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РОЗДІЛ 1 
Адміністративне право  

як галузь публічного права

1.1  Основоположні категорії 
адміністративного права

Будучи галуззю права публічного, адміністративне право являє 
собою сукупність норм, що спрямовано на регламентацію відносин 
між приватними особами та суб’єктами влади, яких уповноважено 
на реалізацію публічного адміністрування.

Поняття публічного адміністрування не так давно стало широко 
вживаним в адміністративного праві. Прийшло воно на заміну по-
няттю «державне управління» й має, порівняно з останнім, значно 
ширше змістове наповнення. Так, цим поняттям охоплюється не 
тільки управлінська діяльність, що виявляється, насамперед, у керу-
ючому (часто із використанням примусових заходів) впливі суб’єктів 
влади на поведінку приватних осіб з тим, щоб вона (поведінка) від-
повідала нормативним вимогам. Цим поняттям охоплюється й так 
звана «сервісна» діяльність, яка так само ґрунтується на норматив-
них положеннях, виконується у порядку, що ними визначено, але 
спрямована на забезпечення здійснення приватними особами їх 
прав, свобод та інтересів.

Представників влади, уповноважених на реалізацію публічного 
адміністрування, називають суб’єктами публічного адмініструван-
ня або, якщо намагаються підкреслити їх чисельність й, одночасно, 
єдність завдань, що перед ними постають, – публічною адміністра-
цією.

У Розділі 4 посібника запропоновано визначення поняття 
«суб’єкти публічного адміністрування», надано класифікацію 
суб’єктів, розкрито особливості статусу кожного із них. В цій части-
ні посібника відзначимо, що під суб’єктами публічного адміністру-
вання розуміємо органи виконавчої влади, органи місцевого само-
врядування, у певних випадках, інших суб’єктів, що створені у по-



7
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рядку та у формах, передбачених законом, й наділені владними 
повноваженнями, реалізація яких спрямована на здійснення публіч-
ного адміністрування.

Суб’єкти публічного адміністрування, представляючи державу 
або територіальні громади, через свою діяльність прагнуть задово-
лення так званого публічного інтересу. Визначення такому інтересу 
намагаються надати правники – представники різних галузевих 
юридичних наук. Особливо цікавими виглядають розвідки, що здій-
снюють у відповідному напрямку сучасні конституціоналісти й ад-
міністративісти.

Не вдаючись до наукових дискусій, пропонуємо публічний інте-
рес сприймати як збалансовану сукупність усвідомлених суспіль-
ством об’єктивних потреб та потреб державної влади, які зумовлені 
їх взаємозалежністю та історичними особливостями розвитку. Так, 
зазначеною категорією, без сумніву, можна охопити потреби у до-
триманні в країні прав людини, у забезпеченні економічного добро-
буту, громадського порядку, необхідного рівня охорони здоров’я, 
моральності населення тощо.

1.2  Адміністративне право як складова 
публічного права

Можна стверджувати, що переважна більшість норм сучасного 
адміністративного права є нормами «сервісного» характеру, тобто 
такими, що регламентують відносини між суб’єктами публічного ад-
міністрування й приватними особами, які виникають у зв’язку із 
необхідністю забезпечення належних умов для реалізації останніми 
їх прав, свобод та інтересів. Такі норми вміщують правила, звертаю-
чись до яких, приватні особи можуть впевнитися в тому, що вони 
є повноцінними учасниками відносин, в яких їх правам кореспонду-
ють обов’язки суб’єктів публічного адміністрування; і навпаки, пра-
вам означених суб’єктів – їх обов’язки.

Вітаючи таку, переважно «людиноцентристську» спрямованістю 
норм адміністративного права, відзначимо, що основним їх завдан-
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ням все-таки вважаємо унормування діяльності представників влади. 
Іншими словами, у якості пріоритетного завдання адміністративно-
го права визнаємо встановлення чітких правил щодо характеру та об-
сягу владних повноважень, наданих суб’єктам публічного адміні-
стрування, й правил щодо порядку їх (повноважень) реалізації.

Подібний підхід до визначення завдання адміністративного пра-
ва залишається актуальним вже понад 100 років. Професор А. Єлі-
стратов у своїй знаній роботі «Основні засади адміністративного 
права» (1917) зауважував, що право адміністративне огороджує осо-
бистість від надмірного, несумісного з умовами її розвитку, держав-
ного вторгнення1.

З огляду на таке завдання адміністративного права для виокрем-
лення суспільних відносин, які належать до предмета регулювання 
цієї галузі, потрібно одночасно зважати на дві їх (відносин) пов’язані 
ознаки:

а) на їх суб’єктний склад, який характеризується тим, що однією 
зі сторін таких відносин є суб’єкт, наділений владними повноважен-
нями;

б) на те, чи спрямовані владні повноваження, які реалізує суб’єкт 
у даних відносинах, на здійснення публічного адміністрування.

Для окреслення кола відносин, що формують предмет адміні-
стративного права, слід також враховувати наступне.

1. Очевидно, що публічне адміністрування є формою зовнішньо-
го вияву виконавчої влади. Адже внаслідок його здійснення відбува-
ється фактичне застосування, втілення у життя нормативних поло-
жень. Однак за змістом таке адміністрування не збігається з виконав-
чою владою, оскільки його здійснюють і за межами системи органів 
виконавчої влади.

Таким чином, норми адміністративного права регулюють від-
носини, що виникають у процесі як реалізації виконавчої влади, так 
і здійснення публічного адміністрування за межами цієї гілки влади.

2. В Україні управлінські та/або сервісні функції здійснюють не 
тільки державні органи. Так, у ч. 3 ст. 143 Конституції встановлено, 

1  Основные начала административного права. Изд. 2-е. Москва : Изд. Г. А. Ле-
мана и С. И. Сахарова, 1919. С. 130.
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що органам місцевого самоврядування законом можуть делегувати-
ся повноваження органів виконавчої влади1. Зазначене конституцій-
не положення конкретизовано і деталізовано в тексті Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», окремі статті якого містять 
переліки відповідних делегованих повноважень2. Крім того, зазна-
чені функції можуть надаватися і деяким іншим недержавним інсти-
туціям (наприклад, Законом України «Про участь громадян в охоро-
ні громадського порядку і державного кордону» члени громадських 
формувань з охорони громадського порядку і державного кордону 
вповноважені застосовувати примусові заходи, спрямовані на при-
пинення протиправних діянь, складати протоколи про адміністра-
тивні правопорушення тощо3).

Отже, предмет адміністративного права включає суспільні від-
носини, що виникають у зв’язку зі здійсненням недержавними 
суб’єктами делегованих їм повноважень виконавчої влади.

3. У Законі «Про місцеве самоврядування в Україні» міститься 
чіткий перелік як власних (самоврядних), так і делегованих повно-
важень органів виконавчої влади, які покладаються на виконавчі ор-
гани місцевого самоврядування. Зіставляючи ці повноваження, мож-
на відзначити майже повну відсутність принципової різниці між 
ними. Так, реалізуючи як власні, так і делеговані повноваження, такі 
органи впливають на різноманітні процеси, що відбуваються на пев-
ній території, в тому числі шляхом прийняття обов’язкових для ви-
конання рішень. Метою такого впливу є створення сприятливих 
умов для втілення у життя законів, реалізації приватними особами 
своїх прав, свобод та інтересів, нормального функціонування 
суб’єктів господарювання.

1  Див.: Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-вр. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 %D0 %BA/96-%D0 %B2 %D1 %80 (дата звер-
нення: 10.04.2019).

2  Див.: Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 р. 
№ 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр (дата звернення: 
14.04.2019).

3  Див.: Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кор-
дону : Закон України від 22.06.2000 р. № 1835-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1835–14 (дата звернення: 14.04.2019).
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Таким чином, зміст відносин, що виникають у зв’язку зі здій-
сненням органами місцевого самоврядування наданих їм повнова-
жень, однорідний із управлінськими або «сервісними» відносинами 
з боку держави, а тому перші потребують адміністративно-право-
вого врегулювання.

Підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що предмет ад-
міністративного права складають суспільні відносини, які виника-
ють з метою реалізації і захисту прав, свобод та інтересів приватних 
осіб, утворення нормальних умов для функціонування суспільства 
і держави. Такі відносини пов’язані, насамперед, із: 1) управлінською 
та сервісною діяльністю органів виконавчої влади; 2) діяльністю 
з публічного адміністрування інших державних органів, які не пред-
ставляють виконавчу владу; 3) управлінською та сервісною діяльніс-
тю органів місцевого самоврядування; 4) здійсненням недержавними 
суб’єктами делегованих повноважень органів виконавчої влади.

У контексті визначення завдання адміністративного права важли-
во також згадати про одну з характеристик цієї галузі. Її (галузі) норми 
спрямовано на регламентацію не тільки суспільних зв’язків. Достатня 
їх кількість, встановлюючи межі повноважень суб’єкта публічного ад-
міністрування й визначаючи порядок їх реалізації, спрямована на вре-
гулювання не суспільних відносин, а на регламентацію односторон-
ньої діяльності представника влади, яка не передбачає його «контак-
ту» з іншими суб’єктами адміністративного права. Так, низка законів 
зобов’язує суб’єктів публічного адміністрування приймати підзаконні 
нормативно-правові акти. При цьому такі суб’єкти вчиняють певні дії, 
що мають односторонній характер і полягають у виконанні покладе-
них на них обов’язків; вони не вступають у суспільні відносини з ін-
шими суб’єктами права, а тільки виконують передбачені законодав-
ством повноваження за певними правилами.

1.3  Система адміністративного права

Система адміністративного права – це сукупність норм, інсти-
тутів та підгалузей адміністративного права, об’єднаних єдиним за-
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вданням і предметом регулювання та розташованих у певній логіч-
ній послідовності.

За однією з позицій, висловлених у юридичній літературі, усі 
норми адміністративного права можна поділити на загальні норми 
адміністративного права та особливі норми адміністративного права. 
Названі групи норм утворюють відповідно Загальне адміністратив-
не право та Особливе адміністративне право.

Загальне адміністративне право можна уявити як сукупність та-
ких інститутів: принципів адміністративного права, суб’єктивних 
публічних прав, суб’єктів публічного адміністрування, інструментів 
публічного адміністрування, адміністративної процедури, адміні-
стративних послуг, захисту прав приватної особи у сфері публічного 
адміністрування.

Особливе адміністративне право представлено, приміром, та-
кими підгалузями як службове право та адміністративне деліктне 
право.



12

РОЗДІЛ 2
Принципи адміністративного права

2.1  Поняття та значення принципів 
адміністративного права

Під принципами права розуміють найбільш загальні й стабільні 
вимоги, що сприяють утвердженню та захисту суспільних цінностей, 
визначають характер права і напрямки його подальшого розвитку1.

Принципи адміністративного права можна схарактеризувати че-
рез такі їх ознаки: 1) визначають найбільш загальні та стабільні ви-
моги відносно діяльності суб’єктів публічного адміністрування, до-
тримання яких сприяє утвердженню та захисту прав, свобод та ін-
тересів приватних осіб; 2) характеризуються прогресивністю, 
засвідчують ідеальні для умов сучасності основоположні засади по-
ведінки суб’єктів адміністративного права, які є реально досяжни-
ми; 3) визначають характер адміністративного права й напрямки 
його подальшого розвитку.

Під принципами адміністративного права можна розуміти най-
більш загальні й стабільні вимоги, на яких базується діяльність 
суб’єктів публічного адміністрування й дотримання яких є необхід-
ним для забезпечення прав, свобод і інтересів приватних осіб, нор-
мального функціонування громадянського суспільства та держави.

Принципи адміністративного права відіграють системоутворю-
вальну роль: вони визначають зміст норм цієї галузі, підштовхують 
до їх логічної та раціональної систематизації.

Вони є підґрунтям для виникнення норм адміністративного пра-
ва, формування нових його інститутів; принципи виступають актив-
ним стимулом для розвитку адміністративного права. Отже, їх вплив 
на нормотворчу діяльність полягає у тому, що вони беруться до ува-
ги у процесі такої діяльності, виступаючи своєрідними орієнтирами 
для розвитку норм даної галузі.

1  Теорія держави і права : підручник / за ред. О. Петришина. Харків: Право, 2015. 
С. 124.
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2.2 Принцип верховенства права (правовладдя) в адміністративному праві 

При правозастосуванні за допомоги принципів адміністративно-
го права суб’єкти публічного адміністрування можуть впевнитися 
у спрямованості своєї діяльності, визначитися, як потрібно діяти за 
умов недостатньої або неналежної урегульованості відносин, у яких 
вони беруть участь.

2.2  Принцип верховенства права  
(правовладдя) в адміністративному 
праві

Статтею 8 Конституції України проголошено, що в нашій держа-
ві визнається і діє принцип верховенства права1. Отже, ідеєю верхо-
венства права мають бути наповнені всі загальнообов’язкові прави-
ла, що походять від держави, у тому числі і ті, що формують таку 
галузь, як право адміністративне.

Термін «правовладдя» був введений в українську мову С. Голо-
ватим як відповідник англійського поняття «the rule of law» на заміну 
двослівного терміну «верховенство права», але доцільність такої за-
міни критично сприймається багатьма вченими.

За будь-якої назви верховенство права виражає, на нашу думку, 
три основні вимоги:

1) всі мають підкорятися закону;
2) закон має бути справедливим і якісним, тобто спрямованим на 

забезпечення і захист права приватної особи, чітким, зрозумілим та 
передбачуваним;

3) правозастосовна діяльність так само має бути спрямовано на 
прийняття справедливих рішень, які відповідають за своїми характе-
ристиками самому закону: вони мають бути чіткими, зрозумілими та 
передбачуваними.

1  Див.: Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-вр. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 %D0 %BA/96-%D0 %B2 %D1 %80 (дата звер-
нення: 10.04.2019).


