.  

Наведена класифікація є авторською спробою систематизації форм 

реалізації участі осіб у прийнятті управлінських рішень.  

2. Виявлено, що можливості громадян у прийнятті управлінських 

рішень розширились завдяки новим інформаційно-телекомунікаційним 

технологіям. Звернення громадян, що надходять до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування є самою оптимальною формою. 

Оскільки це створює умови для оперативного поінформування влади про 
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проблеми які хвилюють суспільство, та виявляють проблемні сфери, що 

супроводжуються явно вираженим невдоволенням громадян. Для 

підвищення довіри суспільства до нових інструментів електронної 

демократії, що дозволяють подавати звернення громадян формат такого 

діалогу має бути абсолютно прозорим та публічним.  

З’ясовано, що спостерігаються хаотичні поточні процеси в  сучасному 

правовому регулюванні реалізації права громадян на доступ до прийняття 

управлінських рішень через інструменти електронної демократії, що є 

проявом відсутності єдності поглядів на стандарти такої форми взаємодії 

представників влади та громадськості. 

Обґрунтовано, що для підвищення рівня ефективності он-лайн 

взаємодії громадян та органів публічної влади у процесі прийняття 

управлінських рішень необхідно створити умови для реалізації можливості 

особами, що подали заяву, скаргу чи пропозицію, перевіряти 

статус поданої заяви, отримувати інформацію про проходження нею етапів 

розгляду в органі публічної влади, залучати до розгляду 

звернення представників громадськості та експертів, отримувати відомості 

про виконавців, результати розгляду та мали можливість оскарження 

рішення. 

Запропоновано для підвищення ефективності е-декларацій як форми 

участі громадян у сфері прийняття управлінських рішень в Україні зменшити 

кількість голосів необхідних для їх розгляду, а також розширити мережу 

електронних платформ органів публічної влади та органів місцевого 

самоврядування. Це дозволить стандартизувати зазначені процедури, 

понизити рівень ризикованості реалізації корупційних небезпек у цій сфері, 

підвищити загальний рівень задоволеності суспільства станом захисту прав 

громадян. 

Виявлено низьку активність громадян та громадських організацій щодо 

участі у проведенні електронних громадських консультацій всупереч їх 

явним перевагам : низькою вартістю проведення такого заходу, можливістю 
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оперативно отримати та опрацювати інформацію. Запропоновано підвищити 

поінформованість громадян про можливості участі у прийнятті 

управлінських рішень через електронні громадські консультації. 

3. Виявлено ознаки адміністративно-правового механізму забезпечення 

реалізації права на доступ до публічної інформації : 1) об’єктом його впливу 

є суспільні відносини у сфері задоволення права на доступ до публічної 

інформації, через створення можливостей для вільного доступу до 

статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів, інших 

інформаційних банків, баз даних, інформаційних ресурсів, відомостей про 

повноваження та діяльність суб'єктів владних повноважень тощо; 

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

самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, 

що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та 

рішення яких є обов'язковими для виконання; юридичні особи, фінансування 

діяльності яких здійснюється за рахунок державного чи місцевих бюджетів; 

суб’єкти, яким делеговано здійснення публічно-управлінських функцій; 

суб'єкти господарювання, які посідають домінуюче становище на ринку, або 

наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними 

монополіями; 3) форми, методи та засоби забезпечення права на доступ до 

публічної включають спеціальні вимоги до ведення діловодства щодо запитів 

на отримання публічної інформації; вимоги до веб-сайтів органів публічної 

влади щодо розміщення публічної інформації; форми подання запиту на 

отримання публічної інформації; типові порядки розгляду запитів на 

отримання публічної інформації; алгоритми взаємодії органів публічної 

влади та їх підрозділів щодо забезпечення доступу до публічної інформації; 

регламенти процедур приймання, опрацювання, реєстрації та розгляду 

запитів про отримання публічної інформації фізичних, юридичних осіб, 

об'єднань громадян без статусу юридичної особи, а також надання 

інформації, яка отримується або створюється органами публічної влади у 

процесі здійснення ними своїх повноважень або перебуває у їх володінні 
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тощо; 4) механізм функціонує за принципами відкритості діяльності суб'єктів 

публічної влади, вільного обігу інформації, крім обмежень, установлених 

законом, рівноправності фізичних осіб незалежно від статі, раси, етнічного і 

соціального походження, ознак майнового стану, місця проживання, 

політичних, релігійних переконань, мовних або інших ознак; 5) метою 

механізму є створення умов, за яких кожна фізична особа може 

безперешкодно реалізувати право доступу до публічної інформації.  

Запропоновано під адміністративно-правим механізмом забезпечення 

реалізації права на доступ до публічної інформації розуміти систему 

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

здійснюються органами публічної влади, на основі принципів прозорості, 

відкритості, відповідальності та з метою створення умов для 

безперешкодного доступу до публічної інформації. 

4. Визначено основні ознаки адміністративно-правових гарантій 

реалізації права громадян на мирні зібрання: 1) за змістом це система 

адміністративно-правових заходів, умов, засобів; 2) урегульованість нормами 

права; 3) забезпеченість силою державного примусу у формі створення 

загальних умов для реалізації адміністративно-правових гарантій реалізації 

права на мирні зібрання; застосування заходів адміністративного примусу в 

разі їх порушення чи недотримання; упровадження ефективних способів 

відновлення порушених прав; 4) динамічний характер, що проявляється 

здатністю адміністративно-правових гарантій реалізації права на мирні 

зібрання до розвитку й удосконалення; 5) універсальність, оскільки діють на 

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

до всіх форм мирних зібрань; 6) метою застосування є забезпечення 

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

Сформульовано поняття адміністративно-правових гарантій реалізації 

права громадян на мирні зібрання як систему закріплених у законодавчих 

актах адміністративно-правових заходів, умов, засобів, здійснюваних 

органами публічної влади, громадянами та їх об’єднаннями, спрямованих на 
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створення умов для безперешкодної реалізації права на мирні зібрання, його 

охорону, захист і відновлення. 

До основних адміністративно-правових гарантій реалізації права 

громадян на мирні зібрання віднесено: 

1) визначений порядок узгодження умов проведення мирного зібрання 

для запобігання обмеженню свободи мирних зібрань; 

2) обов’язок органів публічної влади, що має інформацію про наявність 

підстав для обмеження свободи мирних зібрань, ініціювати проведення 

переговорів з організатором мирного зібрання щодо зміни умов його 

проведення; 

3) надання органами виконавчої влади або органами місцевого 

самоврядування, які отримали повідомлення про проведення мирного 

зібрання, рекомендації організатору мирного зібрання щодо зміни часу, 

місця, мети, встановлення наметів, сцен та інших тимчасових споруд чи 

інших умов проведення мирного зібрання, що виключатиме підстави для 

обмеження свободи мирних зібрань; 

4) визначення у законодавстві способи обмеження права на мирні 

зібрання, а саме повне або часткове обмеження : 4.1) що стосуються місця, 

маршруту проведення мирного зібрання у разі, якщо вони перетинаються з 

місцем, доступ до якого обмежено законом; 4.2) щодо часу чи тривалості 

мирного зібрання; 4.3) щодо використання звукопідсилювальної апаратури 

чи інших джерел шуму; 4.4) щодо місця встановлення тимчасових споруд; 

4.5) заборони проведення мирного зібрання; 

5) законодавче закріплення положення, що заборона проведення 

мирного зібрання застосовується як винятковий захід - лише у разі 

неможливості досягнути законних цілей обмеження в інший спосіб; 

6) закріплення у законодавстві обставин, що не можуть бути підставою 

для обмеження свободи мирних зібрань, а саме чисельність учасників 

мирного зібрання; проведення одночасних мирних зібрань, у тому числі 

контрзібрань; проведення інших масових чи охоронюваних заходів 
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одночасно з мирним зібранням, у тому числі святкувань, концертів, візитів 

посадових осіб; дискримінаційні прояви; 

7) право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної 

влади, їх посадових і службових осіб, що порушують право на свободу 

мирних зібрань; 

8)право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої 

органами публічної влади та їх посадовими особами, що порушили право на 

свободу мирних зібрань; 

9) забезпечення судом розгляду справ про усунення перешкод та 

заборону втручання у здійснення свободи мирних зібрань; 

10) юридична відповідальність державних органів, органів влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових і службових осіб, що порушують право на свободу мирних 

зібрань. 

Запропоновано внести наступні зміни до проекту Закону України «Про 

гарантії свободи мирних зібрань» :  

1) статтю 1 «визначення термінів» доповнити поняттям 

адміністративно-правові гарантії реалізації права громадян на мирні 

зібрання;  

2) доповнити розділ 3 «Гарантії реалізації правна на свободу мирних 

зібрань» статтею 15-1 «Види гарантій реалізації правна на свободу мирних 

зібрань» із запропонованим переліком адміністративно-правових гарантій;  

3) доповнити ст. 19 «Відшкодування шкоди» положеннями про 

порядок відшкодування шкоди громадянами та органами публічної влади, 

завданої порушенням права на свободу мирних зібрань;  

4) конкретизувати положення ст. 20 «Відповідальність за порушення 

цього Закону» щодо видів юридичної відповідальності, груп осіб та  

підстав її застосування. 

5. Запропоновано під адміністративно-правим механізмом 

забезпечення реалізації права на свободу громадських об’єднань розуміти 
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систему адміністративно-правових норм, засобів, форм, методів та гарантій, 

які здійснюються фізичними особами та органами публічної влади, на основі 

принципів добровільності, самоврядності, вільного вибору території 

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

метою забезпечення права вільно створювати громадські об’єднання у формі 

громадської організації чи громадської спілки; право вступати чи не вступати 

у громадські об’єднання; право брати участь у функціонуванні громадських 

об’єднань; право на припинення членства у громадському об’єднанні 

безперешкодного. 

Визначено, що основними ознаками адміністративно-правого 

механізму забезпечення реалізації права на свободу громадських об’єднань є 

:  

1) за змістом це система адміністративно-правових норм, засобів, 

форм, методів та гарантій;  

2) суб’єктами реалізації цього механізму є фізичні особи та органи 

публічної влади;  

3) основними принципами є принципи добровільності, самоврядності, 

вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, прозорості, 

відкритості, публічності;  

4) метою є забезпечення таких прав як: вільно створювати громадські 

об’єднання у формі громадської організації чи громадської спілки; вступати 

чи не вступати у громадські об’єднання; брати участь у функціонуванні 

громадських об’єднань; на безперешкодне припинення членства у 

громадському об’єднанні. Окремі теоретико-методологічні й практичні 

проблеми розділу висвітлено в авторських наукових працях [521, с. 296-299; 

501, с. 98-103; 524; 505; 502; 507, с.112-115; 506, с. 130-131; 512, с. 106-110; 

510, с. 438-440]. 
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РОЗДІЛ 4. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ 

СУБ’ЄКТИВНИХ ПУБЛІЧНИХ ПРАВ ПРИВАТНОЇ ОСОБИ 

 

4.1 Захист суб’єктивних публічних прав приватної особи в 

адміністративному порядку 

 

 

Адміністративно-правовий механізм забезпечення їх реалізації є захист 

суб’єктивних публічних прав. Доцільним є наголосити на відсутності 

комплексних наукових досліджень проблематики захисту суб’єктивних 

публічних прав. 

Адміністративно-правовий механізм захисту суб’єктивних публічних 

прав приватної особи відноситься до складових адміністративно-правового 

механізму забезпечення прав і свобод особи. При цьому під адміністративно-

правовим механізмом забезпечення прав і свобод приватної особи  необхідно 

розуміти систему засобів, що є складовими елементами системи впливу на 

суспільні відносини та визначенні чинним законодавством України нормами 

гарантії реалізації цих прав (захист прав та інтересів у адміністративного 

порядку, захист за допомогою адміністративної відповідальності, захист прав 

та інтересів особи у порядку адміністративного судочинства) [141, с. 19]. 

Встановлення сутності адміністративно-правового механізму захисту 

забезпечення прав і свобод приватної особи належить до актуальних питань. 

Вартою уваги є дослідження О.В. Музи, який зазначає, що адміністративно-

правовим механізмом захисту прав приватної особи є складовою загального 

адміністративно-правового механізму правового регулювання суспільних 

правовідносин. О.В. Муза наголошує, що «механізм захисту прав громадян 

вміщує у собі ті складові елементи, що забезпечують учасникам 

правовідносин здатність набувати, реалізовувати та захищати свої права, при 

цьому такі правові процеси відбуваються у контексті загального правового 

регулювання суспільних відносин. Тобто механізм правового регулювання є 
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правовою базою для вироблення правових засобів і способів захисту 

учасниками правовідносин своїх прав, свобод та інтересів» [250, с. 33]. 

Як відзначає В.А. Ліпкан, особливостями адміністративно-правового 

механізму захисту прав, свобод та інтересів приватної особи є його 

чотирьохрівневість, що містить у собі нормативний, інституційний, 

адміністративно-процедурний (управлінський) та адміністративно-

правозастосовний складові; саме поєднання таких складових є гарантією 

забезпечення невладним суб’єктам адміністративного права можливостей 

реалізації ними своїх прав, свобод та інтересів [219, с. 33]. 

І.О. Грибок визначає, що сутність оскарження рішень органів 

виконавчої влади в адміністративному порядку є формою позасудового 

захисту прав і свобод фізичних та юридичних осіб, що порушені рішеннями, 

діями та бездіяльністю органів виконавчої влади [80, с. 56-60]. Інститут 

адміністративно-правового захисту прав приватної особи у порядку 

адміністративного оскарження, за обґрунтуванням І.О. Грибка складається із 

: а) норм, що законодавчо встановлюють реалізації прави особи на 

оскарження рішень, дій та бездіяльності органів виконавчої влади; б) норм, 

зміст яких встановлюють форму і порядок реалізації приватною особи 

можливості здійснення адміністративного оскарження; в) норм, що 

визначають принципи адміністративного оскарження; г) норми, які  

регламентують порядок здійснення адміністративного провадження за 

скаргою, а також визначають порядок оскарження рішення, прийнятого за 

результатом розгляду скарги; д) норми, які визначають суб’єктів та порядок 

здійснення окремих видів контролю за дотриманням законодавства, що 

регламентує адміністративне оскарження; е) норми, які встановлюють 

підстави та види юридичної відповідальності учасників адміністративного 

провадження за скаргами [80, с. 56-60]. 

Визначення такого розуміння нормативно-правового базису здійснення 

адміністративного оскарження дозволяє його визначити як  правового 

інституту, що є сукупністю правових норм, які регулюють суспільні 
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відносини, котрі виникають із приводу реалізації фізичною чи юридичною 

особи права на оскарження рішень, дій та бездіяльності органів виконавчої 

влади шляхом подання скарги до органу виконавчої влади (посадової особи), 

уповноваженого здійснювати їх розгляд та вирішення [80, с. 55-56]. 

І. О. Грибок обґрунтовує авторський висновок, що наявність механізму 

адміністративного оскарження дозволяє забезпечити вирішення 

адміністративно-правового конфлікту (спору) між фізичною чи юридичною 

особою та органом виконавчої влади. Тому характер адміністративно-

правових спорів, їх особливості визначають специфіку інституту 

адміністративного оскарження. Сутність адміністративно-правового спору 

визначається його характерними ознаками: 1) підставою виникнення 

адміністративно-правового спору є публічно-управлінські відносини; 2) 

суб’єктний склад відносин адміністративно-правового спору визначається 

наявністю органу державної влади чи місцевого самоврядування; 3) 

предметом адміністративно-правових спорів є рішення, дії чи бездіяльність 

одного із суб’єктів (переважно владних суб’єктів) адміністративно-правових 

відносин; вони пов’язані із уявленням однієї зі сторін адміністративно-

правових відносин, що її права чи законні інтереси порушуються чи якимось 

чином; 4) врегулювання адміністративно-правового спору вимагає 

визначення чіткої регламентованої процедури, дотримання певної 

процесуальної форми реалізації, дотримання принципу стадійності 

врегулювання (подання скарги на рішення, дію чи бездіяльність владних 

суб’єктів тощо) [80, с. 55-56].  

Отже, реалізація захисту суб’єктивних публічних прав приватної особи 

вимагає наявності нормативної складової, що відображується у системі 

адміністративно-правових норм, застосування яких забезпечує участь 

невладних суб’єктів адміністративного права у відносинах владно-

управлінського характеру. Іншими словами, цей рівень є джерельно-

правовою базою здійснення адміністративно-правового захисту суб’єктивних 

публічних прав приватної особи. 
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Найвищий рівень нормативно-правового регулювання 

адміністративно-правового механізму захисту суб’єктивних публічних прав 

приватної особи складає сукупність законодавчих актів.  

Передусім право на адміністративне оскарження закріплюється 

положеннями конституційних норм. Відповідно до ч. 5 ст. 55 Конституції 

України визначено, що «кожен має право будь-якими не забороненими 

законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і 

протиправних посягань» [188]. Як підкреслює О.Ф. Андрійко, конституційне 

закріплення права на оскарження визначає його як суб’єктивне право, що 

створює певні юридичні гарантії його реалізації [30, с. 16; 30, с.27-35]. Крім 

того, конституційне закріплення права на оскарження визначає гарантування 

його реалізації на підставі порушення норм прямої дії.  

Отже, до характерних ознак інституту адміністративного оскарження 

відноситься є те, що його реалізація дозволяє визначити форму та зміст 

процедури позасудового врегулювання вирішення адміністративно-

правового спору (конфлікту) між приватною особою та суб’єктом владних 

повноважень.  

Таким чином, передумовою для реалізації права на адміністративне 

оскарження є наявність адміністративно-правового (публічно-правового) 

спору. І.О. Грибок взагалі відзначає, що адміністративний порядок 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності пріоритетною метою його реалізації 

має саме врегулювання публічно-правового спору [80, с. 20-25]. До моменту 

внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України (далі – 

КАС України) наявною була ситуація нормативної невизначеності категорії 

«публічно-правового спору» чи синонімічної до неї поняття 

«адміністративно-правовий спір» [309].  

Відповідно до чинної редакції КАС України обґрунтовано уточнене 

розуміння публічно-правового спору, де сутнісною ознакою якого визначено 

не тільки наявність спеціального суб’єкту – суб’єкт, який «здійснює 

публічно-владні управлінські функції», який неналежним чином виконує 
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покладені на нього повноваження, в тому числі делеговані, а й додатково 

підкреслюється, як зазначає А.Л. Правдюк, що до публічно-правових спорів 

належать конфлікти, що виникають у сфері надання адміністративних послуг 

[298]. 

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 4 КАС України встановлюється, що під 

публічно-правовим спором необхідно розуміти спір, у якому: 

«хоча б одна сторона здійснює публічно-владні управлінські функції, в 

тому числі на виконання делегованих повноважень, і спір виник у зв’язку із 

виконанням або невиконанням такою стороною зазначених функцій;  

хоча б одна сторона надає адміністративні послуги на підставі 

законодавства, яке уповноважує або зобов’язує надавати такі послуги 

виключно суб’єкта владних повноважень, і спір виник у зв’язку із наданням 

або ненаданням такою стороною зазначених послуг;  

хоча б одна сторона є суб’єктом виборчого процесу або процесу 

референдуму і спір виник у зв’язку із порушенням її прав у такому процесі з 

боку суб’єкта владних повноважень або іншої особи». 

Трансформаційні реформи системи адміністративного законодавства 

виявили доцільність відмови від застосування суб’єктного критерію до 

розуміння публічно-правових спорів як пріоритетної категорії у встановленні 

сутності того чи іншого правового конфлікту, а визначення його сутності 

через розуміння його предмету, що підтримується і рядом представників 

юридичної науки (Л.Б. Сало, І.Я. Сенюта, Н.Є. Хлібороб, А.М. Школик, Н. В. 

Янюк та ін.) [528, с. 60-63].  

Відмова від пріоритетності суб’єктного критерію у визначенні сутності 

правового конфлікту вимагає звернення уваги на його предметну 

характеристику. Для адміністративно-правових спорів визначальною 

характеристикою є наявність такого критерію, як публічний інтерес. При 

цьому однозначності підходів до розуміння категорії «публічного інтересу» і 

досі є відсутнім. Зокрема, авторським колективом навчального посібника 

«Способи вирішення публічно-правових спорів з органами влади» [429, с. 78-
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85], визначено, що змістом публічного інтересу є «пропорційне врахування 

інтересів фізичних та юридичних осіб, територіальної громади, держави та 

суспільства». Відтак, в основу розмежування приватноправового й публічно-

правового спорів покладається вирішення питання чи в результаті 

прийнятого управлінського рішення особою досягається отримання бажаного 

для неї матеріального або нематеріального блага, що є характерним для 

першої групи правових конфліктів, тоді як в основу публічно-правових 

спорів покладається наявність управлінсько-владного впливу на громадянина 

чи іншого суб’єкта [429, с. 86-88].  

Вартою уваги є практика віднесення до категорії приватно-правових 

спорів справ, пов’язаних із встановленням правомірності рішень суб’єктів 

владних повноважень щодо питань надання права на приватизацію земельної 

ділянки. Зокрема, прикладом, що свідчить про обґрунтованість такого 

висновку є положення Рішення Верховного Суду України від 29 березня 

2017 року у справі № 21-3412а16 [310].   

Викликають науковий інтерес міркування, обгрунтовані у наукових 

розробках Ю.О. Легези [215, с. 208-212], де наполягається на доцільності  

віднесення спорів у сфері захисту права на безпечне навколишнє природне 

середовище до категорії адміністративних спорів. Такий підхід вченої 

базується на тому, що предметом таких спорів є недотримання встановлених 

стандартів використання та охорони природних ресурсів, які згідно із 

конституційними положеннями є національним багатством, її стратегічним 

потенціалом, основою  реалізації якого є інститут права виключної власності 

Українського народу на землю, її надра, атмосферне повітря, водні та інші 

природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні 

ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони 

(ст. 13) [188]. 

Відмова від суб’єктного критерію до встановлення сутності категорії 

«публічно-правового спору» створює певні перешкоди до здійснення 

класифікації спорів, зокрема, у частині відокремлення публічно-правових та 
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приватно-правових спорів. Вирішення такої правової колізії окремою групою 

вчених пов’язується із необхідністю запровадження категорії «публічний 

інтерес» [528, с. 162-167; 429, с. 45-50]. Л.О. Золотухіна визначає публічний 

інтерес як «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» [131, c. 94-99] 

Натомість нормативне визначення категорії «публічний інтерес» і досі 

є відсутнім, що не означає відсутність випадків його застосування, в тому 

числі в процесі врегулювання адміністративно-правових спорів. Зокрема, 

відповідно до постанови Великої Палати Верховного Суду України від 13 

лютого 2019 р. у справі № 810/2763/17 визначено, що публічним інтересом є 

«важливі для значної кількості фізичних і юридичних осіб потреби, які, 

відповідно до законодавчо встановленої компетенції, забезпечуються 

суб'єктами публічної адміністрації. Тобто публічний інтерес є не чим іншим, 

як певною сукупністю приватних інтересів» [435].  

Отже, здійснення права на оскарження виникає у приватної особи 

внаслідок порушення її суб’єктивних публічних чи суб’єктивних приватних 

прав та інтересів. Підставою для оскарження є виникнення адміністративно-

правового спору, сутнісною характеристикою якого є наявність не лише 

спеціального суб’єктного складу, і його предмету – порушення публічного 

інтересу у розумінні 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.  

Безпосередньо реалізація права на адміністративне оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, що впливають на 
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ефективність здійснення суб’єктивних публічних прав приватної особи 

здійснюється, зокрема, відповідно до Закону України «Про звернення 

громадян» [336].  

До складових системи нормативно-правового регулювання реалізації 

права на адміністративне оскарження відноситься і практика Європейського 

суду з прав людини, що відповідає положенням Угода про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами [467] та 

Закону України від 18 березня 2004 р. «Про Загальнодержавну програму 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» 

[325]. 

Застосування результатів практики реалізації європейського 

законодавства, на думку Р.І. Раімова [381], дозволяє вирішити конкретну 

задачу із «правильного застосування законодавства незаперечно становить 

публічний інтерес» (рішення ЄСПЛ у справі «Трегубенко проти України» від 

2 листопада 2004 року) [433]. 

Інституційною складовою адміністративно-правового механізму 

захисту суб’єктивних публічних прав складає система органів державної 

влади та місцевого самоврядування. Саме від ефективності діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування залежить досягнення 

належного рівня забезпечення та сприяння в реалізації фізичними і 

юридичними особами суб’єктивних публічних прав у адміністративно-

правових відносинах; захист публічних інтересів, які в найбільш загальному 

розумінні можна визначити як сукупність приватних інтересів, є окремою 

складовою такого завдання. 

При цьому характеристика сучасного стану функціонування суб’єктів 

владних повноважень свідчить про недостатній рівень правової ефективності  

виконання ними владно-управлінських функцій. Статистичні показники їх 

діяльності дозволяють зробити висновок про необхідність посилення 

значення застосування правових засобів та форм встановлення компетенції 



282 

суб’єктів владних повноважень, що гарантуватиме законність державного 

управління. Здійснення таких заходів є неможливим без усвідомлення 

важливості продовження проведення в Україні адміністративної реформи, 

серед головних напрямків якої залишається забезпечення принципу 

верховенства права у державі. Тільки від правильного розподілу 

компетенційних сфер та належного правового регулювання владної 

діяльності можливий подальший розвиток діалогу між суспільством та 

державою [250, с. 32], збалансування приватних, суспільних та державних 

інтересів. 

До елементів адміністративно-правового механізму захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи відноситься і адміністративно-

процедурний структурний елемент, що розуміється як сукупність 

адміністративних процедур, за допомогою яких відбувається реалізація прав, 

свобод та інтересів невладних суб’єктів адміністративного права. 

Пріоритетною метою застосування процедури адміністративного 

оскарження, як відзначає В.Б. Авер’янов, є відновлення порушених інтересів, 

підвищення ефективності управлінської діяльності, сприяння чіткому 

виконанню функцій і повноважень органами та посадовими особами 

публічної влади [60, с. 238]. 

Л.О. Золотухіна відзначає необхідність виділення в адміністративно-

правовому механізмі захисту публічного інтересу адміністративно-

судочинного елементу [132, с. 312-313]. 

До структури адміністративно-правового механізму О. В. Муза 

відноситься елемент правозастосування, що своїм змістом має встановлення 

особливостей реалізації процедурної діяльності владного суб’єкта [40, с. 341]. 

До складових структури адміністративно-правового забезпечення 

захисту суб’єктивних публічних прав приватної особи відноситься також 

інститут  адміністративно-деліктного провадження, що розуміється як 

правореалізація механізму адміністративної відповідальності, через 

нормативно визначену діяльність уповноважених органів публічної 
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адміністрації. Доцільність виокремлення цієї складової обгрунтовується 

специфікою такої форми адміністративно-правового захисту суб’єктивних 

публічних прав, що проявляється у забезпеченні запобігання 

адміністративним деліктам в сфері управлінських відносин.  

При цьому, вартою уваги є позиція О.Ю. Дрозда [101, с. 236-243; 100, 

с. 13-17], який обгрунтовує на підставі дослідженого досвіду зарубіжних 

країн запровадження ідеї  віднесення повноважень судів із застосування 

заходів адміністративної відповідальності судів до компетенції органів 

виконавчої влади.  

Отже, до складових механізму адміністративно-правового захисту 

суб’єктивних публічних прав прав приватної особи відноситься нормативний 

елемент (що полягає у закріпленні правил поведінки особи); інституційний 

елемент, що дозволяє відокремити систему суб’єктів, уповноважених на 

виконання правозахисних функцій; адміністративно-процедурний, 

адміністративно-процесуальний та адміністративно-деліктний елементи 

визначають форму реалізації адміністративно-захисних правовідносин. 

Залежно від поєднання цих елементів у кожному окремому випадку 

вибудовується конкретна конфігурація адміністративно-правового захисту 

конкретного публічного інтересу. 

Отже, доцільним є зробити такі проміжні висновки. По-перше, 

адміністративно-правовий механізм захисту суб’єктивних публічних прав 

приватної особи є теоретичною конструкцією, «ідеальною моделлю», що 

схематично відображує нормативне підґрунтя, суб’єктний склад та 

формальний порядок здійснення адміністративно-правових заходів у сфері 

превентивної охорони та захисту й відновлення порушених публічних 

інтересів. Комплексність та складність цієї категорії адміністративного права 

відбивається на необхідності конкретизації зазначених структурних 

елементів досліджуваного механізму стосовно певних публічних інтересів, 

що потребують захисту. 
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Отже, основою реалізації права на адміністративне оскарження є 

забезпечення прозорості та відкритості здійснення адміністративних 

процедур суб’єктами публічного управління.  

І відправною точкою пошуків найбільш повних та точних дефініцій 

адміністративної процедури зазвичай слугує розгляд лексичного наповнення 

поняття «процедура». 

Так, етимологія слова «процедура» простежується від латинського 

«procedo», що означає «проходжу, просуваюсь» [415, с. 123; 544]. 

Лексиміологічне значення терміну «процедура» розуміється як «будь-яка 

тривала послідовна справа, порядок, обряд» [87, с. 341], «офіційний порядок 

дій, виконання, обговорення чого-небудь» [267, с. 349]. Такий 

лексиміологічний підхід до розуміння поняття «процедура» дозволяє 

визначити його сутнісні характеристики, що полягають у встановленні 

взаємопов’язаних послідовних дій; векторного спрямовання на досягнення 

певного результату (зокрема, оформлення управлінського акту, 

адміністративного договору, дозволу тощо).  

В межах юридичної науки триваючою є дискусія із визначення 

категорії «адміністративної процедури». Необхідно відзначити ряд наукових 

підходів до встановлення її сутності. Ряд вчених відзначають, що 

адміністративною процедурою є офіційно встановлений порядок виконання 

певної діяльності; відповідно, з юридичної точки зору визначальною 

характеристикою цього порядку дій виступає його регламентованість та 

закріпленість саме правовими нормами (Н.В. Галіцина [70, с. 163], І.О. 

Мороз, [10], О.С. Лагода [208, с. 13], А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко, Р.С. 

Мельник [178, с. 432]. При цьому О.С. Лагода наголошує, що реалізація 

адміністративної процедури спрямовується на забезпечення реалізації 

принципу верховенства права під час розгляду й вирішення індивідуальних 

справ [208, с. 9]. 

Дещо відмінним є підхід до розуміння категорії «адміністративна 

процедура», обґрунтований у наукових розробках А.Ю. Тарасюка [456, с. 
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165-173], що відзначає її як «послідовно здійснювану діяльність щодо 

розв’язання індивідуальних справ». Схожим є підхід, встановлений у 

наукових працях В.П. Тимощука, який наголошує на доцільності розуміння 

адміністративної процедури як «моделі діяльності, що реалізується в межах 

адміністративних правовідносин» [461, с. 111]. 

Більшість вчених-адміністративістів відзначають у якості змістовної 

характеристики адміністративної процедури її нормативну визначеність [17, 

с. 276], нормативну урегульованість [406, с. 4], чи закріпленість нормами 

адміністративно-процесуального права [208, с. 9]. При цьому встановлення 

останньої сутнісної характеристики свідчить про триваючі тенденції 

відокремлення адміністративно-процесуального права як складової 

національної системи права. Так, Т.Є. Мураховська відзначає, що 

передумовами формування адміністративно-процесуального права є 

наявність  повторюваних суспільних відносин, що здатні бути об’єктом 

зовнішнього контролю, тобто відповідне коло відносин є своєрідними, 

широкими, однорідними; відособлений об’єкт правовідносин, що стосується 

інтересів значного кола суб’єктів права, є актуальними в умовах реального 

часу, що зумовлює соціальну потребу комплексного їх регулювання, а отже в 

наявності передумови для розвитку (формування) законодавства; тенденції 

до здійснення процесу систематизації та узагальнення законодавства у 

відповідній сфері [251, с. 15-16]. З врахуванням зазначених 

загальнотеоретичних ознак формування самостійної галузі права Т.О. 

Коломоєць обґрунтовує доцільність підтримання тенденції до відокремлення 

адміністративно-процесуального права як складової національної системи 

права [168, с. 27-34]. 

Триваючі наукові дискусії обумовлені ситуацією нормативної 

невизначеності такої правової категорії. В Україні вже понад двадцять років 

ведеться правотворча діяльність із розробки та прийняття законодавчого акту 

у сфері реалізації адміністративних процедур. Так, у проекті Закону України 

№ 9456 від 28.12.2018 «Про адміністративну процедуру» визначено, що 
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адміністративною процедурою є «визначений законодавством порядок 

здійснення адміністративного провадження» [303]. Подібний підхід 

збережено у проекті Закону України «Про адміністративну процедуру» № 

3475 від 14.05.2020 [304], де відмежовується недоцільність віднесення до 

сфери його застосування до розгляду звернень осіб, «що містять пропозиції, 

поради, рекомендації щодо формування державної, регіональної та місцевої 

політики, а також щодо врегулювання суспільних відносин, удосконалення 

нормативно-правових актів». 

Отже, основними ознаками адміністративної процедури необхідно 

відзначити її спрямованість на врегулювання певної індивідуальної справи, 

сутність якої полягає у досягненні реалізації суб’єктивних публічних прав та 

інтересів.  

Таким чином, відповідно до результатів наукової дискусії, 

правотворчості, спрямованої на забезпечення ефективної моделі здійснення 

адміністративної процедури, необхідно підкреслити, що реалізація права на 

адміністративне оскарження є його складовою і має відповідати загальним 

принципам її впровадження. Реалізація права на адміністративне оскарження 

вимагає звернення до так званих «адміністративних органів» (під якими, 

зокрема, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 2 проекту Закону України «Про 

адміністративну процедуру» № 3475 від 14.05.2020 розуміється «орган 

виконавчої влади, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого 

самоврядування, їхня посадова особа, інший суб’єкт, який відповідно до 

закону уповноважений здійснювати публічно-владні управлінські функції» 

[304]), тобто до центральних органів виконавчої влади та їх територіальних 

управлінь, а також до органів місцевого самоврядування. Відповідно до 

положень Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» 

покладено завдання щодо реалізації державного контролю [367]. Окремі 

функції зі здійснення державного контролю виконують також місцеві 

державні адміністрації [342].  

Фактично розгляд адміністративних скарг відноситься до здійснення 
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внутрішньої державного контролю, що передбачає розгляд адміністративної 

скарги на дії публічної влади публічним інтересам та вимогам законодавства 

органічно нижчою структури (органу публічного управління) вищим за 

ієрархічним становищем органом. 

Важливою складовою системи державного контролю як складової 

адміністративно-правового механізму забезпечення прав і свобод людини є 

реалізація функції громадського контролю. Поняття «громадського 

контролю» є нормативно невизначеним, попри наявну практичну 

затребуваність його правового врегулювання. Необхідним є навести 

положення проекту Закону України «Про громадський контроль» № 2737-1 

від 13.05.2015 року, що був на розгляді у Верховній Раді України VIII 

скликання [315]. Відповідно до положень проекту Закону України № 2737-1 

від 13.05.2015 року [315] визначено, що громадським контролем є «суспільна 

діяльність громадських об’єднань, предметом якої є здійснення нагляду за  

відповідністю діяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб Конституції України, законам 

України, іншим нормативно-правовим актам та за дотриманням ними 

державної дисципліни». Проектом Закону України № 2737-1 від 13.05.2015 

року пропонується запровадження обмеження щодо можливості здійснення 

громадського контролю такими суб’єктами, як : політичні партії; релігійні 

організації; непідприємницькі товариств, що утворюються актами органів 

державної влади, інших державних органів, органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування; асоціації органів 

місцевого самоврядування та їх добровільні об'єднання; саморегулюючі 

організації, організації, які здійснюють професійне самоврядування; 

непідприємницькі товариства, які не є громадськими об'єднаннями [315].  

Л.О. Золотухіна виділяє такі стадії здійснення функції забезпечення 

реалізації адміністративного провадження із захисту публічного інтересу, як: 

1) стадія підготовки, у межах якої збирається інформація про фактичний стан 

діяльності об’єкта контролю, розробляється план проведення контрольних 
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заходів, їх ресурсного забезпечення, визначаються напрями взаємодії між 

суб’єктами контрольної діяльності, проводяться необхідні підготовчі дії 

(готуються документи, направляються запити тощо); 2) аналітична стадія, під 

час якої встановлюється відповідність діяльності об’єкта контролю, що 

піддана контролю, чинному законодавству. У межах цієї стадії порівнюється 

реальний стан речей із правилами, встановленими чинним законодавством; 3) 

стадія прийняття рішення (підготовки акту, висновку тощо) за результатами 

аналітичної діяльності, доведення його до адресата; 4) стадія перевірки 

виконання рішення, під час якої визначається ступінь виконання правових 

вимог, передбачених у рішенні [132, с. 320-321]. 

Чинний порядок розгляду адміністративних скарг встановлюється 

ст. 16 Закону України «Про звернення громадян», при цьому під скаргою 

розуміється право людини звернутися у порядку підлеглості до 

вищестоящого органу чи посадової особи з проханням розглянути на предмет 

правомірності дій чи рішень суб’єктів публічної адміністрації. Крім того, 

встановлюється можливий термін для подання адміністративної скарги, що 

складає один місяць з моменту, коли людина дізналася про рішення у 

визначеній індивідуальній справі [336]. 

Провадження із адміністративного оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності щодо реалізації суб’єктивних публічних прав визначається як 

факультативна стадія відповідної адміністративної процедури – контрольної, 

дозвільної, правовстановлюючої тощо, що, зокрема, визначається у наукових 

розробках В.П. Тимощука [9, с. 121]. Як обґрунтовує Д.В. Лученко, 

провадження з розгляду адміністративних скарг реалізується у сфері 

публічно-управлінської владної діяльності та здійснюється органами та 

посадовими особами виконавчої влади [221, с. 221].  

Отже, з врахуванням віднесення до категорії «приватної особи» не 

лише фізичних осіб, але і юридичних осіб, реалізація останніми права на 

адміністративне оскарження для останніх є неможливою із застосуванням 

положень Закону України «Про звернення громадян». Подолання такої 
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прогалини у забезпеченні реалізації права на адміністративне оскарження 

приватними особами, як фізичними особами, так і юридичними особами, є 

можливим найбільш ефективно із прийняттям Закону України «Про 

адміністративну процедуру». Варто наголосити, що у зазначених вище 

проектах Закону України «Про адміністративну процедуру» (проект Закону 

України № 9456 від 28.12.2018 «Про адміністративну процедуру» [303]; 

проект Закону України № 3475 від 14.05.2020 «Про адміністративну 

процедуру» [304]) міститься окремий розділ, присвячений визначенню 

сутності, стадій здійснення адміністративного оскарження. Зокрема, 

відповідно до ст. 80 проекту Закону України № 3475 від 14.05.2020 «Про 

адміністративну процедуру» визначено, що право на адміністративне 

оскарження відповідно до цього Закону має будь-яка особа, яка вважає, що 

дія або бездіяльність адміністративного органу порушує її права, свободи чи 

законні інтереси, а також у зв’язку з виданням адміністративного акта чи 

його виконанням порушено або може бути порушено її права, свободи чи 

законні інтереси [304]. 

Безумовною прерогативою активізації процесів із запровадження 

дієвого механізму адміністративного оскарження у порівнянні із іншими 

формами захисту суб’єктивних публічних прав (в тому числі і судової 

форми) є його відносна економічність, оперативність та практична 

можливість забезпечення реального виконання оскаржуваного 

управлінського акту [222, с. 285; 300, с. 126-130]. 

Тому пропонуємо звернутися до практичних прикладів 

результативності оскарження в адміністративному порядку стосовно окремих 

суб’єктивних публічних прав. 

Прикладом цього може послугувати оскарження результатів діяльності 

фіскальних органів. У ході реалізації контрольної діяльності органи 

Державної фіскальної служби (далі - ДФС) здійснюють захист публічного 

інтересу у фінансовому забезпеченні діяльності держави, в її економічній 

безпеці. Результатом цієї діяльності є індивідуальний адміністративний акт у 
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виді податкового повідомлення-рішення – письмового повідомлення 

контролюючого органу (рішення) про обов'язок платника податків сплатити 

суму грошового зобов'язання, визначену контролюючим органом у випадках, 

передбачених цим Податковим кодексом України та іншими законодавчими 

актами, контроль за виконанням яких покладено на контролюючі органи, або 

внести відповідні зміни до податкової звітності [290]. У свою чергу, 

можливість оскаржити це рішення являє собою нормативно закріплену 

модель процедурного захисту суб’єктивних публічних прав платників 

податків. 

Адміністративно-процедурні аспекти оскарження платниками податків 

рішень органів ДФС встановлюються положеннями Податкового кодексу 

України [290] та наказу Міністерства фінансів України № 916 від 21 жовтня 

2015 року [330]. Варто відзначити, що рішення та результати діяльності ДФС 

України у відносному порівнянні з іншими суб’єктами публічного 

управління впродовж останніх п’яти років займають домінуюче місце за 

кількістю поданих адміністративних скарг. Так, за офіційною звітною 

документацією Державної фіскальної служби України за 2018 р. платниками 

податків було подано 16042 скарги на 25366 ППР; з них було розглянуто 

15313 скарг на 23 253 ППР на загальну суму 48073, 2 млн грн, з них 19510 

ППР залишено без змін (що складає понад 76%), 3060 (тобто 10,4%) було 

скасовано повністю, 683 скарги скасовано частково [126; 281]. Подібна 

невелика кількість рішень на користь платників податків дозволяє зазначити, 

що, незважаючи на теоретичні переваги досудового оскарження рішень ДФС 

та його удосконалений механізм, все ж таки у нинішніх реаліях 

адміністративно-судовий захист публічного інтересу платників податків 

виглядає більш ефективним. 

З врахуванням вище зазначеного, керуючись інтересами оптимізації 

захисту субєктивних публічних прав приватної особи є доцільним доповнити 

пунктом 11 частину першу статті 2 проєкту Закону України «Про 

адміністративну процедуру» № 3475 від 14.05.2020 таким положенням, як: 
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«Суб’єктивне публічне право приватної особи – це нормативно 

закріплених та гарантованих державою міри та можливості поведінки 

(діяльності) особи, спрямованих на забезпечення ефективності 

впровадження принципів здійснення публічного управління на засадах 

прозорості та відкритості розробки та прийняття адміністративних 

актів та інших процедурних рішень чи дій». 

До моменту прийняття проєкту Закону України «Про адміністративну 

процедуру» з метою забезпечення належності захисту суб’єктивних 

публічних прав приватної особи у адміністративному порядку є необхідним 

викласти частину першу статті 1 Закону України «Про звернення громадян» 

у такій редакції: 

«Громадяни України мають право звернутися до органів державної 

влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, 

посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, 

скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою 

або клопотанням щодо реалізації власних суб’єктивних приватних та 

суб’єктивних публічних прав, публічних та приватних  законних інтересів та 

скаргою про їх порушення». 

 

 

4.2 Захист суб’єктивних публічних прав приватної особи в порядку 

адміністративного судочинства 

 

 

Активізація євроінтеграційних процесів в Україні обґрунтовує 

доцільність створення системи ефективних засобів захисту прав та свобод 

людини, де особливе місце займає система адміністративної юстиції. Право 

на доступ до правосуддя та справедливий судовий розгляд є однією з 

основних ознак правової держави. Історія розвитку системи адміністративної 
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юстиції для країн Східної та Центральної Європи має відносно не тривалий 

характер. Лише починаючи із 30-40 роках ХІХ ст.. в окремих країнах 

Центральної Європи з’являються перші державно-владні інституції – суди 

адміністративної юстиції [83, с. 107]. На початку XIX cт. система органів 

адміністративної юстиції була новим публічно-правовим явищем, 

запровадження якого вирішувало ряд стратегічних задач із розбудови 

правової держави,  зокрема, щодо створення механізму гарантування прав і 

свобод громадян від неправомірних дій органів державної влади та місцевого 

самоврядування з урахуванням культурних, соціальних, національних 

політичних умов та суспільно-правових традицій.  

Варто підкреслити, що питання дослідження історії становлення 

адміністративної юстиції присвячено окремі наукові розробки представників 

як науки адміністративного права (В.Б. Авер’янова, Ю.П. Битяка, І.С. 

Гриценка, А.Т. Комзюка, М.М. Коркунова, Р.О. Куйбіди, О.П. Рябченко, 

Ю.М. Старилова, Ю.А. Тихомирова, М.М. Тищенко та ін.), так і вчених 

теоретиків (О.Ф. Андрійко, О.Н. Ярмиш та ін.). Однак в дослідженнях 

представників адміністративної науки відсутнім є комплексне дослідження 

особливостей розвитку адміністративної юстиції як гарантії захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи. 

Запровадження ідеї адміністративної юстиції було б неможливим без 

належного політико-правового наукового базису, у вигляді філософських 

трактатів М.Д. Загряцкова [120, с. 81-98], Н.М. Коркунова [195], М.М. 

Палібіна [273] та інших вчених. Вже тоді відбулося, як зазначає І.С. 

Гриценко,  науково-теоретичне закріплення доцільності визначення системи 

органів адміністративно юстиції як головної гарантії забезпечення захисту 

приватної особи у публічно-управлінській сфері [83, с. 107].  

Однак необхідно підкреслити, що розвиток української державності на 

територіях, де панувала влада Російської імперії, був спрямований на 

запровадження «поліцейської» держави [455], а відтак держави, де 
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нівелюються права та свободи людини у її взаємовідносинах із 

управлінським апаратом.  

В таких умовах складно вести мову про формування засад 

функціонування системи гарантій забезпечення прав і свобод людини у 

публічно-управлінській сфері. При цьому варто відзначити, що певні спроби 

функціонування певної системи стримувань державно-політичного 

бюрократичного свавілля все ж є характерними для розвитку України різних 

часів. Особливої уваги потребує прагнення розбудовати вільну українську 

козацьку державу, де за часів Богдана Хмельницького вдалося запровадити 

такий «прототип»  системи адміністративної юстиції, як система судів часів 

Гетьманщини. 

До визначальних подій історії розвитку української системи права 

стало прийняття першої  Конституції України у 1710 році, Конституції 

гетьмана Пилипа Орлика, положеннями якої було визначено засади 

забезпечення реалізації захисту суб’єктивних прав особи від свавілля 

козацької старшини [187, с. 8-30]. 

Наступним актом, який необхідно відзначити в аспекті дослідження 

історії становлення системи адміністративної юстиції, є перший своєрідний 

вітчизняний український кодекс -  «Права, за якими судиться малоросійський 

народ» 1743 року. Положеннями зазначеного акту було врегульовано ряд 

суто публічно-правових питань організації управління суспільством та 

відповідних взаємовідносин людини та держави. Зокрема, «Права, за якими 

судиться малоросійський народ» 1743 року урегульовували питання 

проходження державної військової служби, процедури добору на посади 

органів публічної влади, організації судоустрою, здійснення права на місцеве 

самоврядування, розпорядження публічним майном та публічними 

ресурсами. Звичайно, робити висновок про визначення процедури 

врегулювання публічно-правових спорів відповідно до положень «Права, за 

якими судиться малоросійський народ» 1743 року не уявляється можливим, 

однак певні засади вже тоді були означені. Зокрема, «Права, за якими 
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судиться малоросійський народ» 1743 року визначили процедуру реалізації 

права особи на звернення до суду, порядок і зміст розв’язання загального 

(публічного) змісту, принципи судочинства, врегульовував правосуб’єктність 

учасників судочинства [97, с. 103-110; 297]. Судова система Гетьманщини, 

маючи чотирьохрівневу структуру, передбачала функціонування 

спеціалізованих судів (такими судами були вищі суди Гетьманщини з 

військових і політичних справ, духовні, домініальні, цехові, купецькі, 

ярмаркові та митні суди) [297, с. 298-305]. 

Як відзначає І.С. Гриценко, створення спеціалізованих судів у період 

Гетьманщини стало прогресивним результатом трансформації звичаєвого 

козацького права [83, с. 110-111].  

Наступним періодом історії розвитку вітчизняної системи 

адміністративної юстиції стали події революції 1905 року, проголошення 

Маніфесту про дарування населенню громадянської свободи на засадах 

справжньої недоторканності особи, свободи совісті, слова, зібрань та спілок 

[470], що означало визнання за приватними особами суб’єктивних публічних 

прав, а отже і необхідність створення спеціального механізму реалізації та 

захисту останніх. Необхідність проведення реформ у Російській імперії було 

проголошено із прийняттям 23 квітня 1906 р. нових «Основних законів 

Російської імперії», однак необхідно відзначити декларативність процесів 

реалізації їх положень [83, с. 112]. 

Підтримано ідею створення системи адміністративної юстиції у 

діяльності Тимчасового уряду. Так, згідно із Положенням від 30 травня 1917 

р. [468] було визначено, що здійснення розгляду публічно-правових спорів 

має здійснюватися відповідними адміністративними судами, що і було 

відображено у проекті Закону про адміністративні суди 1917 року [468]. Було 

запропоновано до утворення системи адміністративних судів виконання 

функції врегулювання публічно-правових спорів покласти на урядовий сенат 

як вищого адміністративного суду, та  запровадження в судових округах 

посадових осіб адміністративних суддів, таким чином утворюючи окружні 
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структурні ланки системи адміністративної юстиції  [484, с. 6]. Отже, історія 

розвитку національної судової системи визначила тенденцію до створення 

адміністративних судів як повноцінних судових органів, метою 

функціонування яких є врегулювання спорів у сфері управління, замість 

діючих тоді губернських присутствій щодо селянських, земських, міських 

справ, військової повинності, промислового податку, фабричних справ. 

Однак, на жаль, суспільно-політичні реалії революційного періоду розвитку 

України початку ХХ ст. не дозволили реалізувати ідею створення 

спеціалізованої системи гарантій забезпечення захисту суб’єктивних 

публічних прав приватної особи [442, с. 10]. 

Ідея створення адміністративної юстиції певною мірою була 

підтримана під час функціонування уряду Української народної республіки 

доби Директорії 1920 р.. Проектом Основного Державного Закону 

Української Народної Республіки доби Директорії (1920 р.) було передбачено 

створення в межах національної судової системи України спеціалізованого 

Вищого Адміністративного Суду. До компетенції Вищого Адміністративного 

Суду відповідно до зазначеного проекту було віднесено врегулювання 

публічно-правових спорів (тобто спорів між адміністративними органами та 

органами самоуправління) з дотриманням відповідної судової процедури 

задля забезпечення реалізації принципу законності розпоряджень суб’єктів 

владних повноважень [418, c. 114–116]. 

Отже, необхідно відзначити, що впродовж ХІХ− початку ХХ ст.ст. в 

Російській імперії формування системи адміністративної юстиції відбувалося 

переважно на декларативних засадах, що не дозволяло належним чином 

реалізувати державницьку задачу захисту суб’єктивних публічних прав 

приватних осіб [35, c. 325–326]. Варто відзначити, що необхідність 

забезпечення реалізації та захисту суб’єктивних публічних прав приватної 

особи є так званим своєрідним «каталізатором» для становлення та розвиток 

інституту адміністративної юстиції як на теренах нашої країни, так і на 

теренах країн Європи.  
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Як відзначає М.І. Лазаревський завданням адміністративної юстиції є 

не лише захист суб’єктивних публічних прав приватних осіб, а також у 

реалізації задачі виправлення «помилок»,  що допускаються органами 

виконавчої влади під час проголошення відповідних «неправильних» 

адміністративних актів [73]. 

Радянський період розвитку України не сприяв становленню системи 

адміністративної юстиції. Певні зрушення відбувалися у 60-тих минулого 

століття. В цілому діяльність адміністративних органів не підлягала 

судовому контролю. Оскарженню підлягала ряд адміністративних справ, 

зокрема, з питань проведення виборів щодо виправлення у списках виборців 

щодо виборів до Рад народних депутатів, справи про недоїмки і штрафи, 

справи по скаргах на дії нотаріусів і органів, які виконували нотаріальні дії, а 

також по скаргах на помилки у записах у книгах актів цивільного стану [545, 

с. 52].  

З проголошенням у 1991 році незалежності України відбулося 

переосмислення всієї системи здійснення державно-управлінської функції в 

цілому, і зокрема, у частині забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина. Вирішальне значення для розвитку системи адміністративної 

юстиції стало прийняття таких актів, як Декларація про державний 

суверенітет України [91] та Акт проголошення незалежності України [24]. 

Проголошення таких актів стало підтвердженням реалізації намірів 

Українського народу та окремих його членів у реалізації такого 

суб’єктивного публічного права як права на самовизначення.  

Визначальні засади реформування національної судової системи за 

часів незалежності України було визначено у Концепції судово-правової 

реформи  від 28 квітня 1992 року [340]. При цьому основною метою 

здійснення судово-правової реформи в Україні було визначено реорганізацію 

судової системи, реформування наявного процесуального законодавства, 

вдосконалення форм судочинства. Зазначеною Концепцію на разі утворення 

адміністративної юстиції як самостійної складової судової гілки не було 
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передбачено. Відповідно містилося положення про віднесення до юрисдикції 

загальних судів повноваження із розгляду та вирішення цивільних, 

кримінальних і адміністративних справ. До системи загальних судів 

відповідно до Концепції судово-правової реформи  від 28 квітня 1992 року 

[340] було віднесено районні (міські), міжрайонні (окружні), обласні суди та 

Верховний Суд України. 

Прийняття Конституції України у 1996 році [188] стало вирішальним 

етапом формування національної системи адміністративної юстиції. Згідно зі 

ст. 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді 

рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, посадових і службових осіб, які зобов’язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України [188]. 

Утвердження й забезпечення прав і свобод людини і громадянина 

задекларовано головним обов’язком Української держави; саме права і 

свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість державної 

діяльності. О.Ф. Андрійко не випадково називає захист прав людини 

«основним чинником еволюції адміністративного права» [29, с. 13], адже 

саме в забезпеченні непорушності прав і свобод людини і громадянина у 

відносинах з органами виконавчої влади полягає суспільне призначення 

адміністративного права. 

З прийняттям 7 лютого 2002 р. Закону України «Про судоустрій 

України» [366] та КАС України від 6 липня 2005 р. [160] визначив 

пріоритетність створення системи адміністративних судів. Отже, доцільним 

зробити висновок, що впродовж декількох десятиліть розвиток 

адміністративної юстиції є характерним для національної правової системи. 

Українська національна правова система має характерні особливості 

прагнення до створення умов для здійснення управлінської функції держави 

на засадах прозорості, відкритості прийняття адміністративних актів, 

гарантування суб’єктивних публічних прав приватної особи. На формування 



298 

української правової системи вплинуло як особливості національного 

історико-правового розвитку, так і європейська правова традиція, зокрема, 

таких держав, як Австро-Угорщина, Франція та ін..  

Національна судова система, і зокрема, її складова – система 

адміністративних судів передбачає реалізацію механізмів захисту не лише 

основних прав і свобод людини і громадянина, але і суб’єктивних публічних 

прав (прав, гарантованих визначенням у «поточному» законодавстві 

обов’язків їх забезпечувати у суб’єктів публічно-владної діяльності [185, с. 

161-162]). 

Створення такого механізму захисту суб’єктивних публічних прав у 

системі адміністративного судочинства, як зазначають О.В. Константий, А.О. 

Селіванов пов’язується із недосконалістю реалізації механізму 

конституційної скарги, тобто створення можливості для приватної особи 

звернення до Конституційного Суду для захисту своїх конституційних прав і 

свобод [185, с. 161-162; 408, с. 10-23].  

Нормами адміністративного законодавства здійснюється правове 

регулювання значного кола державно-управлінських відносин, виникнення, 

зміна та припинення яких пов’язується із реалізацією публічно-владної 

функції держави. З врахуванням виробленого у попередньому розділу 

авторського підходу до розуміння категорії суб’єктивних публічних прав як 

визначених нормами чинного законодавства прав приватної особи, реалізація 

яких пов’язується із публічно-управлінською функцією держави, 

забезпечення належності дотримання яких вимагає  створення спеціальної 

системи гарантій судового та позасудового характеру необхідно здійснити 

характеристику їх захисту у порядку адміністративного судочинства.  

Як зазначає О.В. Константий предметом захисту у порядку 

адміністративного судочинства України виступають суб’єктивні публічні 

права приватної особи, що визначені чинним законодавством, в тому числі і 

міжнародними актами, ратифікованими Верховною Радою України [185, с. 

161-162]. 
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Важливо підкреслити, що КАС України є тим унікальним 

національним механізмом реалізації положень Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод права особи на ефективний судовий 

захист від порушень з боку офіційних осіб [181, с. 174, 206]. Відповідно до 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод права особи 

визначено необхідність створення національних систем гарантування 

реалізації права кожного на справедливий судовий розгляд при визначенні 

державою (апаратом влади) його громадянських прав і обов’язків, в 

адміністративному судочинстві в Україні підлягають захисту насамперед такі 

гарантовані цим міжнародноправовим актом основні свободи людини: на 

свободу думки, совісті та релігії (ст. 9-1); на вільне виявлення поглядів, 

одержувати і поширювати інформацію та ідеї без втручання держави (ст. 10-

1); на свободу мирних зборів і свободу асоціацій з іншими (ст. 11-1).  

Ю.П. Битяк відносить до системи суб’єктивних публічних прав 

приватної особи і сукупність політичних прав, що в сучасній 

адміністративно-правовій доктрині відноситься і реалізація права на участь 

громадян у державно-політичних процесах, формуванні органів державної 

влади та місцевого самоврядування, вирішенні суспільно-значимих 

публічних справ, тобто як суб’єктів якраз публічно-правових відносин, а 

отже і вимагається створення гарантій захисту виборчих прав [12, с. 60-63].  

В такому аспекті реалізація суб’єктивних публічних прав відноситься 

до прав громадянина України і визначені положеннями Конституції України 

до групи політичних прав і свобод громадян України належать: 1) право на 

об’єднання в політичні партії та громадські організації (ст. 36); 2) право на 

громадянство (статті 4, 25, 26); 3) свобода слова, думки, поглядів та 

переконань (ст. 34); 4) свобода збирання, зберігання, використання і 

поширення інформації (ст. 34); 5) свобода мітингів, зборів, походів і 

демонстрацій (ст. 39); 5) право обирати і бути обраним (ст. 38); 7) право 

брати участь в управлінні державними справами, приймати рішення шляхом 

голосування на всеукраїнському і місцевому референдумах (ст. 38); 8) право 
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направляти індивідуальні та колективні письмові звернення або особисто 

звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових і службових осіб, отримувати на них обґрунтовану відповідь у 

встановлений законом строк (ст. 40); 9) право на відшкодування шкоди, 

завданої незаконними рішеннями, діями та бездіяльністю органів державної 

влади, місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами (ст. 

32, 62); 10) право на оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єктів 

владних повноважень (ст. 55) [188].  

При цьому до предметної юрисдикції адміністративних судів 

відноситься розгляд спорів, що виникають у зв’язку із :   оскарженням рішень 

суб’єктів владних повноважень (нормативно-правових актів чи 

індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду 

таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження; 

приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення 

з публічної служби; між суб’єктами владних повноважень з приводу 

реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих 

повноважень; приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи 

визнання нечинними адміністративних договорів; зверненням суб’єкта 

владних повноважень у випадках, коли право звернення до суду для 

вирішення публічно-правового спору надано такому суб’єкту законом; 

правовідносинами, пов’язаними з виборчим процесом чи процесом 

референдуму;  із приводу обігу публічної інформації щодо оскарження його 

рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної інформації; 

приводу вилучення або примусового відчуження майна для суспільних 

потреб чи з мотивів суспільної необхідності; оскарження рішень 

атестаційних, конкурсних, медико-соціальних експертних комісій та інших 

подібних органів, рішення яких є обов’язковими для органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, інших осіб; формування складу 

державних органів, органів місцевого самоврядування, обрання, 

призначення, звільнення їх посадових осіб;  оскарження рішень, дій або 
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бездіяльності замовника у правовідносинах, що виникли на підставі Закону 

України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для 

гарантованого забезпечення потреб оборони", за винятком спорів, пов’язаних 

із укладенням договору з переможцем переговорної процедури закупівлі, а 

також зміною, розірванням і виконанням договорів про закупівлю; 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів охорони державного 

кордону у справах про правопорушення, передбачені Законом України "Про 

відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських 

перевезень";  оскарження рішень Національної комісії з реабілітації у 

правовідносинах, що виникли на підставі Закону України "Про реабілітацію 

жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років"; 

приводу проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного 

партнерства; оголошенням, проведенням та/або визначенням результатів 

конкурсу з визначення приватного партнера та концесійного конкурсу [160]. 

Варто навести зміст наукового підходу А.В. Ільїна до визначення 

системи суб’єктивних публічних прав, до яких вчений через необхідність 

забезпечення їх реалізації за рахунок коштів державного та місцевих 

бюджетів відносить і культурні та соціальні права [138, с. 142, 156]. До 

системи публічних прав громадян (зокрема, жителів окремої територіальної 

громади) О.В. Константий відносить і «право жителів села чи добровільного 

об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – 

самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і 

законів України (ст. 140 Основного Закону) (право на місцеве 

самоврядування) [185, с. 165], що вченим обґрунтовується їх політичним 

характером, що визначає їх публічно-правову приналежність до сфери 

адміністративних правовідносин. В такому аспекті захисту у порядку 

адміністративного судочинства відносяться такі суб’єктивні публічні права 

приватної особи як право брати участь у місцевому самоврядуванні; вільно 

обирати і бути обраними до органів місцевого самоврядування; бути 

ініціаторами місцевого референдуму та брати участь у його проведенні; на 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1356-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1356-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2920-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-12
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індивідуальні та колективні звернення до органів місцевого самоврядування 

та їх посадових осіб;  на рівний доступ служби в органах місцевого 

самоврядування;  на одержання повної і достовірної інформації про 

діяльність органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб тощо [294, 

с. 105–114].  

Питання з’ясування природи суб’єктивних прав приватної особи (чи є 

вони адміністративними, чи муніципальними) у публічно-правових 

відносинах має не лише теоретичне, а й практичне значення (з точки зору 

забезпечення оперативності їх судового захисту). В межах реалізації 

визначених принципів адміністративного судочинства позови, предметом 

яких є суб’єктивні публічні права приватної особи, мають розглядатися із 

врахуванням засад територіальної юрисдикції.  

Необхідно відзначити, що з внесенням змін до КАС України, що 

відбулося внаслідок прийняття Закону України від 03.10.2017 № 2147-VІІІ 

«Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 

Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 

судочинства та інших законодавчих актів» [309], було переглянуто зміст 

предметної та територіальної юрисдикції місцевих загальних судів. Так, 

відбулося внесення змін до визначення змісту територіальної юрисдикції 

місцевих загальних судів (ч. 1 ст. 25 КАС України), що передбачає 

застосування вимоги до визначення окружного адміністративного суду за 

місцем проживання позивача чи за місцем державної реєстрації відповідача. 

Крім того було виключено положення щодо встановлення спеціальної 

територіальної підсудності окружних адміністративних судів м. Києва у разі 

розгляду адміністративних справ з приводу оскарження нормативно-

правових актів Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого 

центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи 

іншого суб'єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на 

всю територію України, крім випадків, передбачених цим 

Кодексом, адміністративні справи з приводу оскарження рішень 
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Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про 

порушення законодавства у сфері державних закупівель та рішень у сфері 

державної допомоги суб'єктам господарювання, адміністративні справи за 

позовом Антимонопольного комітету України у сфері державної допомоги 

суб'єктам господарювання, адміністративні справи, відповідачем у яких є 

закордонне дипломатичне чи консульське представництво України, його 

посадова чи службова особа, а також адміністративні справи про анулювання 

реєстраційного свідоцтва політичної партії, про заборону (примусовий 

розпуск, ліквідацію) політичної партії  [160]. 

Таким чином, доцільним є зробити проміжний висновок про 

законодавче визначення механізму судового контролю за діями та 

результатами дій органів публічної адміністрації у порядку 

адміністративного судочинства. У порядку адміністративного судочинства 

забезпечується захист суб’єктивних публічних прав приватної особи, до яких 

віднесено право обирати та бути обраним, право соціального та пенсійного 

забезпечення, право на доступ до публічної інформації, право участі у 

прийнятті управлінських рішень, право оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, право на 

об’єднання у територіальні громади, і похідні від цього права на реалізацію 

права на задоволення загального публічного інтересу, в тому числі і з питань 

формування місцевого бюджету, захисту довкілля регіону тощо. 

Отже, функціонування адміністративного суду спрямовано на 

забезпечення захисту суб’єктивних публічних прав фізичних та юридичних 

осіб від зловживань з боку влади, виходячи із завдань правової держави, 

виконує адміністративний суд, реалізуючи функцію судового контролю за 

діяльністю виконавчої влади [11, с. 333]  .  

Свого часу М. Штайнкюлер наголосив, що держава повинна і 

покликана активно захищати права людини: «Така точка зору набуває в 

нинішні часи, за яких ринки опановуються приватними монополіями та 

олігополіями, все більшої актуальності. Як правило, той, хто має владу – чи 
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завдяки приналежності до панівної більшості, чи з огляду на те, що йому 

вдається реалізувати свої інтереси всупереч інтересам більшості (наприклад, 

завдяки фізичній або економічній перевазі), – не потребує прав людини. 

Тому права людини переважно діють на захист та на користь меншості та/або 

слабких. Вони спрямовуються проти тих сил, які внаслідок їх правового 

та/або фактичного владного становища спроможні визначати умови життя 

окремої особи – також проти її бажання» [535, с. 34]. 

Реалізація суб’єктивних публічних прав приватної особи, забезпечення 

їх захисту у порядку адміністративного судочинства вимагає, як правило, 

оперативного реагування з боку органів судового контролю. З метою 

забезпечення оперативного врегулювання адміністративних справ, де 

предметом оскарження виступає захист суб’єктивних публічних прав 

приватної особи, чинним адміністративно-судочинним законодавством 

встановлюються спеціальні строки не лише розгляду таких спорів, а і 

спеціальні строки позовної давності. Наприклад, відповідно до ч. 11 ст. 273 

КАС України визначено, що справи щодо оскарження рішень, дій або 

бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій 

мають бути вирішено судом у дводенний строк після надходження позовної 

заяви. Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли до дня 

голосування, вирішуються судом у дводенний строк, але не пізніше ніж за дві 

години до початку голосування. Адміністративні справи за позовними 

заявами, що надійшли у день голосування, вирішуються судом до закінчення 

голосування. Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли у 

день голосування, але після закінчення голосування, вирішуються судом у 

дводенний строк після надходження позовної заяви [160].  

Іншим спеціальним строком врегулювання адміністративного спору, де 

предметом оскарження виступає суб’єктивне публічне право є спеціальний 

строк, що встановлюється для розгляду справи про надання дозволу на 

проведення мітингів, мирних зібрань тощо. Так, згідно із ч. 1 ст. 280 КАС 

України визначено, що органи виконавчої влади, органи місцевого 
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самоврядування негайно після одержання повідомлення про проведення 

зборів, мітингів, походів, демонстрацій тощо мають право звернутися до 

окружного адміністративного суду за своїм місцезнаходженням із позовною 

заявою про заборону таких заходів чи про встановлення іншого обмеження 

права на свободу мирних зібрань (щодо місця чи часу їх проведення тощо).  

При цьому згідно із ч. 5 ст. 280 КАС України визначено, що такі позовні 

заяви мають бути вирішені у дводенний термін після відкриття провадження 

у справі, а в разі відкриття провадження менш як за два дні до проведення 

відповідних заходів - невідкладно. Чинним адміністративно-судочинним 

законодавством України прямо передбачені підстави, коли допускається з 

боку суду залишити без розгляду позовну заяву про обмеження права на 

проведення мирного зібрання чи мітингу. Таким обмеженням є подання такої 

позовної заяви менш, ніж за 24 години до проведення заходу (ч. 4 ст. 280 

КАС України). 

Натомість необхідно відзначити, що питання законодавчого 

врегулювання проведення мітингів, мирних зібрань в Україні і досі є 

невирішеним. Відповідно до рішення Конституційного суду України від 19 

квітня 2001 року №4-рп/2001 було визначено, що громадяни мають 

сповістити органи влади про проведення заходів заздалегідь, тобто в 

прийнятні строки, що передують даті їх проведення. Ці строки не повинні 

обмежувати передбачене ст. 39 Конституції України право громадян, а мають 

служити його гарантією й водночас надавати можливість відповідним 

органам виконавчої влади чи органам місцевого самоврядування вжити 

заходів щодо безперешкодного проведення громадянами зборів, мітингів, 

походів і демонстрацій, забезпечення громадського порядку, прав і свобод 

інших людей [394].  

Відповідно до результатів судової практики встановлено, що 

обмеження реалізації суб’єктивних публічних прав приватних осіб є 

допустимим лише в інтересах дотримання вимог національної безпеки та 

громадського порядку в разі, якщо визнає, що проведення зборів, мітингів, 
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походів, демонстрацій чи інших зібрань може створити реальну небезпеку 

заворушень чи злочинів, загрозу здоров'ю населення або правам і свободам 

інших людей, що встановлено в рішенні від 01.12.2004 року №18-рп/2004 у 

справі № 1-10/2004 Конституційного Суду України. Зокрема, у пункті 1 

резолютивної частини зазначеного рішення в частині розуміння визначення 

права та інтересу зазначив, що поняття «охоронюваний законом інтерес», що 

вживається в частині першій статті 4 Цивільного процесуального кодексу 

України та інших законах України у логічно-смисловому зв'язку з поняттям 

«права», треба розуміти як прагнення до користування конкретним 

матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений - загальним 

змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві 

простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та 

інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і 

колективних потреб, які не суперечать Конституції України і законам 

України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності 

та іншим загально правовим засадам. Нормами міжнародного публічного 

права та практикою Європейського суду з прав людини, що є джерелом 

національного права України, - визначено зобов'язання держави не тільки 

забезпечити ефективне використання громадянами та іншими особами права 

на мирні зібрання, а й вжити заходи щодо захисту і безпеки всіх осіб, які 

реалізують своє право на такі мирні зібрання. Виконавчі комітети місцевих 

рад народних депутатів, місцеві державні адміністрації здійснюють 

повноваження щодо організації та контролю за забезпеченням охорони 

громадської безпеки, громадського порядку під час проведення мирних 

зібрань, а органи міліції - безпосередньо забезпечують громадський порядок, 

безпеку дорожнього руху, безпеку громадян тощо на таких заходах.  

Закон України «Про національну безпеку України» використовує різні 

терміни для позначення процесу правового регулювання суспільних відносин 

у сфері державної безпеки та оборони. Так, у ст. 2 «Правова основа 

державної політики у сферах національної безпеки і оборони» цього Закону 
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законодавець використовує термін «правова основа державної політики у 

сферах національної безпеки і оборони» та у ст. 6 та ст. 13 термін – 

«законодавче врегулювання» [344].  

Як зазначає В.А. Ліпкан нормативно-правове забезпечення інтересів 

національної безпеки складають формування та підтримка його нормативно-

правової бази як юридичного засобу досягнення реальної упорядкованості 

системи національної безпеки. Нормативна база є організаційно-

функціональною системою законодавчих та підзаконних нормативно-

правових актів у сфері національної безпеки, закріплений належним чином і 

такий, що відповідає її цільовому призначенню. При цьому правові норми 

забезпечують моделювання як самої системи національної безпеки, так і її 

підсистем, нормування та формалізацію їх функціональних, організаційних 

та інформаційних структур, а також самі виконують інформаційну функцію.  

Вихідною, управляючою, правовою інформацією для функціонування 

системи національної безпеки, вважає В.А. Ліпкан, є Конституція України, а 

також закони та підзаконні нормативні акти, що визначають функції та 

завдання державних і недержавних суб'єктів сил забезпечення національної 

безпеки як в цілому, так і по конкретних напрямах їх діяльності, підсистемах 

і рівнях управління. Вченим зазначається, що нормативно-правове 

забезпечення становить собою складний і багатошаровий процес, отже 

постає необхідність у виокремленні певних його завдань, до яких належать: 

забезпечення точного розподілу функцій між суб'єктами системи 

забезпечення національної безпеки, їхніх прав і обов'язків, налагодження 

системи взаємодії; розподіл функцій щодо збирання, оброблення інформації 

та надсилання результатів аналізу на відповідні управлінські рівні системи 

забезпечення національної безпеки [192; 218]. 

Порушення громадського порядку може виявлятися у : 

- перешкоджанні вільному доступу громадян та працівників до органу 

місцевого самоврядування, поруч з яким планується проводити заходи; 
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- порушенні нормального руху транспортних засобів на ділянках доріг, 

наближених до місця проведення заходу; 

- можливості виникнення конфліктних ситуацій враховуючи збіг місця 

та часу проведення мирних зібрань; 

- ймовірності виникнення порушень прав і свобод інших людей у 

зв'язку з відсутністю у органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування можливості забезпечити громадський порядок під час 

проведення мирного заходу враховуючи  заплановану кількість учасників. 

Саме наявність обставин, що свідчать про визначення підстав для 

створення загрози інтересам національної безпеки та/або ймовірності 

порушення громадського порядку стало підставою для відмови у задоволенні 

позовної заяви Виконавчого комітету Бердичівської міської ради 

Житомирської області щодо перенесення проведення мирної інформаційної 

акції  з дня святкування дня м. Бердичева на інший наступний неробочий 

вихідний день [438]. 

Таким чином, застосування заходів судового контролю, зміст яких 

полягає в обмеженні реалізації суб’єктивних публічних прав приватної особи 

допускається лише з підстав наявності чи ймовірності виникнення ситуації,  

що створює загрозу інтересам національної безпеки чи сприяє формуванню 

ситуації, що характеризується порушення громадського порядку. 

Варто відзначити, що такий підхід до застосування обмежень у 

реалізації суб’єктивних публічних прав приватної особи відповідає існуючій 

практиці застосування законодавства країн Європейського Союзу. Необхідно 

підкреслити, що права та свободи людини можуть бути умовно поділені на 

групу абсолютних прав -  тих, що за жодних обставин не можуть бути 

обмежені, та групу кваліфікованих прав – прав та свобод, обмеження яких 

допускається за наявності певних обставин. Виходячи із наведеної 

класифікації до абсолютних прав відносяться такі, як право на вибір 

віросповідання, свобода від катувань тощо; до переліку кваліфікованих 

включено право на захист власності, на повагу до сімейного і приватного 
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життя, житла й листування, на свободу самовираження тощо. До 

кваліфікованих прав по суті відносяться суб’єктивні публічні права 

приватної особи. Необхідно підкреслити, що в чинному національному та 

міжнародному законодавстві має бути відображено перелік підстав, наявність 

яких дозволяє застосувати з боку суб’єкта владних повноважень обмеження 

щодо їх реалізації. Так, Європейська конвенція з прав людини вбачає 

підґрунтя для порушення права на повагу до сімейного і приватного життя, 

житла й листування в разі його конфлікту з такими публічними інтересами, 

як національна чи громадська безпека, захист здоров’я чи моралі, запобігання 

заворушенням чи злочинам, економічний добробут країни (ст. 8 зазначеної 

Конвенції; для порушення права на свободу думки, совісті чи релігії такими 

підставами виступають громадська безпека та захист громадського порядку, 

захист здоров’я чи моралі, захист прав і свобод інших осіб (ст. 9) [382, с. 153]. 

Для обмеження права на захист власності Протокол 1 зазначеної Конвенції у 

ст. 1 прямо передбачає підставу «інтереси суспільства» (в офіційному 

перекладі українською; мовою оригіналу – «public interest») та оговорює 

обов’язкову наявність спеціальних умов цього обмеження – відповідність 

закону і загальним принципам міжнародного права [371].  

В цілому захист суб’єктивних публічних прав приватної особи є 

центральним завданням адміністративної юстиції, що визначає її правову 

природу, адже функція судового контролю за діяльністю органів державної 

влади та місцевого самоврядування здійснюється саме шляхом 

функціонування системи адміністративних судів, що сприяє відновленню не 

лише порушених прав та інтересів приватних осіб, а і захисту порушених 

публічних інтересів [197, с. 140]. 

Обмеження реалізації права на доступ до публічної інформації вимагає 

встановлення підстав, що створює загрозу інтересам національної безпеки, 

порушенням громадського порядку, порушення приватної свободи учасників 

суспільних правовідносин. 
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При цьому слід оговорити, що призначення адміністративної юстиції 

має полягати у здійсненні виключно правового контролю, а не контролю за 

доцільністю управлінської діяльності. У цьому полягає особливість судового 

адміністративно-правового захисту, бо саме суди найбільше відповідають 

вимогам незалежності та неупередженості, що ставляться перед 

правозахисними органами. Саме таким чином визначаються межі судового 

втручання у здійснення дискреційних повноважень органами публічного 

управління. 

Таким чином, припинення чинності нормативно-правових актів (або 

визнання нечинними їх окремих положень, що порушують публічні 

інтереси), виданих органами публічної адміністрації, є окремою діяльнісною 

формою захисту суб’єктивних публічних прав у порядку адміністративного 

судочинства. Причому в деяких випадках публічність інтересу, порушеного 

оскаржуваним актом, доводиться масштабністю кількості адміністративних 

позовів щодо дій та рішень органів виконавчої влади, ухвалених на підставі 

оскаржуваного акта.  

Розгляд та вирішення адміністративних справ, де предметом 

оскарження виступають суб’єктивні публічні права приватної особи, 

відбувається із врахуванням як загальних правил реалізації провадження у 

спорі, так і з врахуванням певних особливостей, що дозволяє досягти 

врегулювання правового конфлікту на засадах оперативності та 

диспозитивності. Необхідно підкреслити, що основним законодавчим актом, 

що відзначає порядок врегулювання спорів щодо захисту суб’єктивних 

публічних прав приватної особи є КАС України. При цьому безпосередньо 

особливості врегулювання такої категорії спорів встановлено лише для 

окремих різновидів справ, де предметом оскарження виступають суб’єктивні 

публічні права приватної особи. Так, процесуальні особливості врегулювання 

адміністративних спорів у досліджуваній сфері встановлюються для розгляду 

та вирішення таких справ: 
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1) щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих 

комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій (ст. 273 КАС України); 

2) щодо уточнення списку виборців (ст. 274 КАС України); 

3) щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової 

інформації, інформаційних агентств, підприємств, установ, організацій, їхніх 

посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації 

та інформаційних агентств, які порушують законодавство про вибори та 

референдум (ст. 275 КАС України); 

4) щодо оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх 

довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії, їхніх посадових 

осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших суб’єктів 

ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб’єктів виборчого 

процесу (ст. 276 КАС України); 

5) у справах, пов’язаних із виборами Президента України (ст. 277 

КАС України); 

6) за наслідками розгляду справ, пов’язаних з виборчим процесом 

чи референдумом, та їх оскарження (ст. 278 КАС України); 

7) у справах, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом 

референдуму (ст. 279 КАС України); 

8) у справах за адміністративними позовами органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування про встановлення обмеження щодо 

реалізації права на свободу мирних зібрань (ст. 280 КАС України); 

9) у справах за адміністративними позовами про усунення 

перешкод та заборону втручання у здійснення права на свободу мирних 

зібрань (ст. 281 КАС України); 

10) у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 

владних повноважень щодо притягнення до адміністративної 

відповідальності (ст. 286 КАС України);  

11) у справах про забезпечення доступу до публічної інформації. 
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Варто наголосити, що ряд дослідників розглядають спрямування 

функціонування системи адміністративних судів на захист суб’єктивних 

публічних прав приватної особи як пріоритетної мети їх діяльності. Так, 

І.О. Картузова та А.Ю. Осадчий, визначаючи категорію «адміністративного 

позову», роблять акцент на її розумінні як зверненої до суду або до органу 

державного управління вимоги заінтересованої особи про захист 

суб’єктивних публічних прав (курс. – авт.) і законних інтересів, які порушені 

незаконними актами, діями чи бездіяльністю органу державного управління 

(його посадової особи) і розгляд якої врегульовано адміністра тивно-

процесуальними нормами [148]. 

Необхідно підкреслити, що в ході розгляду та вирішення конкретної 

адміністративної справи встановлюються не нові права особи, а визначається 

правомірність («правильність») застосування матеріальних норм учасниками 

спірних правовідносин. Саме у такий спосіб є можливим забезпечити  

належний захист суб’єктивних прав та інтересів приватної особи (тобто 

невладних суб’єктів) і відповідно реалізується функція судового контролю за  

порядком реалізації суб’єктом владних повноважень покладених на нього 

обов’язків у сфері публічних правовідносин [425, с. 144-145]. Наприклад, у 

порядку адміністративного судочинства підлягає розгляду спір про 

забезпечення доступу до фінансової звітності суб’єктів владних повноважень 

у разі визнання їх розпорядниками коштів державного чи місцевих бюджетів. 

Реалізація такого права може бути обмежена як рішенням розпорядника 

публічної інформації, так і внаслідок порушення останнім режиму її 

поширення, в тому числі у частині забезпечення відкритості процедури 

оприлюднення на офіційних веб-сайтах тощо. 

Отже, у порядку адміністративного судочинства є можливим здійснити 

захист права на реалізацію того чи іншого права – суб’єктивне публічне 

право та опосередкований – тобто те суб’єктивне право, реалізація якого 

стала ускладнена або неможлива унаслідок неправомірних рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єктів владних повноважень. 
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Суб’єктивні права та інтереси, публічні інтереси, обов’язки в публічно-

владній сфері, що порушені (невизнані, обмежені) рішеннями (діями, 

бездіяльністю) суб’єктів владних повноважень, виступають предметом 

такого спору (предметом правовідносин, що складаються у ході здійснення 

адміністративного судочинства). 

В ході реалізації адміністративно-судочинного розгляду та вирішення 

публічно-правового спору забезпечується захист предмета спору, тобто 

захист суб’єктивних прав та інтересів (як приватних, так і публічних) 

невладних суб’єктів, захист права на їх реалізацію, а також охорона порядку 

реалізації повноважень органами публічної адміністрації. 

До проблем забезпечення ефективності захисту субєктивних публічних 

прав приватної особи необхідно віднести нормативну невизначеність 

проблематики інституту процесуальної співучасті учасників 

адміністративного спору. 

Інститут процесуальної співучасті у адміністративному судочинстві не 

є абсолютно новою категорією. Вартими уваги є дослідження, здійснені В.Б. 

Авер’яновим, Т.О. Коломоєць, А.Т. Комзюком, О.В. Кузьменко, Р.С. 

Мельником, В.М. Бевзенком, О.М. Пасенюком, в результаті яких вдалось 

виокремити інситут процесуальної співучасті, визначити доцільність та 

практичну затребуваність його запровадження до чинного законодавства 

України. Однак попри наявні науково-теоретичні розробки інститут 

процесуальної співучасті досліджено фрагментарно, що підтверджується в 

тому числі його законодавчою невизначеністю, що обумовлює актуальність 

його висвітлення в аспекті забезпечення захисту суб’єктивних публічних 

прав приватної особи у порядку адміністративного судочинства. 

Передумовами до виникнення процесуальної співучасті у 

адміністративному спорі, як зазначає В.М. Бевзенко, є такі обставини, як: 

неодноразовість та повторюваність матеріальних правовідносин, що стали 

предметом адміністративного позову; спірні відносини – це відносини, що 

виникають у сфері публічно-сервісної діяльності держави; змістом спірних 



314 

відносин є реалізація та захисту суб’єктивних публічних прав приватної 

особи, а також забезпечення належності виконання суб’єктивних публічних 

обовязків, як адміністративним органом, так і його контрагентом [40, c. 223-

224].  

Як було встановлено у попередніх розділах набуття адміністративної 

дієздатності може відбуватися внаслідок видання нормативного акту, 

ухвалення адміністративного акту, а також у разі реалізації актів-планів, що 

може здійснюватися як суб’єктом владних повноважень одноособово, так і 

спільно. Прикладом спільного наказу як підстави набуття, зміни чи 

припинення суб’єктивних публічних прав приватної особи може бути 

спільний наказ Центральної виборчої комісії України та Міністерством 

фінансів України від 21 серпня 2020 року, яким затверджений Порядок 

внесення, повернення та перерахування грошової застави на місцевих 

виборах (постанова Центральної виборчої комісії України № 193, наказ 

Міністерства фінансів України № 517 [351]). Таким чином, спільним є 

нормативний акт, що стосуться реалізації пасивного виборчого права, тобто 

права обиратися. Відповідно оспорювання його положень у порядку 

адміністративного судочинства очевидно вимагає застосування інституту 

процесуальної співучасті. Саме розгляд справи, де співвідповідачами будуть  

всі суб’єкти владних повноважень, які взяли участь у прийнятті 

нормативного акту, є гарантією подальшого належного рівня ефективності 

виконання судового рішення у разі його скасування чи зміни його положень. 

Крім того адміністративні спори, де предметом оскарження є 

нормативні акти та їх положення в наслідок їх сутності та 

безперсоніфікованого впливу на необмежену кількість учасників суспільних 

відносин, мають певні труднощі правового застосування та врегулювання, 

що, зокрема, від суду вимагає доведення до відома всіх заінтересованих осіб 

інформації про відкриття провадження задля вирішення завдання завчасного 

повідомлення третіх осіб про їх розгляд, а також з метою забезпечення 
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можливості взяти участь у відповідному судовому провадженні [178, с. 156-

165; 420, с. 83-86]. 

Прикладом наведених міркувань є постанова Шостого апеляційного 

адміністративного суду у справі № 826/8441/17 від 20.12.2018 року, 

відповідно до положень якої передбачалось скасування встановлених в Києві 

тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій, яке набрало законної сили [437]. Позивачем у зназначеній справі 

виступала Всеукраїнська громадська організація «Спілка власників житла 

України», яка обгрунтовувала позовні вимоги тим, що відповідно до 

положень Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 668 

від 06 червня 2018 року «Про встановлення тарифів та структури тарифів на 

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» [312], 

змістом якого не передбачалось економічне обґрунтування зміни тарифів, що 

унеможливлює забезпечення реалізації принципу прозорості та 

обґрунтованості розробки та прийняття нормативного акта як інструмента 

публічного управління, що передбачається, зокрема, відповідно до положень  

ч.10 ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» [322]. 

Позовні вимоги Всеукраїнської громадської організації «Спілка 

власників житла України» були задоволені судом першої інстанції із 

міркувань, що положення оскаржуваного розпорядження відповідача про 

затвердження тарифів є підтвердженою  достеменною доказовою базою у 

частині визначення обчислення правомірності застосування вимог щодо 

визначення площі житлових будинків, на утримання яких стягуються 

відповідні кошти. Крім того неправомірним відповідно до судового  рішення 

визнано збільшення суми оплати залежно від строку її здійснення (до 20 

числа чи пізніше), що мало б бути економічно обґрунтовано. У 

досліджуваній справі через відсутність нормативно закріпленої можливості 

брати участь у адміністративному спорі у якості співпозивачів було залучено 

п’ятнадцять третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог, які de facto 

виступали як заінтересовані особи у перегляді чинності положень 
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Розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради від 6 червня 2017 

№ 668  [437].  

Очевидно, що у зазначеній справі доцільним було закріпити існування 

ситуації групового позову. Категорія «груповий позов» є достатньо 

поширеною для законодавства зарубіжних країн. Інститут групового позову є 

подібним до інституту класового позову Сполучених Штатів Америки, де він 

функціонує з метою захисту прав споживачів шляхом телекомунікаційного 

регулювання та захисту конкуренції та інших [564]. 

Відповідно до положень чинного законодавства Сполучених Штатів 

Америки, зокрема, пов’язаного з прийняттям «Акту про чесність при розгляді 

групових позовів» [2]. Згідно із положеннями Акту про чесність при розгляді 

групових позовів визначено, що масовий позов є груповий позов, яким 

захищаються права та законні майнові інтереси понад 100 учасників, які 

базуються на загальних питаннях права або фактичних підставах (загальні 

предмет та підстава), що відповідають вимогам юрисдикції (підвідомчості та 

підсудності), та належать до компетенції федерального окружного суду США 

[2, с. 5, 31]. 

Ризиком застосування групового позову відповідно до практики судів 

Сполучених Штатах Америки є зловживання з боку адвокатів 

процесуальними правами, які мають прибуток у відсотковому відношенні за 

ініціювання кожної судової справи [576]. 

Інститут групового позову США при співвідношенні з інститутом 

Європейського Союзу характеризується вагомими розбіжностями, 

наприклад, в аспекті призначення гонорарів адвокатам, то в країнах Європи 

такий механізм осуджується та обмежується, а другі , в свою чергу, 

організаціям, громадським об’єднанням та органам публічної адміністрацій 

відводять вагому частину в системі регулювання. Зокрема, відповідно до 

законодавства Великої Британії відзначається, що забезпечення ефективності 

захисту майнових та особистих немайнових прав сприяє подання групового 

позову. Саме така рекомендація була обґрунтована суддею у справі Emerald 
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Supplies Ltd. v. BritishAirwaysplc., відповідно до фабули якої спостерігалися 

обставини, що свідчили про наявність цінового зговору авіаперевізників, і 

застосування заходів відповідальності до них передусім обгрунтовувалось 

доцільністю подання групового позову [577]. 

У Швеції діє спеціальний законодавчий акт «Про груповий судовий 

розгляд» 2002 року, де зазначається, що груповий позов може бути 

ініційовано лише за ініціативою суду [562], при цьому він може бути 

поданий лише у загальних, однотипних підставах, його подання має 

пріоритетне значення з точки зору оперативності врегулювання справи, а 

також містить ознаки процесуальної та майнової економії. Окремо необхідно 

підкреслити вимогу законодавства Швеції щодо допустимості встановлення 

відповідної групи, критеріїв оцінки її процесуальної правосуб’єктності [562; 

527, с. 197-218]. 

Варто наголосити, що чинним законодавством країн Північної Європи 

(Швеції, Данії, Норвегії) запроваджуються методи «opt in» та «opt out», які є 

новими для України. Такий метод полягає у необхідності автоматичного 

врахування всіх осіб, що можуть бути охарактеризовані як учасники певної 

групи, а відтак можуть бути віднесені до співпозивачів у груповому позові  

[568]. Подання групового позову часто поєднуються із створенням 

спеціальної організації, до складу якої входять особи, заінтересовані у 

врегулюванні спору ad-hoc. В якості прикладу такого групового позову варто 

навести справу проти Аеронавігаційної служби Швеції, де позовні вимоги 

пов’язувались із відшкодуванням шкоди, заподіяної внаслідок перевищення 

рівня дозволеного шуму, для чого була створена окрема громадська 

організація, до складу якої входило більше, ніж тисяча учасників-потерпілих 

для вирішення такого спору в суді [567]. 

Безумовною позитивною характеристикою запровадження категорії 

«групового позову» необхідно відзначити процесуальну та матеріальну 

економію, повязану із відшкодуванням вартості судових витрат на розгляд 

публічно-правового спору у порівнянні із поданням індивідуального позову.  
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Відповідно до наявного досвіду судової практики підставами для 

ініціювання групового позову є перевищення витрат на повідомлення 

учасників групи та витрати з розподілу відшкодування шкоди загальної ціни 

такого позову; або ж перевищення витрат на груповий позов розміру виплат, 

що можуть бути здійснені внаслідок розгляду та вирішення індивідуального 

позову; або ж якщо подання групового позову є менш ефективним для 

захисту суб’єктивних публічних прав, ніж подання індивідуального позову; 

або ж існування інших обставин, що можуть свідчити про можливість більш 

ефективно врегулювати спір, поза судовим провадженням [560]. 

Як зазначалось вище щодо форми групового позову у сфері 

відшкодування збитків, то таку систему вже запровадили більша частина 

держав-членів Європейського Союзу, але й на даний момент не зупиняються 

в розробках спеціальних механізмів регулювання захисту колективних прав, 

тому що це безпосередньо невід’ємна частина в узгодженні національного 

законодавства до європейських стандартів. 

Запровадження категорії «груповий позов» вимагає встановлення її 

сутності. У науковій літературі спостерігається тенденція до збереження 

полеміки розуміння інституту групового позову. Зокрема, ряд вчених до 

відповідного категоріального ряду відносять інститут публічного позову 

[578], або ж інститут представницького позову [563; 561, с. 309-408].  

Отже, з врахуванням зазначених міркувань, досвіду застосування 

інституту групового позову, до положень чинної редакції КАС України є 

необхідним внесення змін у частині нормативного регулювання положень 

процесуальної співучасті у справах, пов’язаних із захистом та відновленням 

суб’єктивних публічних прав приватної особи. Реалізація авторської 

пропозиції щодо закріплення процесуальної співучасті вимагає доповнення 

КАС України окремою нормою такого змісту: 

«Стаття 51-1. Процесуальна співучасть. 
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1. Розгляд справи з метою досягнення принципів процесуальної 

економії та розумності строків допускається за участі кількох 

позивачів і (або) відповідачів. 

2. Суд має право ініціювання групового позову у разі надходження 

позовних заяв, де предметом спору є спільні суб’єктивні публічні 

права чи спільні суб’єктивні публічні обов’язки. 

3. Для представництва інтересів позивачів чи відповідачів може бути 

утворено окреме громадське об’єднання». 

 

 

4.3 Застосування заходів адміністративної відповідальності як 

гарантія захисту суб’єктивних публічних прав приватної особи 

 

Застосування заходів адміністративної відповідальності є найбільш 

розповсюдженим заходом впливу на особу, що вчинила порушення 

адміністративно-правових норм. При цьому забезпечення ефективності 

реалізації таких механізмів є далеким від вимог сучасних реалій забезпечення 

принципу верховенства права. Безумовною перевагою механізму 

адміністративної відповідальності необхідно визнати його здатність 

ефективно впливати на широкий спектр суспільних відносин у сфері 

державного управління, економіки, соціально-культурного і адміністративно-

політичного будівництва, підприємницької діяльності, а також контролю і 

нагляду, як у внутрішньо організаційній діяльності державного механізму, 

так і позавідомчій. Отже, застосування заходів адміністративної 

відповідальності є необхідною гарантією забезпечення суб’єктивних 

публічних прав приватної особи. Саме тому дослідження інституту 

адміністративної відповідальності є одним із головних напрямів в 

адміністративно-правових дослідженнях в цілому, і зокрема, розглядається як 

складова системи гарантій забезпечення реалізації та захисту суб’єктивних 

публічних прав приватної особи зокрема. Попри надзвичайно важливе 
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значення інституту адміністративної відповідальності у системі гарантій 

забезпечення захисту суб’єктивних публічних прав приватної особи 

відсутньою є законодавча дефініція досліджуваної категорії, що в умовах 

триваючої наукової дискусії посилює актуальність визначення його сутності. 

Здійснення дослідження інституту адміністративної відповідальності 

присвячено численні праці представників науки адміністративного права, 

зокрема, таких вчених, як В.Б.  Авер’янов, О.М.  Бандурка, Ю.П. Битяк, І.П.  

Голосніченко, Є.О. Додін, А.Т. Комзюк, В.К. Колпаков, Т.О. Коломоєць 

тощо. Проте серед відповідно до наявних результатів наукових досліджень 

відсутніми є комплексні наукові розробки проблеми захисту суб’єктивних 

публічних прав приватної особи шляхом застосування заходів 

адміністративної відповідальності. 

Відповідно до  ст. 23  КУпАП визначено, що адміністративне 

стягнення розглядається як міра адміністративної відповідальності, що має 

застосовуватися з метою виховання особи, в дусі додержання законів 

України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових 

правопорушень, як самим правопорушником, так і іншими особами [161]. 

При цьому встановлення сутності адміністративної відповідальності на рівні 

законодавчого чи підзаконного нормативно-правового регулювання робить 

доцільним звернення до результатів численних досліджень такого правового 

інституту, здійснених в сучасних реаліях. Достатньо поширеним в межах 

вітчизняної адміністративно-правової науки є підхід, згідно з яким 

адміністративну відповідальність розуміється як окремий вид юридичної 

відповідальності, якому поряд із загальними ознаками юридичної 

відповідальності – примусовий характер [26, с. 634], виникнення на підставі 

вчиненого правопорушення [16, с. 329], застосування до особи-

правопорушника санкцій у вигляді позбавлення певних цінностей [369] – 

притаманні власні специфічні риси. Для їх встановлення здійснимо огляд 

сучасного теоретико-правового простору в аспекті концептуального змісту 

категорії адміністративної відповідальності. 
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Достатньо традиційним є підхід, визначений у наукових розробках 

Ю.П. Битяка і В.В. Зуя, де обґрунтовується доцільність розуміння 

адміністративної відповідальності як різновиду юридичної відповідальності, 

що застосовується за порушення адміністративно-правових норм на основі 

застосування адміністративних стягнень [43, с. 36]. Деталізація такого 

підходу здійснена була у наукових розробках В.Б. Авер’янова. Вченим 

категорія адміністративної відповідальності визначається як сукупність 

адміністративних правовідносин, що виникають у зв’язку із застосуванням 

уповноваженими органами чи їх посадовими особами до осіб, які вчинили 

адміністративний проступок, передбачених нормами адміністративного 

права особливих санкцій – адміністративних стягнень [4, с. 341]. 

До визначальних рис адміністративної відповідальності А.Т. Комзюком 

відноситься її позасудовий характер застосування попри встановлену чинним 

законодавством України в окремих випадках передбачено накладення 

адміністративних стягнень судовими органами, при цьому повноваження 

щодо застосування цих стягнень, як правило, застосовується цілим 

розгалуженим комплексом органів управління та їхніми посадовими особами 

[8, с. 53]. Підтримано підхід А.Т. Комзюка щодо розуміння сутності 

адміністративної відповідальності у дослідженнях В.К. Колпакова та О.В. 

Кузьменко, при цьому вченими підкреслено на доцільності дотримання 

спеціальної процедури її застосування, що виявляється у примусовому 

застосуванні правомочним суб’єктом передбачених законодавством за 

вчинення адміністративного проступку заходів впливу, виконуваних 

правопорушником, що й іменується адміністративною відповідальністю [176, 

с. 197].  

У наукових розробках Л. В. Мілімко визначено систему ознак 

адміністративної відповідальності, застосування яких дозволяє встановити її 

сутність та здійснити відмінну характеристику від інших видів юридичної 

відповідальності. Такими особливостями вченою обґрунтовано необхідність 

встановлення підстав її застосування на законодавчому рівні. Механізму 
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адміністративної відповідальності притаманним є публічний характер, що 

означає відкритість заходів її реалізації. Метою застосування заходів 

адміністративної відповідальності є забезпечення встановлених вимог 

громадського порядку, що пов’язується із державним і громадським осудом 

діяння і правопорушника, який його вчинив. Л.В. Мілімко визначає, що 

об’єктом охорони є суспільні відносини, що відрізняються міжгалузевим 

правовим регулюванням (саме цей аспект відрізняє адміністративну від 

цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності). Підставою 

застосування заходів адміністративної відповідальності є вчинення 

адміністративних деліктів. Наявність спеціальних правозастосовчих 

повноважень публічних органів та їх посадових осіб, що мають притягати до 

адміністративної відповідальності, є визначальною характеристикою 

останньої [246, с. 9].  При цьому поза увагою вченої залишилося питання 

застосування адміністративної відповідальності, у разі вчинення 

адміністративного правопорушення юридичною особою. 

Л. М. Рябцев виділяє такі функції праворегулювання, що реалізуються 

в процесі застосування заходів адміністративної відповідальності, як 

виховальна (позитивний впив на рівень правосвідомості особи), 

відновлювальна (відновлення стану речей на засаді матеріальної компенсації 

за завдану шкоду), превентивна (профілактика правопорушень у цій сфері 

через усвідомлення невідворотності негативних наслідків) та функції 

покарання (застосування до правопорушника адміністративних стягнень на 

засаді принципів невідворотності та справедливості покарання) [401, с. 56]. 

Вбачається хибним підхід вченого щодо виділення як складової інституту 

адміністративної відповідальності відновлювальної функції, адже 

застосування штрафних санкцій є не завжди відповідним розміру шкоди, що 

заподіюється охоронюваним законом правам, інтересам та свободам.  

Підставою застосування заходів адміністративної відповідальності є 

вчинення адміністративного правопорушення. Відповідно вчинення 

адміністративного правопорушення, в наслідок якого заподіюється шкода 
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суб’єктивним публічним правам, є підставою для застосування заходів 

адміністративної відповідальності. Передусім слідуючи логікі наукового 

дослідження необхідно визначити загальний підхід до розуміння категорії 

«адміністративне правопорушення», що дозволить встановити сутнісні 

характеристики адміністративних правопорушень у сфері охорони 

суб’єктивних публічних прав приватної особи.  

Адміністративні правопорушення в межах науково-теоретичних 

досліджень розглядаються як протиправні, винні (навмисні або необережні) з 

невеликим ступенем суспільної небезпеки діяння (дії чи бездіяльність), що 

посягають на права і свободи громадян, права і законні інтереси юридичних 

осіб, власність, громадський порядок і громадську безпеку, встановлений 

порядок діяльності державних органів та установ. Визначення специфіки 

адміністративних правопорушень у сфері суб’єктивних публічних прав 

приватної особи вимагає здійснення характеристики їх складу. 

Об’єкт проступку в науковій літературі зазвичай визначають як 

усталене функціонування певної групи суспільних відносин, яким цей 

проступок заподіює шкоду або створює загрозу такого заподіяння [217, с. 

356]. 

Заслуговує на увагу підхід, обґрунтований Т.О. Гуржієм, сутність якого 

полягає у доцільності визнання об’єктом адміністративного правопорушення 

виступають лише ті суспільні відносини, які врегульовуються правом (тобто 

правовідносини) та перебувають під охороною адміністративно-деліктних 

санкцій [86, c. 273]. 

Надзвичайно важливе значення для визначення сутності категорії 

об’єкта адміністративного правопорушення  є здійснення їх класифікації. 

Проведення класифікації об’єктів адміністративних правопорушень дозволяє  

оптимізувати процеси систематизації адміністративно-деліктного 

законодавства, його структуризації, сприяє правильній кваліфікації 

адміністративних проступків та індивідуалізації адміністративної 

відповідальності. Певного поширення в межах адміністративно-правової 
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науки набула класифікація об’єктів адміністративних правопорушень на 

загальний, родовий, та безпосередній об’єкти адміністративного проступку 

[14, с. 145; 271, с. 38; 157, с. 108]. 

Чинне адміністративно-деліктне законодавство України побудовано за 

принципом дотримання захисту родових та безпосередніх об’єктів. При 

цьому до системи родових об’єктів адміністративних правопорушень 

відносяться права та інтереси особи, охорона особистих і громадянських прав 

і свобод, охорона здоров’я громадян, санітарно-епідемічного благополуччя 

населення, охорона праці, захист суспільної моральності, охорона довкілля, 

збереження порядку встановленої державної влади, громадського порядку та 

безпеки, власності, законних економічних інтересів фізичних та юридичних 

осіб – усіх соціальних цінностей, які захищаються законом. Тоді як 

безпосередні об’єкти проступків визначаються конкретними статтями 

КУпАП [161], що встановлюють адміністративні санкції для охорони 

відповідних суспільних відносин. Окремі дослідники також в системі 

об’єктів адміністративних правопорушень виокремлюють видовий об’єкт 

адміністративного проступку [147, с. 98, 99; 74, с. 137; 242, с. 61]. Загальним 

об’єктом адміністративних правопорушень відповідно до ст. 1 КУпАП 

визначено охорону особистих прав і свобод громадян, власності, а також 

прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, установленого 

порядку управління, державного і суспільного порядку. Деталізація 

розуміння загального об’єкту адміністративного правопорушення здійснено 

у ст. 9 КУпАП де визначено, що державний або громадський порядок, 

власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління є 

об’єктом адміністративно-правової охорони.  

О.І. Остапенко справедливо підкреслює, що визначення загального 

об’єкту адміністративного правопорушення має важливе практичне значення 

для встановлення соціально-політичної суті протиправних посягань, ступеню 

їх суспільної небезпеки й шкідливості, а також для відмежування їх від 

неделіктних та малозначних антисуспільних дій [271, с. 87].  
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Загальновизнаним є підхід до розуміння сутності родового об’єкту 

адміністративного правопорушення як сукупності однорідних за своєю 

соціальною, політичною або економічною природою суспільних відносин, 

що охороняються санкціями кореспондуючих адміністративно-деліктних 

норм [85, с. 16]. 

Застосування родового об’єкту покладено в основу структуризації 

Особливої частини КУпАП, саме такий критерій, як відзначає А.В. Гуржій та 

Ю.О. Мельник, має застосовуватись для запровадження нових 

адміністративно-деліктних норм до того чи іншого розділу КУпАП [85, с. 

16].  

Заслуговує на схвальну оцінку позиція, обґрунтовано у наукових 

розробках О.М. Стороженко, де визначено опосередкований вплив родового 

об’єкту на зміст санкцій окремих адміністративно-деліктних норм [448, с. 

114, 115]. 

До традиційних підходів, що обстоюються в межах науки 

адміністративного права, які варто відзначити розуміння родового об’єкту як 

такого, що здатний відобразити структуру господарсько-економічного та 

владного сектору економіки (при цьому виділяються правопорушення у 

сфері громадського порядку, громадської безпеки, підприємницької 

діяльності тощо) [411]. 

Хрестоматійним є розуміння категорії «родовий об’єкт», що 

обгрунтовується у дослідженнях В.К. Колпакова. Вченим обгрунтовується, 

що родовий обєкт охоплює групу однорідних суспільних відносин, що є 

складовою загального обєкта адміністративно-правової охорони [171, с.265]. 

З врахуванням загальнотеоретичних підходів до розуміння категорії 

«правовий інститут» як системи юридичних норм, здатних забезпечити 

належний рівень регулювання певної групи однорідних суспільних відносин 

[199, с. 155; 276, с. 198], відокремлення системи родових об’єктів 

адміністративної відповідальності є складовими елементами системи 

адміністративно-деліктного законодавства.  
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Однак, виділяються ряд досліджень, сутність яких полягає у розумінні 

родового об’єкту адміністративних правопорушень не як групи однорідних 

суспільних відносин, а як групи однорідних правопорушень [162, с.265]. В.В. 

Сидоренко наголошує, що критерієм класифікації адміністративних 

правопорушень є родовий об’єкт [411, с. 829].  

Саме такий підхід є основою для побудови Особливої частини КУпАП. 

Відповідно до структури Особливої частини КУпАП виділяються такі родові 

об’єкти, як: «галузь охорони праці і здоров’я населення» (гл. 5), «право 

власності» (гл. 6), «право охорони природи, використання природних 

ресурсів, охорони культурних спадщини» (гл. 7), «сфера промисловості, 

будівництва, використання паливно-енергетичних ресурсів» (гл. 8), «сфера 

сільського господарства та ветеринарно-санітарної охорони» (гл. 9), «сфера 

транспорту, шляхового господарства та зв’язку» (гл. 10), «сфера житлових 

прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою» (гл. 

11); «в галузі торгівлі, громадського харчування, сфери послуг, фінансів та 

підприємницької діяльності» (гл. 12), «сфера стандартизації, якості 

продукції, метрології та технічного регулювання» гл. 13), «сфера запобігання 

корупції» (глава 13-А), «військові адміністративні правопорушення» (глава 

13-Б), «сфера охорони громадського порядку та громадської безпеки» (глава 

14), «встановлений порядок управління» (глава 15), «здійснення народного 

волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення» (глава 15-А) 

[161]. 

Окремою глави, що відзначає заподіяння шкоди суб’єктивним 

публічним правам приватної особи, відповідно до чинного КУпАП не 

передбачено. Як було з’ясовано в ході здійсненого дослідження до системи 

суб’єктивних публічних прав приватної особи відносяться право особи на 

участь в ухваленні управлінських рішень, право на звернення, право на 

доступу до публічної інформації, право на свободу мирних зібрань та 

свободу громадських об’єднань. Реалізація суб’єктивних публічних прав 

приватної особи є гарантією належності здійснення публічно-сервісної 
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діяльності держави. Однак, при цьому більшість правопорушень, 

зосереджених у гл. 15 КУпАП, за своїм об’єктом мають не захист 

суб’єктивних публічних прав приватної особи, а навпаки захист інтересів 

держави у здійсненні її уповноваженими органами покладених на них 

функцій (зокрема, такими є ряд правопорушень, що встановлюють підстави 

адміністративної відповідальності за «невиконання приписів посадових осіб 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з 

питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності» (ст. 188-38 

КУпАП), «Невиконання законних вимог посадових осіб органів ринкового 

нагляду та їх територіальних органів» (ст. 188-37 КУпАП), «невиконання 

законних вимог Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів або членів цих органів 

щодо надання інформації» (ст. 188-35 КУпАП) тощо).  

Необхідно виділити ряд складів адміністративних правопорушень, що 

можуть бути віднесені до деліктів, які посягають на належність здійснення 

суб’єктивних публічних прав приватної особи, зокрема: «порушення 

законодавства у сфері захисту персональних даних» (ст.188-39 КУпАП), 

«порушення права на інформацію та права на звернення» (ст. 212-3 КУпАП), 

«Порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших 

матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію» (ст. 212-5 

КУпАП), «приховування, перекручення або відмова від надання повної та 

достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян 

та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними» (ст. 

82-3 КУпАП), «порушення законодавства про об'єднання громадян» (ст. 186-

5 КУпАП), «порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, 

вуличних походів і демонстрацій» (ст. 185-1 КУпАП), «створення умов для 

організації і проведення з порушенням установленого порядку зборів, 

мітингів, вуличних походів або демонстрацій» (ст. 185-2 КУпАП), 

«Порушення вимог законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля» (ст. 91-
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5 КУпАП), «Порушення законодавства у сфері надання адміністративних 

послуг» (ст. 166-27 КУпАП) [161]. 

Зазначені правопорушення відносяться до різних глав чинного КупАП 

(зокрема, гл. 7, що встановлює підстави адміністративної відповідальності за 

порушення права охорони природи, використання природних ресурсів, 

охорони культурних спадщини», гл. 11 – за правопорушення в галузі 

торгівлі, громадського харчування, сфери послуг, фінансів та 

підприємницької діяльності, гл.  15 – за вчинення правопорушень у сфері 

управління), хоча за своєю сутністю порушують встановлені вимоги до 

здійснення на належному рівні публічно-сервісної діяльності як гарантії 

забезпечення реалізації та захисту субєктивних публічних прав приватної 

особи. 

У попередніх розділах було встановлено, що сферою реалізації 

суб’єктивних публічних прав приватної особи є сфера публічного 

управління. Пострадянські країни, до яких відноситься і Україна, 

перебувають у стадії трансформації механізму державного управління на 

механізм публічного управління. Термін «публічне управління» є 

притаманним для європейської правничої науки, при цьому вперше був 

застосований у 1972 році Д. Кілінгом у розумінні найкращого способу 

використання ресурсів задля досягнення пріоритетних цілей державної 

політики [264, с. 53]. Єдності підходів до розуміння категорії «публічне 

управління». Обґрунтованим є широке розуміння публічного управління як 

владного впливу на забезпечення природних прав та свобод людини з боку 

органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських 

організацій задля досягнення цілей суспільного розвитку (наприклад, 

успішність євроінтеграційних процесів) [457, с. 10]. В межах ціннісного 

підходу публічне управління визначається застосування ефективних засобів 

впливу на функціонування та розвиток соціальних спільнот людей [498, с. 

12]. В основу розуміння сутності публічного управління, обґрунтованого С. 
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Черновим, покладено обмеженість здійснення управлінських задач 

реалізацією функції [498, с. 7].  

В.Б. Авер’янов публічне управління розуміє як владно-організуючий 

вплив уповноважених суб’єктів на діяльність людей з метою їх 

впорядкування, координації та спрямування задля ефективного досягнення 

загальних (спільних) цілей і завдань цієї діяльності [3, с. 243].  

На необхідності дотримання такої ознаки, як відкритість управління у 

своїх дослідженнях наполягав А.М. Волков, що означає залучення до 

реалізації управлінських державницьких задач та функцій широких  верств 

населення [67, с. 15].  

Вчинення порушень, спрямованих на забезпечення реалізації  

суб’єктивних публічних прав приватної особи, за характеристикою 

об’єктивної сторони може проявляється як у формі активних дій, так і 

бездіяльності. 

Загальновизнаним є розуміння об’єктивної сторони складу  

адміністративного правопорушення як зовнішній прояв протиправної 

поведінки, внаслідок якої здійснюється посягання на об’єкт адміністративно-

правової охорони [252, с. 303]. Традиційно в адміністративно-правовій науці 

елементами складу адміністративного правопорушення визнаються об’єкт, 

об’єктивна сторона, суб’єкт та суб’єктивна сторона. Цікавим є підхід, 

обгрунтований у наукових розробках В.К. Колпакова та Т.О. Коломоєць, де 

визначено, що є доцільним вважати «шкідливість» онтологічною ознакою 

об’єктивної сторони правопорушення, відмежовуючи таким чином дві 

категорії – «склад правопорушення» та «протиправне діяння». При цьому до 

гносеологічних ознак об’єктивної сторони складу правопорушення, вченими 

відноситься суспільна небезпека вчиненого, відсутність якої має бути 

доведена під час розслідування відповідних справ. В ході здійснених 

досліджень В.К. Колпаков та Т.О. Коломоєць обгрунтовують висновок, 

визначення об’єктивної сторони складу правопорушення вимагає 
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встановлення його гносеологічної ознаки – «суспільної небезпеки» [175, с. 

158-159]. 

Формами діянь, вчинення яких є підставою для застосування заходів 

адміністративної відповідальності, є дії та бездіяльність. Дії виявляються у 

вчиненні винним суб’єктом активної діяльності, що може пов’язуватись із 

настанням шкідливих негативних наслідків, так і створювати лише 

ймовірність їх настання [42, с. 23]. Як зазначає О.В. Бєлікова між шкідливо 

небезпечними наслідками та протиправним діянням має бути встановлений 

причинно-наслідковий зв’язок [42, с. 24]. Залежно від наявності імперативної 

вимог настання шкідливо небезпечних наслідків протиправного діяння 

склади адміністративних правопорушень, як обґрунтовує Б.В. Росінський, 

можуть бути поділені на матеріальні (для застосування заходів 

адміністративних стягнень вимагається настання негативних наслідків) та 

формальні (настання шкідливих наслідків є необов’язковим) [399, с. 145-

147]. 

Натомість під бездіяльністю розуміється вольова пасивна поведінка 

правопорушника, що виявляється у невчиненні ним конкретної дії (дій), 

дотримання яких вимагається від винної особи у визначених обставинах [473, 

с. 139]. При цьому бездіяльність як форма протиправної діяльності особи 

також повинна відповідати ознакам усвідомлення небезпеки вчиненого, його 

невідповідності вимогам чинного законодавства, є проявом вольової 

поведінки суб’єкта владних повноважень [142, с. 513]. 

Аналіз структури складів адміністративних деліктів, родовим об’єктом 

може бути умовно виділено захист суб’єктивних публічних прав приватної 

особи, свідчить про домінування у їх характеристиці відсутності 

імперативної вимоги заподіяння шкідливо небезпечних наслідків. Зокрема, 

відповідно до положень частини першої ст. 188-39 передбачає настання 

відповідальності за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про обробку 

персональних даних або про зміну відомостей, які підлягають повідомленню 
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згідно із законом, повідомлення неповних чи недостовірних відомостей; 

згідно із ст. 82-3 встановлюється відповідальність, в тому числі за 

приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної 

інформації за запитами посадових осіб і зверненнями. Статею 212-3  КУпАП 

передбачається відповідальність за ненадання відповіді на запит на 

інформацію, ненадання інформації, неоприлюднення інформації, обов’язкове 

оприлюднення якої передбачено законами України «Про доступ до публічної 

інформації», «Про оцінку впливу на довкілля», «Про засади моніторингу, 

звітності та верифікації викидів парникових газів», «Про особливості доступу 

до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, 

теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, 

централізованого питного водопостачання та водовідведення», «Про доступ 

до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-

1991 років», «Про відкритість використання публічних коштів» та «Про 

запобігання корупції», за ненадання доступу до судового рішення або 

матеріалів справи за заявою особи, а також інше порушення Закону України 

«Про доступ до судових рішень»; за неправомірну відмову в наданні 

інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання 

інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, 

запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена 

відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

[161]. Таким чином, більшість складів адміністративних правопорушень, що 

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

характеризуються наявністю формального складу, тобто складу, вчинення 

якого не передбачає настання шкідливих наслідків.  

Об’єктивну сторону характеризують місце та спосіб вчинення 

адміністративного правопорушення. Адміністративні правопорушення, що 

посягають на суб’єктивні публічні права приватної особи, характеризуються 

недотриманням інформаційного доступу до існуючих загальнонаціональних 

реєстрів, в тому числі реєстру судових рішень, що полягає у наданні 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/377-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/377-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/316-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/316-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/316-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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недостовірної інформації, відмові у наданні інформації, перекручування 

даних про доступ до публічної інформації тощо.  

Місцем вчинення адміністративних правопорушень у сфері 

суб’єктивних публічних прав приватної особи є орган державної влади та 

місцевого самоврядування. Вчинення адміністративних деліктів, що своїм 

наслідком мають створення умов для порушень суб’єктивних публічних 

прав, пов’язується із здійсненням функцій держави, зокрема, у сфері 

нормотворчості, у сфері інформаційно-орієнтаційної діяльності, у сфері 

дозвільно-ліцензійного провадження.  

Вчинення адміністративних правопорушень у сфері захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи пов’язується із недотриманням 

здійснення відповідних адміністративних процедур, що полягає у 

затребуванні додаткових документів, що є необхідними для надання 

відповідних дозволів (наприклад, на проведення мітингів, зборів, 

демонстрацій), а також у порушенні режиму інформаційного обігу даних про 

результати управлінської діяльності. В результаті вчинення дій, що є 

перешкодою до реалізації суб’єктивних публічних прав приватної особи, 

негативними є не лише наслідки, пов’язані із здійсненням права особи на 

«участь в управлінні державними справами» (ст. 38 Конституції України) 

[188], а і створює умови для зниження якості функціонування механізму 

публічного управління.  

Іншим структурним елементом складу адміністративного 

правопорушення є його суб’єктивні ознаки: суб’єкт та суб’єктивна сторона. 

Важливість дослідження категорії «суб’єкт адміністративного 

правопорушення» залишається у полі триваючих наукових дискусій, попри 

наявність нормативного її закріплення. Так, відповідно до чинних положень 

КУпАП (зокрема, положень ст.ст. 12-13) визначено, що суб’єктом 

адміністративного правопорушення є особа, яка досягла шестирічного віку. 

Окремі особливості застосування заходів адміністративної відповідальності 

визначаються у разі вчинення адміністративного делікту посадовою особою 
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органу державної влади чи місцевого самоврядування. До таких 

особливостей необхідно віднести доцільність встановлення взаємозв’язку 

між вчиненим особою та функціональним змістом її службових повноважень 

(ст. 14 КУпАП) [161].  

Отже, чинним адміністративно-деліктним законодавством України за 

службовим становищем виділяються в якості суб’єктів адміністративного 

правопорушення фізичні особи як суб’єкти загальної адміністративної 

відповідальності та посадові особи органів державної влади та місцевого 

самоврядування чи інших уповноважених суб’єктів публічного управління як 

суб’єкти спеціальної адміністративної відповідальності [486]. Також 

спеціальним адміністративно-деліктним статусом наділені такі особи, як  

іноземці, особи без громадянства, дипломатичні особи, неповнолітні, водії, 

мисливці, військовозобов’язані,  тощо [399, c. 9]. 

В межах існуючих науково-правничих досліджень категорія «посадова 

особа» розуміється у широкому та вузькому значеннях [471, с. 13-15].  

Широке значення має категорія «посадової особи» у разі її 

застосування до вчинення правопорушення, що має  підвищену суспільну 

небезпеку. Відтак такий підхід був найбільш поширеним серед представників 

кримінально-правової науки радянських часів [194, с.90–91].  

В сучасних умовах перевага віддається застосуванню категорії 

«посадова особа» у вузькому значенні, що полягає у розумінні особи як 

владного учасника управлінських відносин [488, с. 934; 103, c.11–12].  

Такий підхід фактично зводиться до ототожнення посадової особи із 

категорією державного (публічного) службовця. Однак, розвиток механізму 

здійснення функцій держави, залучення про публічно-управлінських 

процесів не лише посадових осіб органів державної влади та місцевого 

самоврядування, а і посадових осіб розпорядників публічної інформації, до 

яких відносяться в тому числі і суб’єкти господарювання, делегування 

повноважень із здійснення адміністративних проваджень таким суб’єктам, як 

центри надання адміністративних послуг. Зокрема, зміст функціональної 
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компетенції центрів надання адміністративних послуг визначається 

положеннями Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» від 20 

лютого 2013 р. № 118 [333], де змістом їх діяльності визначено: «організацію 

надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної 

кількості відвідувань суб’єктів звернень; спрощення процедури отримання 

адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання; забезпечення 

інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання 

адміністративних послуг, що надаються через адміністратора» [333].  

Варто погодитися із твердженням, обґрунтованим Є.О. Легезою, що 

запровадження центрів надання адміністративних послуг до механізму 

здійснення функцій публічного управління своїм перспективним результатом 

має зменшення корупційних ризиків, що досягається, зокрема, шляхом 

мінімізації проявів особистих контактів суб’єкта звернення із владним 

суб’єктом [214, с. 137-138]. Такий підхід вченого корелюється із позицією, 

обґрунтованою у дослідженнях Є.В. Курінного, який пов’язує підвищення 

рівня ефективності запобігання корупції шляхом активізації процесів із 

децентралізації органів державної влади, що забезпечується в тому числі 

шляхом зменшення безпосередніх контактів між заявником у 

адміністративній справі та владних суб’єктом. Саме таке функціональне 

завдання, на думку вченого, найбільш успішно досягається у діяльності  

центрів надання адміністративних послуг [204, с. 70-75].  

Отже, перегляд нормативно-правових підходів до розуміння категорії 

«публічне управління», запровадження ідеї децентралізації державної влади 

вимагає застосування трансформації практики застосування поняття 

«посадова особа».  

«Радянський» підхід, що був «успадкований» сучасним вітчизняним 

законодавством України, в основу якого покладалось встановлення 

співвідношення адміністративно-правового статусу особи із посадою, яку 

вона обіймала, запропонований у дослідженнях І.І. Євтихієва [106, c.49–50], 
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С.С. Студенікіна [452, c.7]. Однак при цьому С.С. Студенікін відзначав, що 

не всі посадові особи є державними службовцями [452, c.7]. Для визнання 

особи посадовою, як відзначав вчений, необхідно було обіймати посади не 

лише в органі державної влади, а і допускалось заняття посади на 

державному підприємстві чи установи [452, c.7].  

Однак в цілому такий підхід не може бути визнаним як досконалий, і 

вимагає подальшої активізації досліджень сутності категорії «посадова 

особа». Відповідно до нормативних положень чинного законодавства 

України є необхідно виділити ряд підходів до розуміння категорії «посадова 

особа».  

Так, відповідно до положень Закону України «Про державну службу» 

від 16 грудня 1993 року (який втратив чинність) [320] посадовими особами 

визнавалися керівники та заступники керівників державних органів та їх 

апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими 

нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та 

консультативно-дорадчих функцій. Подібний підхід застосовувався і на 

підзаконному рівні (наприклад, відповідно до положень  Розпорядження 

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 17.09.2004 № 

2384 «Про внесення змін до Положення про застосування Державною 

комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу» 

[311] встановлювалось, що посадовою особою є штатний працівник 

Держфінпослуг, який має службове посвідчення встановленого зразка). 

Категорія «службова особа», що певною мірою перебуває у одному 

синонімічному ряді із категорією «посадова особа», є притаманною 

кримінально-правовому законодавству України. Так, відповідно до ст.18 

Кримінального кодексу України службовими особами є «особи, які постійно, 

тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції 

представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи 

тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, 
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пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-

господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним 

повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної 

влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного 

управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною 

службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом». 

Згідно із ч. 4 ст. 18 Кримінального кодексу до службових осіб також 

відносяться посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в 

законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, у тому 

числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для 

іноземної держави, зокрема для державного органу або державного 

підприємства), іноземні третейські судді, особи, уповноважені вирішувати 

цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, 

альтернативному судовому, посадові особи міжнародних організацій 

(працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені 

такою організацією діяти від її імені), а також члени міжнародних 

парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові 

особи міжнародних судів» [201]. Отже, з врахуванням зазначеного службові 

особи є складовою системи посадових осіб. До посадових осіб необхідно 

віднести не лише осіб, що обіймають посади в органах державної влади та 

місцевого самоврядування України та іноземних держав, а також особи, 

діяльність яких прямо чи опосередковано пов’язується із забезпеченням 

субєктивних публічних прав приватної особи. 

Реалізація такої авторської пропозиції пов’язується із внесенням змін 

до чинної редакції КУпАП, де необхідно передбачити, що посадовими 

особами є службові особи, а також інші особи, діяльність яких прямо чи 

опосередковано забезпечує здійснення суб’єктивних публічних прав 

приватної особи на належному рівні правової ефективності. 

Необхідно відзначити, що нрмативна конструкція поняття «суб’єкт 

адміністративного правопорушення» є доволі застарілою, не відображує 
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потреб досягнення ефективності сучасного правотворення та 

правозастосування. Нормативне закріплення вимоги щодо встановлення 

критерію осудності суб’єкта адміністративного правопорушення є 

перешкодою для запровадження конструкції адміністративної 

відповідальності юридичних осіб.  

Статтею 8 КУпАП визначаються нормативні засади можливості 

застосування адміністративної відповідальності до юридичних осіб шляхом 

відсутності безпосередньої вказівки щодо її реалізації відносно виключно 

фізичної особи. Так, відповідно до ч. 1 ст. 8 КУпАП визначає, що підлягає 

адміністративній відповідальності «особа, яка вчинила адміністративне 

правопорушення». Зазначена конструкція допускає можливість застосування 

до юридичної особи адміністративних стягнень, однак, на практиці 

відповідальність юридичних осіб відбувається відповідно до інших 

спеціальних законодавчих актів, зокрема, положень Законів України «Про 

відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за 

правопорушення у сфері містобудування» [308], «Про ринок електричної 

енергії» [356], «Про державне регулювання видобутку, виробництва і 

використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за 

операціями з ними» [318] та деякі інші.  

Дискусія щодо встановлення механізму адміністративної 

відповідальності для юридичних осіб є триваючою у часі, та такої, що не 

втрачає своєї актуальності. Прихильники визнання механізмів застосування 

заходів адміністративної відповідальності до юридичних осіб обґрунтовують 

свою позицію наявністю необхідного обсягу правосуб’єктності у таких 

учасників адміністративно-деліктних відносин  [19, c. 87]. На підставі чого 

виділяється сформований науково-теоретичний підхід щодо розуміння як 

субєкта адміністративного правопорушення будь-якої фізичної чи юридичної 

особи  [549, c. 6].  

Тривала історія розвитку вітчизняної юриспруденції «радянських» 

часів в умовах відсутності інституту приватної власності фактично 
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нівелювала інститут суб’єктів господарювання як базису для розвитку 

малого середнього сектору економіки. Головним суб’єктом господарської 

діяльності були державні підприємства, відносно яких втрачався сенс 

застосовувати заходи адміністративної відповідальності, було достатнім 

застосувати заходи відповідальності до їх посадових осіб. Крім того існуюча 

правова конструкція інституту адміністративної відповідальності передбачає 

встановлення психічного ставлення винного суб’єкта до вчиненого 

адміністративного діяння, що охоплюється категорією «вина» [543, с. 394-

395]. Саме такий підхід є перешкодою до визначення можливості 

застосування механізму адміністративної відповідальності до юридичних 

осіб, як осіб, до яких не може бути застосовано інститут «вини» у розумінні 

психічного ставлення особи до вчиненого протиправного діяння [486, с. 56-

59]. Переосмислення розуміння категорії «вини» як характеристики 

суб’єктивної сторони складу адміністративних правопорушень є задачею, 

вирішення якої має розглядатися як складова здійснення процесів 

систематизації адміністративно-деліктного законодавства.   

Таким чином, доцільним є зробити висновок, що реалізація ідеї 

застосування заходів адміністративної відповідальності у сфері захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи вимагає перегляду підходів до 

визначення розуміння суб’єктивних та об’єктивних елементів відповідних 

складів адміністративних правопорушень, в цілому, і зокрема, у частині 

визначення у якості родового об’єкту системи здійснення публічного 

управління в Україні. 

Перегляд суб’єктивних елементів адміністративних складів 

правопорушень вимагає внесення змін до положень статті 14 КУпАП, де 

встановлюються особливості застосування заходів адміністративної 

відповідальності до посадових осіб. Оптимізація захисту суб’єктивних 

публічних прав приватної особи, на наше переконання, пов’язується із 

законодавчим визначення категорії «посадова особа» у розумінні службових 

осіб, а також інших осіб, діяльність яких прямо чи опосередковано 
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забезпечує здійснення суб’єктивних публічних прав приватної особи на 

належному рівні правової ефективності. 

Ідея впровадження механізму публічного управління є складовою 

євроінтеграційної угоди України, що вимагає забезпечення громадськості до 

здійснення управлінських задач, що мають вплив на реалізацію прав і свобод 

людиною, в тому числі шляхом проведення громадського обговорення 

суспільно значущих проєктів нормативно-правових актів, надання доступу до 

публічної інформації, забезпечення доступу до здійснення процедуру оцінки 

впливу на довкілля, підвищення ефективності задоволення потреб приватної 

особи в отриманні адміністративних послуг, нормативного закріплення 

процедури надання дозволу на реалізацію права на проведення мітингів, 

зборів, акцій тощо. Відтак, особливої уваги з метою підвищення рівня 

правової ефективності адміністративно-правової охорони реалізації та 

захисту суб’єктивних публічних прав приватної особи, що відноситься до 

системи гарантій належності функціонування системи публічного 

управління.  

Реалізація такої авторської пропозиції вимагає внесення змін до 

існуючої структури Особливої частини КУпАП шляхом її доповнення 

спеціальної главою 15-Б «Адміністративні правопорушення, що посягають на 

суб’єктивні публічні права приватної особи», де передбачити перелік 

протиправних діянь, вчинення яких спричинює негативний вплив на 

забезпечення відкритості та прозорості розробки та прийняття управлінських 

рішень та функцій. До такого переліку необхідно віднести такі 

правопорушення, як: «порушення законодавства у сфері захисту 

персональних даних» (ст.188-39 КУпАП), «порушення права на інформацію та 

права на звернення» (ст. 212-3 КУпАП), «Порушення порядку обліку, 

зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв 

інформації, що містять службову інформацію» (ст. 212-5 КУпАП), 

«приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної 

інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх 
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об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними» (ст. 82-3 

КУпАП), «порушення законодавства про об'єднання громадян» (ст. 186-5 

КУпАП), «порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, 

вуличних походів і демонстрацій» (ст. 185-1 КУпАП), «створення умов для 

організації і проведення з порушенням установленого порядку зборів, 

мітингів, вуличних походів або демонстрацій» (ст. 185-2 КУпАП), 

«Порушення вимог законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля» (ст. 91-

5 КУпАП), «Порушення законодавства у сфері надання адміністративних 

послуг» (ст. 166-27 КУпАП) [161]. 

Окрім зазначених правопорушень пропонована структура глави 15-Б 

повинна містити спеціальний склад адміністративного делікту, що 

встановлює відповідальність за порушення процедури здійснення 

громадського обговорення (громадських слухань) розробки проєктів 

нормативно-правових актів із найбільш важливих соціально значущих 

питань, зокрема, у сфері охорони довкілля, що передбачається положеннями 

Постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 771 [349]. 

Зазначена авторська пропозиція вимагає доповнення окремою спеціальною 

адміністративно-деліктною нормою чинну редакцію КУпАП такого змісту:  

«Порушення процедури проведення громадського обговорення проєктів 

нормативних актів з найбільш значущих соціальних, економічних, 

природоресурсних, культурних, мовних питань, проведення медичної 

реформи, що мають суттєвий вплив на забезпечення конституційних прав 

та свобод людини - 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот до 

п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 
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Висновки до розділу 4 : 

 

Проведений у межах розділу аналіз теоретичних здобутків та 

практичних проблем у галузі адміністративно-правового захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи дає підстави для таких 

висновків. 

1. Визначено, що адміністративно-правовий механізм захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи є складовою адміністративно-

правового механізму забезпечення прав і свобод особи. Обґрунтовано 

доцільність розуміння адміністративно-правового механізму забезпечення 

прав і свобод приватної особи  як систему засобів, способів, прийомів, форм, 

що входять до структури системи правового регулювання суспільних 

відносин, реалізація яких спрямована на захист суб’єктивних публічних прав 

приватної особи. 

До складових механізму захисту суб’єктивних публічних прав 

приватної особи віднесено: захист суб’єктивних публічних прав та інтересів 

у адміністративного порядку; захист суб’єктивних публічних прав у порядку 

застосування заходів адміністративної відповідальності; захист суб’єктивних 

публічних прав та інтересів приватної особи у порядку адміністративного 

судочинства. 

Обґрунтовано, що до особливостей адміністративно-правового 

механізму захисту суб’єктивних публічних прав приватної особи 

відноситься: нормативний характер регулювання таких відносин;  

інституційний суб’єктний склад; імперативність дотримання 

адміністративних процедур; метою застосування є забезпечення 

впровадження концепції публічного інтересу у розробці та прийнятті 

управлінських рішень. 

Зроблено висновок, що адміністративно-правовий механізм захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи є теоретичною конструкцією, 

«ідеальною моделлю», що схематично відображує нормативне підґрунтя, 
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суб’єктний склад та формальний порядок здійснення адміністративно-

правових заходів у сфері превентивної охорони та захисту й відновлення 

порушених публічних інтересів. Акцентовано, що основою реалізації права 

на адміністративне оскарження є забезпечення прозорості та відкритості 

здійснення адміністративних процедур суб’єктами публічного управління.  

Визначено доцільність віднесення процедури із розгляду та вирішення  

адміністративних скарг до здійснення функції внутрішньої державного 

контролю, що передбачає розгляд адміністративної скарги щодо 

відповідності рішень, дій чи бездіяльності органів публічної влади публічним 

інтересам та вимогам законодавства органічно нижчою структури (органу 

публічного управління) вищим за ієрархічним становищем органом. 

Наголошено, що з врахуванням розуміння категорії «приватної особи» 

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

громадянства) та юридичних осіб (приватних підприємств, установ чи 

організацій), здійснення права на адміністративне оскарження останніми є 

неможливою через нормативну неврегулюваність такої процедури у порядку, 

встановленому чинним законодавством України (зокрема, відповідно до 

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

подолання зазначеної правової прогалини пов’язується із активізацією 

процесів розробки та прийняття Закону України «Про адміністративну 

процедуру». 

Наголошено, що безумовною прерогативою активізації процесів із 

запровадження дієвого механізму адміністративного оскарження у 

порівнянні із іншими формами захисту суб’єктивних публічних прав (в тому 

числі і судової форми) є його відносна економічність, оперативність та 

практична можливість забезпечення реального виконання оскаржуваного 

управлінського акту. 

Обґрунтовано доцільність доповнення пунктом 11 частини першої 

статті 2 проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру» таким 

положенням, як: 
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«Суб’єктивне публічне право приватної особи – це нормативно 

закріплені та гарантовані державою міра та можливості поведінки 

(діяльності) особи, спрямовані на забезпечення ефективності впровадження 

принципів здійснення публічного управління на засадах прозорості та 

відкритості розробки та прийняття адміністративних актів та інших 

процедурних рішень чи дій». 

Забезпечення належного рівня ефективності відповідно до авторського 

підходу пов’язується із необхідністю внесення змін до частини першої статті 

1 Закону України «Про звернення громадян» шляхом нормативного 

закріплення права кожного на захист суб’єктивних публічних прав шляхом 

подання адміністративної скарги (чи пропозиції) до органів державної влади, 

місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, 

посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, 

скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або 

клопотанням щодо реалізації власних суб’єктивних приватних та 

суб’єктивних публічних прав, публічних та приватних  законних інтересів та 

скаргою про їх порушення. 

2. На підставі дослідження доктринальних розробок процесу 

становлення органів адміністративної юстиції, здійснених як представниками 

науки адміністративного права (В.Б. Авер’яновим, Ю.П. Битяком, Т.О. 

Коломоєць, А.Т. Комзюком, М.М. Коркуновим, Р.О. Куйбідою, О.П. 

Рябченко, М.М. Тищенко та ін.), так і вченими-теоретиками (О.Ф. Андрійко, 

О.В. Петришиним, О.Н. Ярмишем та ін.) визначено фрагментарність 

дослідження питання захисту суб’єктивних публічних прав приватної особи 

у порядку адміністративного судочинства. 

Наголошено, що предметом позовних вимог, що ініціюються у порядку 

адміністративного судочинства має забезпечуватись захист суб’єктивних 

публічних прав приватної особи, до яких віднесено право обирати та бути 

обраним, право соціального та пенсійного забезпечення, право на доступ до 
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публічної інформації, право участі у прийнятті управлінських рішень, право 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади та 

місцевого самоврядування, право на об’єднання у територіальні громади, і 

похідні від цього права на реалізацію права на задоволення загального 

публічного інтересу, в тому числі і з питань формування місцевого бюджету, 

захисту довкілля регіону тощо.  

Зроблено висновок про законодавче визначення механізму судового 

контролю за діями та результатами дій органів публічної адміністрації у 

порядку адміністративного судочинства.  

Визначено, що з метою забезпечення оперативного врегулювання 

адміністративних справ, де предметом оскарження виступає захист 

суб’єктивних публічних прав приватної особи, чинним адміністративно-

судочинним законодавством встановлюються спеціальні строки не лише 

розгляду таких спорів, а і спеціальні строки позовної давності (зокрема, у 

спорах, пов’язаних із захистом суб’єктивних публічних виборчих прав 

встановлюються спеціальні строки розгляду спору, в тому числі в окремих 

випадках є необхідним його врегулювання у день голосування, що є ознакою 

ефективності здійснення функції судового контролю). 

Відповідно до результатів судової практики встановлено, що 

обмеження реалізації суб’єктивних публічних прав приватних осіб є 

допустимим лише в інтересах дотримання вимог національної безпеки та 

громадського порядку в разі, якщо визнає, що проведення зборів, мітингів, 

походів, демонстрацій чи інших зібрань може створити реальну небезпеку 

заворушень чи злочинів, загрозу здоров'ю населення або правам і свободам 

інших людей, що встановлено в рішенні від 01.12.2004 року №18-рп/2004 у 

справі № 1-10/2004 Конституційного Суду України.  

Акцентовано, що застосування заходів судового контролю, зміст яких 

полягає в обмеженні реалізації суб’єктивних публічних прав приватної особи 

допускається лише з підстав наявності чи ймовірності виникнення ситуації, 
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що створює загрозу інтересам національної безпеки чи сприяє формуванню 

ситуації, що характеризується порушення громадського порядку. 

З врахуванням досвіду зарубіжних країн (Сполучених Штатів Америки, 

Австралії, Королівства Швеції, Королівства Данії, Федеративної Республіки 

Німеччини) обґрунтовано доцільність законодавчого закріплення інституту 

процесуальної співучасті у спорах, що виникають у зв’язку із захистом 

суб’єктивних публічних прав приватної особи. Підкреслено, що реалізація 

авторського висновку пов’язується із внесенням змін до чинної редакції КАС 

України шляхом її доповнення спеціальної нормою такого змісту: 

 «Стаття 51-1. Процесуальна співучасть. 

Розгляд справи з метою досягнення принципів процесуальної економії 

та розумності строків допускається за участі кількох позивачів і (або) 

відповідачів. 

Суд має право ініціювання групового позову у разі надходження 

позовних заяв, де предметом спору є спільні суб’єктивні публічні права чи 

спільні суб’єктивні публічні обов’язки. 

Для представництва інтересів позивачів чи відповідачів може бути 

утворено окреме громадське об’єднання». 

3. Визначено, що ефективність застосування заходів адміністративної 

відповідальності за вчинення порушень суб’єктивних публічних прав 

приватної особи залежить від належності забезпечення здійснення публічно-

сервісної діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування 

відповідно до визнаних міжнародних та європейських стандартів.  

Визначено, що більшість складів адміністративних правопорушень, що 

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

характеризуються наявністю формального складу, тобто складу, вчинення 

якого не передбачає настання шкідливих наслідків.  

З метою удосконалення правового регулювання застосування 

механізму адміністративної відповідальності обґрунтовано доцільність 

перегляду нормативних підходів до визначення категорії «посадова особа» як 
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службової особи, а також інших осіб, діяльність яких прямо чи 

опосередковано забезпечує здійснення суб’єктивних публічних прав 

приватної особи на належному рівні правової ефективності. 

Зроблено висновок, що реалізація ідеї застосування заходів 

адміністративної відповідальності у сфері захисту суб’єктивних публічних 

прав приватної особи вимагає перегляду підходів до визначення розуміння 

суб’єктивних та об’єктивних елементів відповідних складів адміністративних 

правопорушень, в цілому, і зокрема, у частині визначення у якості родового 

об’єкту системи здійснення публічного управління в Україні. 

Підкреслено, що реалізація концепції публічного управління як 

складової євроінтеграційної угоди України вимагає забезпечення участі 

громадськості у вирішенні суспільно значущих задач, в тому числі шляхом 

проведення громадського обговорення відповідних проєктів нормативних 

актів, надання доступу до публічної інформації, забезпечення доступу до 

здійснення процедуру оцінки впливу на довкілля, підвищення ефективності 

задоволення вимог приватної особи в отриманні адміністративних послуг, 

нормативного закріплення процедури надання дозволу на реалізацію права 

на проведення мітингів, зборів, акцій тощо.  

Зроблено висновок, що реалізація зазначеної авторської пропозиції 

вимагає внесення змін до існуючої структури Особливої частини КУпАП 

шляхом її доповнення спеціальної главою 15-Б «Адміністративні 

правопорушення, що посягають на суб’єктивні публічні права приватної 

особи», до структури якої включити перелік протиправних діянь, вчинення 

яких спричинює негативний вплив на забезпечення відкритості та прозорості 

розробки та прийняття управлінських рішень та функцій. Обґрунтовано 

доцільність віднесення до спеціальної глави КУпАП у сфері захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи таких правопорушень, як: 

«порушення законодавства у сфері захисту персональних даних» (ст.188-39 

КУпАП), «порушення права на інформацію та права на звернення» (ст. 212-3 

КУпАП), «Порушення порядку обліку, зберігання і використання документів 



347 

та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію» 

(ст. 212-5 КУпАП), «приховування, перекручення або відмова від надання 

повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями 

громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з 

ними» (ст. 82-3 КУпАП), «порушення законодавства про об'єднання 

громадян» (ст. 186-5 КУпАП), «порушення порядку організації і проведення 

зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій» (ст. 185-1 КУпАП), 

«створення умов для організації і проведення з порушенням установленого 

порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій» (ст. 185-2 

КУпАП), «Порушення вимог законодавства у сфері оцінки впливу на 

довкілля» (ст. 91-5 КУпАП), «Порушення законодавства у сфері надання 

адміністративних послуг» (ст. 166-27 КУпАП). 

Зроблено висновок про необхідність включення до пропонованої 

структури глави 15-Б «Адміністративні правопорушення, що посягають на 

суб’єктивні публічні права приватної особи» окремим складом 

адміністративного делікту, що встановлює відповідальність за порушення 

процедури організації проведення громадського обговорення (громадських 

слухань) розробки проєктів нормативно-правових актів із найбільш важливих 

соціально значущих питань, зокрема, у сфері охорони довкілля, що 

передбачається положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 29 

червня 2011 р. № 771. Аргументовано, що реалізація зазначеної авторської 

пропозиції пов’язується із доповненням положень чинного Кодексу України 

про адміністративні правопорушення нормою такого змісту:  

«Порушення процедури проведення громадського обговорення проєктів 

нормативних актів з найбільш значущих соціальних, економічних, 

природоресурсних, культурних, мовних питань, проведення медичної 

реформи, що мають суттєвий вплив на забезпечення конституційних прав 

та свобод людини - 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот до 

п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 



348 

Окремі теоретико-методологічні й практичні проблеми розділу 

висвітлено в авторських наукових працях [ 500; 509, с. 52-59; 503, с. 80-82; 

519, с. 58-62; 508, с. 50-51]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми, що полягає у формулюванні концептуальних засад 

визначення розуміння суб’єктивних публічних прав приватної особи, у 

пошуку напрямів систематизації чинного законодавства України з метою 

оптимізації адміністративно-правових механізмів забезпечення їх реалізації 

та захисту з урахуванням положень сучасної доктрини адміністративного 

права Європейського Союзу. За результатами дисертаційної роботи 

сформульовано такі основні висновки: 

1. Визначено такі теорії походження суб’єктивних публічних прав 

приватної особи: а) теорію інтересу, в основу якої покладено розуміння 

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

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

реалізуються за наявності державної волі на їх надання (обґрунтовувалася в 

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

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

реалізації потреби населення в безпосередній участі у здійсненні державного 

управління, при цьому їх нормативне закріплення залежить від волі держави 

(була підтримана в дослідженнях Е. Бернацика, Г. Еллінека, 

Ф. Регельсбергера); г) теорію юридичної фікції, за якою суб’єктивні публічні 

права є явищем, якого немає, нормативного закріплення при цьому 

вимагають лише суб’єктивні публічні обов’язки (її прихильником був 

Л. Дюгі); д) нормативну теорію, основою якої визначалася необхідність 

розмежування об’єктивного та суб’єктивного прав (засновник – Г. Кельзен); 

е) концепцію правничого порядку, згідно з якою реалізація суб’єктивних 

прав визначалася як імператив діяльності органів держави (обґрунтовувалася 

в дослідженнях Т. Тгона); є) психологічну теорію, сутність якої зводилася до 

розуміння виникнення суб’єктивного публічного права як прояву 
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внутрішньої волі особи (прихильники – В.М. Дурденевський, 

Л.І. Петражицький). 

Встановлено, що відродження концепції суб’єктивних публічних прав 

приватної особи пов’язується з проголошенням незалежності України 

загалом та з розробленням і прийняттям Концепції адміністративної реформи 

(у якій визначено домінування ідеї запровадження публічно-сервісного 

спрямування функціонування органів державної влади й місцевого 

самоврядування) зокрема. У наукових роботах В.М. Бевзенка, Т.О. Мацелик, 

К.М. Васьківської, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, О.М. Пасенюка, 

О.Ю. Синявської обґрунтовано доцільність розуміння суб’єктивних 

публічних прав приватної особи як складової частини системи здійснення 

управлінських функцій держави. 

Визначено, що наявні наукові праці, здійснені у вітчизняній юридичній 

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

характеризуються фрагментарністю, що дає змогу зробити висновок про 

відсутність доктринального розуміння зазначеної категорії. 

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

публічно-владних відносинах є контрагентами органів публічного 

управління, а отже, вони є невладною стороною публічно-правових відносин. 

Виділено такі категорії приватних осіб: а) особа, яка звертається до 

адміністративного органу із заявою, у тому числі за отриманням 

адміністративної послуги (заявник); б) особа, щодо якої приймається акт за 

ініціативою адміністративного органу, у тому числі в порядку здійснення 

контрольних повноважень (адресат); в) особа, яка бере участь у здійсненні 

адміністративної процедури за власною ініціативою або залучається за 

ініціативою адміністративного органу, оскільки рішення у справі може 

вплинути на її права чи законні інтереси (заінтересована особа); г) особа, яка 

звертається до адміністративного органу зі скаргою на рішення, дії та 

бездіяльність адміністративного органу (скаржник). 
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Обґрунтовано авторський підхід до розуміння приватної особи як 

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

відносин, бере участь у здійсненні публічного управління, є учасником 

адміністративно-процедурної або адміністративно-процесуальної діяльності. 

До складників системи прав приватної особи віднесено права, що 

реалізуються нею з метою забезпечення її фізичного буття (такими правами 

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

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

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

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

3. Акцентовано увагу на тому, що статичне розуміння категорії 

«адміністративно-правовий статус» передбачає доцільність віднесення до її 

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

що вимагає їх нормативного закріплення. Визначено, що адміністративно-

правовий статус є засобом обмеження соціальної свободи приватної особи. 

Обґрунтовано, що особливістю реалізації адміністративно-правового 

статусу приватної особи, що зумовлюється специфікою публічно-

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

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

приватними особами є допустимим за умови здійснення однією з них 

владних повноважень (наприклад, у разі забезпечення доступу до інформації 

про стан використання природних ресурсів природокористувачем щодо 

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

публічно-управлінських відносин запропоновано віднести необхідність 

створення спеціальної дієвої системи юрисдикційних і неюрисдикційних 

засобів захисту суб’єктивних публічних прав приватної особи. При цьому 

ознакою владно-управлінських відносин визначено те, що реалізація 

суб’єктивних публічних прав приватної особи має пов’язуватися із 

забезпеченням як особистого права, так і публічного інтересу (наприклад, 
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право на звернення з приводу оскарження незаконних адміністративно-

правових актів або дій посадових осіб використовується громадянами не 

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

порушуються інтереси інших осіб, інтереси держави). 

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

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

адміністративної дієздатності (здатності набувати суб’єктивних публічних 

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

деліктоздатності (здатності нести адміністративну відповідальність за 

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

Зроблено висновок про доцільність виокремлення адміністративно-

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

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

приватні підприємства, приватні установи, як представників різних категорій 

приватних осіб. 

Підкреслено, що з огляду на євроінтеграційні тенденції, а також у 

зв’язку з полінаціональністю України необхідне надання права доступу до 

посад муніципальної служби для іноземців та осіб без громадянства. 

5. Здійснено класифікацію суб’єктивних публічних прав приватної 

особи за такими критеріями: носієм суб’єктивного публічного права, обсягом 

дієздатності, сферою правового застосування, змістом управлінських 

правовідносин, характером способу та формами захисту порушеного права. 

З огляду на здійснену класифікацію запропоновано авторську 

теоретичну модель системи суб’єктивних публічних прав, основу якої 

становить розподіл суб’єктивних публічних прав на такі основні підсистеми, 

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

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

суб’єктивні публічні майнові права. 
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6. Визначено механізм адміністративно-правового регулювання участі 

громадян у прийнятті управлінських рішень як сукупність адміністративно-

правових засобів, що реалізують право громадян на участь у прийнятті 

управлінських рішень в інформаційній, консультативній, експертній, 

інспекційній, дорадчій, оперативній та інших формах, що визначені 

законодавством, з метою здійснення впливу на діяльність органів публічної 

влади щодо забезпечення прав і свобод громадян. 

Запропоновано класифікацію форм реалізації участі громадян у 

прийнятті управлінських рішень за такими критеріями: а) рівнем особистої 

участі громадян у прийнятті управлінських рішень; б) можливістю реалізації 

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

реалізації участі громадян у прийнятті управлінських рішень; г) характером 

суспільних відносин; д) рівнем використання сучасних інформаційних 

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

наявністю спеціальних знань громадян, які залучені до прийняття рішення; 

ж) метою участі громадян у прийнятті управлінських рішень; з) територією, 

на якій використовується форма участі громадян у прийнятті управлінських 

рішень. 

7. Визначено адміністративно-правове забезпечення реалізації права на 

звернення як процес створення умов за допомогою адміністративно-правових 

засобів для реалізації фізичними особами права на звернення до органів 

публічної влади з метою їх участі в ухваленні управлінських рішень. 

Запропоновано критерії об’єктивної оцінки ефективності розгляду 

звернень громадян органами публічної влади, зокрема: а) своєчасність 

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

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

на звернення; г) достатність вчинених заходів для розгляду звернення та 

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

заявника з того ж питання. 
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Обґрунтовано необхідність доповнення Закону України «Про 

звернення громадян» стандартами процесу розгляду звернень громадян, 

поданих в електронній формі, та положеннями про зменшення кількості 

голосів, що необхідні для розгляду е-декларацій як форми участі громадян у 

сфері прийняття управлінських рішень. 

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

реалізації права на доступ до публічної інформації становлять спеціальні 

форми, методи та засоби забезпечення цього права, а саме: а) спеціальні 

вимоги до ведення діловодства щодо запитів на отримання публічної 

інформації; б) вимоги до вебсайтів органів публічної влади щодо розміщення 

публічної інформації; в) форми подання запиту на отримання публічної 

інформації; г) типові порядки розгляду запитів на отримання публічної 

інформації; д) алгоритми взаємодії органів публічної влади та їх підрозділів 

щодо забезпечення доступу до публічної інформації; е) регламенти процедур 

приймання, опрацювання, реєстрації та розгляду запитів про отримання 

публічної інформації фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян без 

статусу юридичної особи, а також надання інформації, яка отримується чи 

створюється органами публічної влади у процесі здійснення ними своїх 

повноважень або перебуває в їх володінні тощо. 

9. Сформульовано поняття адміністративно-правових гарантій 

реалізації права громадян на мирні зібрання як системи закріплених у 

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

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

спрямованих на створення умов для безперешкодної реалізації права на 

мирні зібрання, його охорону, захист і відновлення. 

Запропоновано внести такі зміни до проєкту Закону України «Про 

гарантії свободи мирних зібрань»: 

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

правові гарантії реалізації права громадян на мирні зібрання»; 
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б) доповнити розділ 3 «Гарантії реалізації права на свободу мирних 

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

із запропонованим переліком адміністративно-правових гарантій; 

в) доповнити ст. 19 «Відшкодування шкоди» положеннями про порядок 

відшкодування громадянами та органами публічної влади шкоди, завданої 

порушенням права на свободу мирних зібрань; 

г) конкретизувати положення ст. 20 «Відповідальність за порушення 

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

застосування. 

10. Запропоновано під адміністративно-правовим механізмом 

забезпечення реалізації права на свободу громадських об’єднань розуміти 

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

які здійснюються фізичними особами та органами публічної влади на основі 

принципів добровільності, самоврядності, вільного вибору території 

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

метою забезпечення права вільно створювати громадські об’єднання у формі 

громадської організації чи громадської спілки, права вступати чи не вступати 

у громадські об’єднання, права брати участь у функціонуванні громадських 

об’єднань, права на безперешкодне припинення членства у громадському 

об’єднанні. 

Визначено основні ознаки адміністративно-правових гарантій 

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

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

нормами права; в) забезпеченість силою державного примусу у формі 

створення загальних умов для реалізації адміністративно-правових гарантій 

реалізації права на мирні зібрання, застосування заходів адміністративного 

примусу в разі їх порушення чи недотримання, упровадження ефективних 

способів відновлення порушених прав; г) динамічний характер, що 

проявляється у здатності адміністративно-правових гарантій реалізації права 

на мирні зібрання до розвитку й удосконалення; д) універсальність, оскільки 
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ці гарантії діють на всій території України, їх зміст та обсяг є однаковим для 

всіх, застосовуються до всіх форм мирних зібрань; е) метою застосування є 

забезпечення реалізації права на мирні зібрання, його охорона, захист і 

відновлення. 

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

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

громадянства) і юридичних осіб (приватних підприємств, установ чи 

організацій) здійснення права на адміністративне оскарження останніми є 

неможливим через нормативну неврегульованість такої процедури в порядку, 

встановленому чинним законодавством України (зокрема, відповідно до 

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

подолання зазначеної правової прогалини пов’язується з активізацією 

процесів розроблення та прийняття Закону України «Про адміністративну 

процедуру». 

Констатовано, що безумовною прерогативою активізації процесів із 

запровадження дієвого механізму адміністративного оскарження порівняно з 

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

формою) є його відносна економічність, оперативність та практична 

можливість забезпечення реального виконання оскаржуваного 

управлінського акта. 

Обґрунтовано доцільність доповнення ч. 1 ст. 2 проєкту Закону 

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

публічне право приватної особи – це нормативно закріплені та гарантовані 

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

забезпечення ефективності впровадження принципів здійснення публічного 

управління на засадах прозорості й відкритості розроблення та прийняття 

адміністративних актів та інших процедурних рішень чи дій». 

12. З огляду на досвід зарубіжних країн (США, Австралії, Швеції, 

Данії, ФРН тощо) обґрунтовано доцільність законодавчого закріплення 
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інституту процесуальної співучасті у спорах, що виникають у зв’язку із 

захистом суб’єктивних публічних прав приватної особи. Підкреслено, що 

реалізація авторського висновку пов’язується з внесенням змін до чинної 

редакції Кодексу адміністративного судочинства України шляхом його 

доповнення спеціальною нормою такого змісту: 

«Стаття 51-1. Процесуальна співучасть 

Розгляд справи з метою досягнення принципів процесуальної економії 

та розумності строків допускається за участю декількох позивачів та (або) 

відповідачів. 

Суд має право ініціювати груповий позов у разі надходження позовних 

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

суб’єктивні публічні обов’язки. 

Для представництва інтересів позивачів чи відповідачів може бути 

утворене окреме громадське об’єднання». 

13. Визначено, що ефективність застосування заходів адміністративної 

відповідальності за вчинення порушень суб’єктивних публічних прав 

приватної особи залежить від належності забезпечення здійснення публічно-

сервісної діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування 

відповідно до визнаних міжнародних і європейських стандартів. 

Встановлено, що більшість складів адміністративних правопорушень, 

які вчинюються у сфері реалізації суб’єктивних публічних прав приватної 

особи, характеризуються наявністю формального складу, тобто складу, 

вчинення якого не передбачає настання шкідливих наслідків. 

З метою вдосконалення правового регулювання застосування 

механізму адміністративної відповідальності обґрунтовано доцільність 

перегляду нормативних підходів до визначення категорії «посадова особа» як 

службової особи, а також інших осіб, діяльність яких прямо чи 

опосередковано забезпечує здійснення суб’єктивних публічних прав 

приватної особи на належному рівні правової ефективності. 
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Зроблено висновок, що реалізація зазначеної авторської пропозиції 

вимагає внесення змін до чинної структури Особливої частини Кодексу 

України про адміністративні правопорушення шляхом її доповнення 

спеціальною главою 15-Б «Адміністративні правопорушення, що посягають 

на суб’єктивні публічні права приватної особи», до змісту якої необхідно 

включити перелік протиправних діянь, вчинення яких спричинює негативний 

вплив на забезпечення відкритості й прозорості розроблення та прийняття 

управлінських рішень і функцій. Обґрунтовано доцільність віднесення до 

спеціальної глави Кодексу України про адміністративні правопорушення у 

сфері захисту суб’єктивних публічних прав приватної особи таких 

правопорушень (норм): 

 «Порушення законодавства у сфері захисту персональних даних» 

(ст. 188-39); 

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

3); 

 «Порушення порядку обліку, зберігання і використання документів 

та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію» 

(ст. 212-5); 

 «Приховування, перекручення або відмова від надання повної та 

достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян 

та їх об’єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними» 

(ст. 82-3); 

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

 «Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, 

вуличних походів і демонстрацій» (ст. 185-1); 

 «Створення умов для організації і проведення з порушенням 

установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій» 

(ст. 185-2); 
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 «Порушення вимог законодавства у сфері оцінки впливу на 

довкілля» (ст. 91-5); 

 «Порушення законодавства у сфері надання адміністративних 

послуг» (ст. 166-27). 

Зроблено висновок про необхідність включення до пропонованої 

структури глави 15-Б «Адміністративні правопорушення, що посягають на 

суб’єктивні публічні права приватної особи» окремого складу 

адміністративного делікту, що встановлює відповідальність за порушення 

процедури організації проведення громадського обговорення (громадських 

слухань) щодо розроблення проєктів нормативно-правових актів із найбільш 

важливих соціально значущих питань. 



360 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

 

1. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и 

права: учебник. СПб.: Питер, 2003. 576 с.  

2. Аболонин Г.О. Массовые иски. Москва: Волтерс Клувер, 2011. 

416 с. 

3. Авер’янов В.Б. Державне управління: європейські стандарти, 

досвід та адміністративне право. Київ: Юстиніан, 2007. 288 с. 

4. Авер’янов В. Б., Андрійко О. Ф., Битяк Ю. П. Адміністративне 

право України. Академічний курс: підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. 

закл.: у 2 т. / за ред. В. Б. Авер’янова. Київ: Юридична думка, 2004. Т. 1: 

Загальна частина. 584 с. 

5. Аверьянов В.Б. Обновление украинской административно-

правовой доктрины на основе принципа верховенства права. Правоведение. 

2007. № 1. С. 31 – 42.  

6. Авторгов А.М. Адміністративно-правовий статус державного 

виконавця: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2008. 17 с.  

7. Адарченко Е.О. Административная правосубъектность 

юридических лиц публичного права. Административное и муниципальное 

право. 2013. № 4. С. 1–14. URL: 

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=7653  

8. Адміністративна відповідальність в Україні: навч. посіб.  за заг. 

ред. А. Т. Комзюка. 2-е вид., перероб. і доп. Харків: ун-т внутр. справ, 2000. 

99 с. 

9. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. 

Зарубіжний досвід і пропозиції для України. Автор-упорядник В.П.Тимошук. 

К.: Факт, 2003. 496 с.  

10. Адміністративна процедура: нові правила взаємодії між владою і 

громадянами. URL:https://lexinform.com.ua/podii/administratyvna-protsedura-

novi-pravyla-vzayemodiyi-mizh-vladoyu-i-gromadyanamy/ 



361 

11. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для 

України.  авт.- упор. І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда. Київ: Факт, 2003. 536 с.   

12. Адміністративне право України : підруч. для юрид. вузів і ф-тів / 

Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, В. М. Гаращук [та ін. ]; Xарьків: Право, 2001. 

528 с.  

13. Адміністративне право України: підручник / За ред. Т.О. 

Коломоєць. Київ: Юрінком Інтер, 2011. 576 с. 

14. Адміністративне право України. За ред. Т. О. Коломоєць. Київ: 

Істина, 2008. 457 с. 

15. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / 

Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. [та ін.]; Херсон: 

ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.  

16. Адміністративне право України: академ. курс: підручник: у 2-х т. 

/ за ред. В. Б. Аверʼянова. Київ: Юридична думка, 2007. Т. 1: Загальна 

частина. 592 с. 

17. Адміністративне право України: підручник / за ред. Ю. П. 

Битяка. Харків: Право, 2000. 520 с. 

18. Адміністративне право України: підручник / Ю.П. Битяк, 

В. М. Гаращук, О.В. Дьяченко [та ін. ]; Юрінком Інтер, 2006. 544 с.  

19. Адміністративне право України: підручник / Ю.П. Битяка, В. М. 

Гаращук, О.В. Дьяченко [та ін.]; Київ: Юрінком Інтер, 2007. 544 с.  

20. Адміністративне право. Загальна частина.Київ: Вид-во Центр 

навчальної літератури, 2011. 216 с.  

21. Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод людини та 

громадянина: навч. посіб. І. О. Ієрусалімова, І. О. Ієрусалімов, П. М. Павлик, 

Ж. В. Удовенко. Київ: Знання, 2007. 223 с.  

22. Административное право (Общая и Особенная части). Под ред. 

А.Е. Лунева. М. : Юридическая литература, 1970. 600 с. 

23. Административное право (Общая и Особенная части). Под ред. 

Ю.М. Козлова. Москва: Юридическая литература, 1968. 576 с. 



362 

24. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 

року. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 38. Ст. 502. 

25. Алексашина А. Реалізація принципів добросовісності, розумності 

та справедливості при договірному регулюванні цивільних правовідносин. 

Юридична Україна. 2012. №11. С. 88-92. 

26. Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: опыт 

комплексного исследования. Москва: Статут, 1999. 712 с. 

27. Аналіз закону України «Про волонтерську діяльність». 

Координаційна рада. URL:  https://civil-rada.in.ua/860 

28. Аналітична довідка за результатами проведеного 

Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-

сайтів органів виконавчої влади у першому півріччі 2020 року. 

URL: http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=167745&cat_id=1

12507 

29. Андрійко О.Ф. До питання еволюції адміністративного права та 

предмета адміністративно-правового регулювання. Сучасна 

адміністративно-правова доктрина захисту прав людини : тези доп. та наук. 

повідомл. учасн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17–18 квіт. 2015 року). Х. : 

Право, 2015. С. 3-15. 

30. Андрійко О.Ф. Державний контроль на етапі реформування. 

Наукові засади вирішення організаційно-правових проблем адміністративної 

реформи в Україні: Наукова доповідь. За заг. ред. В.Б. Авер‘янова. К.: 

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 1999. С. 27-35. 

31. Антонов М.В. Об основных элементах чистого учения о праве 

Ганса Кельзена. Труды Института государства и права Российской 

академии наук. 2013. № 4. С. 172-195.  

32. Архипов С. И. Субъект права: теоретическое исследование. СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2004. 469 с. URL: 

https://www.twirpx.com/file/1100642/ 



363 

33. Бальцій Ю. Ю. Право громадян на участь у місцевому 

самоврядуванні: поняття та зміст. Вісн. Маріупол. держ. ун-ту. Серія: Право. 

2011. Вип. 1. С. 65 – 69. 

34. Балюк Г. Вплив міжнародного досвіду на вирішення проблем 

судового захисту екологічних прав громадян в Україні. Міжнародний 

судовий форум: «Судовий захист природного довкілля та екологічних прав» 

(м. Київ, 7 листопада 2019 року): Збірник матеріалів. Київ, 2019. С. 172-178. 

35. Бандурка А.М. Административный процесс. А. М. Бандурка, Н. 

М. Тищенко: Учебник.  Х.: Изд-во НУВД, 2001. 352 с. 

36. Бандурка О.О. Адміністративно–правове регулювання 

міграційного процесу в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 

2002. 182 с. 

37. Барліт А.Ю. Суб’єктивні публічні права як складова 

адміністративно-правового статусу приватної особи. Вісник Запорізького 

національного університету. Серія Юридичні науки. 2020. №3. С. 70-77. 

38. Басалаєва А.В. Судовий контроль виборчого процесу як 

інструмент захисту виборчого права: дис. … д-ра філос. наук: Київ, 2021. 265 

с. 

39. Бахрах Д. Н. Административное право : учеб. для вузов / Д. Н. 

Бахрах. М., 1996. 355с.  

40. Бевзенко В.М. Інститут процесуальної співучасті в 

адміністративному судочинстві України: сутність та правове регулювання. 

Держава і право. 2010. Випуск 47. С. 222 -228. 

41. Берназюк О.О. Роль та місце цифрових технологій у сфері 

публічного управління. Підприємництво, господарство і право. № 10. 2017. 

URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/10/35.pdf 

42. Бєлікова О.В. Юридичний склад адміністративного 

правопорушення. Держава та регіони. Серія. «Право». 2013 №3. С. 22-28. 

43. Битяк Ю.П., Зуй В.В. Административное право 

Украины. Общая часть: учебн. пос. Х.: ООО «Одиссей», 1999. 224 с. 

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/10/35.pdf


364 

44. Білозьоров Є. В. Правові гарантії прав і свобод людини та 

громадянина у сфері діяльності міліції : монографія. Київ: Аванпост-прим, 

2009.  

45. Блінова Г.О. Інформаційне забезпечення органів публічної 

адміністрації в Україні: адміністративно-правові засади: монографія. 

Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 503 с. 

46. Боднар Т.В. Виконання договірних зобовязань у цивільному 

праві. К.: Юрінком Інтер, 2005.  

47. Бодров А.В. Неурядові організації як  індикатор розвитку 

громадянського суспільства. Державне будівництво. 2007. №1. Ч.1. С.1-10. 

48. Бойко І. Базові категорії права адміністративних процедур. 

Адміністративна процедура: особливості формування української концепції: 

матер. круглого столу (м. Харків, 15 вересня 2017 р.). Харків : Нац. академія 

правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. С. 7–13.  

49. Болокан І.В. Реалізація норм адміністративного права : 

проблемні питання теорії та практики : дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.07. 

Запоріжжя, 2017. 549 с. 

50. Бояров В. І. Кримінально-процесуальний кодекс 

України. Науково-практичний коментар. Заг. ред. В.Т. Маляренко, 

В.Г. Гончаренко. Верховний Суд України.  Київ: Форум, 2003.  938 с. 

51. Бунеева Ю. А. Теоретические проблемы административной 

правосубъектности гражданина: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. 

Воронеж, 2000. 22 с.  

52. Бурьянова Е. И. Условия, определяющие правосубъектность 

индивида: общетеоретический аспект: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.01. Волгоград, 2006. 30 с.  

53. Ванюшина О. Ф.  Волонтерський рух в Україні: еволюція, 

сучасний стан та статус. Вісник Національного університету оборони 

України. 2015. Вип. 1. С. 275-281. URL:  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2015_1_50  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673167
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673167
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vnaou_2015_1_50


365 

54. Васев И.Н. Субъективное право как общетеоретическая 

категория: монография. М. : Юрлитинформ, 2014. 189 с. 

55. Васецький В.Ю. Доктрина прав людини в романо-германській 

правовій системі: дис. …канд.юрид.наук: 12.00.01. К., 2005. 200 с. 

56. Ващук О.М. Конституційно-правовий статус громадських 

організацій України : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2004. 

17 с. 

57. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і 

допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : Перун, 2005. 1728 с. 

58. Верещинський Ю.О. Імплементація європейських міжнародно-

правових норм про соціальні права у конституціях європейських держав. 

Актуальні проблеми держави і права. 2005. Вип. 24. С. 178–182. 

59. Виборчий кодекс України: Закон України від 19 грудня 2019 

року № 396-IX. URL:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#Text 

60. Виконавча влада і адміністративне право. За ред. 

В. Б. Авер’янова; НАН України, Інститут держави і права 

ім. В. М. Корецького. Київ: Ін Юре, 2002. 668 с. 

61. Винницкий А. В. Учение о субъективных публичных правах vs 

«государственно-управленческого подхода» в науке. Право и политика. 2018. 

№ 12. С. 27–40.  

62. Витрук Н. В. Акты применения права в механизме прав и свобод 

личности. Правоведение. 1983.  № 2. С. 18–21. 

63. Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в 

социалистическом обществе. М.: Изд-во «Наука», 1979. 

64. Віхляєв М.Ю. Генезис дослідження професійних правничих 

громадських організацій та організаційних питань порядку їх створення та 

діяльності у радянській адміністративно-правовій доктрині. Науковий 

потенціал сучасної юриспруденції : матеріали міжнародної інтернет-

конференції. Тернопіль: Юридична лінія, 2009. С. 54–56. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#Text


366 

65. Водний кодекс України: Закон України від 07 червня 2020 

№ 213/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-

%D0%B2%D1%80#Text 

66. Войналович М. В.  Поняття та сутність конституційного права на 

об’єднання. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради 

України.  2013. № 3. С.23-30. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2013_3_7 

67. Волков А.М. Публичное управление недропользованием в 

России (современный период). Правовая инициатива. 2013. № 7. URL: 

http://49e.ru/ru/2013/9/13 

68. Волков А.М. Реализация публичных прав частных субъектов 

права. Отрасли права: аналитический портал. URL: http://отрасли-

права.рф/article/7120 

69. Всеобщая декларация прав человека. Принята и провозглашена в 

резолюции 217 A (III). Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text 

70. Галіцина Н.В. Адміністративна процедура як інститут 

адміністративного процесу. Форум права. 2010. № 4. С. 163-177. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10gnviap.pdf 

71. Гараева Г.Х. Понятие и сущность правосубъектности как 

категории права. Исторические, философские, политические и юридические 

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 

2011. № 5 (11). С. 22–25.  

72. Гегель Георг. Философия права. В кн.: Історія вчень про право і 

державу: хрестоматія для юрид. вищ. навч. закл. і ф-тів / авт.-уклад. Г.Г. 

Демиденко; за заг. ред. О.В. Петришина. 4-те вид., доп. І змін. Х.: Право, 

2011. 958 с. 

73. Герасименко Н.О. Лазаревські. Енциклопедія історії України: Т. 

6: Ла-Мі. Редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]; НАН України. Інститут 

історії України. К.: В-во "Наукова думка", 2009. 790 с. URL: 

http://www.history.org.ua/?termin=Lazarevski_rid 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100550
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100550
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nzizvru_2013_3_7
http://отрасли-права.рф/article/7120
http://отрасли-права.рф/article/7120
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10gnviap.pdf
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Lazarevski_rid


367 

74. Гладун З.С. Адміністративне право України: навчальний 

посібник. Тернопіль: Картбланш, 2004. 579 с. 

75. Головко В.А. Адміністративно-правове забезпечення захисту 

соціальних та економічних прав учасників дорожнього руху в Україні: 

проблеми теорії та практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 12.00.07. 

Київ, 2011.  20 с. 

76. Головко В.В. Адміністративно-правове забезпечення реалізації 

громадянами України права на участь в управлінні державними справами: 

дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2018. 269 с.  

77. Голосніченко І.П., Стахурський М.Ф., Золотарьова Н.І. 

Адміністративне право України: основні поняття: навчальний посібник. Київ: 

ГАН, 2005. 232 с. 

78. Гончарук С.Т. Адміністративне право України: навчальний 

посібник. На допомогу слухачам, що здають державні та поточні іспити з 

адміністративного права.  Київ, 2000. 240 с. 

79. Горшенев В.М. Правовая природа юридического процесса как 

комплексной системы. Актуальные проблемы юридического процесса в 

общенародном государстве. Ярославль, ЯрГУ, 1980. С. 3-15.  

80. Грибок І.О. Оскарження рішень органів виконавчої влади в 

адміністративному порядку: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2006. 

220 с. 

81. Григоришина В.Г. Сучасні технології залучення громадян до 

прийняття управлінських рішень в органах публічної влади. URL: 

https://vseosvita.ua/library/sucasni-tehnologii-zalucenna-gromadan-do-prijnatta-

upravlinskih-risen-171859.html 

82. Гриценко Е. В., Хайнтцен М. Доступ к судебной защите в России 

и Германии Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. 2019. 10 

(4). С.  733–755. URL: https://doi.org/10.21638/spbu14.2019.409 



368 

83. Гриценко І.С. Історичні передумови запровадження 

адміністративної юстиції : українська традиція. Адміністративне право та 

процес. 2013. № 1 (3). С. 107-121. 

84. Гудима Д. А. Людинорозуміння у правовій науці (до 

характеристики сучасного поняттєвого апарату). Проблеми філософії права. 

2005. Том III. № 1-2. С. 256–266. 

85. Гуржій А.В., Мельник Ю.О.  Обєкт правопорушення як критерій 

структуризації адміністративно-деліктного законодавства. Юридична наука. 

2015. №4. С. 14-19. 

86. Гуржій Т.О. Адміністративне право України: навчальний 

посібник. Київ: КНТ, 2011. 680 с. 

87. Даль В. И. Толковый словарь живого великого русского языка: в 

4 т. Москв: Рус. яз., 1980. Т. 3. 588 с. 

88. Данільян О.Г. Теоретико-методологічні проблеми захисту прав 

людини в сучасному суспільстві. Вісник Національного університету 

«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2013. № 3 (17). С. 

84–91. 

89. Даньков А. А. Обеспечение баланса публичных и частных 

интересов в сфере правосудия: дис. … канд. юрид.наук: 12.00.01. М., 2014. 

238 с.  

90. Дахова І.І. участь громадян в управлінні державними справами. 

Форум права. 2014. №3. С. 102-109. URL: 

http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/12352/1/Dahova_102-109.pdf 

91. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 

р. Відомості Верховної Ради. 1990. № 31. Ст. 429. 

92. Демидов И.Ф. Проблема прав человека в российскому уголовном 

процессе. Концептуальные положения. М: НИИ проблем укрепления 

законности и правопорядка, 1995. 92 с. 

93. Державне правління: проблеми адміністративно-правової теорії 

та практики. За заг. ред. В. Б. Авер'янова. Київ: Факт, 2003. 384 с.  



369 

94. Державне управління: словник-довідник / за заг. ред. 

В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. Київ : Вид-во УАДУ, 2002. 228 с. 

95. Дернбург Г. Пандекты: Общая часть. Т. 1. пер. с нем. Г. Фон 

Рехенберг; под ред.: П. Соколовский. М.: Унив. тип., 1906. 481 с.  

96. Діхтієвський В.П. Адміністративно-правове регулювання 

доступу до публічної інформації про стан використання природних ресурсів: 

дис. … д-ра філос.наук: 081 Запоріжжя, 240 с. 

97. Дмитришин Ю. Хелмінське право як джерело «Прав, за якими 

судиться малоросійський народ» 1743 р. Вісник Львівського університету. 

Серія юридична. 2012. Випуск 56. С. 103—110. 

98. Добрянський С.П. Актуальні проблеми загальної теорії прав 

людини: дис. …канд.юрид.наук: 12.00.01. Львів, 2002. 181 с.  

99. Довженко О. Суб’єктивна об’єктивність. Детектор Медіа. URL: 

https://detector.media/rinok/article/5204/2004-10-20-subektivna-obektivnist/ 

100. Дрозд О.Ю. Актуальні питання державної служби в деяких 

країнах Західної Європи. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія: Право. 2016. Випуск 40 (2). С. 13-17.  

101. Дрозд О.Ю. Використання сучасного європейського досвіду під 

час реформування адміністративно-деліктного законодавства України. 

Наукові праці Національного університетут «Одеська юридична академія». 

2015. Т. 15. С. 236-243.  

102. Другий факультативний протокол до Міжнародного пакту про 

громадянські і політичні права, метою якого ставилася скасування смертної 

кари. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_187#Text 

103. Дубенко С. Д. Державна служба і державні службовці в Україні: 

навч.-метод. посіб.; за заг. ред. Н. Р.Нижник. Київ: ІнЮре, 1999. 242 с. 

104. Дубров О.О. Реалізація права на доступ до публічної інформації. 

URL: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/4599 

105. Дурденевский В. Н. Субъективное право и его основное 

разделение. Правоведение. 1994. №№ 3. С. 78–95. 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlnu_yu/2012_56/103hst56.pdf
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlnu_yu/2012_56/103hst56.pdf
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlnu_yu/2012_56/103hst56.pdf


370 

106. Евтихиев Е. И. Административное право СССР. М., 1946. 302 с. 

107. Е-консультації, як елемент публічних консультацій. Практичне 

дослідження. / С. Лобойко, О. Гречко, О. Медведенко, Й. Томкова, А. 

Ємельянова, К. Літвінова. Київ. 2018. URL: https://cid.center/wp-

content/uploads/2019/02/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%

80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82

%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf 

108. Електронна демократія: 11 практик з України. URL: 

https://mistosite.org.ua/ru/articles/elektronna-demokratiia-11-praktyk-z-ukrainy 

109. Електронна демократія: навч. посіб. / Н. В. Грицяк, С. Г. 

Соловйов; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Н. В. Грицяк. Київ: 

НАДУ, 2015.  66 с. 

110. Електронні консультації з громадськістю. URL:  

https://mvs.gov.ua/ua/pages/5292_Elektronni_konsultacii_z_gromadskistyu.htm?p

age=1/ 

111. Еллинек Г. Система субъективных публичных прав / пер. со 2-го 

нем. изд-я под ред. А. А. Рождественского. С.-Петербург. Москва: Изд-во 

Освобождение, 1913. URL: 

https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_004014568?page=1&rotate=0&theme

=white 

112. Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, 

незлоупотребление гражданскими правами. М. : Лекс-Книга, 2002. 

113. Європейська конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод вiд 4 листопада 1950 р.: у ред. вiд 27 травня 2009 

року. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_004 

114. Журавльов Д.В. Критерії ефективності діяльності центральних 

органів виконавчої влади України. Митна справа. 2013. Спец. випуск. С. 77-

81. 

https://mistosite.org.ua/ru/articles/elektronna-demokratiia-11-praktyk-z-ukrainy
https://mvs.gov.ua/ua/pages/5292_Elektronni_konsultacii_z_gromadskistyu.htm?page=1/
https://mvs.gov.ua/ua/pages/5292_Elektronni_konsultacii_z_gromadskistyu.htm?page=1/
https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_004014568?page=1&rotate=0&theme=white
https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_004014568?page=1&rotate=0&theme=white


371 

115. Журавльов Д.В. Щодо визначення основних напрямків 

оптимізації роботи центральних органів влади. Південноукраїнський 

правничий часопис. 2013. №4. С. 5-8. 

116. Заворотченко Т. М. Конституційно-правові гарантії прав і свобод 

людини й громадянина в Україні: монографія. Дніпро: Вид-во Дніпропетр. 

нац. ун-ту, 2007. 256 с.  

117. Загальна декларація прав людини 1948 р. Інформаційне 

законодавство: зб. законодав. актів: у 6 т. / за заг. ред. Ю.С. Шемшученка, 

І. С. Чижа. Київ: Юрид. думка, 2005. Т. 5: Міжнародно-правові акти в 

інформаційній сфері. С. 5–17. 

118. Загальна декларація прав людини 1948 р., прийнята Генеральною 

Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. URL: http://kr-

admin.gov.ua/mol/molod/2.pdf 

119. Загальна теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. вищих 

навч.закл. / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; за ред. д-ра 

юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., 

акад. АПрН України О. В. Петришина. Х.: Право, 2011. 584 с.  

120. Загряцков М. Д. Административная юстиция. Критическое 

обозрение. 1908. Вып. II (VII). С. 81–98. 

121. Задирака Н. Ю. Інститут публічного майна в Україні в новітній 

період. Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні 

: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 

24‒25 березня 2017 р.). Запоріжжя : «Істина», 2017. С. 68‒70. 

122. Задирака Н.Ю. Інститут публічного майна в системі 

адміністративного права України: теорія формування та практика реалізації: 

дис. … д-ра юрид. наук:12.00.07. Київ, 2019. 472 с. 

123. Зайчук О.В., Оніщенко Н. М. Теорія держави і права. 

Академічний курс: підручник. Київ. Юрінком Інтер. 2006. 688 с. 

124. Закірова С. Електронні петиції в Україні: досягнення і проблеми 

дворічного досвіду. URL: 



372 

http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2992:elek

tronni-petitsiji-v-ukrajini-dosyagnennya-i-problemi-

dvorichnogodosvidu&catid=8&Itemid=350 

125. Заморская Л.И. Нормативность правопонимания: 

общетеоретические аспекты (по г. Кельзену). Вестник Волжского 

университета им. В.Н. Татищева. 2013. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/normativnost-pravoponimaniya-

obscheteoreticheskie-aspekty-po-g-kelzenu 

126. Звіт Державної фіскальної служби України за 2018 рік. Київ, 

2019. 112 с. URL:  http://sfs.gov.ua/data/files/240396.pdf 

127. Звіт про виконання Стратегії реформування державного 

управління України на 2016—2020 роки. група «Реформа публічної 

адміністрації» Реанімаційного пакету реформ (2018). URL: 

https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2019/02/Zvit_final.pdf 

128. Звіт про хід і результати виконання Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України у 2015 році. URL:  

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248801311&cat_id=244

274130 

129. Зеленцов А.Б. Субъективное публичное право: учеб. пособие. 

Москва: Российский университет дружбы народов, 2012. 148 с.  

130. Зинченко С.А. Правосубъектность и структуризация 

проявленных основных ее форм. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/pravosubektnost-i-strukturizatsiya-proyavlennyh-

ee-osnovnyh-form 

131. Золотухіна Л.О. Зміст публічного інтересу як адміністративно-

правової категорії. Прикарпатський юридичний вісник. 2017. № 1. Т. 2. С. 94-

99. 

132. Золотухіна Л.О. Публічний інтерес як адміністративно-правова 

категорія : дис. … д-ра юрид. наук:12.00.07. Запоріжжя, 2019. 486 с. 

http://sfs.gov.ua/data/files/240396.pdf
https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2019/02/Zvit_final.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/pravosubektnost-i-strukturizatsiya-proyavlennyh-ee-osnovnyh-form
https://cyberleninka.ru/article/n/pravosubektnost-i-strukturizatsiya-proyavlennyh-ee-osnovnyh-form


373 

133. Зубрицька О. Адміністративна правоздатність як елемент 

правосуб’єктності індивідуальних суб’єктів адміністративного права. Вісник 

Національної академії прокуратури України. 2015. № 3. С. 99-104. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2015_3_17 

134. Зуєв Р.І. Щодо механізму адміністративно-правового 

забезпечення прав і свобод людини. Юридична Україна. 2011. № 8. С. 46–51.  

135. Иванов Э.И. Понятие субъективного права. Марийский 

юридический вестник. 2011. Вып. 8. С. 182–190. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-subektivnogo-prava-1 

136. Иванчин А.В. Сущность юридических конструкций. 

Юридическая техника. 2013. № 7. Ч. ІІ. С. 258–265.  

137. Илларионова Т.И. Структура гражданской правоспособности. 

Правовые проблемы гражданской правосубъектно-сти: межвузовский 

сборник научных трудов отв. ред. О. А. Красавчиков. Свердловск, 1978. Вып. 

62. С. 56-64. 

138. Ильин А.В. Разрешение судами споров, возникающих по поводу 

распределения бюджетных средств. М. : Инфотропик Медиа, 2011. 208 с. 

139. Івасик С. Живи, люби та протестуй: 28 років в очікуванні закону. 

Українська правда. 2019. 19 вересня.  URL: 

https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2019/09/18/7226449/ 

140. Іващенко О.Ю. Оскарження адміністративних послуг у Великій 

Британії та Україні (порівняльно-правовий аналіз): дис. … канд. юрид. 

наук:12.00.07. Київ, 2012. 234 с. 

141. Ієрусалімова І.О. Механізм адміністративно-правового 

забезпечення прав і свобод людини та громадянина: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.07. Київ, 2006. 205 с. 

142. Ільєнок Т.В. Адміністративне корупційне правопорушення: 

поняття, склад, ознаки. Актуальні проблеми держави і права. 2012. Вип. 68. 

С. 511-516. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2015_3_17
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-subektivnogo-prava-1


374 

143. Іщук С. І. Правові проблеми реалізації свободи мирних зібрань в 

Україні. Вісник Академії митної служби України. Серія: Право. 2014. № 1. С. 

41-46. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2014_1_7 

144. Іщук С.І. Концептуальні засади реалізації права на свободу 

об’єднань в Україні. Часопис Національного університету "Острозька 

академія". Серія "Право". 2012. №2(6). URL: 

https://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12isiovu.pdf 

145. Кадникова Г.В. Правовий режим доступу до публічної 

інформації: адміністративно-правовий аспект. дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.07. Запоріжжя, 2019. URL:  

http://phd.znu.edu.ua/page/dis/07_2019/Kadnykova.pdf 

146. Какимжанов М. Т. Соблюдение прав и свобод граждан в 

деятельности милиции: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02. Москва. 

1995. 24 с. 

147. Калюжний Р.А. Адміністративне право України: навчальний 

посібник. К.: Паливода, 2003. 212 с. 

148. Картузова І.О. До проблеми позову в адміністративному процесі. 

Право України. 2003. № 7. С. 80-84. 

149. Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и 

культура. М., 2000. С. 43. 

150. Кашка В.В. Доступ до публічної інформації в органах 

прокуратури: адміністративно-правовий аспект. дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.07. Ужгород, 2019.  URL: 

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/22743 

151. Кельзен Г. Чистое учение о праве. 2-е изд /пер.с нем. М. В. 

Антонова и С. В .Лёзова. СПб.: ООО Издательский Дом «Алеф-Пресс», 2015. 

542 с.  

152. Кельман М.С. Теорія держави: навчальний 

посібник. Тернопіль: Поліграфіст, 1998. 278с.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9616730:%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vamsup_2014_1_7


375 

153. Кивель В. Н. Понятие правового статуса личности: вопросы 

теории. Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсытэта. 2014. Сер. 3. № 1. С. 

57–61.  

154. Кистяковский Б. А. Государство правовое и социалистическое. 

Вопросы философии. 1990. № 6. С. 141–159.  

155. Ківалов С.В. Вибірчий спір як різновид публічно-правового 

спору. Наукові праці НУ ОЮА. 2010. №7. С. 7-19. 

156. Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими 

формами господарювання (на 1 грудня 2020 року) URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2020/ks_opfg/ks_opfg_1220.htm 

157. Коваль Л.В. Адміністративне право України. Загальна частина: 

курс лекцій. К. : Основи, 1994. 154 с.  

158. Коваль Л.В. Адміністративне право: курс лекцій. К.: Вентурі, 

1996.  208 с. 

159. Когутич І.І. Адміністративно-правові гарантії нотаріальної 

діяльності в Україні. автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ. 2018. 

20 с. 

160. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України 

від 6 липня 2005 року № 2747-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. 

№ 35-36. № 37. Ст. 446. 

161. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 

грудня 1984 року. № 8073-X. Відомості Верховної Ради Української РСР. 

1984. Додаток до № 51. Ст.1122. 

162. Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-

практичний коментар. Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний [та 

ін.]. Вид. 3-є. К.: Алерта ; КНТ; ЦУЛ, 2010. 684 с. 

163. Козлов Ю.М. Административное право: учебник для  

студентов вузов, обучающихся по специальности “юриспруденция”  . 

Ю.М. Козлов , Д.М. Овсянко, Л.Л. Попов; Л.Л. Попов (ред.); Московская 

гос. юридическая академия. М.: Юристъ, 2002. 967 с. 



376 

164. Козыревская Л.А. Понятие и элементы гражданско-правового 

статуса юридического лица. Веснiк Беларускага дзяржаўнага эканамiчнага 

унiверсiтэта. 2003. № 1. С. 60–64.  

165. Колесников О. Е-петиції у системі місцевої демократії: досвід 

обласних центрів України. URL: https://samoorg.com.ua/wp-

content/uploads/2017/02/Petitsiyi_gotov-1.pdf 

166. Колодій А.М. Розуміння "демократії" та забезпечення прав 

людини на шляху до європейської інтеграції України. Юридичний вісник. 

Повітряне і космічне право. 2008 . № 4. С. 41-46.  

167. Колодій А.М. Демократія, верховенство права та права людини у 

контексті європейської інтеграції України. Юридичний вісник. Повітряне і 

космічне право. 2008. №2. С. 33-38 

168. Коломоєць Т.О. Адміністративно-процесуальне право – 

самостійна галузь національного права (в аспекті пошуку нової моделі 

предмету адміністративного права України). Публічне право. 2016. №1. С. 27-

34. 

169. Коломоєць Т.О. Оцінні категорії в адміністративному 

законодавстві України: реалії та перспектики формування їх застосування. 

Науковий вісник Запорізького національного університету. Серія. Юридичні 

науки. 2017. Випуск 1. С. 36-46. 

170. Колпаков В. К. Адміністративне право України: підручник. К. : 

Юрінком Інтер, 1999. 736 с.  

171. Колпаков В.К. Адміністративне право України: підручник.  К.: 

Юрінком Інтер, 2001. 752 с. 

172. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: 

Монографія. К.: Юрінком Інтер, 2004. 528 с.  

173. Колпаков В.К. Поняття форм публічного адміністрування. 

Адміністративне право і процес. 2012. № 2. С. 43-51. 

174. Колпаков В.К. Предмет адміністративного права: поняття, 

структура і система адміністративно-правових відносин. В кн. «Питання 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673401
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673401
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673401
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673401


377 

адміністративного права». Кн. 2 /.відп. за вип. Н. Б. Писаренко. Х. : ООО 

«Оберіг», 2018. С. 8-25. 

175. Колпаков В.К., Коломоєць Т.О. «Універсалії «Фактична ознака» 

та « ознака юридичного складу» в понятті адміністративного проступку. 

Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. 2020. Вип. 1 (89). С. 149-162. 

176. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: 

підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2003. 544 с. 

177. Комаров С.А. Общая теория государства и права. 4-е изд. М.: 

Норма–Инфра, 1998. 265с. 

178. Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. Адміністративний 

процес України: навч. посіб. Київ: Прецедент, 2007. 531 с. 

179. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в 

процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються 

довкілля (Орхуська конвенція): міжнародний документ ООН від 25 червня 

1998 р. (ратифікований Законом України від 6 липня 1999 р. № 832-XIV).  

Верховна Рада України. Офіційний вісник України. 2010. № 33. C. 12. Ст. 

1191. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_015 

180. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 

від 04.11.1950. Офіційний вісник України. 2006. № 32. Ст. 270. 

181. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод у 

практиці судів України. А.Г. Ярема, Л.І. Григор’єва, В.І. Гуменюк та ін. К., 

2008. 329 с. 

182. Конвенція про кіберзлочинність вiд 23 листопада 2001 року. 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_575  

183. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації проти жінок. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text 

184. Конвенція проти тортур та інших жорстоких, нелюдських або 

таких, що принижують, видів поводження чи покарання. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_085#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_015
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_575


378 

185. Константий О.В. Види прав і свобод фізичних осіб, які 

захищаються в національній системі судового контролю за публічною 

адміністрацією. Вісник Вищої ради юстиції. 2012. № 3 (11). С. 161–173. 

186. Константинівська А.К. Електронна петиція як ефективний 

інструмент політичної участі громадян. Epistemological studies in philosophy, 

social and political science. 2018. Vol. 1, Iss. 1-2. С. 89-95. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/epstphsps_2018_1_1-2_11 

187. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність / 

НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. 

Ю.С. Шемшученко (відп.ред.), І.О. Кресіна (упоряд.). К., 2001. С.8-30.  

188. Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості 

Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. 

189. Конституція України у судових рішеннях. М.П. Орзіх, 

А.А. Зеров, Д. С. Терлецький. К. : Юрінком Інтер, 2011. 432 c. 

190. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. 

Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. акад. прав. наук 

України. 2-ге вид., переробл. і допов. Х. : Право, 2011. 1128 c. 

191. Конституція УРСР 1919 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001316-19#Text (втратила чинність). 

192. Концепція (основи державної політики) національної безпеки 

України: постанова Верховної Ради України від 16 січня 1997 р. № 397. 

Відомості Верховної Ради України. 1997. № 10. 

193. Корецький та інші проти України : Рішення ЄСПЛ від 3 квітня 

2008 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_446#Text 

194. Коржанский Н. И. Объект посягательства и квалификация 

преступлений . Волгоград, 1976. 

195. Коркунов Н. М. Общее государственное право. М., 1888. 580 с. 

196. Короткий тлумачний словник української мови /за ред. 

Д.Г.Гричишина.2-е вид., доповн. і переробл. Київ : Рад. шк., 1988. 724 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101765
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101765
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=epstphsps_2018_1_1-2_11


379 

197. Корчинський О. І. Правові засади організації адміністративного 

судочинства в Україні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Львів, 2018. 185 с. 

198. Кравченко Т.А. Інноваційні інструменти реалізації громадянами 

права на участь у місцевому самоврядування в Україні. Публічне 

адміністрування: теорія та практика. 2015. Вип. 2. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2015_2_22 

199. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і 

права: навчальний посібник. 3-тє вид., змін. І доп. Тернопіль: Карт-бланш, 

2002. 247 с.   

200. Крамарук С. В. Культура права в концепте социального 

либерализма Б. А. Кистяковского. Философия права. 2007. С. 24–28. 

201. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 

року № 2341-III.  Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. ст.131. 

202. Кузьменко О.В. Правова детермінація поняття «публічне 

адміністрування». Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2009. 

№ 3. С. 20–24. 

203. Куйбіда Р.О. Особливості окремих категорій адміністративних 

справ. Основи адміністріативного судочинства та адміністративного права : 

навч. посіб. / за заг. ред. Р. О. Куйбіди, В. І. Шишкіка. К. : Старий світ, 2006. 

576 с. 

204. Курінний Є.В. Окремі питання вдосконалення правового 

інструментарію запобігання корупції. Вісник Академії митної служби 

України. Серія: Право. 2014. №2. С.70-75. 

205. Курінний Є.В. Про актуалізацію питання підготовки нового 

етапу реформування адміністративного права України. Вісник Луганського 

держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. 2013. № 2. С. 191–200.  

206. Курс адміністративного права України : підруч. / В. К. Колпаков, 

О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, В. Д. Сущенко [та ін.]; 2-ге вид., перероб. і 

допов. К.: Юрінком Інтер, 2013. 864 с 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000045
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000045
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Patp_2015_2_22


380 

207. Кучинский В.А. Личность. Свобода. Право / В.А. Кучинский.  

М..: Изд-во «Наука», 1978. 

208. Лагода О. С. Адміністративна процедура: теорія і практика 

застосування: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2007. 21 с. 

209. Лазарев В. Н. Социальная самоорганизация в условиях местного 

самоуправления : монография. Белгород : Центр соц. технологий, 1996. 100 с. 

210. Лазарев И.М. Административные процедуры в сфере 

взаимоотношений граждан и их организаций с органами исполнительной 

власти в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2005. 

202 с. 

211. Лазур Я.В. Забезпечення прав і свобод громадян в сфері публічного 

управління: дис. … д-ра юрид. наук:12.00.07. К., 2011. 454 с.  

212. Лановая Г.М. Государственная власть: теоретико-правовой 

анализ. Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 6. С. 29 

– 33.  

213. Лациба М. В. Чому нам потрібен новий закон «Про громадські 

організації». М.В. Лациба, О.Ю. Вінніков, М.М. Слюсаревський; 

Український незалежний центр політичних досліджень. К. : ТОВ «Агентство 

«Україна», 2008. 40 с. 

214. Легеза Є.О. Теорія публічних послуг: адміністративно-правова 

складова: монографія. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. 452 с. 

215. Легеза Ю. О. Адміністративно-правові засади публічного 

управління у сфері використання природних ресурсів: дис. … д-ра юрид. 

наук: 12.00.07. Запоріжжя, 2018. 512 с. 

216. Лемайер К. Административная юстиция: понятие охраны 

субъективных публичных прав в связи с развитием воззрений на государство. 

Лемайер К.; перевод с немецкого: А.Э. Нольде. С.-Пб.: Сенат. Тип., 1905. 

215 с. 



381 

217. Липатов Э. Г. Филатов А. В., Чаннов С. Е. Административная 

ответственность: учеб.-практ. пособ. под ред. С. Е. Чаннова. Москва: Волтерс 

Клувер, 2010. 400 с. 

218. Личенко І. О. Захист законних інтересів громадян України у 

сфері власності: адміністративноправове дослідження : монографія. Львів : 

Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2014.  416 с. 

219. Ліпкан В.А. Національна безпека України: Навчальний посібник. 

2009. Київ: КНТ. 576 с. 

220. Лукашева Е. А. Права человека : учеб. для вузов . М. : Норма ; 

ИНФРА, 1999. 312 с. 

221. Лученко Д. В. Інститут оскарження в адміністративному праві: 

дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.07. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого, 2017. 442 с. 

222. Лученко Д. В. Скарга як процесуальна форма правозахисту в 

адміністративно-правових відносинах. Вісник Національного університету 

«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна 

теорія і право. 2014. № 1. С. 285–294. 

223. Мазій І.В. Аналіз нормативно-правового забезпечення 

волонтерської діяльності в Україні. Інвестиції: практика та досвід № 7. 

2018. С. 114-118. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/7_2018/26.pdf 

224. Мазурик Р.В. Поняття правового засобу та його зміст у 

бюджетному праві. Адміністративне правo і процес. URL: 

http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv–nomeriv/4–10–2015/item/357–ponyattya–

pravovoho–zasobu–ta–yoho–zmist–u–byudzhetnomu–pravi–mazuryk–r–v 

225. Малиновський В.Я. Словник термінів і понять з державного 

управління. 2-ге вид., доп. і випр. Київ: Центр сприяння інституційному 

розвитку державної служби, 2005. 254 с. 

226. Малько А.В., Субочев В.В. Законные интересы как правовая 

категория: монография. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2004. 

359 с.  

http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv–nomeriv/4–10–2015/item/357–ponyattya–pravovoho–zasobu–ta–yoho–zmist–u–byudzhetnomu–pravi–mazuryk–r–v
http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv–nomeriv/4–10–2015/item/357–ponyattya–pravovoho–zasobu–ta–yoho–zmist–u–byudzhetnomu–pravi–mazuryk–r–v


382 

227. Маматова Т.В., Майстер О.П. Нові можливості поліпшення 

роботи зі зверненнями громадян за створення систем управління якістю в 

органах виконавчої влади. URL:  http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2009-

02/09mtvovv.pdf 

228. Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия. Теоретические 

проблемы субъективного права. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1972. 292 с. 

URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01007359771 

229. Мацелик Т. Адміністративна правосуб’єктність як онтологічна 

здатність особи бути суб’єктом адміністративного права. Науковий вісник 

Чернівецького університету. 2011. Вип. 597. С. 90–94.  

230. Мацелик Т.О. Суб’єкти адміністративного права: поняття та 

система: монографія. Ірпінь: Вид-во Нац. ун-ту держ. податкової служби 

України, 2013. 342 с.  

231. Мацелик Т.О. Суб'єктивне публічне право як юридичний 

феномен. Юридичний вісник. 2011. № 3 (20). С. 67–71.  

232. Мезрин Б.Н. Место гражданской правосубъектности в механизме 

правового регулирования. Правовые проблемы гражданской 

правосубъектности: межвузовский сборник научных трудов. отв. ред. О. А. 

Красавчиков. Свердловск, 1978. Вып. 62. С. 52–56. URL: 

https://www.twirpx.com/file/1621704/ 

233. Мельник Р. С. Загальне адміністративне право: навч. посіб. 

Р.С. Мельник, В. М. Бевзенко. К. : Ваіте, 2014. 376 с.  

234. Мельник Р. С. Категорія "зібрання" та її належне тлумачення як 

одна з передумов реалізації права на участь у мирному зібранні. Журнал 

східноєвропейського права. 2014. № 2. С. 4-9. URL:  

 http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2014_2_3 

235. Мельник Р.С. Категорія «публічне управління» у новій 

інтерпретації. Адміністративне право і процес. 2013. № 1(3). С. 8–14. 

http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2009-02/09mtvovv.pdf
http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2009-02/09mtvovv.pdf
https://search.rsl.ru/ru/record/01007359771
https://www.twirpx.com/file/1621704/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A0$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000122
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000122
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=jousepr_2014_2_3


383 

236. Мельник Р.С. Окремі процедурні питання реалізації громадянами 

України права на свободу мирних зібрань. Журнал східноєвропейського 

права.  2015. № 17. С. 9-21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2015_17_4 

237. Мельник Р.С. Право мирних зібрань через призму практичного 

досвіду адміністративних органів Німеччини. Публічне право. 2013. № 4 (12). 

С. 38–45. 

238. Мельник Р.С. Право на свободу мирних зібрань через призму 

рішень Європейського Суду з прав людини. Журнал східноєвропейського 

права. 2014. № 3. С. 3–12. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-

content/uploads/2014/05/1_melnyk.pdf. 

239. Мельник Р.С. Форми мирних зібрань та їх характеристика через 

призму статті 39 Конституції України 

URL: http://pravo.org.ua/politicreformandconstitutionslaw/humanrig hts/1553-

roman-melnyk.html. 

240. Мельниченко А.О.  Забезпечення прав особи на досудовому 

розслідуванні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2018. 294 с.  

241. Методичні рекомендації з питань розгляду звернень та 

особистого прийому громадян (частина 2). URL:  http://obljustif.gov.ua/wp-

content/uploads/2011/05/zv-nya-ch2.pdf 

242. Миколенко А.И. Административный процесс и 

административная ответственность в Украине: учебное пособие. Х.: Одиссей, 

2004. 270 с. 

243. Михайлов А.М. Субъективное право: размышления теоретика. 

Право: блог URL: https://blog.pravo.ru/blog/5906.html 

244. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. 

Міжнародний пакт ратифіковано Указом Президії Верховної Ради 

Української РСР N 2148-VIII від 19.10.73. 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A0$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000122
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000122
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=jousepr_2015_17_4
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2014/05/1_melnyk.pdf
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2014/05/1_melnyk.pdf
http://obljustif.gov.ua/wp-content/uploads/2011/05/zv-nya-ch2.pdf
http://obljustif.gov.ua/wp-content/uploads/2011/05/zv-nya-ch2.pdf
https://blog.pravo.ru/blog/5906.html


384 

245. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права: 

прийнято 16 грудня 1966 р. Генеральною Асамблеєю ООН. Законодавство 

України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text 

246. Мілімко Л. В. Адміністративна відповідальність за 

правопорушення у сфері земельних відносин: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.07. Ірпінь, 2009. 24 с. 

247. Міняйло М.П. Адміністративно-правове забезпечення реалізації 

права громадян на звернення: автореф дис. … наук. ступ. канд. юрид. наук: 

Київ, 2011. 17 с. URL:  http://obljustif.gov.ua/wp-content/uploads/2011/05/zv-

nya-ch2.pdf 

248. Модельний закон про свободу інформації міжнародної 

неурядової організації «Артикль 19». Міжнародні стандарти забезпечення 

свободи вираження поглядів: зб. публікацій Артиклю 19 / за ред. Т. 

Шевченка, Т. Олексіюк. Київ: Фенікс, 2008. 224 с. 

249. Мороз О.М. Правові та організаційні засади реалізації права на 

свободу об’єднання як основи формування й розвитку громадянського 

суспільства в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія ПРАВО. 2014. Випуск 26. С. 25-27 

250. Муза О.В. Адміністративно-правовий механізм захисту прав, 

свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб в Україні. Наукові записки 

Інституту законодавства Верховної Ради України. 2014. № 6. С. 32–36. 

URL: https://instzak.com/index.php/journal/article/download/486/536/ 

251. Мураховська Т.Є. Формування нових галузей в системі права 

України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Харків, 2011. 19 с. 

252. Назар Ю.С. Склад адміністративного правопорушення, 

передбаченого статтею 164-12 Купап» Порушення бюджета». Наукові 

записки Львівського університету бізнесу та права. 2011. №7. С. 302-306. 

253. Наука адміністрації й адміністративного права. Загальна частина 

(за викладами професора Юрія Панейка). Укладачі: В.М. Бевзенко, І.Б. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text
http://obljustif.gov.ua/wp-content/uploads/2011/05/zv-nya-ch2.pdf
http://obljustif.gov.ua/wp-content/uploads/2011/05/zv-nya-ch2.pdf
https://instzak.com/index.php/journal/article/download/486/536/


385 

Коліушко, О.Р. Радишевська, І.С. Гриценко, П.Б. Стецюк. Київ: ВД «Дакор», 

2016. 464 с. 

254. Наші права: участь громадян в управлінні державними справами 

С.В. Злобін, С.О. Майданевич, Н.В. Окша, Д.В. Войтенко; Заг. ред. Н.К. 

Дніпренко. Вінниця: ТОВ "Консоль", 2006. 64 с. 

255. Негодченко О.В. Забезпечення прав і свобод людини органами 

внутрішніх справ: організаційно-правові засади: автореф. дис. … д-ра. юрид. 

наук: 12.00.07. Харків, 2004. 36 с.  

256. Негодченко О.В. Організаційно-правові засади діяльності органів 

внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини: монографія. Д.: 

Вид-во Дніпропетровського університету, 2003. 448 с. 

257. Нерсесянц П.М. Права человека в истории политической и 

правовой мысли (от древности до декларации 1789 г.): Права человека в 

истории человечества и в современном мире: материалы конф., 1988 г.: 

тезисы докладов. Отв. ред. Е.А. Лукашева. М.: АН СССР. Институт 

государства и права, 1989. 147 с. 

258. Нижник Н.Р., Машков О.А. Системний підхід в організації 

державного управління : навч. посібн. / за заг. ред. Н.Р. Нижник. Київ: 

УАДУ, 1998. 160 с. 

259. Німченко В. Правовий статус особи за Конституцією України. 

Вісник Конституційного Суду України. 1998. № 3. С. 34–39 

260. Новий тлумачний словник української мови: в 4т. / уклад.: 

В.Яременко, О.Сліпушко. Київ : Аконіт, 1999. Т. 2: Ж–Обд. 910 с. 

261. Новіцький М. Неурядові організації перед обличчям 

Європейської комісії з прав людини. Вісник Українського центру прав 

людини.  1996. № 2-3.  

262. О негосударственных некоммерческих организациях : Закон 

Республики Узбекистан от 14 апреля 1999 г. № 763-I. URL: 

http://legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14141 



386 

263. Об общественных объединениях : Закон Туркменистана от 21 

октября 2003 года URL:// 

http://legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14399 

264. Обушна Н. Публічне управління як нова модель організації 

державного управління в Україні: теоретичний аспект. Ефективність 

державного управління: збірник наукових праць. 2015. Вип. 44. С. 53–63. 

265. Общая теория права и государства: учебник / под ред. 

В.В. Лазарева. Москва: Юристъ, 2001. 520 с. 

266. Огляд судової практики Верховного суду у спорах щодо 

забезпечення права особи на доступ до публічної інформації. 2020. URL: 

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Ogljad_VS.pdf 

267. Ожегов С. И. Словарь русского языка. Москва: Рус. яз., 1987. 

750 с. 

268. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства від 

22 липня 2000 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=998_163 

269. Оніщенко Н.М. Правова система і держава в Україні.  К.: 

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. 132 с. 

270. Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю 

Міністерством цифрової трансформації України на 2020 рік: затверджено 

Наказом Міністерством цифрової трансформації України від 26.12.2019 №31. 

URL: https://thedigital.gov.ua 

271. Остапенко О.І. Кваліфікація адміністративних правопорушень: 

монографія. Львів: Вид-во ЛІВС при Української академії внутрішніх справ, 

2000.173 с. 

272. Осытянский В. Введение в концепцию прав человека. Заметки 

о правах человека и мониторинге прав человека.  Варшава, 1997.  С. 18–

30. 

273. Палибин М. Н. Повторительный курс полицейского права. СПб., 

1900. 252 с. 

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Ogljad_VS.pdf
https://thedigital.gov.ua/


387 

274. Папа Д. М. Становлення наукових поглядів про суб’єктивні 

публічні права приватних осіб у вітчизняній правовій науці. Форум права. 

2009. № 1. С. 415–419. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2009_1_59  

275. Параскевов Н.Н. Уголовно-правовая охрана законных интересов: 

дис. … канд. юрид. наук. Кисловодск, 2010. 179 с. 

276. Пархоменко Н.  М. Джерела права: проблеми теорії та 

методології. Монографія. К., 2008. 

277. Пасенюк О. До питання природи суб'єктивного публічного права. 

Право України. 2008. № 8. С. 58–63.  

278. Пасенюк О. Існуюча система судів України: конституційність та 

потенціал до удосконалення в ході подальшої судової реформи. Вісник 

Державної судової адміністрації України. 2011. № 3 (20). С. 14. 

279. Пасічник А. В. Адміністративна правосуб`єктність юридичних 

осіб приватного права : монографія. Суми : Мрія-1, 2014. 126 с.  

280. Пасічник А. В. Адміністративно-правові засади набуття і 

припинення адміністративної правосуб’єктності юридичними особами 

приватного права: автореф. дис.. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2012. 22 

с. 

281. Перші кроки на етапі адміністративного оскарження (досудового 

та в суді). Стратегія захисту в податкових спорах. URL: https://lhs.net.ua/wp-

content/uploads/woocommerce_uploads/2018/06/2_Vybir-stratehii-zakhystu-

obhovorennia-z-kliientom-osoblyvostei-spravy.pdf 

282. Петер М.Р. Стирк. Происхождение и природа прав человека. 

Российский бюллетень по правам человека. 1996. № 9. С. 14–22. 

283. Петришин А.В. К вопросу об общетеоретическом понятии 

прав человека. Проблеми законності. 1997. № 3. С. 12–18. 

284. Петришин О.В. Права людини як фундаментальна цінність 

правової демократичної державності. Актуальні проблеми формування 



388 

правової держави в Укріаїні: матеріали наук.-практ. конф. 2000. Ч. 1. С. 39–

42. 

285. Пильгун Н.В. Проблеми реалізації та захисту прав і свобод 

людини і громадянина в контексті функціонування принципу верховенства 

права в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія: Право. 2014. Вип. 26. С. 40–43. 

286. Письменний І. Сутність синергетичного потенціалу 

публічного управління. Державне управління та місцеве самоврядування: 

Збірник наукових праць. 2010.№1(4). С. 35–42. 

287. Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до 

публічної інформації: Указ Президента України від 5 травня 2011 року 

№ 547/2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/547/2011#Text 

288. Плиска В. В. Поняття та елементи адміністративно-правового 

механізму забезпечення прав і свобод громадян у сфері запобігання та 

протидії корупції. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». № 35. Ч. 1. Т. 2. С. 

143–147.  

289. Погорілко В.Ф. Конституційно-правові форми безпосередньої 

демократії в Україні: проблеми теорії і практики. К.: Інститут держави і 

права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. 354 с. 

290. Погрібний С.О. Механізм та принципи регулювання договірних 

відносин у цивільному праві України. К.: Правова єдність, 2009.  

291. Податковий кодекс України № 2755-VI від 2 грудня 2010 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

292. Подоляка А. М. Адміністративно-правовий статус Державної 

автомобільної інспекції МВС України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.07.  Харків, 2004. 19 с.  

293. Понкин И. В. Классификация как метод научного исследования, 

в частности в юридической науке. Вестник Пермского университета. 

Юридические науки. 2017. Вып. 37. С. 249–259. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17


389 

294. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-

правове забезпечення реалізації та захисту. За загальною редакцією В.Б. 

Аверянова. Київ: Наукова думка, 2007. 586 с.  

295. Права человека: учебник для вузов / отв. ред. чл.-корр. РАН, 

д.ю.н. Е.А. Лукашева. Москва: НОРМА, 2003. 573 с. 

296. Права человека: ученик для вузов / отв. ред. Е.А. Лукашева. 

Москва: НОРМА-ИНФРА, 2001. 375 с. 

297. Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 року: 

наукове видання серії «Памятки політико-правової культури України». 

Ред.кол. О.М. Мироненко (гол.), К.А. Вислобоков, Ю.М. Шемшученко та ін. 

К.: НАН України, 1997. 598 с. 

298. Правдюк А. Л. До питання систематизації норм адміністративної 

відповідальності за порушення земельного законодавства. Науковий вісник 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

2014. Вип. 197. Ч. 2. С. 214–219. 

299. Право Европейского Союзу : учеб. для вузов. С. Ю. Кашкин, А. 

О. Четвериков, А.С. Линников и др. / Под ред. С.Ю.Кашкина. М.: Юристъ, 

2002. 925 с. 

300. Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики: у 

двох книгах / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка; ред. кол. Ю. С. Шемшученко 

(голова). Кн. 2. Київ: Конус-Ю, 2008. 314 с. 

301. Приянчук І. Місце України у формуванні європейського 

правового простору. Право України. 1998. № 7. С. 68–71. 

302. Про  державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань: Закон України № 755-IV від 15.05. 

2003 р. у ред. від 16.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-

15#Text 

303. Про адміністративну процедуру : проєкт Закону України № 9456 

від 28.12.2018. URL.: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65307 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65307


390 

304. Про адміністративну процедуру: проєкт Закону України № 3475 

від 14.05.2020 р. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68834  

305. Про асоціації органів місцевого самоврядування : Закон України 

від  16 квітня 2009 року № 1275-VI. Відомості Верховної Ради України. 2009. 

№ 38. ст.534 

306. Про благодійництво та благодійні організації : Закон України від 

16 вересня 1997 року  № 531/97-ВР. Відомості Верховної Ради України.1997. 

№ 46, ст.292 

307. Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-

VII. Відомості Верховної Ради. 2014. № 37-38. Ст.2004. 

308. Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та 

організацій за правопорушення у сфері містобудування: Закон України від 14 

жовтня 1994 року № 208/94-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 

46. Ст.411. 

309. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу 

України, Цивільного процесуального кодексу України, КАС та інших 

законодавчих актів: Закон України від 03.10.2017. Відомості Верховної Ради. 

2017. № 48. Ст. 436. 

310. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних 

об’єктів для загального водокористування : Закон України № 233-IX від 

29.10.2019р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/233-20#Text 

311. Про внесення змін до Положення про застосування Державною 

комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу: 

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

від 17.09.2004 № 2384 (втратило чинність). 

312. Про встановлення тарифів та структури тарифів на послуги з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій: Розпорядження 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/233-20#Text


391 

Виконавчого органу Київської міської ради від 6 червня 2017 № 668. URL: 

https://old.kyivcity.gov.ua/news/51572.html 

313. Про гарантії свободи мирних зібрань: Проект Закону України 

№1200 від 29.08.2019. 

URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66509 

314. Про гарантії свободи мирних зібрань: Проєкт Закону України 

№3587 від 07.12.2015. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57310 

315. Про громадський контроль: проєкт Закону України № 2737-1 від 

13 травня 2015 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4-

_1?pf3511=55101 

316. Про громадські об'єднання: Закон України від 22 березня 2012 

року № 4572-VI. Голос України. 18.04.2012. № 70 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text 

317. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 року 

№ 2235-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 13. ст. 65. 

318. Про державне регулювання видобутку, виробництва і 

використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за 

операціями з ними: Закон України від 18 листопада 1997 року № 637/97-ВР. 

Відомості Верховної Ради України. 1998. № 9. Ст. 34. 

319. Про державне регулювання діяльності щодо організації та 

проведення азартних ігор: Закон України від 14.07.2020 р. № 768-ІХ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/768-20 

320. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3723-

12/ed19990529/find?text=%CF%EE%F1%E0%E4%EE%E2%E8%EC%E8+%EE

%F1%EE%E1%E0%EC%E8#w1_1 (втратив чинність). 

321. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 

2011 р. № 2939-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 314. 

https://old.kyivcity.gov.ua/news/51572.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66509
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3723-12/ed19990529/find?text=%CF%EE%F1%E0%E4%EE%E2%E8%EC%E8+%EE%F1%EE%E1%E0%EC%E8#w1_1
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3723-12/ed19990529/find?text=%CF%EE%F1%E0%E4%EE%E2%E8%EC%E8+%EE%F1%EE%E1%E0%EC%E8#w1_1
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3723-12/ed19990529/find?text=%CF%EE%F1%E0%E4%EE%E2%E8%EC%E8+%EE%F1%EE%E1%E0%EC%E8#w1_1


392 

322. Про житлово-комунальні послуги : Закон України від  02.04.2020 

року  № 2189-VII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 1. Ст. 1. 

323. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: 

Закон України від 20.10.2014 № 1706-VII (у ред. від 03.07.2020). URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1706-18#Text 

324. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики: постанова Кабінету Міністрів України від 3 

листопада 2010 р. № 996. Урядовий кур'єр від 11.11.2010. № 211. № 194 від 

24.10.2012р. 

325. Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18 березня 2004 

року № 1629-IV . Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2004. № 29. 

ст.367 

326. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 

1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text 

327. Про запровадження нових інвестиційних можливостей, 

гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької 

діяльності для проведення масштабної енергомодернізації: Закон України від 

09.04.2015 р. № 327-VIIІ. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/327-19 

328. Про засади державної мовної політики : Закон України від 3 

липня 2012 р. № 5029-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 23. Ст. 

218. 

329. Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/51-97-п 

330. Про затвердження порядку оформлення і подання скарг 

платниками податків та їх розгляду контролюючими органами: Наказ 

Міністерства фінансів України № 916 від 21 жовтня 2015 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1617-15 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1706-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/327-19?find=1&text=%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/327-19


393 

331. Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації 

проведення особистого прийому громадян в органах та підрозділах 

Національної поліції України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України 

15.11.2017  № 930. Офіційний вісник України від 26.01.2018. 2018 р. № 8. 

стор. 323. Стаття 319. 

332. Про затвердження порядку формування квоти імміграції, 

Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і 

поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 26.12.2002 р. № 1983. URL: 

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1983-2002-%D0%BF 

333. Про затвердження Примірного положення про центр надання 

адміністративних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 

лютого 2013 р. № 118. Офіційний вісник України. 2013.  № 16. Ст. 557 

334. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 

року. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 30. Ст. 379. 

335. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної 

реформи в Україні: Указ Президента України від 22 липня 1998 року № 

810/98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810/98#Text 

336. Про звернення громадян : Закон України № 393/96-ВР. URL.: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/233-20#Text 

337. Про імміграцію: Закон України від 07.06.2001 № 2491-III. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2491-14. Ст. 1. 

338. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 

1992 р. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. 650. 

339. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27.02.2014 р. 

№ 794-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 13. Ст. 222. 

340. Про Концепцію судово-правової реформи в Україні : Постанова 

Верховної Ради України від 28 квітня 1992 року № 2296-XII. Відомості 

Верховної Ради України. 1992. № 30. Cт. 426. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/233-20#Text


394 

341. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 

21.05.1997 р. № 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. 

Ст. 170 

342. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 09.04.1999 

р. № 586-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 20–21. Ст. 190. 

343. Про молодіжні та дитячі громадські організації : Закон України 

від 1 грудня 1998 року N 281-XIV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 

1999. № 1. ст.2 

344. Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 

2018 року № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2018. № 31. ст.241. 

345. Про об’єднання громадян : Закон України від 16 червня 1992 

року (з наступними змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради 

України. 1992. №34. Ст. 504 (втратив чинність). 

346. Про організації роботодавців : Закон України від  24 травня 2001 

року  № 2436-III. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2001. № 32.ст. 

171 

347. Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні 

: Закон України від 21.03.1991 № 875-XII (у ред. від 13.02.2020). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text 

348. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в Україні : Закон України від 16.12.1993 № 3721-XII 

(у ред. від 01.01.2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3721-12#Text 

349. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон 

України від 25 червня 1991 року № 1264-XII. Відомості Верховної Ради 

України. 1991. № 41. Ст. 546. 

350. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 

року № 2365-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 23. ст.118.  

351. Про Порядок внесення, повернення та перерахування грошової 

застави на місцевих виборах: постанова Центральної виборчої комісії 

України № 193 від 21 серпня 2020 року, наказ Міністерства фінансів України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3721-12#Text


395 

№ 517 від 21 серпня 2020 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0193359-20#Text 

352. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1697-

VII. Голос України. 2014. № 206. 

353. Про професійних творчих працівників та творчі спілки : Закон 

України від 7 жовтня 1997 року   N 554/97-ВР. Відомості Верховної Ради 

України. 1997. № 52. ст.312 

354. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон 

України від  15 вересня 1999 року   N 1045-XIV. Відомості Верховної Ради 

України. 1999. № 45. ст.397 

355. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17 

лютого 2011 року № 3038-VI. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-

17#Text 

356. Про ринок електричної енергії: Закон України від 13 квітня 2017 

року № 2019-VIII. Відомості Верховної Ради. 2017. № 27-28. Ст.312. 

357. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 

квітня 1991 року № 987-XII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 25. 

ст.283 

358. Про стан роботи зі зверненнями громадян, запитами і 

зверненнями народних депутатів України та з питань особистого прийому в 

системі МВС України протягом І півріччя 2020 року. URL:  

https://mvs.gov.ua/ua/pages/7850_Pro_stan_roboti_zi_zvernennyami_gromadyan 

_I_pivrichchya_2020_roku.htm 

359. Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні: аналіт. 

доповідь. Яблонський В. М., Балакірєва О. М., Бондар Т. В. [та ін.]; за заг. 

ред. О. А. Корнієвського.  Київ: НІСД, 2017. 56 с. 

360. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи : Закон України від 28.02.1991 № 796-

XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12#Text


396 

361. Про столицю України – місто-герой Київ : Закон України від 15 

січня 1999 р. № 401-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 11. 

Ст. 79. 

362. Про судоустрій і статус суддів : Закон України № 1402-VIII. 

URL:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text 

363. Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3018-14#Text (втратив чинність). 

364. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в 

Україні: розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. 

№ 649-р. Урядовий кур'єр. 2017. № 181. 

365. Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в 

Україні та плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження Кабінета 

Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 797-р. Урядовий кур'єр. 2017. № 

217. 

366. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та 

суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо 

її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. 

№ 67-р. Урядовий кур'єр. 2018. № 88. 

367. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 

березня 2011 р. № 3166-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 38. 

Ст. 385. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17 

368. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика : 

монографія / відп. ред. В.Ф. Погорілко. К. : А.С.К., 2003. 652 с. 

369. Проблемы общей теории права и государства: учебник / под общ. 

ред. академика РАН, д.ю.н., проф. В. С. Нерсесянца. Москва: Норма, 2006. 

832 с. 

370. Прокопенко О.Ю. Особа порушника в адміністративних 

проступках, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку. 

Форум права. 2010. № 3. С. 364–370. 

file:///C:/Users/B4C9~1/AppData/Local/Temp/FP_index.htm_2010_3_52.pdf 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3018-14#Text
../../B4C9~1/AppData/Local/Temp/FP_index.htm_2010_3_52.pdf


397 

371. Протокол до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_535 

372. Пугачев В.П. Введение в политологию. М.: Юрид.  литература, 

1999.  438 с. 

373. Рабинович П. М. Проблеми юридичного забезпечення прав 

людини (загальнотеоретичний аспект). Український часопис прав людини. 

1995. № 2. С. 18–24. 

374. Рабінович П. Здійснення прав людини: проблеми обмежування 

(загальнотеоретичні аспекти). Праці Львівської лабораторії прав людини і 

громадянина. Серія І. Дослідження та реферати. 2001.  Вип. 3. С. 13-14. 

375. Рабінович П.М. Міжнародні стандарти прав людини: властивості, 

загальне поняття, класифікація. Вісник Національної академії правових наук 

України. 2016. №1. С. 19-26. 

376. Рабінович П.М. Основоположні права людини: соціально-

антропна сутність, змістовна класифікація. Вісник Національної академії 

правових наук України. 2013. № 2 (73). С. 10–16.  

377. Рабінович П.М. Права людини і громадянина : навч. посібник. 

П.М. Рабінович, М.І. Хавронюк. К. : Атіка, 2004. 464 с. 

378. Рабінович П.М. Права людини та їх юридичне 

забезпечення (Основи загальної теорії права та держави): навч.посібник. 

К., 1992. 154 с. 

379. Радзієвська В. Права людини нового покоління та їх міжнародно-

правове регулювання. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nvknuvs/2010_5/radzivsa.html 

380. Размєтаєва Ю.С. Права людини у системі інститутів 

громадянського суспільства: аксіологічний вимір. Актуальні проблеми 

держави і права: зб. наук. праць.  О. : Юрид. літ., 2008. Вип. 40.С. 310-

313. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9F$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668574
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668574
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nvknuvs/2010_5/radzivsa.html


398 

381. Раімов Р.І. Практика Європейського суду з прав людини щодо 

визначення меж поняття «публічний інтерес». Науковий вісник 

Ужгородського нац. ун-ту. Серія ПРАВО. 2017. Вип. 47. Т. 2. С. 157–162.  

382. Раімов Р. І., Пасічник А. В. Особливості публічного інтересу. 

Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 2. С. 150–153. 

383. Регельсбергер Ф. Общее учение о праве. Фердинанд 

Регельсбергер; пер. с нем. И. А. Базанова ; под ред. проф. Ю. С. Гамбарова 

Москва: Типография И. Д. Сытина, 1897. 296 с. URL: 

https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003680355?page=245&rotate=0&the

me=white С. 

384. Рекомендації щодо змісту інформації, що оприлюднюється в 

рубриці «консультації з громадськістю», відповідно порядку проведення 

консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної 

політики, затвержденого постановою Кабінету Міністрів України. URL: 

HTTPS://MINJUST.GOV.UA/M/STR_50623 

385. Рекомендація CM/Rec(2007)14 Комітету міністрів Ради Європи 

державам-членам (Щодо створення та діяльності неурядових організацій). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_937#Text  

386. Рекомендація № R (81) 19 про доступ до інформації, що 

знаходиться у розпорядженні державних органів: прийнята Комітетом 

Міністрів 25 листопада 1981 на 340-й зустрічі заступників міністрів; Інститут 

медіаправа. URL: http://www.medialaw.kiev.ua/laws/laws_international/116  

387. Рихтер И., Шупперт Г.Ф. Судебная практика по 

административному праву. М.: Юристъ, 2000. 342 с. 

388. Рішення Європейського суду з прав людини від 3 квітня 2008 

року по справі "Корецький та інші проти України" (Заява № 40269/02). 

Офіційний вісник України. – 2009. № 69. Ст. 2411. 

389. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Верєнцов 

проти України» від 11 квітня 2013 р. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/974_945. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_937#Text
http://www.medialaw.kiev.ua/laws/%20laws_international/116/
http://www.medialaw.kiev.ua/laws/%20laws_international/116/


399 

390. Рішення Конституційного Суду України №15-рп/2004 від 

02.11.2004 року у справі за конституційним поданням Верховного Суду 

України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення 

судом більш м’якого покарання). URL: http://www.ccu.gov.ua/docs/504 

391. Рішення Конституційного Суду України від 1 грудня 2004 р. № 

18-рп/2004 у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів 

України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої 

статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про 

охоронюваний законом інтерес). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-04 

392. Рішення Конституційного Суду України від 13 грудня 2001 року 

№ 18-рп/2001 (справа про молодіжні організації). Офіційний вісник України. 

2001. № 51. Ст. 2310. 

393. Рішення Конституційного Суду України від 19 квітня 2001 р. № 

1-30/2001 у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх 

справ України щодо офіційного тлумачення положення частини першої 

статті 39 Конституції України про завчасне сповіщення органів виконавчої 

влади чи органів місцевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, 

походів і демонстрацій (справа щодо завчасного сповіщення про мирні 

зібрання). Офіційний вісник України. 2003. № 28. Ст. 1379. 

394. Рішення Конституційного Суду України від 19 квітня 2001 № 4-

рп/2001. Верховна Рада України: Законодавство України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-01#Text 

395. Рішення Конституційного Суду України у справі за 

конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області 

щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, 

частин другої, третьої статті 34 Конституції України від 20 січня 2012 року 

№ 2-рп/2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-12#Text 

http://www.ccu.gov.ua/docs/504
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-01#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-12#Text


400 

396. Рішення Конституційного Суду України у справі за 

конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

положень частини п’ятої статті 21 Закону України "Про свободу совісті та 

релігійні організації" (справа про завчасне сповіщення про проведення 

публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій) URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-16#Text 

397. Розвиток громадянського суспільства в Україні : аналіт. доп. 

Яблонський В. М., Вознюк П. Ф., Горєлов Д. М. [та ін.] ; за ред. О. 

А. Корнієвського, М. М. Розумного. Київ: НІСД, 2015.  С. 12–13. 

398. Розвиток механізмів електронної участі. URL: 

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bb389a55768d26905f013e9115fd3cc2.pdf 

399. Россинский Б.В. Административная ответственность: курс 

лекций. М.: Норма, 2004.  280 с. 

400. Рудольф Ієринг. Борьба за право (1872). В кн.: Історія вчень про 

право і державу: хрестоматія для юрид. вищ. навч. закл. і ф-тів / авт.-уклад. 

Г.Г. Демиденко; за заг. ред. О.В. Петришина. 4-те вид., доп. І змін. Х.: Право, 

2011. С. 563-567. 

401. Рябцев Л. М. Об административной ответственности и 

административных взысканиях за совершение экологических 

правонарушений. Приоритетные направления развития экологического, 

земельного и аграрного права: матер. Республиканского круглого стола (г. 

Минск, 30 марта 2017 г.). Минск: Издат. центр БГУ, 2017. С. 55‒58. 

402. Савиньи Ф.К. фон. Система современного римского права: В 8 т. 

Т. II / Пер. с нем. Г. Жигулина; Под ред. О. Кутателадзе, В. Зубаря. М.: 

Статут; Одесса: Центр исследования права им. Савиньи, 2012. 576 с.  

403. Самбор М. А. Окремі процесуальні питання встановлення 

обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань. Слово 

Національної школи суддів України. 2019. № 2. С. 101-114. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/cln_2019_2_9 

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bb389a55768d26905f013e9115fd3cc2.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100909
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100909
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=cln_2019_2_9


401 

404. Свобода мирних зібрань в Україні: пошук оптимальної моделі 

регулювання (Policy Paper). URL: https://cutt.ly/5lo8pZS 

405. Свобода объединений. URL:  

/http://legislationline.org/ru/topics/subtopic/18/topic/1/country/38 

406. Селіванов А. О. Адміністративний процес в Україні: реальність і 

перспективи розвитку правових доктрин. Київ: Ін Юре, 2000. 68 с. 

407. Селіванов А.О. Конституційна юрисдикція: поняття, зміст, 

принцип верховенства права, правові позиції по справах прав людини і 

конституційних конфліктів у сфері публічної влади. К. : Видавничий Дім «Ін 

Юре», 2008. 120 с. 

408. Селіванов В. Приватно-правові засади розвитку вітчизняної 

юридичної науки. Право України. 2001. № 3. С. 21-32.  

409. Сергей Кузнецов (Sergey Kuznetsov) против Российской 

Федерации: Решение ЕСПЧ от 23 октября 2008 г. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=87846. 

410. Сердюк І. А. Методологічний аналіз сучасних інтерпретацій 

поняття «юридична відповідальність». Право і суспільство. 2010. № 5. С. 45–

50. 

411. Сидоренко В.В. Обєкти адміністративних проступків у сфері 

економічної діяльності. Форум права. 2011. №2. С. 828-833. 

412. Синявська О. Ю. Суб’єктивні публічні права приватних осіб. 

Право і безпека. 2010. № 2 (34). С. 52–55.  

413. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: 

експеримент. підручник / О.Ф. Скакун, М.К. Подберезький.  Х., 1997. 248 

с. 

414. Сливка С.С. Предмет проблем філософії права. Вісник 

Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. 2014. 

№810. С. 94-104. 

http://legislationline.org/ru/topics/subtopic/18/topic/1/country/38
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nas/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%24
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629409:%D0%90:%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4.%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629409:%D0%90:%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4.%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.


402 

415. Словник іншомовних слів / уклад. С. М. Морозов, 

Л. М. Шкарапута. Київ: Наукова думка, 2000. 680 с.; Юридичні терміни: 

тлумачний словник / за ред. В. Г. Гончаренка. Київ: Либідь, 2003. 320 с. 

416. Словник української мови / відп. ред. П. П. Доценко, Л. А. 

Юрчук. Київ : Наук. думка, 1971. Т. 2. 732 с. 

417. Словник української мови: в 11 томах. 1973. Т. 4. URL: 

http://sum.in.ua/s/ljudy  

418. Слюсаренко А. Г. История Украинской Конституции. К., 1993. 

187 с. 

419. Смирнов А. А. Субъективные публычные и субъективные 

частные права: особенности их защиты. Актуальные проблемы российского 

права. 2015. № 6 (55). С. 109–113.  

420. Смітюх А. Треті особи в адміністративному судочинстві: 

особливості статусу. Юридичний радник. 2008.  №1 (21). С. 83-86. 

421. Cнігур В. М. Міграційний режим в Україні: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2008. 19 c.  

422. Собків Я. М. Електронна петиція як одне з інформаційних прав 

людини і громадянина. Право і суспільство. №6. 2015. C. 61-66. 

423. Советское административное право (Части Общая и Особенная) : 

учебник для вуз МВД СССР. Еропкин М.И., Клюшниченко А.П., Коренев 

А.П., Сорокин В.Д. ; под ред. М.И. Еропкина. К. : КВШ МВД СССР,  1978. 

394 с. 

424.  Советское административное право. под ред. М.И. Еропкина. М. 

: Юридическая литература, 1964. 394 с. 

425. Сонюк О.В. Проблема визначення об’єкта правовідносин у сфері 

адміністративного судочинства. Часопис Київського університету права. 

2013. №2. С. 143-146. 

426. Социологический энциклопедический словарь.  М.: Зеркало, 

1998.  378 с.  



403 

427. Социология межнациональных отношений: cловарь-

справочник.  М.: Знание, 1997. 234с. 

428. Співак В.І. Правова культура виборів в Україні: теорія і 

практика: Монографія. За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. К.: ТОВ 

«Видавництво «Юридична думка», 2006. 156 с. 

429. Способи вирішення публічно-правових спорів з органами влади: 

практичний посібник. Л.Б. Сало, І.Я. Сенюта, Н.Є. Хлібороб, А.М. Школик. 

Дрогобич: Коло, 2009. 112 с. 

430. Справа «Former King of Greece and Others v. Greece»: рішення 

Європейського суду з прав людини від 23.11.2000. № 25701/94. URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59051 

431. Справа «Sporrong and Lönnroth v. Sweden»: рішення 

Європейського суду з прав людини від 23.09.1982. №№ 7151/75; 7152/75. 

URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57580 

432. Справа «Вєренцов проти України» (Заява № 20372/11). 

Страсбург. 

11 квітня 2013 рік. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_945#Text  

433. Справа «Трегубенко проти України» : рішення ЄСПЛ від  2 

листопада 2004 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_355#Text 

434. Справа № 21-3412а16: Рішення Верховного Суду України від 29 

березня 2017 року. URL: 

http://protokol.com.ua/ua/vsu_rishennya_sub_ekta_vladnih_povnovagen_pro_pere

dachu_u_vlasnist_zemelnoi_dilyanki_oskarguetsya_u_poryadku_tsivilnogo_sudoc

hinstva_i_e_sporom_pro_pravo 

435. Справа № 810/2763/17: Постанова Великої Палати Верховного 

Суду України від 13 лютого 2019 р. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/79883398 

436. Справа № 810/2763/17: постанова Великої Палати Верховного 

Суду України від 13 лютого 2019 р. URL: 

https://verdictum.ligazakon.net/document/79883398 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/79883398
https://verdictum.ligazakon.net/document/79883398


404 

437. Справа № 826/8441/17: постанова Шостого апеляційного 

адміністративного суду міста Києва від 20 грудня 2018 року. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/75142164 

438. Справа № 806/3127/18: постанова Житомирського апеляційного 

адміністративного суду від 24 червня 2018 року. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74903223 

439. Справа №800/530/17: постанова Великої Палати Вероховного 

суду від 27 листопада 2018 року. URL: 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/78378903 

440. Справа Sdruženi Jihočeské Matky’. Співдружність матерів 

Південної Чехії проти Чеської Республіки. Рішення Європейського суду з 

прав людини щодо доступу до інформації 10 липня 2006 року №  19101/03 / 

За заг. редакцією Шевченко Т.С., Розкладай І.Є. К.: Москаленко О.М., 2014. 

200 с. 

441. Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України 2002-

2010 роки: Звіт за даними дослідження Л. Паливода, С.Голота. Київ: ТОВ 

«Видавничий Дім «КуПол» 2010. 118 с. 

442. Старилов Ю. Н. Административная юстиция. Теория, история, 

перспективы. М.: Издательство НОРМА, 2001. 304 с. 

443. Старилов Ю. Н. Административное право: в 2-х чч. Ч. 2. Книга 1: 

Субъекты. Органы управления. Государственная служба. Воронеж: Изд-во 

Воронежского гос. ун-та, 2001. 624 с.  

444. Статистичний аналіз судових рішень щодо заборони мирних 

зібрань, 2006-2018. 23.12.2019. URL: https://socialdata.org.ua/4506-2/ 

445. Статистичний щорічник України 2019. Київ. 2020. 

https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2020/zb/11/zb_yearbook_2019.pdf 

446. Статті Богдана Хмельницького (1654). В кн.: Історія вчень про 

право і державу: хрестоматія для юрид. вищ. навч. закл. і ф-тів. авт.-уклад. 

Г.Г. Демиденко; за заг. ред. О.В. Петришина. 4-те вид., доп. І змін. Х.: Право, 

2011. С. 265-272. 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/75142164
https://reyestr.court.gov.ua/Review/78378903
https://socialdata.org.ua/4506-2/


405 

447. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: навч. посібник.  

К.: Атіка, 2007. 624 с. 

448. Стороженко О.М. Адміністративно-правова кваліфікація 

зловживань монопольним (домінуючим) становищем на ринку: дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.07. К., 2008. 183 с. 

449. Страсбурзька конвенція про захист осіб стосовно 

автоматизованої обробки даних особистого характеру від 28 січня 1981 р. 

URL: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/PDF/Ukrainian/108-

Ukrainian.pdf  

450. Стратегія реформування державного управління України на 

період до 2021 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 

червня 2016 р. № 474. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-

%D1%80#Text 

451. Строгович М. С. Избранные труды : В 3 т. Т. 1 Проблемы общей 

теории права. М.: Наука, 1990. 304 с. 

452. Студеникин С.С. К вопросу о советской государственной службе. 

Вопросы советского административного права.  М.–Л., 1949.  С. 61–96. 

453. Сунгуров О.  Організації-посередники  в  структурі  

громадянського суспільства. Політична думка. 1999. № 4. С. 43-57. 

454. Талапина Э. В. Право на информацию в свете теории 

субъективного публичного права. Сравнительное конституционное 

обозрение. 2016. № 6 (115). С. 70–83. 

455. Тарасов И. Т. Лекции по полицейскому (административному) 

праву. Т. 2. М., 1910. 452 с. 

456. Тарасюк А. Ю. Характеристика адміністративної юстиції у 

працях провідних вітчизняних учених. Адміністративне право і процес. 

2016. № 1 (15). С. 165–173.  

457. Теоретико-методологічні засади формування кадрової безпеки в 

системі публічного управління : монографія / за ред. С.О. Борисевича. Київ : 

НАДУ, 2018. 304 с. 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/PDF/%20Ukrainian/108-Ukrainian.pdf
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/PDF/%20Ukrainian/108-Ukrainian.pdf
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/PDF/%20Ukrainian/108-Ukrainian.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-%D1%80#Text


406 

458. Теория государства и права: курс лекцій / Под 

ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М.: Юристь, 1997. 350 с. 

459. Теорія держави і права: курс лекцій / Під ред. Н. І. Матузова, 

А.В. Малько. М.: Юрист. 2003. 420 с. 

460. Теорія держави та права : навч. посіб.  Є. В. Білозьоров, В. П. 

Власенко, О. Б. Горова, А. М. Завальний, Н. В. Заяць [та ін.]; за заг. ред. С. Д. 

Гусарєва, О. Д. Тихомирова. К. : НАВС, Освіта України, 2017.320 с. 

461. Тимощук В. П. Адміністративні акти: процедура прийняття та 

припинення дії. Київ: Конус - Ю, 2010. 296 с. 

462. Тихомиров Ю. А. Административное право и процесс : полный 

курс. Москва : Тихомиров М. Ю., 2001. 652 с.  

463. Тихомиров Ю.А. Публичное право. М. : БЕК, 1995. 496 с.  

464. Тищенко Н.М. Гражданин в административном процессе. Х.: 

«Право», 1998. 186 с. 

465. Тітко І.А. Нормативне забезпечення та практика реалізації 

приватного інтересу в кримінальному процесі України: монографія. Харків: 

Право, 2015. 448 с. 

466. Ткачук А.Ф.  Законодавство  для  третього  сектору:  необхідність  

та перспектива змін. К.: Ін-т громадянського суспільства, 2002. 32 с. 

467. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони : Закон України від 16 вересня 

2014 року № 1678-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text 

468. Українське державотворення революційної доби : Інформаційно-

аналітичні матеріали. К., 2006. 24 с. 

469. Уряд хоче запровадити для держслужбовців віртуальні робочі 

місця. URL: http://zaxid.media/news/5206757  

470. Усенко П.Г. Манифест 17 жовтня 1905 года. "Найвищий 

маніфест" ("Высочайший манифест"). В Кн.: Енциклопедія історії України: Т. 

6: Ла-Мі. Редкол.: В. А. Смолій (голова)та ін. НАН України. Інститут історії 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text


407 

України. К.: В-во "Наукова думка", 2009. 790 с. URL: 

http://resource.history.org.ua/cgi-

bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S

21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=T

RN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Manifest_17_1905 

471. Усольцев А. Т. Должностное лицо в советском государственном 

управлении. Правоведение. 1987. № 2. С. 13–19. 

472. Устинов С.О. Співвідношення термінів «соціальний захист» та 

«соціальне забезпечення» в законодавстві України. Юридична наука і 

практика. 2011. № 2. С.90-95.  

473. Федорчак І.В. Обєктивна сторона адміністративного 

правопорушення у сфері земельних правовідносин. Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія Право. 2014. Випуск 24. 

Т. 3. С. 137-140.  

474. Федосенко В.А. Субъективные права в публичной сфере: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Москва, 2007. 28 с.  

475. Федотова Г.В. Суб’єкти реалізації права на мирні зібрання: 

проблема правового визначення. Наука і правоохорона. 2018. № 4. С. 116-

122. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nip_2018_4_16 

476. Філософія: підруч. для студентів ВНЗ / Л.В. Губерський та ін. 

Вид. 2-ге, перероб. і допов. Харків : Фоліо, 2018. 620 с. 

477. Філософський енциклопедичний словник / за гол. ред. В.І. 

Шинкарука. К. : Абрис, 2002. 742 с 

478. Флейшиц Е. А. Соотношение правоспособности и субъективных 

прав. Вестник гражданского права. 2009. № 2. Т. 9. С. 209–231.  

479. Фокіна М. О. Права і свободи людини як об’єкт конституційно-

правового регулювання: автореф. дис.. канд. юрид. наук : 12.00.02. Харків, 

2016. 20 с. 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Manifest_17_1905
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Manifest_17_1905
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Manifest_17_1905
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Manifest_17_1905
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100184
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nip_2018_4_16


408 

480. Форми та методи залучення громадян: Навч. посіб. Інститут 

громадянського суспільства; за заг. ред.. В.Артеменка. Київ. ІКЦ «Леста», 

2007. 248 с.  

481. Фролков М. В. Механізм адміністративно-правового 

забезпечення захисту прав споживачів. Публічне право. 2013. № 2. С. 314–

320.  

482. Фундаментальні принципи щодо статусу неурядових організацій 

в Європі, прийняті учасниками багатосторонньої зустрічі, організованою 

Радою Європи 5 липня 2002 року. Юридичний вісник України.  № 50. 14 - 20 

грудня 2002 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/994_209. 

483. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М.: 

Юридическая литература, 1974. 

484. Хаманева Н. Ю. Судебный контроль за реализацией прав 

граждан в сфере исполнительной власти. М., 1999. 110 с. 

485. Харитонова О.І. Адміністративно-правові відносини: 

концептуальні засади та правова природа: дис.  …докт.юрид.наук: Одеса, 

2004. 435 с. 

486. Хижня Л.Є. Адміністративна відповідальність за вчинення 

правопорушень у сфері захисту довкілля в Україні: дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.07. Запоріжжя, 2020. 263 с.  

487. Хорунжий С. Н. Субъективные публичные права: некоторые 

аспекты происхождения и содержания. Мониторинг правоприменения. 2018. 

№ 3 (28). С. 9–14.  

488. Христинченко Н.П. Застосування адміністративного 

відповідальності до посадових осіб. Форум права. 2011. №2. С. 933-938. 

489. Хропанюк В. Н. Теория государства и права: учеб. пособ. / под 

ред. проф. В. Г. Стрекозова. Москва, 1995. 377 с. 

490. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Под ред. В.Г. 

Стрекозова. 2-е изд., доп., испр. М.: Интерстиль, 1998. 277 с. 



409 

491. Хуткий Д. Е-петиції в Україні: формування народного порядку 

денного. Аналітична записка. Київ. 2017. URL: 

http://www.fulbrightcircle.org.ua/wp-

content/uploads/2017/12/Dmytro_Khutkyy_E-petitions.pdf 

492. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року 

№ 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40-44. Ст. 356. 

493. Цифрова адженда України – 2020 («Цифровий порядок денний» – 

2020): Концептуальні засади (версія 1.0). Першочергові сфери, ініціативи, 

проекти «цифровізації» України до 2020 року. URL: 

https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf. 

494. Цуркан М.І. Проект Адміністративного процесуального кодексу 

України з точки зору усунення процедурних проблем при вирішенні 

виборчих спорів. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної 

конференції «Вибори і референдуми в Україні: законодавче забезпечення, 

проблеми реалізації та шляхи вдосконалення». Київ, 13-15 листопада 2002 

року (доповіді, виступи, рекомендації).  К. : Нора-друк, 2003. С. 279-285. 

495. Черкасов А. В. Гарантии защиты конституционных прав 

несовершеннолетних: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02, СПб., 

2005. 23 с. 

496. Черних Є. М. Проблеми понятійних ознак суб’єктивного права. 

Публічне право. 2014. № 4 (16). С. 213–220.  

497. Черниченко С.В. Права человека и гуманитарная политика в 

современной дипломатии. Московский журнал международного 

права. 1992. № 3. C. 37–48. 

498. Чернов С.І., Гайдученко С.О. Публічне адміністрування. Харків : 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014. 318 с. 

499. Чуб А.В. Адміністративна правосуб'єктність приватної особи. 

Право та державне управління. 2020. № 3. С. 53-59. URL:  

https://doi.org/10.32840/pdu.2020.3.7 

https://doi.org/10.32840/pdu.2020.3.7


410 

500. Чуб А.В.  Адміністративна юстиція як гарантія захисту 

суб’єктивних публічних прав: історія розвитку та становлення в Україні. 

KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2020. № 5(33). С. 177–184. 

501. Чуб А.В. Адміністративно-правове регулювання права особи на 

участь в ухваленні управлінських рішень. Юридичний бюлетень. 2020. 

Випуск 15. С. 98-103. URL:  https://doi.org/10.32850/LB2414-4207.2020.15.14 

502. Чуб А.В. Адміністративно-правові гарантії реалізації права 

громадян на мирні зібрання. Актуальні проблеми правознавства. 2020. №3. 

С. 78-85. 

503. Чуб А.В. Громадський контроль як гарантія забезпечення 

суб’єктивних публічних прав приватної особи. Стан та перспективи 

розвитку юридичної науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 6–

7 вересня 2019 р.). Дніпро: ГО «Правовий світ», 2019. С. 80-82. 

504. Чуб А.В. Електронна петиція як форма реалізації права громадян 

на участь у прийнятті управлінських рішень: матеріали VІ Міжнародної 

науково-практичної конференції «ІТ право: проблеми і перспективи розвитку 

в Україні» (м. Львів, 27 листопада 2020 року). С. 312-313. 

505. Чуб А.В. Електронні консультації з громадськістю як форма 

реалізації субєктивних публічних прав. Право і суспільство. 2020. № 6-2. 

Ч. 2. С. 147–152. 

506. Чуб А.В. Забезпечення вимог національної безпеки у контексті 

реалізації права громадян на звернення: Сучасні проблеми забезпечення 

національної безпеки держави: тези ІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції (26 листопада 2020 року). К.: Інститут УДО України КНУ імені 

Тараса Шевченка, 2020. С. 130-131. 

507. Чуб А.В. Забезпечення доступу до відкритих даних як складова 

права особи на публічну інформацію. Актуальні проблеми вдосконалення 

законодавства та правозастосування: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, м. Запоріжжя, 26–27 жовтня 2018 р. Запоріжжя : 

Запорізька міська громадська організація «Істина», 2018. С. 112–115. 

https://doi.org/10.32850/LB2414-4207.2020.15.14


411 

508. Чуб А.В. Зарубіжний досвід реалізації суб’єктивних публічних 

прав приватної особи: Правова освіта та правова наука в умовах сучасних 

трансформаційних процесів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (м. Запоріжжя, 20 листопада 2020 року) / за заг. ред. 

Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. С. 50-51. 

509. Чуб А.В. Захист суб’єктивних публічних прав приватних осіб у 

порядку адміністративного судочинства. Legea și viața. 2020. № 10-11. С. 52-

59. 

510. Чуб А.В. Інформаційні технології у реалізації права особи на 

участь у публічному управлінні у сфері національної безпеки. Освітньо-

наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки й оборони 

України : тези ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(Хмельницький, 26 листопада 2020 року). Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 

2020. С. 438-440. 

511. Чуб А.В. Історико-правова характеристика становлення 

концепції суб’єктивних публічних прав. Актуальні проблеми держави і 

права. 2020. № 87. С. 205-211. URL:  https://doi.org/10.32837/apdp.v0i87.2820 

512. Чуб А.В. Моніторинг забезпечення доступу до публічної 

інформації: Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні 

напрями його вдосконалення: матеріали міжнародної науково-практичної 

конференція  (м. Одеса, 9–10 жовтня 2020 р.). Одеса: «Причорноморська 

фундація права», 2020. С.106-110. 

513. Чуб А.В. Правові аспекти участі осіб в прийнятті управлінських 

рішень у формі електронних консультацій з громадськістю. Інформаційні 

технології в освіті та практиці: матеріали науково-практичної конференції. 

(м. Львів, 18 грудня 2020 року). С. 198-199. 

514. Чуб А.В. Система суб’єктивних публічних прав приватної особи. 

Правові новели. 2020. Вип. 10. Том 2. С. 105-111. URL:  

https://doi.org/10.32847/ln.2020.10-2.14 

https://doi.org/10.32837/apdp.v0i87.2820
https://doi.org/10.32847/ln.2020.10-2.14


412 

515. Чуб А.В. Становлення та розвиток концепції суб'єктивних 

публічних прав. Правові новели. 2020. №12. С. 73-78. URL:  

https://doi.org/10.32847/ln.2020.12.10 

516. Чуб А.В. Суб’єктивне публічне право та суб’єктивне приватне 

право : співвідношення категорій: Сучасний рух науки: матеріали XI 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дніпро, 8-9 

жовтня 2020 р.). Дніпро, 2020. Т.2. С. 378-381. 

517. Чуб А.В. Суб’єктивні публічні права приватної особи як інститут 

адміністративного права. Вчені записки Таврійського національного 

університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки". Том 31 (70) № 

5, 2020. С. 89-93. URL:  https://doi.org/10.32838/TNU-2707-0581/2020.5/16 

518. Чуб А.В. Суб’єктивні публічні права приватної особи як предмет  

адміністративного права. Прикарпатський юридичний вісник. 2020. № 3. С. 

70-74. URL:  https://doi.org/10.32837/pyuv.v0i3(32).606 

519. Чуб А.В. Суб’єктивні публічні права приватної особи як предмет 

адміністративної спору. Новітні тенденції розвитку адміністративного 

права як науки, навчальної дисципліни та галузі права : матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 23 вересня 2020 р. 

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»,2020. С. 58-62. 

520. Чуб А.В. Суб'єктивні публічні права як складова 

адміністративної правосуб'єктності приватної особи. Вісник Чернівецького 

факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 

2020. № 2. С. 60-65. URL: https://doi.org/10.32837/chern.v0i2.76 

521. Чуб А.В. Сучасні технології в механізмі адміністративно-

правового регулювання реалізації права особи на участь в ухваленні 

управлінських рішень. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. №7. 

С. 296-299. 

522. Чуб А.В. Теорії походження суб’єктивних публічних прав 

приватної особи. Право і суспільство. 2020. № 5.  С. 104-109. URL:  

https://doi.org/10.32842/2078-3736/2020.5.15 

https://doi.org/10.32837/pyuv.v0i3(32).606


413 

523. Чуб А.В. Теорія суб’єктивних публічних прав приватної особи в 

умовах сучасного розвитку науки адміністративного права. Юридичний 

науковий електронний журнал. 2020. №6. С. 164-166. URL:  

https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-6/40  

524. Чуб А.В. Форми реалізації права особи на участь в прийнятті 

управлінських рішень: поняття та класифікація. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2020. №9. C. 287-290. 

525. Чуб О.О. Конституційне право громадян України на участь в 

управлінні державними справами: монографія. Харків: Одісей, 2005. 231 с. 

526. Шалгунова С. А. Особа насильницького злочинця: монографія. 2-

ге вид. Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2012. 548 с. 

527. Шандурський Д.И. Институт организационного (общественного) 

групового иска за рубежом. Весник гражданського процесса. Heraldof Civil 

Procedure. 2017. № 1. P. 197–218. 

528. Шепель М.А. Позивач у адміністративних спорах у сфері захисту 

права людини на безпечне довкілля: проблеми представництва інтересів. 

Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 

2019. № 25. C. 72–80 

529. Шепель М.А. Способи вирішення адміністративних спорів у 

сфері захисту права людини на безпечне довкілля. Прикарпатський 

юридичний вісник. 2018. № 2. Т. 2. С. 60–63. 

530. Шереси Ф.,  Абросимова Е.  Правовые  инициативы  

некоммерческих организаций  России: (По  материалам  социологического  

исследования). М: Книжный дом “Университет”, 2002. 124 с. 

531. Шерстобоев О. Н. Теория интересов в административно-

правовом измерении. Российский юридический журнал. 2014. № 3. С. 99–108.  

532. Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. Тома III-IV. Москва: 

Изд-е Бр. Башмаковых, 1910. URL: https://studfile.net/preview/429026/ 

https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-6/40


414 

533. Шмідт-Ассманн Е. Загальне адміністративне право як ідея 

врегулювання: основні засади та завдання систематики адміністративного 

права. відп. ред. О. Сироїд. 2-ге вид., перероб. і доповн. К.: К.І.С., 2009. 552 с.  

534. Шорський П.О. Адміністративно-правовий механізм 

забезпечення виборчих прав громадян в Україні. дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.07. Суми, 2018. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-

download/123456789/70692/5/diss_Shorskyi.pdf 

535. Штайнкюлер М. Захист прав людини та адміністративне 

судочинство. Захист прав людини в адміністративному судочинстві: 

сучасний стан і перспективи розвитку в Україні: зб. матер. Міжнар. наук.-

практ. конф., присвяченої 10-річчю процесуальної діяльності 

адміністративних судів України (м. Київ, 1–2 жовтня 2015 р.) за заг. ред. 

О. М. Нечитайла. Київ: Ваіте, 2015. С. 34. 

536. Шульга Є. В. Особливості правосуб’єктності осіб в 

адміністративно-деліктних відносинах. Інтернаука: міжнародний науковий 

журнал. Серія «Юридичні науки». 2017. № 3. С. 44–49.  

537. Щебетун І.С. Організаційно-правові гарантії місцевого 

самоврядування в Україні: дис....канд. юрид. наук : 12.00.02. Харків, 2002. 

198 с. 

538. Щодо проведення електронних  консультацій з громадськістю на 

сайті  "Громадянське суспільство і влада": Наказ Міністерства юстиції 

України від 13.04.2009 № 324/7. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v324_323-09#Text 

539. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної ради України з 

прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 2019 р. URL: 

https:.dpsu.gov.ua/upload/zvit_za_2019.pdf 

540. Юрах В.М. Форми участі громадськості в підвищенні 

ефективності функціонування органів виконавчої влади. Адміністративне 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/70692/5/diss_Shorskyi.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/70692/5/diss_Shorskyi.pdf
https://dpsu.gov.ua/upload/zvit_za_2019.pdf


415 

право і процес. № 11. 2019. С. 240-244. URL: http://pgp-

journal.kiev.ua/archive/2019/11/42.pdf 

541. Юрах В.М. Форми участі громадськості в управлінні державними 

справами, віднесеними до компетенції органів виконавчої влади. 

Прикарпатський юридичний вісник. Випуск 2 (23), Т. 3, 2018. С. 235-238. 

URL: http://pjv.nuoua.od.ua/v2-3_2018/49.pdf 

542. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко 

(відп. ред.) та ін. Київ : «Укр. енцикл.», 1998. Т. 5 : П–С. 2003. 736 с. 

543. Юридична енциклопедія: в 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко 

(відп. ред.) та ін. Київ: «Укр. енцикл.», 1998. Т.1: А-Г. 2007. 672 с. 

544. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко 

(відп. ред.) та ін. Київ: Укр. енцикл., 1998. Т. 6: Т–Я. 2004. 768 с. 

545. Юрков Б. Н. Судебное обеспечение законности в деятельности 

административных органов. Х., 1987. 166 с. 

546. Юсупов В. А. Административное право и методы его познания. 

Социально-политические науки. 2012. № 3. С. 67–70.  

547. Явич Л. С. Сущность права: социально-философское понимание 

генезиса, развитие и функционирование юридической формы общественных 

отношений. Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. 207 с. 

548. Як проводились консультації з громадськістю у І кварталі 2020 

року. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-

2018/rubrik_konsult/zvit-2020-konsul-1.pdf 

549. Якимов А.Ю. Статус субъекта права (теоретические вопросы). 

Государство и право. 2003. № 4. С. 5–8. 

550. Якимов Ю.Я. Статус субъекта административной юрисдикции 

и проблемы его реализации: Монография. М.: Проспект, 1999.  

551. Якуба Е. Н. Советское административное право. Киев : Высшая 

школа, 1975. 232 с.  

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/11/42.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/11/42.pdf
http://pjv.nuoua.od.ua/v2-3_2018/49.pdf


416 

552. Янюк П. В. Виборчі спори як предмет судового розгляду: окремі 

проблеми теорії та практики. Вісник Львівського університету. Серія 

юридична. 2008. Вип. 47. С. 96-102. 

553. Alla Basalaieva, Yuliia Leheza. Constitutional review in the system of 

protecting the electoral rights of Ukrainian citizens : status and perspectives of 

regulatory base development. Journal of Law and Political Sciences. Scientific and 

Academy Journal. 2020. Vol. 23. Issue 2/B/. P.190-215. 

554. Anton Chub. Exercise of the right to access to public information: 

administrative and legal mechanism. Krakowskie Studia Małopolskie. 2020. Vol 

26. P. 9–30. 

555. Blinova G.O. Legal regulation of the use of state electronic 

information resources by public administration bodies in the conditions of 

formation of Ukraine as a digital state . Issues of the state of modern legal 

education and professional culture of lawyers: collective monograph. Lviv: Liha-

Pres, 2019. pp. 1–27.  

556. Case of Namat Aliyev v. Azerbaijan. URL: 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/ 

view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=Namat%20%7C%20Ali

yev&sessionid=6477&skin=hudoc-en 

557. Chaciński J. Prawa podmiotowe a ochrona dóbr osobistych. Lublin, 

2004. 210 s. S. 10. 

558. Cranston M. What are Human Rights?  N.Y.: Taylor & Franсis 

inс., 1988.  86 p. 

559. Erichsen Hans Uwe, Ehlers Dirk Allgemeines Verwaltungsrecht 13. 

Auflage. Berlin: De Gruyter Recht, 2005. 983 p. 

560. Federal Court of Australia Act (Cth) s33N(1), Supreme Court Act 

(Vic) s33N; Bright v. Femcare Ltd (2002) 195 ALR 574; Johnstone v. HIH 

Limited. 2004. FCA 190. 

561. Gidi А. Class Actions in Brazil -A Model for Civil Law Countries. 

The American Journal of Comparative Law. 2003. vol. 51. P. 309–408. 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/%20view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=Namat%20%7C%20Aliyev&sessionid=6477&skin=hudoc-en
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/%20view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=Namat%20%7C%20Aliyev&sessionid=6477&skin=hudoc-en
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/%20view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=Namat%20%7C%20Aliyev&sessionid=6477&skin=hudoc-en


417 

562. Group Proceedings Act (Svensk for fattnings samling [SFS] 

2002:599) (Swed.). URL: https://www.government.se/government-policy/judicial-

system/group-proceedings-act/ 

563. Harbour L. J., Addam V. W., Debouzi O. Representative Actions: 

Access to Justise? Available at: URL: http:// 

library.findlaw.com/2003/Feb/20/132560.html 

564. Hodges C. Europeanisation of Civil Justice: Trends and Issues. Civil 

Justice Quarterly. 2007. Vol. 26. January. P. 115-119. 

565. Humprey J. The International Law of Human Rights. New-York: 

Free Press, 1989. 201 р.  

566. Koncepcja publicznych praw podmiotowych. Lexplay: doradztwo 

prawne. URL: 

https://lexplay.pl/artykul/prawo_administracyjne/koncepcja_publicznych_praw_po

dmiotowych1 

567. Nacka District Court, Environmental Court. Сase number M.,  2007. 

568. Per Henrik Lindblom. National Report: Group Litigation in Sweden 

(2007). Group Litigation in Sweden: Update (2008). URL: 

http://globalclassactions.stanford.edu/category/authors/henrik-lindblom 

569. Recommendation on older workers. International Labour 

Organization; Recommendations. International Document of 23.06.1980 № 1162. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_089 

570. Recommendation CM/Rec (2009)1 of the Committee of Ministers to 

member states on electronic democracy (e-democracy) (Adopted by the Committee 

of Ministers on 18 February 2009 at the 1049th meeting of the Ministers’ 

Deputies). URL: 

www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/GGIS/CAHDE/Default_en.asp. 

571. Stefan Ripke Europäische Versammlungsfreiheit. Das 

Unionsgrundrecht der Versammlungsfreiheit im Grundrechtsschutzsystem aus 

Grundrechtecharta, EMRK und gemeinsamer Verfassungsüberlieferung. Mohr 

Siebeck Tübingen, 2012. 

http://globalclassactions.stanford.edu/category/authors/henrik-lindblom
http://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/GGIS/CAHDE/Default_en.asp


418 

572. Symposium in Celebration of the Fifth Anniversary of the 

Universal Deсlaration of Human Rights. Columbia University Rights 

Review. 1990. Vol. 14. № 15. P. 45 – 52. 

573. The European Social Charter (revised) (ETS №163). Council of 

Europe; Charter International Document of 03.05.1996. № ETS 163. Official 

Bulletin of Ukraine. 2006. № 40. P. 37. St. 2660. 

574. Tomashewska K. Znaczenie i zakres ochrony publicznych praw 

podmiotowych a ochrona interesu jednostki. Folia juridika Wratislaviensis. 2014. 

№ 2. S. 113–134. S. 117. 

575. Universality of the Human Rights in Pluralistiс World. Strasbourg: 

Cedex, 1997. 378 p. 

576. Voet S. ‘Cultural Dimensions of Group Litigation: The Belgian 

Case’(2013). № 41. Georgia Journal of International and Comparative Law 433-

79. URL: https://digitalcommons.law.uga.edu/gjicl/vol41/iss2/5/ 

577. Wrbka, Stefan. Collective actions : enhancing access to justice and 

reconciling multilayer interests? Stefan Wrbka, Steven Van Uytsel, Mathias Siems. 

Cambridge University Press, 2012. P. 390 

578. Zdrok O. N. Grazhdanskiy protsess zarubezhnykh stran. Civil Process 

of Foreign Countries. Moscow, 2005, 176 p. 

 

 

 



419 

ДОДАТКИ 

Додаток А 

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ: 

 

Монографії, підручники та навчальні посібники: 

 

1. Чуб А.В. Адміністративно-правове регулювання реалізації та захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи : монографія. Херсон : 

Видавничий дім «Гельветика», 2020. 444 с. 

 

Наукові статті та тези доповідей і наукових повідомлень: 

 

2. Чуб А.В. Система суб’єктивних публічних прав приватної особи. 

Правові новели. 2020. Вип. 10. Т. 2. С. 105–111. 

3. Чуб А.В. Адміністративно-правовий механізм захисту суб’єктивних 

публічних прав. Юридичний бюлетень. 2020. Вип. 13. С. 160–166. 

4. Чуб А.В. Структура адміністративно-правового механізму захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи. Юридичний бюлетень. 2020. 

Вип. 14. С. 163–170.  

5. Чуб А.В. Адміністративна юстиція як гарантія захисту суб’єктивних 

публічних прав: історія розвитку та становлення в Україні. KELM 

(Knowledge, Education, Law, Management). 2020. № 5(33). С. 177–184. 

6. Чуб А.В. Защита субъективных публичных прав частных лиц в порядке 

административного судопроизводства. Legea și viața. 2020. № 10–11. С. 52–

59. 

7. Чуб А.В. Теорії походження суб’єктивних публічних прав приватної 

особи. Право і суспільство. 2020. № 5. С. 104–109.  

8. Чуб А.В. Історико-правова характеристика становлення концепції 

суб’єктивних публічних прав. Актуальні проблеми держави і права. 2020. 



420 

№ 87. С. 205–211.  

9. Чуб А.В. Становлення та розвиток концепції суб’єктивних публічних 

прав. Правові новели. 2020. № 12. С. 73–78.  

10. Чуб А.В. Теорія суб’єктивних публічних прав приватної особи в 

умовах сучасного розвитку науки адміністративного права. Юридичний 

науковий електронний журнал. 2020. № 6. С. 164–166.  

11. Чуб А.В. Суб’єктивні публічні права приватної особи як предмет 

адміністративного права. Прикарпатський юридичний вісник. 2020. № 3.  

С. 70–74.  

12. Чуб А.В. Суб’єктивні публічні права як складник адміністративної 

правосуб’єктності приватної особи. Juris Europensis Scientia. 2020. № 2. 

С. 60–65.  

13. Чуб А.В. Адміністративна правосуб’єктність приватної особи. Право 

та державне управління. 2020. № 3. С. 53–59.  

14. Чуб А.В. Класифікація суб’єктивних публічних прав приватної особи. 

Юридичний вісник. 2020. № 4. С. 101–108.  

15. Чуб А.В. Міжнародні та національні стандарти доступу до публічної 

інформації. Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. 2020. № 5. С. 119–123. 

16. Chub A.V. Exercise of the right to access to public information: 

administrative and legal mechanism. Krakowskie Studia Małopolskie. 2020. 

Vol. 2(26). P. 9–30.  

17. Чуб А.В. Суб’єктивні публічні права приватної особи як інститут 

адміністративного права. Вчені записки Таврійського національного 

університету імені В.І. Вернадського. Серія «Юридичні науки». 2020. 

Т. 31(70). № 5. С. 89–93. 

18. Чуб А.В. Сучасні технології в механізмі адміністративно-правового 

регулювання реалізації права особи на участь в ухваленні управлінських 

рішень. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 7. С. 296–299.  

19. Чуб А.В. Адміністративно-правове регулювання права особи на 

участь в ухваленні управлінських рішень. Юридичний бюлетень. 2020. 



421 

Вип. 15. С. 98–103.  

20. Чуб А.В. Форми реалізації права особи на участь в прийнятті 

управлінських рішень: поняття та класифікація. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2020. № 9. С. 287–290.  

21. Чуб А.В. Електронні консультації з громадськістю як форма реалізації 

суб’єктивних публічних прав. Право і суспільство. 2020. № 6-2. Ч. 2. С. 147–

152. 

22. Чуб А.В. Забезпечення доступу до відкритих даних як складова права 

особи на публічну інформацію. Актуальні проблеми вдосконалення 

законодавства та правозастосування : матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, м. Запоріжжя, 26–27 жовтня 2018 р. Запоріжжя : 

Запорізька міська громадська організація «Істина», 2018. С. 112–115. 

23. Чуб А.В. Громадський контроль як гарантія забезпечення 

суб’єктивних публічних прав приватної особи. Стан та перспективи 

розвитку юридичної науки : матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Дніпро, 6–7 вересня 2019 р. Дніпро : ГО «Правовий світ», 

2019. С. 80–82. 

24. Чуб А.В. Суб’єктивні публічні права приватної особи як предмет 

адміністративної спору. Новітні тенденції розвитку адміністративного 

права як науки, навчальної дисципліни та галузі права : матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 23 вересня 2020 р. 

Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 58–62. 

25. Чуб А.В. Забезпечення вимог національної безпеки у контексті 

реалізації права громадян на звернення: Сучасні проблеми забезпечення 

національної безпеки держави : тези ІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Київ, 26 листопада 2020 р. Київ : Інститут УДО України КНУ 

імені Тараса Шевченка, 2020. С. 130–131. 

26. Чуб А.В. Моніторинг забезпечення доступу до публічної інформації. 

Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні напрями його 

вдосконалення : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 



422 

м. Одеса, 9–10 жовтня 2020 р. Одеса : ГО «Причорноморська фундація 

права», 2020. С. 106–110. 

27. Чуб А.В. Суб’єктивне публічне право та суб’єктивне приватне право: 

співвідношення категорій. Сучасний рух науки : матеріали XI Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції, м. Дніпро, 8–9 жовтня 2020 р. : у 

2 т. Дніпро, 2020. Т. 2. С. 378–381. 

28. Чуб А.В. Зарубіжний досвід реалізації суб’єктивних публічних прав 

приватної особи. Правова освіта та правова наука в умовах сучасних 

трансформаційних процесів : матеріали всеукраїнської науково-практичної 

конференції, м. Запоріжжя, 20 листопада 2020 р. / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2020. С. 50–51. 

29. Чуб А.В. Інформаційні технології у реалізації права особи на участь у 

публічному управлінні у сфері національної безпеки. Освітньо-наукове 

забезпечення діяльності складових сектору безпеки й оборони України : тези 

ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Хмельницький, 

26 листопада 2020 р. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2020. С. 438–440. 

30. Чуб А.В. Оцінка ефективності розгляду звернень громадян в апараті 

МВС. Актуальні питання правового забезпечення поліцейської діяльності в 

Україні : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 

м. Кривій Ріг, 26 листопада 2020 р. Кривий Ріг, 2020. С. 236–237. 

31. Чуб А.В. Електронна петиція як форма реалізації права громадян на 

участь у прийнятті управлінських рішень. ІТ право: проблеми і перспективи 

розвитку в Україні : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Львів, 27 листопада 2020 р. Львів : ЛьвДУВС, 2020. С. 312–

313. 

32. Чуб А.В. Правові аспекти участі осіб в прийнятті управлінських 

рішень у формі електронних консультацій з громадськістю. Інформаційні 

технології в освіті та практиці : матеріали науково-практичної конференції, 

м. Львів, 18 грудня 2020 р. Львів : ЛьвДУВС, 2020. С. 198–199. 



423 

Додаток Б 

Проект Закону України «Про внесення змін до законодавства з питань 

забезпечення реалізації та захисту суб’єктивних публічних прав приватної 

особи» 

 

I. Внести до Кодексу адміністративного судочинства від 6 липня 2005 

року № 2747-IV такі зміни : 

1. Доповнити окремою нормою такого змісту: 

«Стаття 51-1. Процесуальна співучасть. 

Розгляд справи з метою досягнення принципів процесуальної економії 

та розумності строків допускається за участі кількох позивачів і (або) 

відповідачів. 

Суд має право ініціювання групового позову у разі надходження 

позовних заяв, де предметом спору є спільні суб’єктивні публічні права чи 

спільні суб’єктивні публічні обов’язки. 

Для представництва інтересів позивачів чи відповідачів може бути 

утворено окреме громадське об’єднання». 

ІІ. Внести зміни до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984, додаток 

до № 51, ст.1122): 

1. Доповнити статтю 14 «Відповідальність посадових осіб» частиною 

другою такого змісту: 

«посадова особа – це службові особи, а також інші особи, діяльність 

яких прямо чи опосередковано забезпечує здійснення суб’єктивних 

публічних прав приватної особи на належному рівні правової ефективності». 

2. Доповнити окремою главою 15-Б «Адміністративні правопорушення, 

що посягають на суб’єктивні публічні права приватної особи», до структури 

якої включити: «порушення законодавства у сфері захисту персональних 

даних» (ст.188-39 КУпАП), «порушення права на інформацію та права на 

звернення» (ст. 212-3 КУпАП), «Порушення порядку обліку, зберігання і 
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використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що 

містять службову інформацію» (ст. 212-5 КУпАП), «приховування, 

перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за 

запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо 

безпеки утворення відходів та поводження з ними» (ст. 82-3 КУпАП), 

«порушення законодавства про об'єднання громадян» (ст. 186-5 КУпАП), 

«порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних 

походів і демонстрацій» (ст. 185-1 КУпАП), «створення умов для організації і 

проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних 

походів або демонстрацій» (ст. 185-2 КУпАП), «Порушення вимог 

законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля» (ст. 91-5 КУпАП), 

«Порушення законодавства у сфері надання адміністративних послуг» (ст. 

166-27 КУпАП). 

3. Доповнити главу 15-Б статтею  212-25 такого змісту: 

«Порушення процедури проведення громадського обговорення проєктів 

нормативних актів з найбільш значущих соціальних, економічних, 

природоресурсних, культурних, мовних питань, проведення медичної 

реформи, що мають суттєвий вплив на забезпечення конституційних прав 

та свобод людини - 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот до 

п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»; 

ІІІ. Внести зміни до Закону України «Про звернення громадян» від 2 

жовтня 1996 року № 393/96-ВР (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 

1996, № 47, ст.256): 

1. викласти частину першу статті 1 у такій редакції: 

«Громадяни України мають право звернутися до органів державної 

влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, 

посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, 

скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою 
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або клопотанням щодо реалізації власних суб’єктивних приватних та 

суб’єктивних публічних прав, публічних та приватних  законних інтересів та 

скаргою про їх порушення». 

IV. Внести зміни до проєкту Закону України № 3475 від 14.05.2020 

«Про адміністративну процедуру» (URL.: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68834): 

1. Доповнити пунктом 11 частину першу статті 2 проєкту Закону 

України «Про адміністративну процедуру» № 3475 від 14.05.2020 таким 

положенням: 

«Суб’єктивне публічне право приватної особи – це нормативно 

закріплених та гарантованих державою міри та можливості поведінки 

(діяльності) особи, спрямованих на забезпечення ефективності 

впровадження принципів здійснення публічного управління на засадах 

прозорості та відкритості розробки та прийняття адміністративних 

актів та інших процедурних рішень чи дій». 

V. Прикінцеві та перехідні положення.  

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68834
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України «Про внесення змін до законодавства з питань 

забезпечення реалізації та захисту суб’єктивних публічних прав приватної 

особи» 

 

 Чинна редакція 

 

Пропоновані зміни Нова редакція 

Кодекс адміністративного судочинства України 

Норма відсутня 

 

Доповнити окремою 

нормою такого змісту: 

«Стаття 51-1. 

Процесуальна 

співучасть. 

Розгляд справи з 

метою досягнення 

принципів 

процесуальної 

економії та розумності 

строків допускається 

за участі кількох 

позивачів і (або) 

відповідачів. 

Суд має право 

ініціювання групового 

позову у разі 

надходження 

позовних заяв, де 

предметом спору є 

спільні суб’єктивні 

публічні права чи 

спільні суб’єктивні 

публічні обов’язки. 

Для представництва 

інтересів позивачів чи 

відповідачів може 

бути утворено окреме 

громадське 

об’єднання». 

 

Стаття 51-1. 

Процесуальна співучасть. 

Розгляд справи з метою 

досягнення принципів 

процесуальної економії та 

розумності строків 

допускається за участі 

кількох позивачів і (або) 

відповідачів. 

Суд має право ініціювання 

групового позову у разі 

надходження позовних заяв, 

де предметом спору є 

спільні суб’єктивні публічні 

права чи спільні суб’єктивні 

публічні обов’язки. 

Для представництва 

інтересів позивачів чи 

відповідачів може бути 

утворено окреме громадське 

об’єднання. 
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Кодекс України про адміністративні правопорушення 

Стаття 14. 

Відповідальність 

посадових осіб 

Посадові особи 

підлягають 

адміністративній 

відповідальності за 

адміністративні 

правопорушення, зв'язані 

з недодержанням 

установлених правил у 

сфері охорони порядку 

управління, державного і 

громадського порядку, 

природи, здоров'я 

населення та інших 

правил, забезпечення 

виконання яких входить 

до їх службових 

обов'язків. 

 

Доповнити статтю 14 

«Відповідальність 

посадових осіб» 

частиною другою 

такого змісту: 

«посадова особа – це 

службові особи, а 

також інші особи, 

діяльність яких прямо 

чи опосередковано 

забезпечує здійснення 

суб’єктивних 

публічних прав 

приватної особи на 

належному рівні 

правової 

ефективності». 

 

Стаття 1. Завдання Кодексу 

України про 

адміністративні 

правопорушення. 

Завданням Кодексу України 

про адміністративні 

правопорушення є охорона 

прав і свобод громадян, 

власності, конституційного 

ладу України, публічних 

інтересів, прав і законних 

інтересів підприємств, 

установ і організацій, 

встановленого 

правопорядку, зміцнення 

законності, запобігання 

правопорушенням, 

виховання громадян у дусі 

точного і неухильного 

додержання Конституції і 

законів України, поваги до 

прав, честі і гідності інших 

громадян, до правил 

співжиття, сумлінного 

виконання своїх обов'язків, 

відповідальності перед 

суспільством 

Глава відсутня 
Доповнити окремою 

главою 15-Б 

«Адміністративні 

правопорушення, що 

посягають на 

суб’єктивні публічні 

права приватної 

особи», до структури 

якої включити: 

«порушення 

законодавства у сфері 

захисту персональних 

даних» (ст.188-39 

КУпАП), «порушення 

права на інформацію 

та права на звернення» 

Глава 15-Б. 

Адміністративні 

правопорушення, що 

посягають на субєктивні 

публічні права приватної 

особи. 

1) порушення 

законодавства у сфері 

захисту персональних даних 

(ст.188-39 КУпАП); 

2) порушення права на 

інформацію та права на 

звернення (ст. 212-3 

КУпАП); 

3) порушення порядку 

обліку, зберігання і 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2472
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(ст. 212-3 КУпАП), 

«Порушення порядку 

обліку, зберігання і 

використання 

документів та інших 

матеріальних носіїв 

інформації, що містять 

службову 

інформацію» (ст. 212-

5 КУпАП), 

«приховування, 

перекручення або 

відмова від надання 

повної та достовірної 

інформації за 

запитами посадових 

осіб і зверненнями 

громадян та їх 

об'єднань щодо 

безпеки утворення 

відходів та 

поводження з ними» 

(ст. 82-3 КУпАП), 

«порушення 

законодавства про 

об'єднання громадян» 

(ст. 186-5 КУпАП), 

«порушення порядку 

організації і 

проведення зборів, 

мітингів, вуличних 

походів і 

демонстрацій» (ст. 

185-1 КУпАП), 

«створення умов для 

організації і 

проведення з 

порушенням 

установленого 

порядку зборів, 

мітингів, вуличних 

походів або 

демонстрацій» (ст. 

185-2 КУпАП), 

«Порушення вимог 

використання документів та 

інших матеріальних носіїв 

інформації, що містять 

службову інформацію (ст. 

212-5 КУпАП); 

4) приховування, 

перекручення або відмова 

від надання повної та 

достовірної інформації за 

запитами посадових осіб і 

зверненнями громадян та їх 

об'єднань щодо безпеки 

утворення відходів та 

поводження з ними (ст. 82-3 

КУпАП); 

5) порушення 

законодавства про 

об'єднання громадян (ст. 

186-5 КУпАП); 

6) порушення порядку 

організації і проведення 

зборів, мітингів, вуличних 

походів і демонстрацій (ст. 

185-1 КУпАП); 

7) створення умов для 

організації і проведення з 

порушенням установленого 

порядку зборів, мітингів, 

вуличних походів або 

демонстрацій (ст. 185-2 

КУпАП); 

8) порушення вимог 

законодавства у сфері 

оцінки впливу на довкілля 

(ст. 91-5 КУпАП); 

9) порушення 

законодавства у сфері 

надання адміністративних 

послуг (ст. 166-27 КУпАП). 
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законодавства у сфері 

оцінки впливу на 

довкілля» (ст. 91-5 

КУпАП), «Порушення 

законодавства у сфері 

надання 

адміністративних 

послуг» (ст. 166-27 

КУпАП). 

Норма відсутня 
Доповнити главу 15-Б 

окремою статтею  

«Порушення 

процедури проведення 

громадського 

обговорення проєктів 

нормативних актів з 

найбільш значущих 

соціальних, 

економічних, 

природоресурсних, 

культурних, мовних 

питань, проведення 

медичної реформи, що 

мають суттєвий 

вплив на забезпечення 

конституційних прав 

та свобод людини - 

тягне за собою 

накладення штрафу 

на посадових осіб від 

двохсот до п’ятисот 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян». 

Стаття 212-25. Порушення 

процедури проведення 

громадського обговорення 

проєктів нормативних актів  

Порушення процедури 

проведення громадського 

обговорення проєктів 

нормативних актів з 

найбільш значущих 

соціальних, економічних, 

природоресурсних, 

культурних, мовних питань, 

проведення медичної 

реформи, що мають 

суттєвий вплив на 

забезпечення 

конституційних прав та 

свобод людини - 

тягне за собою накладення 

штрафу на посадових осіб 

від двохсот до п’ятисот 

неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян 

Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року  

№ 393/96-ВР (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 47, ст.256) 

Стаття 1. Звернення 

громадян 

Громадяни України 

мають право звернутися 

до органів державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

Викласти частину 

першу статті 1 у такій 

редакції: 

«Громадяни України 

мають право 

звернутися до органів 

державної влади, 

Стаття 1. Звернення 

громадян 

Громадяни України мають 

право звернутися до органів 

державної влади, місцевого 

самоврядування, об'єднань 

громадян, підприємств, 
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об'єднань громадян, 

підприємств, установ, 

організацій незалежно від 

форм власності, засобів 

масової інформації, 

посадових осіб 

відповідно до їх 

функціональних 

обов'язків із 

зауваженнями, скаргами 

та пропозиціями, що 

стосуються їх статутної 

діяльності, заявою або 

клопотанням щодо 

реалізації своїх 

соціально-економічних, 

політичних та особистих 

прав і законних інтересів 

та скаргою про їх 

порушення. 

 

місцевого 

самоврядування, 

об'єднань громадян, 

підприємств, установ, 

організацій незалежно 

від форм власності, 

засобів масової 

інформації, посадових 

осіб відповідно до їх 

функціональних 

обов'язків із 

зауваженнями, 

скаргами та 

пропозиціями, що 

стосуються їх 

статутної 

діяльності, заявою або 

клопотанням щодо 

реалізації власних 

суб’єктивних 

приватних та 

суб’єктивних 

публічних прав, 

публічних та 

приватних  законних 

інтересів та скаргою 

про їх порушення». 

установ, організацій 

незалежно від форм 

власності, засобів масової 

інформації, посадових осіб 

відповідно до їх 

функціональних обов'язків 

із зауваженнями, скаргами 

та пропозиціями, що 

стосуються їх статутної 

діяльності, заявою або 

клопотанням щодо 

реалізації власних 

суб’єктивних приватних та 

суб’єктивних публічних 

прав, публічних та 

приватних  законних 

інтересів та скаргою про їх 

порушення. 

Проєкт Закону України № 3475 від 14.05.2020 «Про адміністративну процедуру» 

(URL.: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68834) 

Стаття 2. 

Визначення термінів 

1. У цьому Законі 

наведені нижче терміни 

вживаються в такому 

значенні: 

1) адміністративний 

орган — орган 

виконавчої влади, орган 

влади Автономної 

Республіки Крим, орган 

місцевого 

самоврядування, їхня 

Доповнити пунктом 11 

частину першу статті 2 

проєкту Закону 

України «Про 

адміністративну 

процедуру» № 3475 від 

14.05.2020 таким 

положенням, як: 

«Субєктивне публічне 

право приватної особи 

– це нормативно 

закріплених та 

гарантованих 

державою міри та 

можливості поведінки 

Стаття 2. Визначення 

термінів 

1. У цьому Законі 

наведені нижче терміни 

вживаються в такому 

значенні: 

1) адміністративний 

орган — орган виконавчої 

влади, орган влади 

Автономної Республіки 

Крим, орган місцевого 

самоврядування, їхня 

посадова особа, інший 



431 

посадова особа, інший 

суб’єкт, який відповідно 

до закону 

уповноважений 

здійснювати публічно-

владні управлінські 

функції; 

2) адміністративна 

справа (далі — справа) 

— справа, що стосується 

публічно-правових 

відносин щодо 

забезпечення реалізації 

прав і законних інтересів 

особи та виконання нею 

визначених законом 

обов’язків, захисту її 

прав, свобод і законних 

інтересів, розгляд якої 

здійснюється 

адміністративним 

органом (суб’єктом 

розгляду скарги) у 

порядку 

адміністративного 

провадження; 

3) адміністративний 

акт — рішення 

індивідуальної дії, 

прийняте 

адміністративним 

органом, спрямоване на 

набуття, зміну, 

припинення чи 

реалізацію прав або 

обов’язків особи (осіб); 

4) адміністративне 

провадження — 

урегульований 

адміністративною 

процедурою процес 

розгляду справи, 

прийняття та виконання 

адміністративного акта; 

(діяльності) особи, 

спрямованих на 

забезпечення 

ефективності 

впровадження 

принципів здійснення 

публічного управління 

на засадах прозорості 

та відкритості 

розробки та 

прийняття 

адміністративних 

актів та інших 

процедурних рішень чи 

дій». 

 

суб’єкт, який відповідно до 

закону уповноважений 

здійснювати публічно-

владні управлінські функції; 

2) адміністративна 

справа (далі — справа) — 

справа, що стосується 

публічно-правових відносин 

щодо забезпечення 

реалізації прав і законних 

інтересів особи та 

виконання нею визначених 

законом обов’язків, захисту 

її прав, свобод і законних 

інтересів, розгляд якої 

здійснюється 

адміністративним органом 

(суб’єктом розгляду скарги) 

у порядку 

адміністративного 

провадження; 

3) адміністративний 

акт — рішення 

індивідуальної дії, прийняте 

адміністративним органом, 

спрямоване на набуття, 

зміну, припинення чи 

реалізацію прав або 

обов’язків особи (осіб); 

4) адміністративне 

провадження — 

урегульований 

адміністративною 

процедурою процес 

розгляду справи, прийняття 

та виконання 

адміністративного акта; 

5) адміністративна 

процедура — визначений 

законодавством порядок 

здійснення 

адміністративного 

провадження; 
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5) адміністративна 

процедура — визначений 

законодавством порядок 

здійснення 

адміністративного 

провадження; 

 

6) публічний інтерес 

— інтерес держави, 

суспільства, 

територіальної громади, 

а також важливі для 

значної кількості осіб 

інтереси та потреби; 

7) дискреційне 

повноваження — 

повноваження, надане 

законом 

адміністративному 

органу діяти на власний 

розсуд при прийнятті 

рішення або обирати 

один із можливих 

варіантів рішення 

відповідно до закону та 

мети, з якою таке 

повноваження надано; 

8) особа — фізична 

особа (громадянин 

України, іноземець чи 

особа без громадянства), 

в тому числі фізична 

особа — підприємець, 

громадське об’єднання, 

що не має статусу 

юридичної особи, 

юридична особа, 

створена згідно із 

законодавством України, 

законодавством 

іноземної держави або на 

підставі міжнародного 

договору, а також інший 

 

6) публічний інтерес — 

інтерес держави, 

суспільства, територіальної 

громади, а також важливі 

для значної кількості осіб 

інтереси та потреби; 

7) дискреційне 

повноваження — 

повноваження, надане 

законом адміністративному 

органу діяти на власний 

розсуд при прийнятті 

рішення або обирати один із 

можливих варіантів 

рішення відповідно до 

закону та мети, з якою таке 

повноваження надано; 

8) особа — фізична 

особа (громадянин України, 

іноземець чи особа без 

громадянства), в тому числі 

фізична особа — 

підприємець, громадське 

об’єднання, що не має 

статусу юридичної особи, 

юридична особа, створена 

згідно із законодавством 

України, законодавством 

іноземної держави або на 

підставі міжнародного 

договору, а також інший 

суб’єкт, який згідно із 

законодавством України 

може бути учасником 

адміністративного 

провадження; 

9) процедурна дія — 

дія адміністративного 

органу, передбачена 

адміністративною 

процедурою; 

10) процедурне рішення — 
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суб’єкт, який згідно із 

законодавством України 

може бути учасником 

адміністративного 

провадження; 

9) процедурна дія — 

дія адміністративного 

органу, передбачена 

адміністративною 

процедурою; 

10) процедурне рішення 

— рішення 

адміністративного 

органу, передбачене 

адміністративною 

процедурою, прийняттям 

якого справа не 

вирішується по суті. 

рішення адміністративного 

органу, передбачене 

адміністративною 

процедурою, прийняттям 

якого справа не вирішується 

по суті; 

11) Суб’єктивне публічне 

право приватної особи – це 

нормативно закріплених та 

гарантованих державою 

міри та можливості 

поведінки (діяльності) 

особи, спрямованих на 

забезпечення ефективності 

впровадження принципів 

здійснення публічного 

управління на засадах 

прозорості та відкритості 

розробки та прийняття 

адміністративних актів та 

інших процедурних рішень 

чи дій. 
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Пояснювальна записка щодо прийняття проєкту Закону України 

«Про внесення змін до законодавства з питань забезпечення реалізації та 

захисту суб’єктивних публічних прав приватної особи» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України «Про 

внесення змін до законодавства з питань забезпечення реалізації та захисту 

субєктивних публічних прав приватної особи» 

Основна спрямованість чинного законодавства України у сфері 

суб’єктивних публічних прав приватної особи є можливим в тому числі за 

рахунок оптимізації адміністративно-правового механізму забезпечення їх 

реалізації.  

Загальні питання адміністративно-правового регулювання реалізації та 

захисту суб’єктивних публічних прав приватної особи були предметом 

досліджень багатьох вітчизняних адміністративістів, зокрема В. Б. 

Авер’янова, О.Ф. Андрійко, К. К. Афанасьєва, О. М. Бандурки, 

В. М. Бевзенка, Ю. П. Битяка, Л. Р. Білої-Тіунової, М. Ю. Віхляєва, 

В. М. Гаращука, Є. А. Гетьмана, І. П. Голоснічeнка, І. С. Гриценка, 

Н. Л. Губерської, Є. В. Додіна, Т. Є. Кагановської, Р. А. Калюжного, 

С. В. Ківалова, Л. П. Коваленко, Н. В. Коваленко, І. Б. Коліушка, 

Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, О. В. Константого, 

С. О. Кузніченка, О. В. Кузьменко, Є. В. Курінного, М. В. Лошицького, 

Д. М. Лук’янця, П. С. Лютікова, Р. С. Мельника, О. І. Миколенка, 

О. М. Музичука, Н. Р.  

, О. І. Остапенка, Д. В. Приймаченка, А. О. Селіванова, 

В. П. Тимощука, М. М. Тищенка, Х. П. Ярмакі та ін. Проте в наш час відсутні 

праці, в яких би комплексно аналізувались проблеми визначення 

адміністративно-правових засад реалізації та захисту субєктивних публічних 

прав приватної особи. 

Таким чином, необхідність забезпечення захисту реалізації та захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи, недостатня розробленість 
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теоретичних положень щодо управлінської складової державної політики з 

цих питань, недосконалість її правового регулювання обумовлюють 

актуальність оптимізації механізму їх захисту у порядку адміністративного 

судочинства. 

 

2. Цілі і завдання змін до нормативно-правових актів 

Завданням проекту є удосконалення механізму реалізації та захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи.  

 

3. Загальна характеристика та основні положення змін до нормативно-

правових актів 

 

З метою удосконалення механізмів реалізації та захисту суб’єктивних 

публічних прав приватної особи внести зміни : 

 

I. Внести до Кодексу адміністративного судочинства від 6 липня 2005 

року № 2747-IV такі зміни : 

1. Доповнити окремою нормою такого змісту: 

«Стаття 51-1. Процесуальна співучасть. 

Розгляд справи з метою досягнення принципів процесуальної економії 

та розумності строків допускається за участі кількох позивачів і (або) 

відповідачів. 

Суд має право ініціювання групового позову у разі надходження 

позовних заяв, де предметом спору є спільні суб’єктивні публічні права чи 

спільні суб’єктивні публічні обов’язки. 

Для представництва інтересів позивачів чи відповідачів може бути 

утворено окреме громадське об’єднання». 

ІІ. Внести зміни до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984, додаток 

до № 51, ст.1122): 
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1. Доповнити статтю 14 «Відповідальність посадових осіб» частиною 

другою такого змісту: 

«посадова особа – це службові особи, а також інші особи, діяльність 

яких прямо чи опосередковано забезпечує здійснення суб’єктивних 

публічних прав приватної особи на належному рівні правової ефективності». 

2. Доповнити окремою главою 15-Б «Адміністративні правопорушення, 

що посягають на суб’єктивні публічні права приватної особи», до структури 

якої включити: «порушення законодавства у сфері захисту персональних 

даних» (ст.188-39 КУпАП), «порушення права на інформацію та права на 

звернення» (ст. 212-3 КУпАП), «Порушення порядку обліку, зберігання і 

використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що 

містять службову інформацію» (ст. 212-5 КУпАП), «приховування, 

перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за 

запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо 

безпеки утворення відходів та поводження з ними» (ст. 82-3 КУпАП), 

«порушення законодавства про об'єднання громадян» (ст. 186-5 КУпАП), 

«порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних 

походів і демонстрацій» (ст. 185-1 КУпАП), «створення умов для організації і 

проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних 

походів або демонстрацій» (ст. 185-2 КУпАП), «Порушення вимог 

законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля» (ст. 91-5 КУпАП), 

«Порушення законодавства у сфері надання адміністративних послуг» (ст. 

166-27 КУпАП). 

3. Доповнити главу 15-Б статтею  212-25 такого змісту: 

«Порушення процедури проведення громадського обговорення проєктів 

нормативних актів з найбільш значущих соціальних, економічних, 

природоресурсних, культурних, мовних питань, проведення медичної 

реформи, що мають суттєвий вплив на забезпечення конституційних прав 

та свобод людини - 



437 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот до 

п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»; 

ІІІ. Внести зміни до Закону України «Про звернення громадян» від 2 

жовтня 1996 року № 393/96-ВР (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 

1996, № 47, ст.256): 

2. викласти частину першу статті 1 у такій редакції: 

«Громадяни України мають право звернутися до органів державної 

влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, 

посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, 

скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою 

або клопотанням щодо реалізації власних субєктивних приватних та 

субєктивних публічних прав, публічних та приватних  законних інтересів та 

скаргою про їх порушення». 

IV. Внести зміни до проєкту Закону України № 3475 від 14.05.2020 

«Про адміністративну процедуру» (URL.: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68834): 

2. Доповнити пунктом 11 частину першу статті 2 проєкту Закону 

України «Про адміністративну процедуру» № 3475 від 14.05.2020 таким 

положенням: 

«Суб’єктивне публічне право приватної особи – це нормативно 

закріплених та гарантованих державою міри та можливості поведінки 

(діяльності) особи, спрямованих на забезпечення ефективності 

впровадження принципів здійснення публічного управління на засадах 

прозорості та відкритості розробки та прийняття адміністративних 

актів та інших процедурних рішень чи дій». 

V. Прикінцеві та перехідні положення.  

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68834
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Вимагається внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства 

України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону 

України «Про звернення громадян», проєкту Закону України «Про 

адміністративну процедуру».  

Реалізація положень поданого законопроекту внесення змін до інших 

законів не потребує. 

5. Фінансово-економічне обґрунтування  

Реалізація положень законопроекту не впливатиме на видаткову та 

прибуткову частини державного або місцевих бюджетів. 

 

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та 

інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття 

Реалізація норм законопроекту призведе до належного рівня 

законодавчої техніки, оптимізує реалізацію механізмів захисту суб’єктивних 

публічних прав приватної особи. 
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Додаток В 

КОНЦЕПЦІЯ  

РЕАЛІЗАЦІЇ ДОКТРИНИ СУБ’ЄКТИВНИХ ПУБЛІЧНИХ ПРАВ 

ПРИВАТНОЇ ОСОБИ В УКРАЇНІ 

 

1. Проблема, що потребує розв'язання 

 

У 1998 році Україна і ЄС зробили рішучий крок до покращення своїх 

відносин шляхом укладення Угоди про партнерство та співробітництво між 

Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами. У 

2014 році Україна та ЄС активізували процеси із гармонізації чинного 

національного законодавства до європейських та світових стандартів. 

Відносини України з ЄС від початкових політичних декларацій та надання 

технічної і фінансової допомоги ЄС перетворилися на співробітництво, яке 

охоплює широке коло питань у різних сферах діяльності із залученням 

значної кількості урядових та ділових партнерів, представників 

громадськості.  

Від часу прийняття таких стратегічних документів, як Концепція 

адміністративної реформи в Україні, Концепція розвитку системи надання 

адміністративних послуг органами виконавчої влади, Національна стратегія у 

сфері прав людини, Стратегія розвитку України «Україна 2020: Стратегія 

національної модернізації», Стратегія реформування державного управління 

України на період до 2021 року, Концепція розвитку електронного 

урядування в Україні, Концепція розвитку електронної демократії в Україні, 

розпочався процес формування доктрини «good governance» у вітчизняному 

адміністративному праві, що відповідає європейському адміністративному 

праву, на зміну пострадянської теорії «державної влади». Збільшилась 

кількість наукових досліджень таких адміністративно-правових категорій як 

«публічне право», «суб’єкти публічного права», «публічна служба», 

«публічні послуги», «публічні закупівлі», «органи публічної влади», 
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«публічна інформація», «публічний інтерес» та ін.. Зазначені наукові 

розробки є свідченням прагнення до вирішення проблеми трансформації 

чинного законодавства України в напрямку систематизації термінології, що 

відображає публічні інтереси народу, нації, суспільства, держави, соціальних 

груп, територіальних громад та інших учасників суспільних відносин. 

Серед вітчизняних учених-адміністративістів, які зверталися до 

проблематики суб’єктивних публічних прав приватної особи, варто назвати 

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

П.В. Діхтієвського, Д.В. Журавльова, Р.А. Калюжного, Т.О. Коломоєць, О.В. 

Константия, В.Я. Лазура, Р.С. Мельника та інших. У деяких наукових працях 

суб’єктивні публічні права приватної особи досліджуються у дихотомічному 

взаємозв’язку із суб’єктивними приватними правами (наприклад, у роботах 

Л.О. Золотухіної, Є.В. Курінного, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, 

Є.О. Легези, О.І. Миколенка та інших авторів). Варто зазначити, що 

дослідженню проявів та реалізації публічного інтересу в різних сферах життя 

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

Н.Ю. Задираки, Н.В. Коваленко, Ю.О. Легези, 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, В.В. Доненка, 

О.Ю. Дрозда, І.Б. Коліушка, Р.О. Куйбіди, Р.О. Кукурудза, О.В. Кузьменко, 

Д.В. Лученка, О.В. Музи, М.М. Тищенка, М.І. Смоковича, О.В. Тильчик, 

Ю.С. Шемшученка та інших учених. 

Активно сучасне вітчизняне законодавство використовує терміни 

«публічне право», «публічні послуги», «публічна інформація», «публічні 

діячі», «юридичної особи публічного права», «інтереси суб’єктів публічно-

правових відносин» тощо. Ці терміни використовуються у таких нормативно-

правових актах як : Кодекс адміністративного судочинства України від 6 

липня 2005 року № 2747-IV, Законах України «Про державну службу» від 10 

грудня 2015 року № 889-VIII; «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 
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травня 1997 року № 280/97-ВР; «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» від 7 червня 2001 року № 2493-III; «Про доступ до 

публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI; «Про національну 

безпеку України» від 21 червня 2018 року № 2469-VIII; «Про відкритість 

використання публічних коштів» 11 лютого 2015 року № 183-VIII; «Про 

запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII; «Про публічні 

закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII та інших. Тенденція зміни 

вітчизняного доктрини державної влади на публічну владу та активного 

використання терміну «публічний» прослідковується і у проектах Законів 

України. Так, наприклад, проект Закону України «Про публічний контроль» 

від 06.07.2015 № 2297а передбачає запровадження терміну «публічний 

контроль», а проект Закону України «Про публічні електронні реєстри» від 

13.07.2018 № 8602 - публічні електронні реєстри тощо. 

Однак при цьому є відсутність законодавче закріплення розуміння 

сутності категорії «суб’єктивні публічні права приватної особи». 

Такий стан невизначеності термінологічного апарату у цій сфері та 

недосконалість правового механізму забезпечення реалізації та захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи може тривати довго та при 

цьому не наблизити імплементацію законодавства України та законодавства 

Європейського Союзу.  

З метою упорядкування правових норм, що визначають порядок 

ідентифікації, забезпечення реалізації та захисту суб’єктивних публічних 

прав приватної особи нами було розроблено Концепцію реалізації доктрини 

суб’єктивних публічних прав приватної особи в Україні. 

Основними проблемами концептуального змісту у сфері ідентифікації, 

забезпечення реалізації та захисту суб’єктивних публічних прав приватної 

особи в Україні, є наступні:  

1) відсутність законодавчого визначення поняття «суб’єктивні публічні 

права приватної особи»; 
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2) невизначеність кола суб’єктів – носіїв суб’єктивних публічних прав 

приватної особи; 

3) відсутність розробленої системи принципів забезпечення реалізації 

та захисту суб’єктивних публічних прав приватної особи в Україні; 

4) низька ефективність механізму захисту суб’єктивних публічних прав 

приватної особи в Україні. 

У сфері організаційно-правового забезпечення реалізації та захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи в Україні є такі проблеми:  

1) нормативна невизначеність посадових вимог до державних 

службовців та службовців органів місцевого самоврядування, працівників 

правоохоронних органів щодо встановлення обов’язку діяти в публічних 

інтересах;  

2) відсутність положень у типових посадових інструкціях, етичних 

нормах, дисциплінарних нормативно-правових актах державних службовців 

та службовців органів місцевого самоврядування обов’язку дотримуватись 

вимоги пріоритетності задоволення суб’єктивних публічних прав приватної 

особи у прийнятті управлінських рішень; 

3) відсутність механізмів громадського контролю за дотриманням 

суб’єктивних публічних прав приватної особи у процесі реалізації 

управлінської діяльності в Україні, в тому числі відсутність всеукраїнського 

реєстру адміністративних скарг. 

У сфері правового регулювання забезпечення та захисту суб’єктивних 

публічних прав приватної особи в Україні є такі проблеми: 

1) низький рівень здійснення діяльності із систематизації чинного 

законодавства щодо визначення порядку забезпечення та захисту суб’єктивних 

публічних прав приватної особи;  

2) відсутність у процесуальному законодавстві можливості реалізації 

права на захист суб’єктивних публічних прав приватної особи в цілому, і у 

порядку адміністративного судочинства, зокрема; 
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3) неузгодженість юридичної термінології у законодавстві України, що 

визначає суб’єктивних публічних прав приватної особи. 

 

2. Мета і строки реалізації Концепції 

Метою Концепції реалізації доктрини суб’єктивних публічних прав 

приватної особи в Україні визначено гармонізацію норм чинного 

законодавства України, що регулює питання реалізації та захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи відповідно до законодавства 

Європейського Союзу. 

Заходи щодо реалізації доктрини суб’єктивних публічних прав 

приватної особи в Україні передбачається здійснити до 2025 року. 

 

3. Доктрина суб'єктивних публічних прав приватної особи в 

законодавстві України 

Суб'єктивні публічні права приватної особи – це нормативно закріплені 

та гарантовані державою міри та можливості поведінки (діяльності) особи, 

спрямованих на забезпечення ефективності впровадження принципів 

здійснення публічного управління, керуючись концепцією «good 

governance». 

 

Носії суб'єктивних публічних прав в законодавстві України: 

– громадяни України; 

– іноземці; 

– особи без громадянства; 

– приватні підприємства; 

– приватні установи; 

– соціальні групи;  

– громадські об’єднання;  

– територіальні громади міст, сел, селищ; 
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– інші групи, об’єднані спільністю прагнень, цілей взаємодії. 
 

Система суб’єктивних публічних прав приватної особи 

Система суб’єктивних публічних прав приватної особи визначається як 

сукупність суб’єктивних публічних екологічних прав, суб’єктивних 

публічних виборчих прав, суб’єктивних публічних управлінських прав, 

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

прав. 

Засади реалізації та захисту суб’єктивних публічних прав 

приватної особи: 

1) системність здійснення публічного управління, що здатна 

забезпечити унеможливлення переважання особистих, корпоративних, 

регіональних інтересів над загальнонаціональними, тобто публічними; 

2) спрямованість дій державного службовця на захист суб’єктивних 

публічних прав приватної особи та відмова державного службовця від 

превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих йому 

повноважень (доброчесність); 

3) відповідальність посадових осіб органів державної влади та 

місцевого самоврядування у разі створення з їх вини перешкод до реалізації 

службового правонаступництва у разі їх звільнення з посади чи переведення 

на іншу посаду, якщо при цьому створюються істотна загроза суб’єктивних 

публічних прав приватної особи. 

Нормативно-правове визначення механізм реалізації та захисту 

публічного інтересу 

Всі групи таких нормативно-правових актів повинні містити 

положення про необхідність забезпечення та захисту публічного інтересу: 

1. Усі загальнонаціональні програмні нормативно-правові акти 

розвитку Української держави повинні визначати засади забезпечення 

суб’єктивних публічних прав приватної особи за напрямами реалізації таких 

документів; 
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2. Нормативно-правове закріплення у текстах присяги Президента 

України, народних депутатів, державних службовців, суддів, працівників 

Національної поліції, працівників прокуратури та інших суб’єктів владних 

повноважень обов’язку діяти з метою задоволення суб’єктивних публічних 

прав приватної особи; 

3. Законодавче закріплення у нормах Кодексу адміністративного 

судочинства України положення щодо надання особі висувати позовні 

вимоги, спрямовані на задоволення забезпечення реалізації та захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи; 

4. Встановлення системи дисциплінарних стягнень, що 

застосовуються до службових осіб органів державної влади та місцевого 

самоврядування за порушення суб’єктивних публічних прав приватної особи. 

4. Шляхи і способи розв'язання проблеми 

Реалізація положень Концепції реалізації доктрини публічного інтересу 

в законодавстві України пропонується здійснювати шляхом внесення змін до 

чинного законодавства в три етапи.  

На першому етапі пропонується прийняти Концепцію реалізації 

доктрини суб’єктивних публічних прав приватної особи в Україні, що 

визначила основні терміни, цілі, принципи та механізм реалізації та захисту 

публічного інтересу. Обґрунтовано доцільність прийняття Закону України 

«Про адміністративну процедуру». 

На другому етапі пропонується внести зміни до Кодексу 

адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-IV, 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України «Про 

звернення громадян».  

На третьому етапі пропонується внести зміни до інших підзаконних 

нормативно-правових актів. 
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5. Очікувані результати 

Реалізація Концепції має забезпечити: 

1. Закріплення на законодавчому рівні закріплення поняття 

«суб’єктивні публічні права приватної особи»;  

2. Створення правових підстав судового захисту суб’єктивних 

публічних прав приватної особи; 

3. Створення передумов для уникнення дублювання повноважень 

органів публічної влади та осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, при 

здійсненні суб’єктивних публічних прав приватної особи; 

4. Забезпечення ефективності здійснення захисту суб’єктивних 

публічних прав приватної особи у адміністративному порядку; 

5. Удосконалення механізму застосування заходів адміністративної 

відповідальності до службових осіб суб’єктів органів державної влади та 

місцевого самоврядування у разі недотримання ними у процесі здійснення 

функціональних повноважень вимоги забезпечення реалізації та захисту 

суб’єктивних публічних прав приватної особи. 

 

6. Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів 

Фінансування заходів, пов’язаних із реалізацією Концепції, 

передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, а також 

інших не заборонених законом джерел. 
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Додаток Г 

 

Акти впровадження 
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