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Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, присвяченою 

дослідженню розгляду та вирішення в адміністративному судочинстві 

України публічно-правових спорів за участю організацій саморегулівних 

професій.  

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають при 

розгляді та вирішенні адміністративними судами публічно-правових спорів 

за участю організацій саморегулівних професій. 

У роботі формулюється наукова новизна одержаних результатів 

дисертаційного дослідження, яка визначається тим, що дисертація є одним із 

перших у науці адміністративного права спеціальним дослідженням 

адміністративно-правових та адміністративно-процесуальних засад 

діяльності організацій саморегулівних професій та особливостей участі 

організацій саморегулівних професій в адміністративному судочинстві 

України при розгляді й вирішенні публічно-правових спорів. У результаті 

проведеного дослідження сформульовано нові наукові положення і висновки, 

запропоновані особисто дисертантом. 

Досліджується адміністративно-правовий та адміністративно-

процесуальний статус організацій саморегулівних професій.  
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Пропонується удосконалення нормативно-правового регулювання 

діяльності участі організацій саморегулівних професій в адміністративному 

судочинстві при розгляді та вирішенні публічно-правових спорів.  

Автор пропонує авторське визначення «організації саморегулівної 

професії». Аналізуються принципи діяльності організацій саморегулівних 

професій.  

Здійснюється періодизація становлення та розвитку функціонування 

організацій саморегулівних професій. 

Визначаються види організацій саморегулівних професій, 

представники яких надають публічні послуги, а також організацій 

саморегулівних професій, які здійснюють публічно-владні управлінські 

функції.  

Вперше надано характеристику адміністративно-правових відносин за 

участю організацій саморегулівних професій. Охарактеризовано види таких 

відносин та проаналізовано їх взаємозв’язок з участю таких організацій в 

адміністративному судочинстві при розгляді й вирішенні публічно-правових 

спорів. 

Визначаються підстави участі організацій саморегулівних професій в 

адміністративному судочинстві.  

Виділено види публічно-владних управлінських функцій, які 

здійснюють організації саморегулівних професій.  

Наводяться завдання, які реалізовують організації саморегулівних 

професій в процесі своєї діяльності та визначаються завдання участі 

організацій саморегулівних професій в адміністративному судочинстві 

України при розгляді та вирішенні публічно-правових спорів.  

Розкрито особливості участі організацій саморегулівних професій в 

адміністративному судочинстві України при розгляді та вирішенні публічно-

правових спорів.  

Автор наводить пропозиції, рекомендації, доповнення та зміни до 

чинного адміністративного законодавства за результатами дослідження 
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адміністративно-правового та адміністративно-процесуального статуту 

організацій саморегулівних професій. 

Результати дисертаційного дослідження становлять науково-

теоретичний та практичний інтерес і можуть бути використані у науково-

дослідній сфері, у правотворчій та правозастосовній діяльності, у 

навчальному процесі. 

Сформульовані за наслідками наукового дослідження положення 

наукової новизни та усі результати роботи отримані на підставі особистого 

вивчення та аналізу теоретичних і законодавчих положень. 

Ключові слова: організації саморегулівних професій, адміністративне 

судочинство, суб’єкти владних повноважень, делеговані 

повноваження,публічно-правовий спір, публічно-владні управлінські 

функції, адміністративний суд, процесуальний статус, судовий розгляд. 
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ABSTRACT 

Levchyshyna O. 

L.Considerationandresolutionofpubliclegaldisputesinadministrativeproceedin

gsofUkrainewiththeparticipationoforganisationsofself-regulatingprofessions. –

Manuscript. 

Dissertation forobtaining a scientificdegreeofthe Candidat of 

JuridicalSciencesunder thespecialty 12.00.07 – AdministrativeLawandProcess; 

FinanceLaw; InformationLaw. –TarasShevchenkoNationalUniversityofKyiv of the 

MinistryofEducationandScienceofUkraine, 

TarasShevchenkoNationalUniversityofKyiv of 

theMinistryofEducationandScienceofUkraine, Kyiv, 2019. 

The thesis paper is an independent and complete scientific work on study of 

the consideration and solution of public-law cases in the administrative 

proceedings of Ukraine involving organizations of self-regulating professions.  

The object of research consists of social relations that arise during consideration 

and solution by administrative courts public-law cases involving organizations of 

self-regulating professions. 

In the research work there is the originality of results of the thesis research, 

which is determined by the fact that the thesis paper is among the first in the 

science of administrative law special research on principles of administrative law 

and administrative procedure of organizations of self-regulatingprofessions’ 

activity, and peculiarities of involving the organizations of self-

regulatingprofessions in administrative proceedings of Ukraine during 

consideration and solution of public-law cases. As a result of the research there are 

new scientific positions and conclusions suggested by the defender of the thesis 

personally. 

The administrative law and administrative procedure status of organizations 

of self-regulating professions is studied. 
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It is proposed to improve the regulation of involving the organizations of 

self-regulating professions in administrative proceedings during consideration and 

solution of public-law cases. 

 

The author suggests his own definition of "organization of self-regulating 

profession". The principles of activity of organizations of self-regulating 

professions are analyzed. 

There is the periodization of the formation and development of the 

organizations of self-regulating professions’ functioning. 

There is the determination of types of organizations of self-regulating 

professions, whose representatives provide public services, as well as 

organizations of self-regulating professions that carry out governmental functions. 

There is the first description of administrative law relations involving 

organizations of self-regulating professions. There are the characteristics of types 

of such relationships and analysis of their relation with such organizations in 

administrative proceedings during consideration and solution public-law cases. 

There is the determination of reasons of involving the organizations of self-

regulating professions in administrative proceedings. 

Key words: administrative discretion; the subjects of public administration; 

public administration; discretionary authority; the judicial discretion; the 

procedural discretion of the administrative court; administrative court; 

administrative proceedings; abuse of administrative discretion. 
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ВСТУП 

 

Однією із ознак розвитку демократичного суспільства та досягнення 

країною високого рівня міжнародних стандартів розвитку є забезпечення 

належного рівня самостійності у врегулюванні професійних відносин 

представниками визначених професій через застосування механізмів 

професійного самоврядування.  

Таке саморегулювання в основному здійснюється професійними 

об’єднаннями – організаціями саморегулівних професій. Ці організації є 

відносно новими суб’єктами адміністративного права, які, у визначених 

законом випадках здійснюють публічно-владні управлінські функції, тобто 

виконують роль суб’єктів владних повноважень.  

Відтак, організації саморегулівних професій беруть участь в 

адміністративних правовідносинах та безпосередньо реалізовують відповідні 

функції публічного адміністрування. 

Упродовж виконання публічно-владних управлінських функцій 

організації саморегулівних професій здійснюють розгляд та вирішення 

публічно-правових спорів у порядку адміністративного судочинства, проте 

відносини в цій сфері та правове регулювання такої участі є 

малодослідженими в адміністративно-правовій науці й потребують 

детального аналізу з точки зору як матеріально-правових, так і процесуально-

правових аспектів. 

Розгляд і вирішення публічно-правових спорів в порядку 

адміністративного судочинства за участю організацій саморегулівних 

професій має низку особливостей, що обумовлює необхідність поглибленого 

наукового аналізу.  

Особливої актуальності здійснення такого аналізу набуває в світлі 

проведеної останнім часом реформи судочинства та ухвалення в новій 

редакції Кодексу адміністративного судочинства України. Його результати із 

обов’язковим урахуванням практичного досвіду застосування законодавства 
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в зазначеній сфері стануть підґрунтям для розробки конкретних пропозицій з 

удосконалення нормативно-правового регулювання участі організацій 

саморегулівних професій в адміністративному судочинстві.  

Науково-теоретичні засади адміністративно-процесуального статусу 

учасників адміністративного процесу досліджували такі вчені: В. Б. 

Авер’янов, Р. С. Мельник, В. М. Бевзенко, А. І. Берлач, П. В. Діхтієвський, О. 

А. Заярний, Є. С. Герасименко, О. Р. Радишевська, Н. Ю. Задирака, М. 

І. Цуркан, М. М.Смокович, Р. О. Куйбіда, Т. А. Остапенко, Ю. П. Битяк, В. 

М. Гаращук. Науково-теоретичні засади адміністративно-процесуальних прав 

і обов’язків учасників правовідносин,у тому числі і в сфері 

адміністративного судочинства,вивчали такі науковці: Ю. В. Ващенко, Т. О. 

Гуржій, Є. В. Додін,В. В. Долежан,А. І. Єлістратов, Т. О. Коломоєць, В. К. 

Колпаков, А. Т. Комзюк, О. В. Кузьменко,В. І. Курило, К. О. Меркулова, О. М. 

Пасенюк, Д. В. Приймаченко, В. В. Прокопенко, А. В. Руденко, О. П. Рябченко, 

М. М. Тищенко, В. І. Шишкін та ін. Однак більшість питань, пов’язаних із 

правовою регламентацією розгляду та вирішення публічно-правових спорів 

за участю організацій саморегулівних професій в порядку адміністративного 

судочинства, не були досліджені. Відповідно, залишились невирішеними 

проблеми теоретичного, організаційного й правового характеру, а саме: 

відсутнє визначення поняття організацій саморегулівних професій, 

недостатньо обґрунтований адміністративно-процесуальний статус 

організацій саморегулівних професій, місце таких організацій у системі 

суб’єктів публічної адміністрації.  

Таким чином, необхідність удосконалення законодавчого забезпечення 

участі організацій саморегулівних професій в адміністративному 

судочинстві, недосконалість правового регулювання в цій сфері 

обумовлюють актуальність і вказують на необхідність комплексного 

дослідження участі організацій саморегулівних професій в порядку 

адміністративного судочинства при розгляді та вирішенні публічно-правових 

спорів. 
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Дослідження виконувалось на кафедрі адміністративного права 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка в межах державних бюджетних науково-дослідних тем. Тема 

дисертації затверджена на засіданні Вченої ради юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (витяг протокол 

№ 6 від 29 лютого 2016 р.). 

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

Дисертаційна робота проведена відповідно до Концепції реформування інституту 

саморегулювання в Україні, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 10 травня 2018 р. № 308-р, Планом заходів з реалізації Концепції 

реформування інституту саморегулювання в Україні, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 598-р, а 

також відповідно до науково-дослідних тем «Доктрина права в правовій системі 

України: теоретичний та практичний аспекти» № 11 БФ 042-01 (номер державної 

реєстрації 0111U008337), яка досліджувалась на юридичному факультеті 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка у період з 2011 по 

2015 рр., і «Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства 

ЄС» № 16 БФ 042-01, що досліджувалась на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка у період з 2016 по 2018 роки. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка комплексних адміністративно-правових засад участі організацій 

саморегулівних професій в адміністративному судочинстві та надання 

науковообґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення законодавства у цій 

сфері. 

Для досягнення вказаної мети основну увагу в дисертації приділено 

розв’язанню таких завдань: 

– сформулювати визначення «організація саморегулівної професії» 

та запропонувати періодизацію становлення й розвитку організацій 

саморегулівних професій в Україні та світі; 
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– з’ясувати, чи належать організації саморегулівних професій до 

кола суб’єктів владних повноважень; 

– здійснитивидову характеристику 

організаційсаморегулівнихпрофесій; 

– виокремитивидиадміністративно-правовихвідносин за 

участюорганізаційсаморегулівнихпрофесій; 

– дослідитизміст і видипублічно-

владнихуправлінськихфункційорганізаційсаморегулівнихпрофесій; 

– розкритизавдання та 

підставиучастіорганізаційсаморегулівнихпрофесій в 

адміністративномусудочинстві та визначитиадміністративно-процесуальний 

статус організаційсаморегулівнихпрофесій; 

– проаналізувати особливості участі організацій саморегулівних 

професій у розгляді та вирішенні публічно-правових спорів у ролі позивачів, 

відповідачів та третіх осіб; 

– проаналізувати практику розгляду Європейським судом з прав 

людини спорів за участю організацій саморегулівних організацій; 

– сформулювати рекомендації щодо удосконаленнянормативно-

правового регулювання участі організацій саморегулівних професій у 

адміністративному судочинстві України. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають при 

розгляді та вирішенні адміністративними судами публічно-правових спорів 

за участю організацій саморегулівних професій. 

Предметом дослідження є розгляд та вирішення в порядку 

адміністративного судочинства публічно-правових спорів за участю 

організацій саморегулівних професій. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження 

виступають як загальнонаукові, так і спеціальні методи, застосування яких 

обумовлюється системним підходом. Під час розв’язання поставлених 

завдань застосовувались такі спеціальні методи дослідження: історичний, 
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гносеологічний, порівняльно-правовий, аналітичний, структурно-

функціональний, індуктивний, формально-логічний, соціологічний. 

Гносеологічний метод дослідження використано для формулювання 

визначення категорії «організація саморегулівної професії», представників 

організацій саморегулівних професій, поняття адміністративних 

правовідносин за їх участю, видів організацій саморегулівних професій 

(розділ 1). За допомогою порівняльно-правового методу проаналізовано 

законодавство України та зарубіжних країн (підрозділи 3.1, 2.2). Історичний 

метод покладено в основу дослідження передумов розвитку організацій 

саморегулівних професій на території України та зарубіжних країн 

(підрозділи 1.1, 3.1). Аналітичний метод дав змогу встановити необхідність 

удосконалення правового регулювання функціонування організацій 

саморегулівних професій та їх участі в адміністративному судочинстві 

(підрозділи 1.1, 2.2, 3.1, 3.2). За допомогою структурно-функціонального 

аналізу визначено відповідність нормативно-правових актів у сфері участі 

організацій саморегулівних професій в адміністративному судочинстві 

реальним суспільним відносинам у цій сфері (підрозділи 2.2, 3.2). 

Використання індуктивного методу, сукупності отриманих та розглянутих 

даних дає змогу підтвердити висновок про необхідність удосконалення 

деяких положень законодавства у сфері регулювання організацій 

саморегулівних професій, зокрема Кодексу адміністративного судочинства 

України, що сприятиме підвищенню ефективності їх участі у цьому виді 

судочинства та розгляду і вирішення в порядку адміністративного 

судочинства публічно-правових спорів за участю організацій саморегулівних 

професій (підрозділи 2.1, 2.2, розділ 3). 

Користуючись соціологічним методом,проаналізовано судові рішення, 

які підтверджують особливості участі організацій саморегулівних професій в 

адміністративному судочинстві та виокремлюють їх спеціальний 

процесуальний статус (підрозділи 2.2, 3.1, 3.2). 
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Нормативну основу дослідження становлять Конституція України, 

законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, а також законодавство 

зарубіжних країн щодо правового регулювання функціонування організацій 

саморегулівних професій.  

Емпіричну основу дослідження становлять матеріали судової практики 

та статистичні матеріали, що стосуються різних аспектів досліджуваної 

проблематики.  

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що 

дисертація є одним із перших у вітчизняній науці адміністративного права 

спеціальним дослідженням адміністративно-правових та адміністративно-

процесуальних засад діяльності організацій саморегулівних професій, 

визначення особливостей участі організацій саморегулівних професій в 

адміністративному судочинстві України при розгляді та вирішенні 

публічно-правових спорів. У результаті проведеного дослідження 

сформульовано нові наукові положення і висновки, запропоновані 

особисто дисертантом, зокрема: 

уперше: 

– сформульовано авторське визначення «організація 

саморегулівної професії», а саме: це об’єднання представників певних 

професій, яке для задоволення публічного інтересу на підставі делегованих 

згідно із законодавством повноважень виконує публічно-владні управлінські 

функції щодо встановлення професійних стандартів, норм і правил, допуску 

до зайняття професією на підставі кваліфікаційного оцінювання, контролю 

дотримання професійних стандартів, норм і правил, притягнення до 

відповідальності представників саморегулівних професій у разі порушення 

ними професійних стандартів, норм і правил, а також захищає права членів 

визначених професій, які надають публічні послуги; 

– запропоновано періодизацію становлення та розвитку організацій 

саморегулівних професій в Україні та світі: I період (поч. XII ст. – поч. XIX ст.) 

– утворення перших організацій саморегулівних професій; II період (середина 
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XIX ст. – поч. XX ст.) – закріплення в законодавчих актах поняття 

«саморегулівна організація»; III період (XX ст. – по т. ч.) –наділення таких 

організацій публічно-владними управлінськими функціями або делегованими 

повноваженнями;  

– з’ясовано, що організації саморегулівних професій, які 

здійснюють публічно-владні управлінські функції,належать до кола суб’єктів 

владних повноважень; 

– встановлено, що під час розгляду публічно-правових спорів за 

участю організацій саморегулівних професій в адміністративних судах 

складається унікальна ситуація, не передбачена КАС України, коли 

позивачем виступає суб’єкт владних повноважень – ОСП, а відповідачем – 

інший суб’єкт владних повноважень; 

удосконалено: 

 – класифікацію за критерієм професійної діяльності організацій 

саморегулівних професій, представники яких надають публічні послуги, а самі 

організації здійснюють публічно-владні управлінські функції, до яких належать: 

організація адвокатського самоврядування, організація нотаріального 

самоврядування, організація аудиторського самоврядування, організація 

арбітражних керуючих, організація приватних виконавців, організація 

оцінювачів; 

–визначення поняття публічно-владних управлінських функцій 

організацій саморегулівних професій як владно-організуючого впливу на 

суспільні відносини і процеси, що спрямовані на задоволення публічного 

інтересу шляхом забезпечення доступу до професії, встановлення 

професійних стандартів, контролю за їх дотриманням та притягнення до 

відповідальності за їх порушення, а також встановлено, що публічно-владні 

управлінські функції є підставою участі вказаних організацій у розгляді та 

вирішенні публічно-правових спорів в порядку адміністративного 

судочинства; 
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– виокремлення завдань участі організацій саморегулівних 

професій у розгляді та вирішенні публічно-правових спорів, основними з яких є: 

1) сприяння забезпеченню прав, свобод та інтересів юридичних та фізичних 

осіб; 2) захист власних професійних прав та інтересів, а також убезпечення 

від неправомірного втручання органів державної влади чи місцевого 

самоврядування або інших суб’єктів у професійну діяльність організації 

саморегулівної професії; 3) відстоювання власної правової позиції у відносинах з 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними 

або юридичними особами, які оскаржують рішення, дії або бездіяльність 

організацій саморегулівних професій в адміністративних судах; 

дістали подальшого розвитку: 

– виокремлення видів адміністративно-правових відносин за 

участю організацій саморегулівних професій на підставі критерію 

спрямування, серед яких: зовнішні та внутрішні адміністративно-правові 

відносини; 

– визначення підстав участі організацій саморегулівних професій в 

адміністративному судочинстві, основними серед яких є: нормативні 

підстави, що визначені в Кодексі адміністративного судочинства України та 

в спеціальних законах; фактичні обставини, які призводять до набуття права 

чи створюють обов’язок участі організацій саморегулівних професій в 

адміністративному судочинстві, а також обставини, що обумовлюють форму 

участі організацій саморегулівних професій в адміністративному 

судочинстві; 

– обґрунтування положення, що організації саморегулівних 

професій у судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій беруть участь у 

розгляді та вирішенні публічно-правових спорів щодо: 1) визнання 

протиправним та скасування рішення, прийнятого організацією саморегулівної 

професії; 2) визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити 

певні дії суб’єкта владних повноважень; 
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– з урахуванням практики Європейського суду з прав людини 

розроблено рекомендації щодо необхідності удосконалення нормативно-

правового регулювання участі організацій саморегулівних професій в 

адміністративному судочинстві шляхом внесення змін та доповнень до КАС 

України та спеціальних законів щодо: 

1) визначення дефініції «публічно-владні управлінські функції»; 

2)вирішення питання щодо обов’язку офіційного оприлюднення 

нормативно-правових актів організацій саморегулівних професій у 

відповідних джерелах;  

3) стягнення судового збору у справах за участю організацій 

саморегулівних професій. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

викладені в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані у: 

– науково-дослідній діяльності – для подальшого дослідження 

адміністративно-правових засад організацій саморегулівних професій та їх 

участі у розгляді й вирішенні публічно-правових спорів; 

– правотворчості – у процесі розробки правових актів щодо 

організаційно-правових засад діяльності організацій саморегулівних 

професій; у процесі внесення змін та доповнень до нормативних актів, які 

регламентують діяльність організацій саморегулівних професій та їх участь у 

порядку адміністративного судочинства (акт впровадження Національної 

асоціації адвокатів України); 

– правозастосуванні – для підвищення ефективності застосування 

законодавства у сфері регулювання організацій саморегулівних професій та 

їх участі в адміністративному судочинстві; 

– навчальному процесі – під час підготовки проведення занять та 

підготовки підручників і навчальних посібників із навчальних дисциплін 

«Адміністративне право», «Адміністративне судочинство» та інших 

навчальних дисциплін адміністративно-правового й адміністративно-

процесуального характеру (акт впровадження юридичного факультету 
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 21 січня 

2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана автором 

самостійно, із застосуванням новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної 

адміністративно-правової науки. Усі сформульовані в дисертації положення 

та висновки ґрунтуються на особистих теоретичних та практичних 

дослідженнях автора.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки та 

практичні рекомендації, що містяться в роботі, висвітлені в доповідях на 

семиміжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях: 

«Актуальні питання державотворення в Україні» (20 травня 2016 р.); «Розвиток 

медичного права України в контексті євроінтеграційних та 

глобалізаційних процесів» (3 листопада 2016 р., м. Київ); «Історія 

вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу»(м. Київ, 6 

жовтня 2016 р.; м. Львів, 11 листопада 2016 р.); «Актуальні питання 

державотворення в Україні» (19 травня 2017 р.); «Права людини, національна 

ідентичність і європейська інтеграція України» (м.  Лодзь, Республіка 

Польща, 15–16 вересня 2017 р.); «Адміністративний акт: теорія і практика» (м. 

Київ, 9 жовтня 2017 р.); «Актуальні питання розвитку юридичної науки та 

практики» (м. Київ, 18 травня 2018 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у п’яти 

наукових статтях, опублікованих у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних дисциплін, зокрема в одному зарубіжному науковому виданні, а 

також у семи тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації, вступу, 

трьох розділів, логічно об’єднаних у сім підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

187 сторінку, з них основного тексту – 160 сторінок. Список використаних 

джерел налічує 203 найменування і займає 20 сторінок. 
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РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ОРГАНІЗАЦІЙ 

САМОРЕГУЛІВНИХ ПРОФЕСІЙ 

 

1.1. Адміністративно-правовий статус організацій саморегулівних 

професій як передумова участі в адміністративному судочинстві 

 

З розвитком ринкових відносин та утвердження демократичних 

принципів в Україні виникає потреба в об’єднанні професіоналів для 

вирішення спільних професійних та організаційних питань та здійснення 

ряду інших заходів з метою забезпечення розвитку їх професійної 

діяльності. 

Організації саморегулівних професій – один із видів таких об’єднань, 

що в Україні та світі здійснюють свою діяльність з метою забезпечення 

реалізації зазначених вище завдань. Курс на європейську інтеграцію 

обумовив необхідність та доцільність закріплення як на законодавчому, так 

і на доктринальному рівні правової природи організацій саморегулівних 

професій.  

На нашу думку, необхідним для аналізу діяльності та дослідження 

адміністративно-правового статусу ОСП як передумови їх участі в 

адміністративному судочинстві є дослідження поняття «саморегулювання» 

та «самоврядування». 

Відокремлюючи самоврядування від саморегулювання, важливо 

зазначити, що саморегулювання – це самостійне встановлення фізичними і 

(або) юридичними особами внутрішніх чи внутрішньо-організаційних 

правил для тієї чи іншої сфери суспільних відносин.  

Саморегулювання – це гарантія надання якісних професійних 

публічних послуг представниками професій, що надають такі послуги, 

вирішення питань щодо допуску до таких професій, контроль та 

притягнення до відповідальності за порушення професійних правил і норм 
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чинного законодавства, а також захист прав та інтересів представників 

професій у правовідносинах з органами державної влади.  

Натомість, «самоврядування» – це результат тривалої історичної 

еволюції, поняття якого остаточно скристалізувалося у минулому столітті. 

Самоврядування – це частина державної адміністрації. Будучи таким, воно 

пов’язується органічно із цілістю політичного та соціального життя народу 

[2, с. 219]. 

Самоврядування, а саме професійне та місцеве 

самоврядуваннявиникло тоді, коли відношення пануючого до підданих в 

абсолютній державі почало змінюватися із відношення влади у правне 

відношення; коли фізична одиниця поза приватними правами почала 

набувати публічні права [2, с. 215]. 

Терміном «саморегулювання в професійній сфері» доцільно 

позначати певну характеристику об’єднання представників визначеної 

професії, основною метою якого є регулювання ними своїх професійних 

відносин для досягнення бажаних результатів та розвитку професійного 

рівня загалом. 

Тривалий час термін «саморегулювання» та «організації 

саморегулівних професій» асоціювали з функціонуванням відносин в 

економічній сфері, оскільки саме розвиток ринкових відносин призвів до ще 

більшого поширення та розвитку діяльності організацій саморегулівних 

професій.  

Термін «саморегулювання» в економічній діяльності означає форму 

управління економічними процесами (ведення господарства), за якої 

досягається ситуація пропорційної збалансованості сукупних економічних 

показників – результатів діяльності, що дають змогу стабільно автоматично 

підтримувати бажаний ефективний режим функціонування системи 

(організації, підприємства) в цілому та можливість одержувати стабільні 

прибутки [1, ст. 546].  
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Розмежовуючи поняття «саморегулювання» та «самоврядування» в 

контексті дослідження адміністративно-правового статусу організацій 

саморегулівних професій варто зазначити, що «саморегулювання» – це 

самостійне встановлення юридичною особою внутрішніх правил 

професійної діяльності, контроль та стимулювання (позитивне чи 

негативне) дотримання правил професійної діяльності.  

Причому реалізація цих функцій відбувається внаслідок делегування 

організаціям саморегулівних професій владних повноважень державою. 

Внаслідок цього організації саморегулівних професій здійснюють публічно-

владні управлінські функції. Такий характер функцій проявляється у тому, 

що вони встановлюють певні правила професійної діяльності, вимоги до 

представника професії та здійснюють допуск бажаючих до зайняття 

визначеним видом професійної діяльності, контролюють та притягують до 

відповідальності представниками саморегулівних професій у разі 

порушення ними норм законодавства та професійної етики.  

Інститут організацій саморегулівних професій бере свій початок ще з 

часів римського приватного права. Союзи ремісників, які згадуються в 

Законах XII таблиць, об’єднувалися для досягнення своїх цілей. Корпорації 

хлібопекарів, майстрів, мореплавців та інших професій 

самоорганізовувалися для захисту своїх прав, розробляли та затверджували 

власні правила і норми поведінки [3, с.11–12]. 

На початку XIII ст. в Англії адвокати почали об’єднуватися у перші 

колегії, які мали назву «судовими Інами». Одним з головних їх завдань було 

переведення стажистів у звання адвоката, а також здійснення поточного 

контролю й нагляду за внутрішньою дисципліною. За недотримання правил 

адвоката могли позбавити права на зайняття адвокатською діяльністю [4, с. 

106]. 

У середньовічній Франції перша вільна асоціація адвокатів була 

організована у 1302 році. В адвокатських об’єднаннях утворювалися 
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різноманітні дисциплінарні органи, які застосовували стягнення до 

порушників. 

У США з середини XIX ст. була утворена саморегулівна організація 

лікарів – Американська медична асоціація. Однак термін 

«саморегулівнаорганізація» вперше згадується у Національному Акті 

Відновлення промисловості США 1933 року. Вчені того часу дійшли 

висновку, що подолання Великої депресії можливе через залучення 

професійних асоціацій до регулятивної діяльності, яке полягає у 

делегуванні таким асоціаціям частини публічно-владних повноважень [3, с. 

17]. 

У 1934 р. в США у Законі про ринок цінних паперів вперше було 

закріплено правовий статус організацій саморегулівних професій. 

Законодавчий акт передбачив надання окремим організаціям та 

об’єднанням статусу «саморегулівна організація» [173]. 

Важливим є той факт, що у XX ст. саморегулівні організації 

здійснювали свою діяльність на засадах самофінансування та 

саморегулювання. Це є позитивним з точки зору знаття обтяжень з органів 

державної влади, що привело до делегування повноважень та здійснення 

такої діяльності більш фахово йпрофесійно [5, с 155]. 

Однак не менш важливим, з нашої точки зору, є аналіз причин 

запровадження інституту організацій саморегулівних професій, їх 

створення та функціонування в Україні та світі.  

На нашу думку, європейський лібералізм, утвердження 

демократичних принципів, забезпечення прав, свобод та інтересів людини і 

громадянина, людиноцентристська теорія адміністративного праворозуміння, 

бажання самостійно приймати рішення, які стосуються професійної діяльності 

представниками визначених професій, – це чинники, які сприяють розвитку 

організацій саморегулівних професій.  

Цілями діяльності організацій саморегулівних професій є: 

–забезпечення прав і свобод людини і громадянина; 
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– імплементація норм європейського законодавства у сфері 

професійного саморегулювання; 

–побудова механізму прийняття рішень організаціями саморегулівних 

професій на засадах демократизму; 

–самостійне регулювання професійної діяльності таких організацій. 

Необхідно також зазначити, що утворення організацій саморегулівних 

професій є одним із проявів розвитку громадянського суспільства та 

утвердження демократичних принципів. 

Логічним є те, що професіонали, які краще за інших знають та 

розуміють сферу своєї діяльності, об’єднуються задля того, щоб вирішувати 

питання внутрішньої компетенції, захищати права своїх представників від 

їх порушення та сприяти напрацюванню єдиних стандартів для надання 

публічних послуг у сфері професійної діяльності. 

Аналіз доктринальних підходів стосовно визначення правового 

статусу організацій саморегулівних професій дає можливість стверджувати, 

що організації саморегулівних професій функціонують у публічній та у 

приватній сферах. Як правило, добровільне об’єднання представників 

професій свідчить про те, що такі організації не здійснюють публічно-

владні управлінські функції, а реалізують повноваження з громадського 

регулювання діяльності професіоналів, зокрема, беруть участь у 

розробленні нормативно-правових актів, можуть здійснювати професійну 

підготовку представників професій, організовують круглі столи, семінари, 

тренінги для представників професій з метою покращення виконання ними 

своїх професійних обов’язків і їх професійного розвитку та проводять інші 

заходи в професійній сфері, передбачені їх внутрішніми документами.  

Організації саморегулівних професій, які функціонують у приватній 

сфері, не входять до системи суб’єктів владних повноважень. Вони є 

суб’єктами приватного права. Разом із тим окремі організації 

саморегулівних професій беруть участь у публічних правовідносинах. При 

цьому вони, як правило, здійснюють публічно-владні управлінські функції 
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або делеговані державою повноваження. Перелік цих публічно-владних 

управлінських функцій та делегованих повноважень відображено в 

нормативно-правових актах. Крім того, представники таких організацій, як 

правило, належать до категорій представників професій, які надають 

публічні послуги. Враховуючи зазначене, такі організації саморегулівних 

професій можна віднести до системи суб’єктів владних повноважень.  

Для визначення адміністративно-правового статусу організацій 

саморегулівних професій у Верховній Раді України були зареєстровані 

законопроекти, в яких суб’єкти законодавчої ініціативи намагалися 

визначити ці організації та правові засади їх функціонування. Так, у проекті 

Закону України «Про саморегулювальні організації» від 11 грудня 2014 р. 

визначення саморегулівних організацій полягало у тому, що ними є 

непідприємницькі товариства, майно яких не підлягає розподілу між 

учасниками, а у разі ліквідації передається іншим непідприємницьким 

товариствам або зараховується до доходу бюджету, та які можуть набувати 

статус саморегулювальної організації в порядку, встановленому Законом 

[6]. 

Підтримуючи в цілому спроби врегулювання правового статусу цих 

організацій, ми не погоджуємося з даним визначенням, адже воно не 

відображає усіх ознак ОСП, а обмежується лише закріпленням однієї з 

ознак організаційної форми ОСП – непідприємницького товариства, а також 

вимогою набути статус такої організації у встановленому Законом порядку. 

Отже, вищенаведене визначення є неповним та поверховим. 

Іншим проектом Закону України «Про саморегулюючі організації» 

від 16 липня 2009 р. №4841 саморегулюючими організаціями 

пропонувалось визнати некомерційні організації, створені в цілях 

саморегулювання, засновані на членстві, що об’єднують суб’єктів 

підприємницької діяльності, виходячи з єдності галузі виробництва товарів 

(робіт, послуг) або ринку вироблених товарів (робіт, послуг), об’єднуючі 

суб’єкти професійної діяльності одного вигляду або ринку вироблених 
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товарів (робіт, послуг), об’єднуючі суб’єкти професійної діяльності одного 

вигляду або об’єднуючі недержавні пенсійні фонди [7]. Із визначення 

випливає, що законодавець у проекті законодавчого акта не передбачав 

можливості делегування владних управлінських функцій таким 

організаціям.  

У третьому законопроекті – проекті Закону України «Про фахові 

саморегулівні і самоврядні об’єднання», професійне самоврядування 

визначається як гарантоване державою право і реальна здатність певної 

професійної групи мати власне самоврядне фахове об’єднання та 

здійснювати делеговані повноваження в межах, визначених законодавством 

[8]. Не заперечуючи недоліки цього визначення, зокрема неврахування в 

ньому всіх ознак ОСП, вважаємо за необхідне зазначити, що серйозною 

його перевагою є встановлення в ньому можливостіделегування владних 

повноважень організаціям саморегулівних професій. Разом із тим, на нашу 

думку, жодне із запропонованих визначень організацій саморегулівних 

професій не відповідає їх правовій природі та правовим засадам 

функціонування таких організацій.  

В основному наукові погляди зводяться до того, що організації 

саморегулівних професій – це некомерційні організації, вони утворені 

спеціально для реалізації професійного самоврядування (самоуправління), 

повинні відповідати визначеним у законодавстві критеріям та до їх складу 

мають входити представники відповідних професій. 

Для формулювання визначення ОСП необхідно визначити насамперед 

ознаки ОСП, які виокремлюють їх із всього кола подібних суб’єктів права.  

З нашої точки зору, однією з основних ознак таких організацій є 

виконання публічно-владних управлінських функцій, делегованих 

повноважень, участь в адміністративних правовідносинах та задоволення 

публічного інтересу.  

Особливістю діяльності організацій саморегулівних професій є те, що 

такі організації не тільки задовольняють приватні інтереси членів 
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саморегулівної організації, а й їх публічні інтереси, а також публічні 

інтереси осіб, які не є їх членами. 

Задоволення приватних інтересів полягає у тому, що такі організації 

забезпечують професійну діяльність членів організації саморегулівної 

професії, а задоволення публічних інтересів проявляється у тому, що 

представники професій надають публічні послуги громадянам, 

задовольняючи їх потреби, а також сама організація встановлює та 

забезпечує додержання своїми членами певних стандартів надання 

публічних послуг.  

Таким чином, на нашу думку, публічна складова діяльності 

організацій саморегулівних професій походить від необхідності 

задоволення публічного інтересу в діяльності таких організацій і полягає в 

тому, що організації саморегулівних професій – це самоврядні об’єднання 

представників певних професій, які встановлюють професійні правила, 

здійснюють допуск до зайняття професією, контроль за дотриманням 

професійних правил та притягують до відповідальності представників 

професій, у разі порушення ними норм і стандартів професійної діяльності 

та захищають права своїх членів у відносинах з іншими суб’єктами, які 

здійснюють публічно-владні повноваження. 

Важливою ознакою організацій саморегулівних професій є той факт, 

що організації саморегулівних професій складаються з професіоналів, 

об’єднаних спільною метою їх діяльності. Представники таких організацій 

мають відповідати кваліфікаційним знанням та вимогам, отримати 

документ, який підтверджує їх право на зайняття такою діяльністю. Також, 

на нашу думку, вони повинні володіти як професійними, так і особистими 

якостями, що характеризують їх як високоморальних та доброчесних 

професіоналів своєї справи.  

Для цілісного розуміння правової природи та дослідження ОСП 

важливо проаналізувати визначення членів організацій саморегулівних 

професій та з’ясувати їх роль у діяльності ОСП. 
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Як зазначає Т. А. Остапенко, представники саморегулівних професій 

– це фізичні особи певних професій, які самостійно вирішують питання 

внутрішньої компетенції та професійного управління, мають 

адміністративну та професійну правосуб’єктність, надають публічні 

послуги, не перебуваючи на державній службі та не займаючи посад в 

органах місцевого самоврядування, беруть участь в адміністративному 

судочинстві [9, с. 73]. Загалом, підтримуючи позицію автора, наголосимо, 

що така ознака, як «...беруть участь в адміністративному судочинстві» не 

може виокремлювати членів організацій саморегулівних професій від інших 

осіб. Адже за певних умов будь-який право- та дієздатний суб’єкт права 

може бути учасником адміністративної справи чи іншим чином брати 

участь в адміністративному судочинстві. Зауважимо, що 

особливістюправового статусу членів організацій саморегулівних професій 

є те, що вони можуть бути відповідачами у справах за позовами не суб’єктів 

владних повноважень в порядку адміністративного судочинства. 

Адміністративно-процесуальний статус ОСП як відповідача буде 

предметом відповідного аналізу у наступному розділі цього дослідження. 

Виділяють таких членів організацій саморегулівних професій, які 

надають публічні послуги: нотаріуси, адвокати, аудитори, оцінювачі, 

арбітражні керуючі. Експерти, третейські судді, незалежні посередники, 

члени трудового арбітражу – це представники професій, які надають 

публічні послуги, але вони не є членами організацій саморегулівних 

професій, оскільки в Україні не створеносаморегулівнихорганізацій 

професій таких.  

Отже, основними ознаками організації саморегулівної професії є:  

– виконання публічно-владних управлінських функцій та делегованих 

повноважень;  

–задоволення публічного інтересу; 

–участь в адміністративних правовідносинах;  

–задоволення інтересів членів організації саморегулівної професії. 
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Враховуючи зазначене, можна сформулювати таке визначення 

організації саморегулівної професії: організація саморегулівної професії – 

це об’єднання представників певних професій, яке для задоволення 

публічного інтересу на підставі делегованих згідно із законодавством 

повноважень виконує публічно-владні управлінські функції щодо 

встановлення професійних стандартів, норм і правил, допуску до зайняття 

професією на підставі кваліфікаційного оцінювання, контролю дотримання 

професійних стандартів, норм і правил, притягнення до відповідальності 

представників професій у разі порушення ними професійних стандартів, 

норм і правил, а також захищає права членів визначених професій, які 

надають публічні послуги. 

Охарактеризуємо деякі організації саморегулівних професій, які 

здійснюють публічно-владні управлінські функції. 

Згідно із Законом України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність», аудитор – це фізична особа, яка підтвердила 

кваліфікаційну придатність до провадження аудиторської діяльності, має 

відповідний практичний досвід та включена до Реєстру аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності.  

Аудиторська діяльність – це незалежна професійна діяльність 

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, зареєстрованих у Реєстрі 

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, з надання аудиторських 

послуг [10]. Аудитори – це ті представники професії, які надають публічні 

послуги [11].  

Аудиторська палата України – це організація саморегулівної професії, 

представники якої надають публічні послуги, визначені законом. Крім того, 

вона функціонує з метою забезпечення реалізації завдань аудиторського 

самоврядування.  

До повноважень Аудиторської палати України належить проведення 

перевірки суб’єктів аудиторської діяльності, здійснення контролю за якістю 

аудиторських послуг, здійснення дисциплінарних проваджень щодо 
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суб’єктів аудиторської діяльності, крім тих, які здійснюють обов’язковий 

аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес. 

Щорічно Аудиторська палата України отримує від суб’єктів 

аудиторської діяльності звіти про надані ними послуги та здійснює їх 

аналіз. Аудиторська палата України функціонує як незалежний орган [10]. 

Аудиторська палата приймає рішення, на основі яких у подальшому 

аудитори та аудиторські фірми здійснюють діяльність, і як наслідок 

надають публічні послуги громадянам, задовольняючи їх потреби.  

Держава наділила зазначену організацію саморегулівної професії 

професійними, владними управлінськими функціями. Можемо 

констатувати, що дана організація саморегулівної професії є тим суб’єктом, 

який здійснює публічно-владні управлінські функції на основі 

законодавства та входить до системи суб’єктів владних повноважень 

(суб’єктів публічної адміністрації)і таким чином відповідає визначенню 

суб’єкта владних повноважень, встановленому п. 7 ч. 1 ст. 4 Кодексу 

адміністративного судочинства України, відповідно до якого суб’єкт 

владних повноважень – це орган державної влади, орган місцевого 

самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший суб’єкт при 

здійсненні ними публічно-владних управлінських функцій на підставі 

законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, або 

надання адміністративних послуг [12].  

Проаналізуємо загальні засади адміністративно-правового статусу 

організації саморегулівної професії у сфері адвокатури. Стаття 59 

Конституції України зазначає, що держава гарантує право на професійну 

правничу допомогу. Для надання професійної правничої допомоги діє 

адвокатура – ст. 131-2 Основного Закону України [13].  

Отже, інститут адвокатури в Україні спрямований на захист прав і 

свобод людини і громадянина. З метою забезпечення належного здійснення 

адвокатської діяльності, дотримання гарантій адвокатської діяльності, 

захисту професійних прав адвокатів, забезпечення високого професійного 
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рівня адвокатів та вирішення питань дисциплінарної відповідальності 

адвокатів в Україні діє адвокатське самоврядування [13].  

Адвокатське самоврядування у розумінні Основного Закону України 

має всі ознаки саморегулювання. Тому доцільним вбачається змінити 

термін «адвокатське самоврядування» на «адвокатське саморегулювання» 

для виконання основних його функцій, а Національну асоціацію адвокатів 

України визначити як організацію саморегулівної професії у сфері 

адвокатури.  

Важливо, що ст. 43 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» зазначає, що адвокатське самоврядування ґрунтується на 

принципах виборності, гласності, обов’язковості для виконання адвокатами 

рішень органів адвокатського самоврядування, підзвітності, заборони 

втручання органів адвокатського самоврядування у професійну діяльність 

адвоката [14].  

Стаття 45 закону підкреслює, що Національна асоціація адвокатів 

України є недержавною некомерційною професійною організацією, яка 

об’єднує всіх адвокатів України та утворюється з метою забезпечення 

реалізації завдань адвокатського самоврядування. Закон також визначає 

основні завдання НААУ та організаційні форми адвокатського 

самоврядування, систему органів, через які реалізуються функції 

адвокатського самоврядування.  

Відповідно до ст. 46 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» до організаційних форм адвокатського самоврядування 

належать конференція адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, 

області, міста Києва, міста Севастополя), рада адвокатів регіону, Рада 

адвокатів України, з’їзд адвокатів України. Адвокатське самоврядування, 

крім того, здійснюється через діяльність кваліфікаційно-дисциплінарних 

комісій адвокатури (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, 

міста Севастополя), Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
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адвокатури, ревізійних комісій адвокатів регіонів, Вищої ревізійної комісії 

адвокатури. 

Таким чином, одним із таких органів є кваліфікаційно-дисциплінарна 

комісія адвокатури, яка утворюється з метою визначення рівня фахової 

підготовленості осіб, які виявили намір отримати право на заняття 

адвокатською діяльністю, та вирішення питань щодо дисциплінарної 

відповідальності адвокатів. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

адвокатури є колегіальним органом, завданням якого є розгляд скарг на 

рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій 

адвокатури [14]. 

Аналіз положень ст. ст. 9, 41, 43, 50, 52 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» свідчить, що кваліфікаційно-

дисциплінарна комісія адвокатури має такі внутрішньо-управлінські 

функції: організаційну, кадрову, контрольну, владного впливу, оскільки 

КДКА здійснює організацію та проведення кваліфікаційного іспиту, 

вирішення питань: про допуск до професійної діяльності, про притягнення 

до дисциплінарної відповідальності та інших, які є обов’язковими для 

виконання адвокатами. Варто зазначити, що функції, які здійснює КДКА, є і 

державно-управлінськими, адже від того, яке рішення прийме 

КДКА,залежатиме, чи будуть здійснювати свою діяльність представники 

професій, які надають публічні послуги. Кваліфікаційно-дисциплінарна 

комісія адвокатури цілком може бути визнана в якості «іншого суб’єкта, 

який здійснює владні управлінські функції на основі спеціального 

законодавства», а отже – кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури 

є суб’єктом владних повноважень відповідно до визначення, закріпленого у 

ч. 1 ст. 3 Кодексу адміністративного судочинства України [15, с. 94]. 

Важливо наголосити, що кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

адвокатури виконує функції на зразок державних дозвільних функцій.Саме 

ця комісія приймає рішення щодо допуску до професійної діяльності 

адвоката, фактично дозволяє або забороняє особі – адвокату займатися 
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професійною діяльністю та здійснює контроль за роботою адвокатів. Це 

свідчить про владний, адміністративний, управлінський характер діяльності 

комісії. Видача дозволів на здійснення певних видів діяльності чи ліцензій є 

одним із проявів дозвільної функції органів публічної адміністрації. Пункт 

1. ст. 1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності» зазначає, що дозвільні органи – суб’єкти надання 

адміністративних послуг, їх посадові особи, уповноважені відповідно до 

закону видавати документи дозвільного характеру [17]. Можна зробити 

висновок, що КДКА, виходячи із змісту її діяльності щодо допуску до 

професії адвоката, підпадає під визначення дозвільного органу, який видає 

документ дозвільного характери у сфері здійснення адвокатської діяльності.  

Як було зазначено вище, Національна асоціація адвокатів України є 

юридичною особою, яка діє через організаційні форми адвокатського 

самоврядування, визначені у Законі України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність». Відповідно до ч. 4 ст. 45 Закону Україну «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», НААУ утворюється з’їздом 

адвокатів України, не може бути реорганізована, а її ліквідація може бути 

здійснена лише на підставі закону, що дає змогу стверджувати, що в статусі 

НААУ наявні ознаки юридичної особи публічного права. Таким чином, 

можна зробити висновок, що НААУ є юридичною особою публічного права 

та суб’єктом владних повноважень, оскільки здійснює публічно-владні 

управлінські функції. 

Для розуміння перспектив розвитку правового регулювання 

адміністративно-правового статусу НААУ важливо проаналізувати проект 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» № 9055 від 06 

вересня 2018 р. в частині адвокатського самоврядування. Цей проект станом 

на червень 2019 року був обговорений експертами та рекомендований до 

прийняття Верховною Радою України [184].  

У ньому зазначено, що Національними органами адвокатського 

самоврядування є з’їзд адвокатів України, Рада адвокатів України, Вища 
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кваліфікаційна комісія адвокатури, Вища дисциплінарна комісія 

адвокатури, Вища ревізійна комісія адвокатури. Національні та регіональні 

органи адвокатського самоврядування згідно з проектом діють незалежно та 

не підпорядковані один одному.  

Передбачено, що конференція адвокатів регіону є вищим органом 

адвокатського самоврядування у відповідному регіоні. Рішення 

адвокатського самоврядування є відкритими та підлягають обов’язковому 

оприлюдненню на офіційному веб-сайті НААУ та/або регіональної ради не 

пізніше наступного дня після їх ухвалення. Встановлення строку для 

опублікування таких рішень вбачаємо позитивним та важливим кроком для 

подальшого вдосконалення відкритості й прозорості функціонування 

організації саморегулівної професії. Адже у чинному законі такого строку 

«…не пізніше наступного дня після їх ухвалення» не передбачено [184].  

Також законопроектом зазначено, що скорочується з п’яти до трьох 

років строк, на який обираються органи адвокатського самоврядування, 

забороняється установлення органами адвокатського самоврядування 

внесків чи інших платежів, не передбачених законом. Рада адвокатів 

України позбавляється повноважень затверджувати положення про раду 

адвокатів регіонів, кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатів та 

ревізійну комісію адвокатів регіонів, З’їзд адвокатів України та 

конференцію адвокатів регіону наділено повноваженнями переглядати та 

скасовувати рішення Ради адвокатів України та рад адвокатів регіонів 

відповідно, всі національні та регіональні органи адвокатського 

самоврядування позбавляються статусу юридичної особи та діють у рамках 

Національної асоціації адвокатів і регіональних палат адвокатів незалежно 

один від одного та не підпорядковані один одному. У сфері функціонування 

організації саморегулівної професії – законопроект в деяких моментах 

покращує правове становище ОСП. Є позитивні пропозиції в проекті і для 

покрашення правового статусу членів НААУ [184].  
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Наступним видом представників професій, об’єднаних в організації 

саморегулівних професій, є нотаріуси – приватні особи, які надають 

публічні послуги. Як зазначає Р. С. Мельник, такі приватні особи, як 

нотаріуси, входять до системи суб’єктів публічної адміністрації [16, с. 90]. 

Такий висновок цілком заслуговує на підтримку, оскільки, наприклад, 

згідно із нормами Закону України «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень» нотаріус є державним реєстратором.  

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

– це офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або 

припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом 

внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно [18]. Отже, держава наділила нотаріусів державними 

повноваженнями у сфері реєстрації речових прав на нерухоме мано та їх 

обтяжень, що є проявом здійснення ними публічно-владних функцій. 

Об’єднання нотаріусів, яке є організацією саморегулівної професії, це, 

наприклад, Нотаріальна палата України. Законодавець у ст. 16 Закону 

України «Про нотаріат» передбачив норму про нотаріальне 

самоврядування. Нотаріальне самоврядування здійснюється з метою 

об’єднання нотаріусів на професійній основі для виконання покладених на 

них обов’язків і забезпечення їх професійних прав, а також для здійснення 

представництва інтересів у державних органах, сприяння підвищенню 

професійного рівня нотаріусів та надання їм методичної допомоги [19]. 

Закон України «Про нотаріат» регламентує існування професійного 

самоврядування нотаріусів, яке здійснюється через Нотаріальну палату 

України.  

Згідно зі статутом Нотаріальної палати України метою її діяльності є 

забезпечення прав нотаріусів, представництво професійних інтересів 

нотаріусів у державних органах, органах місцевого самоврядування, 

утвердження фундаментальних принципів системи нотаріату латинського 

типу, принципів нотаріальної етики, захист професійних інтересів та 
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соціальних прав нотаріусів, сприяння підвищенню професійного рівня 

нотаріусів та надання їм методичної допомоги, захист інтересів фізичних і 

юридичних осіб при заподіянні їм шкоди внаслідок незаконних дій або 

недбалості нотаріуса, сприяє розвитку міжнародних зв’язків у сфері 

нотаріату, обміну професійним досвідом та імплементації прогресивних та 

позитивних норм і стандартів нотаріату латинського типу у законодавство 

України. Також Нотаріальна палата України представляє інтереси членів 

НПУ у міжнародних професійних організаціях, Міжнародному Союзі 

Нотаріату, делегує своїх представників у роботі комісій, асамблей, робочих 

групах. НПУ бере участь у проведенні експертиз законопроектів та 

підзаконних актів з питань, пов’язаних з нотаріальною діяльністю, у 

розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери 

діяльності НПУ [20]. Важливим є те, що НПУ формуєправила професійної 

етики, які в подальшому повинні виконувати всі нотаріуси. Встановлення, а 

в подальшому і дотримання правил етикиформує авторитет нотаріусів та 

рівень довіри до них з боку громадян та інших інституцій. Також НПУ 

здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та 

статутом Нотаріальної палати України. 

Нотаріальна палата України складається з комісій. Однією з таких 

комісій є Комісія з питань професійної етики, яка створена для 

забезпечення виконання НПУ покладених на неї функцій контролю за 

дотриманням нотаріусами правил професійної етики. При виявленні 

порушень Правил професійної етики нотаріусами Комісія вживає заходів 

щодо їх усунення. Право здійснювати реагування на порушення Правил дає 

можливість стверджувати, що Комісія володіє публічно-владними 

управлінськими функціями.  

Такий спектр повноважень свідчить про автономію та самостійне 

регулювання діяльності всіх державних та приватних нотаріусів, яке 

здійснює Нотаріальна палата України. Сучасна держава головним своїм 
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завданням вбачає забезпечення реалізації прав та свобод громадян, в тому 

числі надаючи їм публічні послуги. Тому доречним є делегування частини 

владних функцій задля професійного та компетентного здійснення своєї 

діяльності конкретно визначеними професіоналами.  

Наступним видом професії, який надає публічні послуги, є 

оцінювач[11]. Представники цієї професії також мають свої організації 

саморегулівних професій. 

Стаття 26 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні» зазначає, що саморегулівні 

організації оцінювачів – це всеукраїнські громадські організації, що 

об’єднують фізичних осіб, які визнані оцінювачами в порядку, 

встановленому законом, отримали свій статус відповідно до вимог закону 

та здійснюють повноваження з громадського регулювання оціночної 

діяльності. Саморегулівні організації оцінювачів є юридичнимиособами, які 

діють на засадах самоврядування і діяльність яких не має наметі отримання 

прибутку [21].  

Ми не повною мірою погоджуємося з дефініцією «саморегулівна 

організація», натомість пропонуємо використовувати дефініцію 

«організація саморегулівної професій», а також передбачити в 

законодавстві України, що тільки одна організація у сфері оціночної 

діяльності буде виконувати публічно-владні управлінські функції, а саме 

здійснювати допуск до зайняття таким видом діяльності, а у разі порушення 

професійних норм, стандартів та правил притягувати до відповідальності.  

В Україні, станом на 01 травня 2018 р., функціонують сім 

організацій саморегулівних професій у сфері оцінювальної діяльності. З 

аналізу повноважень організацій саморегулівних професій оцінювачів 

можна зробити висновок, що такі організації здійснюють повноваження з 

громадського регулювання діяльності у сфері професійної діяльності та не є 

суб’єктами владних повноважень, оскільки не здійснюють публічно-

владних управлінських функцій.  
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Згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 

р. № 1668 «Про затвердження Порядку визнання Фондом державного майна 

статусу саморегулівної організації оцінювачів» кількіснийсклад такої 

організації має налічувати не менш як 250 оцінювачів; 90 відсотків 

загальної кількості її членів провадять професійну оціночну діяльність у 

будь-якій формі; установлено відповідно до статутних документів 

процедуру внутрішньої сертифікації її членів [22].  

До прикладу, Асоціація фахівців оцінки як саморегулівна організація 

оцінювачів, оснoвнoю метою своєї дiяльнoстi вбачає oб’єднaння оцінювачів 

та іншиxфaxівцівУкpaїни, пoв’язaниx з oцiнoчнoюдiяльнiстю, 

зaдляпpoвeдeнняoсвiтньoї тa нayкoвoїдiяльнoстi в гaлyзioцiнки; 

спpияннявдoскoнaлeннювсix форм oцінoчнoїдiяльнoстiшляxoмсyмлiннoгo, 

висoкoпpoфeсiйнoгoнaдaнняpiзниxвидiвoцінoчниxпoслyгтaпiдвищeнняpiвня

гpoмадськoгoкoнтpoлю з бoкyAсoцiації за oцінoчнoюдiяльнiстю в Укpaїнi; 

зaxистзaкoнниx, сoцiaльниx, 

eкoнoмiнниxтaiншиxспiльниxінтepeсiвсвoїхчлeнiв y питaнняxoцiнкимaйнa, 

мaйнoвиxпpaв та викopистaння її результатів [23]. 

Сертифікація організації саморегулівної професії передбачає 

внутрішнє, тобто в межах саморегулівної організації, здійснення діяльності, 

яка передбачає можливість прийняття рішення такою громадською 

організацією, про виключення чи прийняття до членів такої організації, і 

в подальшому, у винесенні рішення про виключення з членів організації 

(через порушення правил, норм професійної етики, норм чинного 

законодавства) звернутися до Фонду державного майна з ініціативою 

припинення діяльності визначеного оцінювача, який надає публічні 

послуги. 

Фонд державного майна України здійснює необхідні публічно-владні 

повноваження, які не дають право ОСП у сфері оціночної діяльності 

претендувати на визнання їх суб’єктами владних повноважень. Прийняття 

рішень про видачу або позбавлення (анулювання) кваліфікаційних свідоцтв 
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оцінювачів забезпечує Екзаменаційна комісія Фонду державного майна. 

Однак у Положенні про порядок роботи Екзаменаційної комісії зазначено, 

що склад Екзаменаційної комісії затверджується Фондом державного майна 

України та формується з числа його представників, де представники 

саморегулівних організацій оцінювачів повинні становити не менше двох 

третин кількісного складу Екзаменаційної комісії, виходячи з 

рівнопропорційного принципу делегування представників кожної з них 

[24].  

Отже, дана норма свідчить про залучення організацій саморегулівних 

професій у сфері оціночної діяльності до прийняття публічно-владних 

управлінських функцій. Ми вважаємо, що для повноцінного делегування 

владно-управлінських функцій варто делегувати організації 

саморегулівноїпрофесії у сфері оцінювачів приймати рішення про видачу 

або позбавлення (анулювання) кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів. На 

нашу думку, це буде сприяти реалізації принципу дерегуляції в Україні та 

підвищення професійного рівня у сфері оціночної діяльності.  

Порівняно новим видом професій, які надають публічні послуги, є 

приватні виконавці. Приватні виконавці – це представники професій, яким 

держава делегувала владні повноваження та які здійснюють публічно-

владні управлінські функції.  

У ст. 1 Закону Україну «Про органи та осіб, які здійснюють 

примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» зазначено, 

що примусове виконання судових рішень і рішень інших органів 

(посадових осіб) покладається на органи державної виконавчої служби та у 

визначених Законом України «Про виконавче провадження» випадках – на 

приватних виконавців. Частина 2 ст. 40 зазначеного закону регламентує, що 

рішення, дії чи бездіяльність приватного виконавця щодо виконання рішень 

інших органів (посадових осіб), витрат виконавчого провадження та 

штрафів можуть бути оскаржені сторонами та іншими особами до 
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відповідного адміністративного суду в порядку, передбаченому законом 

[25].  

Дана норма дає нам підстави стверджувати, що приватних виконавців 

можна віднести до «інших суб’єктів, які наділені владними 

повноваженнями». Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють 

примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» передбачає 

функціонування самоврядування приватних виконавців.  

Законом декларовано створення Асоціації приватних виконавців 

України, яка є некомерційною професійною організацією, що об’єднує всіх 

приватних виконавців України та утворюється з метою забезпечення 

реалізації завдань саморегулювання приватних виконавців. Асоціація 

приватних виконавців України є юридичною особою та діє через 

організаційні форми самоврядування приватних виконавців, передбачені 

законом. Асоціація приватних виконавців України: 

–представляє приватних виконавців у відносинах з органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими і 

службовими особами, підприємствами, установами, організаціями 

незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями та 

міжнародними організаціями; 

–захищає професійні права приватних виконавців; 

– забезпечує високий професійний рівень та розвиток приватних 

виконавців; 

–забезпечує престижність професії приватного виконавця; 

–організовує перевірку оприлюднених фактів, що принижують честь і 

гідність, ділову репутацію приватного виконавця, та вживає заходів щодо їх 

спростування. 

З моменту державної реєстрації Асоціації приватних виконавців 

України її членами стають усі приватні виконавці, інформація про яких 

внесена до Єдиного реєстру приватних виконавців України [25]. 
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З огляду на повноваження Асоціації приватних виконавців, ми 

можемо зробити висновок, що дана організація є саморегулівною. Однак, як 

вже зазначалось, важливою ознакою організації саморегулівної професії є 

те, що така організація самостійно, автономно приймає рішення про видачу, 

припинення чи анулювання документа на право зайняття такою діяльністю.  

Рішення щодо визначення рівня професійної підготовленості осіб, які 

мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця, та надання 

права на здійснення діяльності приватного виконавця, приймає 

Кваліфікаційна комісія приватних виконавців, до складу якої входять 

дев’ять членів, з яких по чотири члени призначаються Міністерством 

юстиції України, в тому числі Міністр або заступник Міністра, та з’їздом 

приватних виконавців України, один член призначається з’їздом суддів 

України [25].  

При цьому необхідно підкреслити, що зазначена Кваліфікаційна 

комісія приватних виконавців утворюється при Міністерстві юстиції 

України. І саме Міністерством юстиції України затверджується Положення 

про неї. Таким чином, ознаки самоврядності та саморегулювання 

інституційних та нормативних засад діяльності професійної організації 

приватних виконавців проявляються обмежено. 

Ми вважаємо, що повною мірою про здійснення публічно-владних 

управлінських функцій Асоціацією приватних виконавців можна буде 

стверджувати у разі передачі цій організації управлінських функцій щодо 

проведення сертифікації та прийняття кваліфікаційних іспитів у осіб, які 

претендують на зайняття діяльністю у сфері виконання рішень, а також 

прийняття рішень про припинення чи анулювання сертифікатів на право 

здійснення діяльності приватного виконавця.  

Можна стверджувати, що це саморегулівна організація, а не 

організація саморегулівної професії, яка здійснює делеговані повноваження. 

Держава повинна делегувати такій організації право проводити 
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сертифікацію та прийняття кваліфікаційних іспитів у осіб, які претендують 

на зайняття діяльністю у сфері виконання рішень.  

Наступним видом саморегулівної організації, представники якої 

надають публічні послуги, є організація арбітражних керуючих. Згідно із 

Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника і 

визнання його банкрутом» арбітражний керуючий – фізична особа, 

призначена господарським судом у встановленому порядку в справі про 

банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор з 

числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного реєстру 

арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, 

ліквідаторів) України [26].  

Законодавець передбачив створення саморегулівної організації для 

представників цієї сфери. Стаття 117 цього законувизначає, що 

саморегулівною організацією арбітражних керуючих є всеукраїнська 

громадська організація, що об’єднує арбітражних керуючих, які отримали 

свій статус відповідно до вимог закону, та здійснює повноваження з 

громадського регулювання діяльності арбітражних керуючих. 

Саморегулівна організація арбітражних керуючих є юридичною особою, 

яка діє на засадах самоврядування і діяльність якої не має на меті 

отримання прибутку [26]. 

На основі аналізу положень цього Закону можна зробити висновки 

про правовий статус такої організації та спектр її публічно-владних 

управлінських функцій. Закон України «Про відновлення 

платоспроможності боржника і визнання його банкрутом» передбачає 

функції та повноваження щодо громадського регулювання діяльності 

арбітражних керуючих. Саморегулівна організація арбітражних керуючих 

може здійснювати: 

1) контроль за виконанням положень профільного закону та інших 

нормативно-правових актів у діяльності арбітражних керуючих – її членів; 
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2) участь у розробленні нормативно-правових актів та заходах з 

питань відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом; 

3) участь у професійній підготовці арбітражних керуючих та 

підвищенні їх професійного рівня; 

4) участь у складі кваліфікаційної та дисциплінарної комісій; 

5) захист інтересів членів саморегулівної організації арбітражних 

керуючих в органах державної влади та органах місцевого самоврядування; 

6) інформування суспільства про практику та проблемні питання у 

процедурах відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом [26]. Контроль (нагляд) за діяльністю саморегулівної організації 

арбітражних керуючих здійснює державний орган з питань банкрутства.  

На нашу думку, вищеперераховані функції та повноваження свідчать 

про часткову самостійність у виконанні делегованих державою 

повноважень. Позитивним елементом є те, що саморегулівна організація 

бере участь у складі кваліфікаційної та дисциплінарної комісій арбітражних 

керуючих і здійснює відповідний контроль за виконанням положень 

профільного закону та інших нормативно-правових актів у діяльності 

арбітражних керуючих – її членів. 

Дисциплінарна комісія складається з семи осіб, три з яких 

призначаються наказом керівника державного органу з питань 

банкрутства, а чотири обираються саморегулівними організаціями 

арбітражних керуючих. 

Дисциплінарна комісія розглядає заяви, скарги та подання на 

арбітражних керуючих; організовує перевірку оприлюднених фактів, що 

принижують честь і гідність арбітражних керуючих (розпорядників майна, 

керуючих санацією, ліквідаторів); надає консультації і рекомендації, а 

також готує методичні розробки з питань професійної етики арбітражних 

керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) та 

застосування прогресивних практик; приймає рішення про застосування до 
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арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, 

ліквідаторів) дисциплінарних стягнень. Рішення дисциплінарної комісії 

приймаються на її засіданнях шляхом голосування простою більшістю 

голосів від кількості присутніх на засіданні членів комісії [26]. 

Кваліфікаційна комісія перевіряє спеціальні знання осіб, які мають 

намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника 

майна, керуючого санацією, ліквідатора). До складу Комісії входять сім 

осіб, три з яких призначаються з числа працівників Мін’юсту, а чотири 

обираються саморегулівними організаціями арбітражних керуючих з числа 

їх членів. Представники саморегулівних організацій арбітражних керуючих, 

які входять до складу Комісії, повинні мати досвід роботи у сфері 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом не 

менше п’яти років [27]. 

Отже, ми можемо зробити висновок, що члени саморегулівної 

організації арбітражних керуючих можуть здійснювати вплив на рішення 

комісії, яка, в свою чергу, ухвалює важливі, публічно-владні управлінські 

рішення.  

Станом на травень 2018 р. в Україні зареєстровані такі саморегулівні 

організації арбітражних керуючих: Всеукраїнська громадська організація 

«Асоціація антикризового менеджменту», Всеукраїнська громадська 

організація «Національна саморегулівна організація арбітражний 

керуючих», Всеукраїнська громадська організація «Українська палата 

арбітражних керуючих», Громадська організація «Всеукраїнська асоціація 

фахівців з питань відновлення платоспроможності та банкрутства», 

Громадська організація «Системні рішення». На нашу думку, 

функціонування декількох саморегулівних організацій однієї професії не є 

сприятливим для професійного саморегулювання.  

Доцільно передбачити на законодавчому рівні, що тільки одна 

саморегулівна організація функціонує у сфері професії діяльності 

арбітражних керуючих. Як зазначає Н. Ю. Філатова, саморегулівні 
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організації, яким делегуються публічно-владні повноваження, 

функціонують за принципом «одна саморегулівна організація для одного 

виду підприємницької чи професійної діяльності» [3, с. 28].  

Ми підтримуємо цю позицію та вважаємо, що у випадку 

функціонування однієї організації саморегулівної професії у публічній 

сфері варто говорити про виконання нею публічно-владних управлінських 

функцій. Разом із тим не можна заборонити представникам відповідних 

професій об’єднуватись у різноманітні громадські об’єднання, які можуть 

самостійно вирішувати всі питання своєї внутрішньої діяльності на засадах 

самоврядування.  

Такі організації існують у багатьох професійних сферах, наприклад, 

«Спілка адвокатів України», «Асоціація адвокатів України» об’єднують 

адвокатів для сприяння розвитку та зміцненню інституту адвокатури в 

Україні, підвищення рівня правової допомоги, що надається адвокатами, 

зростання ролі та авторитету адвокатури в суспільстві та задоволення й 

захисту прав та законних інтересів своїх членів тощо. 

Організації саморегулівних професій існують також на ринку 

фінансових послуг. Згідно із п. 9. ч. 1 ст. 1 Закону України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 

саморегулівнаорганізація – це неприбуткове об’єднання фінансових 

установ, створене з метою захисту інтересів своїх членів та інших учасників 

ринків фінансових послуг та якому делегуються відповідними державними 

органами, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, 

повноваження щодо розроблення і впровадження правил поведінки на 

ринках фінансових послуг та/або сертифікації фахівців ринку фінансових 

послуг. Законами України з питань регулювання ринків фінансових послуг 

можуть бути передбачені додаткові повноваження, які можуть делегуватися 

саморегулівним організаціям [178].  

З даного визначення можна зробити висновок, що держава делегує 

таким організаціями публічно-владні управлінські функції та надає 
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повноваження щодо здійснення сертифікації фахівців ринку 

фінансовихпослуг. Що стосується наданих повноважень, томи можемо 

стверджувати, що така організація виконує функції суб’єкта владних 

повноважень (суб’єкта публічної адміністрації). 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, як 

незалежний регулятор, може делегувати саморегулівним організаціям 

професійних учасників фондового ринку повноваження з регулювання 

фондового ринку, які визначені законами України, в установленому нею 

порядку за заявами організацій саморегулівних професій. 

Також у правовій сфері функціонують і інші організації 

саморегулівних професій, члени яких не надають публічні послуги, але 

ОСП виконують делеговані повноваження. До таких організацій належать: 

ОСП у сфері землеустрою, у сфері архітектурної діяльності.  

Необхідно зазначити, що законодавство України не передбачає 

створення організацій саморегулівних професій для представників інших 

саморегулівних професій, таких як експерти, третейські судді, незалежні 

посередники, члени трудового арбітражу. З нашої точки зору, доцільно 

було б передбачити можливість створення та врегулювати функціонування 

саморегулівних об’єднань представників цих професій, що покращить 

реалізацію ними своїх функцій професійно та самостійно регулювати таку 

діяльність в межах їх повноважень. 

Для розуміння правової природи функціонування організацій 

саморегулівних професій, важливим є дослідження принципів діяльності 

ОСП.  

Організації саморегулівних професій – це суб’єкти адміністративного 

права, які беруть участь в адміністративних правовідносинах на основі 

таких принципів, як верховенство права, законність, досягнення 

поставлених цілей діяльності організації саморегулівної професії, 

дотримання етичних норм та стандартів професійної діяльності, відкритість 
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та гласність діяльності, відповідальність організацій саморегулівних 

професій за прийняті рішення. 

Принцип – основне вихідне положення будь-якої теорії чи вчення, 

вихідні засади пояснень чи керівництва до дії [8, с. 560].  

Ми погоджуємося з тим, що принципи – це основні, керівні ідеї, 

додержання яких забезпечує узгодженість дій усіх її учасників, орієнтує їх 

на досягнення певного результату. 

Необхідно зазначити, що внаслідок відсутності правового 

регулювання загальних для всіх організацій саморегулівних професій засад 

їх створення та діяльності відповідним рамковим чи базовим законом, 

насьогодні відсутнє і правове закріплення загальних для всіх ОСП 

принципів їх діяльності.  

Водночас аналіз зазначених вище законів, що встановлюють правові і 

інституційні засади окремих ОСП, а також наукової літератури, дає змогу 

сформулювати загальні основоположні принципи, яких зобов’язані 

дотримуватися всі організації саморегулівних професій, до яких, зокрема 

належать: 

– верховенство права; 

– законність; 

– досягнення поставлених цілей діяльності організації саморегулівної 

професії; 

– дотримання етичних норм та стандартів професійної діяльності; 

– відкритість та гласність діяльності ОСП; 

– відповідальність саморегулівних організацій за прийняті рішення. 

Принцип верховенства права в діяльності ОСП, у контексті Рішення 

Конституційного Суду України 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) від 2 листопада 

2004 року №15-рп/2004 означає те, що головним завданням функціонування 
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організацій саморегулівних професій є дотримання та забезпечення 

панування права в суспільстві [173].  

Організації саморегулівних професій у своїй діяльності повинні 

керуватися принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її 

права і свободи визнаються найвищою соціальною цінністю і визначають 

зміст та призначення діяльності такої організації.  

Верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу 

та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають 

бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, 

рівності.  

Одним із проявів верховенства права є те, що право не обмежується 

лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні 

регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані 

суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем 

суспільства. Всі ці елементи права об’єднуються якістю, що відповідає 

ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображення 

в Конституції України [173]. У судочинстві України принцип верховенства 

права застосовується з урахуванням судової практики Європейського суду з 

прав людини [12].  

Принцип законності останнім часом у законодавствіокремо не 

виокремлюється, а включається у принцип верховенства права як одна з 

його вимог. Разом із тим, зважаючи на традиційність його виділення і 

законодавств і в науковій літературі, вважаємо за доцільне його 

охарактеризувати окремо як обов’язок організацій саморегулівних професій 

здійснювати свою діяльність у межах чинного законодавства.  

У разі порушення норм законів України та правил інших нормативно-

правових актів, які регулюють діяльність ОСП, передбачено ефективний 

державний контроль. Також такі організації мають право контролювати та 

перевіряти членів організацій саморегулівних професій на предмет 

дотримання норм чинного законодавства. 
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Принципом досягнення поставлених цілей в контексті діяльності 

ОСП є реалізація функцій з метою покращення професійної діяльності 

певного виду, удосконалення норм законодавства. Даний принцип є 

логічним та розумним у сфері функціонування організацій саморегулівних 

професій, оскільки метою створення професійних організацій є самостійне 

здійснення нимиконтролю за діяльністю своїх членів, допуск до зайняття 

певним видом діяльності, розроблення правил та стандартів для своїх 

членів. 

Принцип дотримання етичних норм та стандартів професійної 

діяльності означає те, що в своїй діяльності організації саморегулівних 

професій зобов’язані дотримуватися етичних норм, стандартів, виконання 

положень кодексів професійної етики.  

Професійна етика визначає загальні засади щодо найкращих та 

найефективніших норм та стандартів поведінки представників визначених 

професій. Дотримання етичних норм та стандартів є важливим для 

функціонування організацій саморегулівних професій, з огляду на 

підтримання авторитету та довіри на професійному ринку. 

Принцип відкритості та гласності діяльності організацій 

саморегулівних професій визначає, що функціонування будь-якої такої 

організації має ґрунтуватися на відкритості інформації щодо її діяльності. 

Зокрема, рішення ОСП повинні знаходитися у вільному доступі; засідання 

організацій мають бути відкритими, крім випадків, встановлених 

законодавством. Із даного принципу випливає, що організації 

саморегулівних професій повинні здійснювати постійну та систематичну 

роботу з інформування громадськості про хід своєї діяльності та прийняті за 

її результатами рішення. Це корелюється з Принципами Європейського 

адміністративного простору (SIGMA-1999). 

Зокрема, принцип відкритості й прозорості розуміється як відкритість 

на противагу секретності; прозорість на противагу дискретності; 

винятковість конфіденційного та секретного характеру діяльності органів 
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публічної влади; набрання законної сили тільки після офіційного 

опублікування [180, c. 277]. 

Принцип відповідальності за прийняті рішення організації 

саморегулівної професій полягає в тому, що така організація повинна нести 

відповідальність за наслідки, які настали у зв’язку з прийняттям та 

виконанням рішень, які вона приймає на своїх засіданнях колегіально або 

одноособово.  

Відомо, що організації саморегулівних професій приймають рішення, 

які можуть як змінювати правовий статус особи, зокрема члена такої 

організації, так і впливати на функціонування саморегулівної організації.  

Ми вважаємо, що даний принцип має бути закріплений у тому числі й 

на законодавчому рівні. У разі, коли прийняте рішення погіршує становище 

члена організації або зачіпає інтереси всіх членів організації саморегулівної 

професії, або коли воно є неправовим, то така організація повинна нести 

відповідальність у формі відшкодування шкоди членам організації чи 

іншим особам або іншими передбаченими способами.  

На статус організацій саморегулівних професій як суб’єкта владних 

повноважень не впливає організаційно-правова форма зазначених 

організацій. Деякі саморегулівні організації функціонують як недержавні 

некомерційні професійні організації, деякі – як громадські організації.  

Створення ОСП у формі недержавної некомерційної або громадської 

організації не створює перешкод для здійснення ними публічно-владних 

управлінських функцій. У цьому контексті варто погодитися з позицією А. 

О. Галая стосовно того, що здійснення публічного управління 

громадськими організаціями полягає в такому: 1) громадські організації 

юридичного спрямування є суб’єктами адміністративного права та 

виражають інтереси інших суб’єктів (громадян та інших фізичних осіб); 2) 

вони долучаються до виконання державних функцій (передусім реалізація 

прав людини і правозахист, освіта, наукові дослідження); 3) вони беруть 

участь у публічному управлінні; 4) вони активно взаємодіють та 
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забезпечують контроль за діяльністю органів публічного управління, 

передусім органів виконавчої влади і місцевого самоврядування та, в свою 

чергу, перебувають під загальним контролем з боку держави [28]. 

Ідея об’єднання представників визначених професій та 

саморегулювання їх діяльності, здійснення публічно-владних управлінських 

функцій такими організаціями, участь у здійсненні атестації осіб, які 

претендують на зайняття професійною діяльністю у визначеній сфері, 

захисті прав, свобод та інтересів представників професій – неодмінні 

складові для розвитку інституту організацій саморегулівнихпрофесій.  

Необхідна правова база у даній сфері, обґрунтована наукова доктрина 

та професійне бажання представників професій до об’єднання та 

саморегулювання – важливі риси функціонування організацій 

саморегулівних професій.  

Співпраця державних та недержавних інституцій з метою забезпечення 

прав і свобод людини і громадянина шляхом утворення організацій 

саморегулівних професій є свідченням розвитку громадянського суспільства 

та утвердження демократичних принципів.  

Курс на європейську інтеграцію підтвердив необхідність та доцільність 

закріплення, як на законодавчому рівні, так і на доктринальному визнання 

організацій саморегулівних професій. 

 

1.2. Підстави участі організацій саморегулівних професій в 

адміністративному судочинстві 

 

Визначення підстав участі організацій саморегулівних професій в 

адміністративному судочинстві України є необхідною складовою цілісного 

дослідження участі таких організацій у розгляді й вирішенні публічно-

правових спорів. 

Варто виокремити наступні підстави участі організацій 

саморегулівних професій в адміністративному судочинстві, основними 
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серед яких є: нормативні підстави, що визначені в Кодексі 

адміністративного судочинства України та в спеціальних законах; фактичні 

обставини, які призводять до набуття права чи створюють обов’язок участі 

організацій саморегулівних професій в адміністративному судочинстві; а 

також обставини, що обумовлюють форму участі організацій 

саморегулівних професій в адміністративному судочинстві. 

Зокрема, до підстав участі організацій саморегулівних професій в 

адміністративному судочинстві належать документи, рішення, дії (або 

бездіяльність) та інші фактичні обставини, на основі яких виникає право 

або обов’язок організацій саморегулівних професій звернутися до 

адміністративного суду або вступити у вже розпочатий адміністративний 

процес за позовом інших суб’єктів з метою захисту власних професійних 

прав та інтересів, представництва інтересів інших осіб або для сприяння у 

встановленні істини у справі. 

У теорії права підставами виникнення правовідносин, зокрема 

процесуальних, є юридичні факти – конкретні життєві обставини, 

передбачені нормами права, які зумовлюють виникнення, зміну та 

припинення правових відносин. Ці факти стають юридичними не в силу 

якихось особливих внутрішніх властивостей, а внаслідок визнання їх 

такими державою, законом [52, с. 129].  

З огляду на зазначене, адміністративно-правові відносини у сфері 

адміністративного судочинства виникають на підставі певних фактичних 

обставин.  

У нашому випадку такими підставами участі організацій 

саморегулівних професій в порядку адміністративного судочинства слід 

визнати фактичні обставини, на основі яких, відповідно до КАС України, 

вони мають право або зобов’язання вступати в адміністративний процес, 

або звернутися до адміністративного суду для захисту прав, свобод та 

інтересів своїх, або інших осіб. 

Разом із тим правові відносини не можуть виникнути без 
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врегулювання певних відносин нормами права. З огляду на тему нашого 

дослідження щодо участі організацій саморегулівних професій у розгляді та 

вирішенні публічно-правових спорів в порядку адміністративного 

судочинства правовими підставами є правові норми, в яких передбачено 

здійснення публічно-владних управлінських функцій ОСП. 

На думку О. В. Кощій, підстави участі в судовому процесі 

класифікуються на фактичні та правові. Наявність сукупності цих підстав 

дає право стверджувати про можливість участі в судовому процесі будь-

якого суб’єкта – як владних, так і невладних повноважень. Фактичними 

підставами участі відповідача в адміністративному судочинстві слід 

визнати будь-які рішення, дії чи бездіяльність [53, с. 519].  

А. В. Руденко вважає, що окрім підстав участі в адміністративному 

судочинстві необхідно також зважати на наявність передумов, які він 

поділяє на об’єктивні та суб’єктивні.  

Наявність у кожній конкретній справі цих передумов належить 

перевірити судді при винесенні ним ухвали про подальший рух справи 

(прийняття позовної заяви та відкриття провадження у справі, залишення 

справи без руху тощо).  

Суб’єктивними передумовами при цьому є такі, що пов’язані із 

суб’єктивною процесуальною дієздатністю (чи позовна заява подана 

особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність).  

Об’єктивні передумови науковець поділяє на позитивні (чи підлягає 

позовна заява розгляду у порядку адміністративного судочинства і чи 

підсудна позовна заява даному адміністративному суду) та негативні (у 

спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих 

підстав є такі, що набрали законної сили: постанова суду чи ухвала суду про 

відмову у відкритті провадження в адміністративній справі, про закриття 

провадження у такій справі у зв’язку з відмовою позивача від 

адміністративного позову або примиренням сторін) [54, с. 144].  

Ми погоджуємося з думкою автора, що слід розрізняти підстави 
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виникнення права на звернення до адміністративного суду з позовом, а 

також підстави вступу у вже розпочатий за позовом інших суб’єктів 

адміністративний процес. 

У силу такого критерію, як участь в адміністративно-правових 

правовідносинах та виникнення публічно-правового спору, участь 

організацій саморегулівних професій щодо реалізації ними своїх владних 

управлінських функцій може проявлятися у процесуальному статусі 

позивачів, відповідачів та третіх осіб. Відповідно до того, які існують 

підстави участі організацій саморегулівних професій в адміністративному 

судочинстві, буде залежати і процесуальна форма участі ОСП в 

адміністративній справі. 

Організації саморегулівних професій можуть бути учасниками 

адміністративного процесу у випадку оскарження рішень, дій (або 

бездіяльності) та наявності певних фактичних обставин, на основі яких 

виникає право або обов’язок таких організацій звернутися до 

адміністративного суду будь-якого рівня або вступити у вже розпочатий за 

позовом інших суб’єктів адміністративний процес з метою захисту власних 

професійних прав та інтересів, представництва інтересів інших осіб або для 

сприяння у встановленні істини у справі.З огляду на категоризацію 

адміністративних справ, на які поширюється юрисдикція адміністративних 

судів [12], ОСП у більшості випадків можуть бути учасником справи у 

спорах фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень 

щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи 

індивідуальних актів), дій чи бездіяльності. При цьому як суб’єкт владних 

делегованих повноважень вони можуть бути відповідачем у таких справах, 

а в інших випадках – і як позивач чи третя особа на його боці.  

Крім того, можна припустити, що вони можуть брати участь і у 

спорах між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої 

компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень; 

спорах, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, 
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скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів; за 

зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, коли право 

звернення до суду для вирішення публічно-правового спору надано такому 

суб’єкту законом; спорах фізичних чи юридичних осіб із розпорядником 

публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у 

частині доступу до публічної інформації; спорах щодо вилучення або 

примусового відчуження майна для суспільних потреб чи з мотивів 

суспільної необхідності; спорах щодо 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; спорах щодо формування складу 

державних органів, органів місцевого самоврядування, обрання, 

призначення, звільнення їх посадових осіб тощо. 

Разом із тим вважаємо, що одним із основних видів адміністративних 

судових справ, відповідачем у яких виступає ОСП, є справи щодо актів, дій 

чи бездіяльності ОСП, вчинених чи прийнятих на виконання делегованих 

владних управлінських функцій.  

Результат аналізу видів актів ОСП, які можуть бути оскаржені в 

порядку адміністративного судочинства, дає змогупорушити питання щодо 

участі ОСП як відповідача у справах щодо оскарження нормативно-правових 

актів; іншими словами – чи можуть бути ОСП відповідачами в таких справах.  

Відповідь на питання напряму буде залежати від аналізу повноважень 

ОСП і з’ясування, чи належить до них власне видання нормативно-правових 

актів, що є одним із владних управлінських повноважень, які можуть бути 

делеговані ОСП відповідними профільними законами. 

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 4 КАС України публічно-правовим спором є 

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 [12]. 
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Згідно з п. 18 цієї ж частини ст. 4 КАС України нормативно-правовим 

актом є акт управління (рішення) суб’єкта владних повноважень, який 

встановлює, змінює, припиняє (скасовує) загальні правила регулювання 

однотипних відносин і який розрахований на довгострокове та неодноразове 

застосування [12]. 

Стаття 5 КАС України встановлює право на звернення до суду та 

способи судового захисту. Одним із таких прав є право кожної особи в 

порядку, встановленому КАС України, звернутися до адміністративного 

суду, якщо така особа вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта 

владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і 

просити про їх захист шляхом, в тому числі, визнання протиправним та 

нечинним нормативно-правового акта чи окремих його положень. 

Отже, з огляду на зазначене необхідно передусім проаналізувати 

правову природу актів, які видають ОСП з метою врегулювання певних 

суспільних відносин, встановлення правил діяльності таких організацій та 

здійснення їх представниками своєї професійної діяльності.  

Так, ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

серед підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності 

(дисциплінарні проступки) передбачає, в тому числі: 1) порушення вимог 

несумісності; 2) порушення присяги адвоката України; 3) порушення правил 

адвокатської етики; 4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, 

що призвели до її розголошення; 5) невиконання або неналежне виконання 

своїх професійних обов’язків; 6) невиконання рішень органів адвокатського 

самоврядування; 7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених 

законом.  

За зазначені порушення до адвоката можуть бути застосовані такі 

заходи відповідальності, як попередження, зупинення права на заняття 

адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року, а також 

позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю для адвокатів 

України з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, чи 
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виключення з Єдиного реєстру адвокатів України адвокатів іноземних 

держав.  

Відповідно до п. 3 частини сьомої ст. 54 Закону правила адвокатської 

етики затверджуються з’їздом адвокатів України. Крім того, з’їзд адвокатів 

України може прийняти рішення і про сплату щорічних внесків адвокатів на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, а також визначити 

напрями їх використання та відповідальність за несплату внесків, яка також 

може бути підставою для застосування дисциплінарної відповідальності до 

адвоката.  

Рада адвокатів України відповідно до положень ст. 55 Закону також 

виконує окремі повноваження щодо регулювання діяльності як адвокатів 

України, так і окремих органів адвокатського самоврядування, серед яких, в 

тому числі, затвердження положень про кваліфікаційно-дисциплінарну 

комісію адвокатури та про комісію з оцінювання якості, повноти й 

своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги, а також 

встановлення розміру та порядку сплати щорічних внесків адвокатів на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування [14]. 

Очевидно, що юридична сила зазначених норм поширюється на самі 

ОСП, їх органи та членів організацій саморегулівних професій. На перший 

погляд, зазначені правила не належать до норм права, тобто таких, які 

встановлюють загальнообов’язкові правила поведінки та є обов’язковими до 

виконання, а у разі невиконання передбачають застосування санкцій.  

Разом із тим вони мають ознаки, які вирізняють їх від інших норм 

громадських чи інших неурядових організацій, покликаних регулювати їх 

внутрішньо-організаційну діяльність чи встановлюють правила поведінки 

членів таких організації, які вони добровільно беруть зобов’язання 

виконувати при вступі в таку організацію. Адже представники 

саморегулівних професій не вступають в такі організації добровільно, вони 

автоматично стають їх членами, одночасно із набуттям статусу представника 

саморегулівної професії, наприклад, з моменту складення присяги адвоката 
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України (ч. 6 ст. 45 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність»).  

За порушення таких правил застосовується юридична відповідальність, 

в тому числі пов’язана із наданням доступу до професії (права на здійснення 

певного виду діяльності) у вигляді позбавлення чи зупинення права на 

зайняття певною професійною діяльністю. Ці правила стосуються реалізації 

ОСП своїх владних управлінських функцій, делегованих державою. 

Повноваження на видання актів, що містять такі норми, встановлено 

законами України. 

Іншими словами, з одного боку, акти ОСП являють собою прояв 

самоврядності, є актами, що регулюють внутрішні правила ОСП, стосуються 

членів ОСП. А отже, їх оскарження не може бути предметом 

адміністративного судочинства.  

Проте, з другого боку, у окремих випадках, коли ці акти встановлюють 

вимоги і правила щодо реалізації ОСП своїх владних, управлінських, 

делегованих державою повноважень, а саме – стосуються допуску до 

саморегулівної професії, здійснення, контролю, а також відповідальності за 

порушення вимог щодо здійснення представником самоврядної професіїсвоєї 

діяльності, такі акти є інструментом публічного адміністрування – 

нормативно-правовим актом, а отже, на окремі норми таких актів, які 

стосуються зазначених правовідносин, має розповсюджуватись 

адміністративно-судовий порядок оскарження. 

З огляду на доведений вище нормативно-правовий характер актів ОСП, 

які регулюють відповідні правовідносини щодо допуску, контролю, 

здійснення та відповідальності представників самоврядних професій за 

порушення зазначених правил, вважаємо, що оскарження зазначених 

положень нормативних актів ОСП є предметом адміністративного 

судочинства.  

Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 264 Кодексу адміністративного 

судочинства України її правила поширюються на розгляд адміністративних 
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справ щодо законності та відповідності правовим актам вищої юридичної 

сили нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих 

державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів 

владних повноважень [12].  

Враховуючи, що в окремих правовідносинах ОСП виступають в ролі 

суб’єкта владних повноважень, вважаємо, що спори щодо оскарження 

нормативно-правових актів ОСП, спрямованих на реалізацію їх владних, 

делегованих повноважень, мають розглядатися в порядку адміністративного 

судочинства, а відтак, на такі спори будуть розповсюджуватись правила, 

встановлені ст. 264 КАС України. 

Серед цих правил, зокрема, обов’язок суб’єкта владних повноважень 

у разі відкриття провадження в адміністративній справі щодо оскарження 

його нормативно-правового акта опублікувати за рішенням суду 

оголошення про це у виданні, в якому цей акт був або мав бути офіційно 

оприлюднений.  

Разом із тим законодавство України не передбачає офіційного 

оприлюднення актів ОСП та не визначає видання, в якому такий акт має бути 

оприлюднений. А отже, у випадку звернення до суду з метою оскарження 

нормативно-правового актаОСП реалізація норм ст. 264 КАС України 

вбачається неможливою, що, в свою чергу, не тільки ускладнить, а й 

унеможливить у майбутньому належний розгляд таких справ. 

Вирішити зазначену проблему можна двома шляхами. Перший із них 

передбачає визначення у профільних законах обов’язковості офіційного 

оприлюднення нормативно-правових актів ОСП у відповідних джерелах. 

Інший полягає у внесенні змін до норм Кодексу адміністративного 

судочинства України. Пропозиції щодо вирішення даних аспектів ми 

висвітлимо у Розділі III дослідження. 

Т. А. Остапенко, досліджуючи правову природу представників 

саморегулівних професій як учасників адміністративного судочинства, 
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зазначає, що саме надання публічних послуг ними є однією з передумов 

розгляду та вирішення спорів за їх участю в адміністративних судах.  

Саме критерій публічності покладено в основу розмежування спорів, 

які належать до компетенції адміністративного суду, постановою Пленуму 

Вищого адміністративного суду України «Про окремі питання юрисдикції 

адміністративних судів». У цій постанові зазначено, що для розгляду спору 

адміністративним судом необхідно встановити його публічно-правовий 

зміст (характер) [9, с. 102].  

Ми погоджуємося з даною позицією та вважаємо, що організації 

саморегулівних професій, як професійні об’єднання представників 

професій, які надають публічні послуги, здійснюють публічні функції у 

своїй діяльності, а отже, розглядати та вирішувати спори за їх участі 

необхідно в порядку адміністративного судочинства. 

У контексті аналізу підстав участі ОСП в адміністративному 

судочинстві важливо дослідити адміністративно-правові відносини, які 

виникають, змінюються та припиняються за участю організацій 

саморегулівних професій. Поняття адміністративно-правових відносин, їх 

змісту формувалося протягом багатьох років.  

Часто адміністративні правовідносини ототожнюють з публічно-

правовими, оскільки в основі таких правовідносин завжди присутнє 

задоволення публічного інтересу та участь суб’єкта владних повноважень. 

Адміністративні правовідносини не можна ототожнювати з публічно-

правовими відносинами.  

Ми вважаємо, що адміністративно-правові відносини є видом 

публічно-правових відносин. В. М. Бевзенко, розглядаючи публічно-

правові відносини, зазначає, що це сукупність відносин, які виникають, 

поширюються чи можуть поширюватися на суспільство як у цілому, так і на 

його велику частину, тому мають загальнозначущий характер [31, с. 65]. 

А. І. Єлістратов акцентував увагу на наявності правового обов’язку у 

публічно-правових відносинах [29, с. 38]. Ідея, яку закладено у здійснення 
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публічно-правових відносин, поширюється і на адміністративно-правові 

відносини. Ми погоджуємося з позицією А. І. Єлістратова та вважаємо, що 

від реалізації адміністративно-правових відносин кожен учасник повинен 

отримати користь.  

Необхідно констатувати, що з розвитком адміністративно-правової 

доктрини змінювався і підхід до визначення адміністративно-правових 

відносин. Для розуміння здійснення адміністративно-правових відносин 

слід визначити роль публічного управління. 

Публічне управління – це зовнішньо орієнтована діяльність 

уповноважених суб’єктів, пов’язана з реалізацією політичних рішень та 

впровадженням у життя положень Конституції та законів України. Така 

діяльність може здійснюватися як у примусовому, так і позапримусовому 

(публічно-сервісному) порядку, а її правовою основою є норми 

адміністративного права. Р. С. Мельник відносить суб’єктів делегованих 

владних повноважень до суб’єктів здійснення публічного управління  

[30, с.12]. Це пояснюється тим, що суб’єкти делегованих повноважень 

здійснюють свою діяльність на основі норм адміністративного права та 

функціонують з метою задоволення публічного інтересу.  

Організації саморегулівних професій, виконуючи владно-управлінські 

функції таздійснюючи публічне управлінні в державі, входять до системи 

суб’єктів публічної адміністрації. Адміністративно-правові відносини – це 

урегульовані нормами адміністративного права суспільні відносини, які 

виникають у сфері функціонування публічної адміністрації [16, с. 86]. 

Позиція Р. С. Мельника щодо адміністративно-правових відносин 

полягає у тому, що такі відносини регулюються нормами адміністративного 

права; пов’язані з реалізацією (захистом) переважно суб’єктивних 

публічних прав учасників таких відносин; мають у своєму підґрунті 

переважно публічні інтереси; можуть виникати між будь-якими суб’єктами 

адміністративного права, наділеними правами та обов’язками, закріпленими 

у нормах адміністративного права; супроводжують процес реалізації 
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публічних завдань, тобто тих завдань, які належать до виключної 

компетенції суб’єктів публічної адміністрації [16, с. 86].  

Ми погоджуємося з наведеними ознаками адміністративно-правових 

відносин та вважаємо, що організації саморегулівних професій як учасники 

таких відносин наділені перерахованими вище характеристиками. В. Б. 

Авер’янов визначав адміністративно-правові відносини як врегульовані 

нормами адміністративного права суспільні відносини, в яких їх сторони 

(суб’єкти) взаємозв’язані й взаємодіють шляхом здійснення суб’єктивних 

прав і обов’язків, встановлених і гарантованих відповідними адміністративно-

правовими нормами [35, с. 178]. 

В. М. Битяк зазначає, що адміністративно-правові відносини –це 

суспільні відносини в сфері державного управління, учасники яких 

виступають носіями прав і обов’язків, урегульованих нормами 

адміністративного права [33, с. 55]. Вважаємо, що в даному випадку 

поняття «державне управління» вживати недоцільно з точки зору реалізації 

концепції людиноцентризму.  

Державне управління – це цілеспрямований, організуючий і 

регулюючий вплив держави через систему її органів та посадових осіб на 

суспільні процеси, свідомість, поведінку і свідомість людей, що 

здійснюється в межах суб’єктивного фактору (суспільства) як управляючий 

вплив одних людей, організованих у владні структури, та інших, головним 

чином зайнятих у сфері відтворення матеріальних, соціальних та духовних 

цінностей і продуктів [181, ст. 38].  

Категорія «державне управління» є дещо вужчим поняттям порівняно 

із поняттям «публічна адміністрація», оскільки передбачає впровадження 

діяльності тільки органами державної влади та не охоплює надання 

адміністративних послуг, в той час як функціонування публічної 

адміністрації передбачає надання адміністративних послуг та здійснення 

діяльності не тільки органами державної влади, а й іншими органами, яким 

делеговані публічно-владні управлінські функції.  
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Відносини у сфері публічного адміністрування мають владний 

характер, а отже, вирізняються нерівністю учасників за своєю правовою 

природою. А відносини у сфері публічної адміністрації включають у себе 

сервісні відносини – відносини щодо надання адміністративних послуг, які 

в свою чергу характеризуються взаємними правами та обов’язками, а також 

у яких право вимоги може належати і не владному суб’єкту. І як вже 

зазначалось, до складу таких відносин включаються і відносини за участю 

не тільки і інших суб’єктів, ніж органи виконавчої влади. До прикладу, 

такими суб’єктами можуть бути і організації саморегулівних професій, які 

реалізовують свою діяльність у публічній сфері та здійснюють публічно-

владні управлінські функції.  

Таким чином, адміністративно-правові відносини за участю 

організацій саморегулівних професій – це суспільні відносини, врегульовані 

нормами адміністративного права, в яких організація саморегулівної 

професії бере участь з метою задоволення власних публічних інтересів та 

інтересів заінтересованих осіб. 

В адміністративно-правовій науці відомо декілька класифікацій 

адміністративно-правових відносин. Так, Р. С. Мельник, С. О. Мосьондз 

залежно від юридичної основи розрізняють адміністративно-правові 

відносини: 

– що регулюються законами та прирівняними до них юридичними 

актами. Наприклад, Закон України «Про центральні органи виконавчої 

влади» визначає організацію, повноваження та порядок діяльності 

центральних органів виконавчої влади України. 

–що регулюються підзаконними нормативними актами органів 

публічної влади. Насамперед йдеться про укази Президента України, 

постанови Кабінету Міністрів України, накази центральних органів 

виконавчої влади. Підзаконні юридичні акти, що містять норми 

адміністративного права, можуть видаватися місцевими державними 

адміністраціями та органами місцевого самоврядування. З метою 
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оптимізації системи центральних органів виконавчої влади нормативним 

актом виступає постанова Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію 

центральних органів виконавчої влади»; 

– що регулюються нормами адміністративного права, розміщеними у 

неформалізованих джерелах. До прикладу: норми моралі, звичаї, традиції та 

правова доктрина. 

За спрямованістю адміністративно-правові відносини можуть бути 

зовнішньо- або внутрішньоорієнтовані. Зовнішньоорієнтовані 

адміністративно-правові відносини у системі «суб’єкт публічної адміністрації 

– громадянин». Внутрішньоорієнтовані – відносини у системі «керівник 

органу виконавчої влади – державний службовець» [184, ст. 122].  

За розподілом прав і обов’язків – двосторонні та багатосторонні. У 

двосторонніх відносинах беруть участь два суб’єкти. У багатосторонніх 

відносинах беруть участь три і більше суб’єктів.  

За характером взаємодії між суб’єктами відносин: втручальні, 

забезпечувальні, сприяльні, субординаційні, реординаційні. За часовими 

характеристиками виділяють короткострокові та довгострокові [16, с. 88].  

Короткострокові виникають на підставі конкретної та разової 

причини, якою вони й обмежуються. Довгострокові розвиваються протягом 

тривалого часу та мають своїм предметом різноманітні правові відносини, 

що виникають між їх учасниками [184, ст. 122]. 

Більшість науковців поділяють адміністративно-правові відносини за 

характером юридичних зв’язків між їх сторонами на вертикальні та 

горизонтальні.  

Вертикальні правовідносини найбільшою мірою виражають владну 

складову адміністративно-правового регулювання і характер зв’язків у 

сфері управління. Такі відносини часто називають владовідносинами.  

Як вдало зазначає В. К. Колпаков, головний зміст «вертикальності» 

полягає в юридичному праві одного із суб’єктів відносин диктувати свої 

волевиявлення іншим і обов’язку інших суб’єктів підкорятися та 
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виконувати такі волевиявлення [184,ст.104].  

І. П. Голосніченко вважає, що вертикальні адміністративно-правові 

відносини складаються між відповідними сторонами у випадках, коли у 

однієї з них є встановлені адміністративно-правовою нормою повноваження 

одностороннього юридично-владного характеру щодо іншої сторони.  

Горизонтальні адміністративно-правові відносини мають місце в тих 

випадках, коли сторони фактично і юридично рівні. Тут відсутні 

організаційна підпорядкованість, юридично-владні повноваження тільки 

однієї зі сторін. Такі відносини проявляються у формі взаємодії, 

міжсуб’єктної кооперації, узгодження спільних зусиль органів держави 

однакового рівня [34, с. 29].  

Разом із тим повної рівності між суб’єктами адміністративно-

правових відносин управлінського характеру не може бути. У будь-якому 

випадку один із суб’єктів або уповноважений вирішити справу по суті, або 

має роль координатора (як, наприклад, під час розробки і видання спільного 

НПА декількома міністерствами, одне із них є головним розробником і 

координує діяльність інших).  

Навіть у відносинах щодо надання адміністративних послуг суб’єкт 

публічної адміністрації має право задовольнити заяву про надання послуги 

чи в межах чинного законодавства відмовити в її задоволенні, виконуючи 

свої владні функції. При цьому право вимоги належить не суб’єкту владних 

повноважень, а заявнику, якщо він подав заяву відповідно до встановлених 

вимог.  

На думку В. Б. Авер’янова, адміністративні правовідносини можна 

розмежувати залежно від функцій, що виконуються в цих правовідносинах, 

на регулятивні та правоохоронні. До регулятивних правовідносин належать 

ті, що пов’язані з реалізацією позитивної функції адміністративного права. 

До правоохоронних правовідносин належать ті, що пов’язані з реалізацією 

правоохоронної функції адміністративного права [35, с. 64].  

Регулятивні правовідносини полягають в упорядкуванні та 
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керівництві нижчими органами та посадовими особами. Правоохоронна 

функція виражається у захисті встановленого законодавством суспільного 

порядку. Вона реалізується за допомогою засобів державного примусу та 

шляхом встановлення заборон адміністративно-правового характеру [9]. 

Беззаперечним фактом є те, що адміністративно-правові відносини 

поділяються на матеріальні й процесуальні. Матеріальні відносини свідчать 

про реалізацію матеріальних норм в адміністративній сфері та їх 

застосування в адміністративній сфері.  

Процесуальні адміністративно-правові відносини свідчать про 

реалізації процесуальних прав і обов’язків. У випадку реалізації підстав 

участі ОСП в порядку адміністративного судочинства між організацією 

саморегулівної професії та іншою стороною виникають адміністративні 

процесуальні відносини.  

В. М. Бевзенко, досліджуючи предмет правового регулювання, 

пов’язаний із участю суб’єктів владних повноважень в адміністративному 

судочинстві, виділив такі групи адміністративних процесуальних 

правовідносин, які безпосередньо впливають на процесуальну форму сторін 

в адміністративному процесі: 

– пов’язані із порушенням суб’єктами владних повноважень 

адміністративної справи або їх вступом у процес; 

– пов’язані із здійсненням суб’єктами владних повноважень 

спеціальної адміністративної процесуальної правосуб’єктності, тобто 

правосуб’єктності сторін, третіх осіб, процесуальних представників, органів, 

яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, 

інших учасників адміністративного процесу;  

– пов’язані із здійсненням допоміжних процесуальних заходів, таких, 

наприклад, як забезпечення доказів, забезпечення адміністративного позову, 

залучення у процес третіх осіб, перекладачів, свідків тощо [61, с. 12]. 

Організації саморегулівних професій можуть брати участь у якості свідків та 
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здійснювати інші допоміжні процесуальні заходи в адміністративному 

процесі. 

В. К. Колпаков поділяє адміністративно-правові відносини залежно від 

їх об’єкта на такі види: 1) відносини публічного управління; 2) відносини 

адміністративних послуг; 3) відносини відповідальності публічної 

адміністрації за неправомірні дії або бездіяльність; 4) відносини 

відповідальності за порушення встановлених порядку і правил [36, с. 103].  

Визначена класифікація є однією з найбільш вдалих, адже виокремлює 

найпоширеніші види правовідносин в адміністративній сфері. У подальшому 

можемо презюмувати, що у разі виникнення нових суспільних відносин в 

адміністративній сфері можуть виникнути і нові класифікації 

адміністративно-правових відносин. 

Організації саморегулівних професій беруть участь у матеріальних та 

процесуальних адміністративно-правових відносинах, у короткострокових та 

довгострокових адміністративно-правових відносинах, у регулятивних та 

правоохоронних відносинах, у вертикальних та горизонтальних 

адміністративно-правових відносинах.  

Варто також акцентувати увагу, що мета адміністративних 

правовідносин полягає у забезпеченні пріоритету прав та свобод людини і 

громадянина й гарантуванні публічно-сервісної функції діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації, утвердження людиноцентристської теорії 

адміністративного праворозуміння.  

З огляду на їх сутність можна стверджувати, що організації 

саморегулівних професій у своїй діяльності реалізують мету 

адміністративних правовідносин. Як свідчить практика функціонування 

організацій саморегулівних професій, дані організації забезпечують 

реалізацію прав і свобод громадян, задовольняють потреби заявників у 

якісних публічно-сервісних послугах. Однозначно, це є позитивним та 

актуальним як для громадян, так і для розвитку правової системи в цілому.  

Пропонуємо виділити такі види адміністративно-правових відносин за 
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участю організацій саморегулівних професій.  

Передусім це зовнішні адміністративно-правові відносини – 

правовідносини, у яких організації саморегулівних професій перебувають з 

іншими суб’єктами права у відносинах щодо виконання своїх обов’язків, 

передбачених адміністративним законодавством. До них, зокрема, можна 

віднести такі відносини: 

– адміністративно-правові відносини, які виникають у зв’язку із 

приписами Закону України «Про звернення громадян»; 

– адміністративно-правові відносини, які виникають у зв’язку із 

приписами Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

На цей час проблемним питанням є розмежування правовідносин 

щодо звернень громадян та доступу до публічної інформації. Адже 

зазначені закони дещо по-різному регулюють схожі або навіть тотожні 

правовідносини.Кваліфікуючою ознакою у розмежуванні цих 

правовідносин, на нашу думку, необхідно вважати статус ОСП у цих 

відносинах, їх роль. Тобто, чи вважатимуться організації саморегулівних 

професій розпорядниками публічної інформації.  

Правильність відмежування зазначених правовідносин напряму 

впливатиме на роль та участь організацій саморегулівних професій у 

адміністративному судочинстві. Адже спори щодо доступу до публічної 

інформації віднесені до особливої категорії адміністративних справ, щодо 

яких КАС України передбачені певні особливості їх розгляду.  

При цьому необхідно проаналізувати,що таке публічна інформація та 

які існують законодавчі обмеження щодо її поширення й обігу. Стаття 6 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначає, що існує 

три види інформації з обмеженим доступом: конфіденційна, таємна, 

службова.  

Конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено 

фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та 

яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням 
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відповідно до передбачених ними умов.  

Таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується, 

розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. 

Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, 

банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу 

передбачену законом таємницю.  

Службова інформація – інформація,що міститься в документах 

суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову 

кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з 

розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, 

наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень 

і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень [185]. 

Очевидно, що організації саморегулівних професій можуть володіти 

службовою, конфіденційною та таємною інформацією. При цьому ОСП, як 

розпорядники публічної інформації, є відповідачами у справах щодо 

доступу публічної інформації, що розглядаються за правилами 

адміністративного судочинства [12].  

Чимало труднощів виникає у сфері правозастосування у зв’язку із 

поширенням інформації залежно від її виду та форм. Зокрема, в Законі 

України «Про доступ до публічної інформації» однозначно не передбачено 

обов’язку розпорядника публічної інформації надавати інформацію у 

письмовій або у електронній формі [185].  

Об’єктивно існують труднощі із визначенням та розмежуванням 

різних видів публічної інформації, які містяться в одному документі. Так, 

один і той самий документ може містити як загальнодоступну публічну 

інформацію (наприклад, кошти, що надходять з державного чи місцевого 

бюджету на потреби розпорядника публічної інформації), так і інформацію 

з обмеженим доступом. Отже, перед ОСП стоїть завдання не лише 

правильно визначити вид публічної інформації, а й форму її надання. 

Визнання цих та інших адміністративних правовідносин зовнішнього 
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характеру має принципове значення, оскільки дає змогу зробити висновок 

про наявність чи відсутність юрисдикції адміністративних судів (ст. 19 КАС 

України), обґрунтованість та доцільність судового контролю за діяльністю 

ОСП, які перебувають у таких правовідносинах.  

Отже, встановивши природу та вид правовідносин ОСП, ми можемо 

зробити правильні висновки щодо наявності чи відсутності юрисдикції 

адміністративних судів, обґрунтованості й законності адміністративного 

судочинства у тих чи інших справах. Як бачимо, правовідносини є 

критерієм, «мірилом» юрисдикції адміністративних судів.  

Залежно від природи спірних правовідносини можемо робити 

висновок про обґрунтованість залучення ОСП до адміністративної справи 

як сторони або третьої особи.  

Інші адміністративно-правові відносини за участі ОСП, порушення 

прав учасників яких можуть бути предметом розгляду в порядку 

адміністративного судочинства, мають внутрішній характер. Тобто, це 

відносини, іншим учасником яких є представник саморегулівної професії – 

член ОСП. До них в тому числі можна віднести такі види правовідносин, які 

виникають у зв’язку із: 

– здійсненням контролю за дотриманням законодавства та стандартів 

представниками саморегулівних професій; 

– застосуванням дисциплінарних та інших стягнень організаціями 

саморегулівних професій за порушення правил здійснення відповідних 

видів професійної діяльності членами таких професій; 

– організацією навчання, підвищенням кваліфікації членів ОСП– 

оскарження рішення про доступ або недопущення до зайняття професійним 

видом діяльності.  

Щодо першого виду правовідносин, то зараз проведення таких 

регулярних перевірок діяльності приватних нотаріусів, арбітражних 

керуючих, приватних виконавців віднесеного до повноважень 

територіальних відділів юстиції.  



75 

 

Такий вид правовідносин породжує чималу кількість спорів, оскільки 

суб’єкти владних повноважень – управління юстиції чи навіть самі ОСП, 

наприклад, в сфері адвокатури – за результатами перевірок застосовують 

заходи примусу по відношенню до представників ОСП, зокрема, зупинення 

певного виду професійної діяльності та позбавлення права зайняття певним 

видом професійної діяльності.  

Разом із тим ми вбачаємо, що надання повноважень щодо проведення 

цих перевірок самим ОСП значно розвантажить органи виконавчої влади, 

звільнить більше часу на аналіз та розробку державної політики у 

відповідній сфері, що є їх основною метою. При цьому необхідно 

зазначити, що навіть у випадках, коли застосування стягнень належить до 

компетенції органів виконавчої влади, юстиції зокрема, до повноважень 

ОСП також входить застосування стягнень до членів таких професій.  

Отже, з метою уникнення дублювання владних функцій вважаємо за 

доцільне притягнення до дисциплінарної відповідальності представників 

саморегулівних професій передати до повноважень організацій 

саморегулівних професій, залишивши за органами влади контроль за 

додержанням чинного законодавства в цій сфері від порушень з боку ОСП. 

Крім того, маючи засоби впливу та відповідаючи в цілому за 

додержання представниками саморегулівних професій стандартів та 

чинного законодавства, більшістьОСП не мають у своїх повноваженнях 

відповідних можливостей щодо виявлення та встановлення порушень.  

Вважаємо, що уповноваження ОСП на проведення планових та 

позапланових перевірок своїх членів щодо додержання чинного 

законодавства та встановлених стандартів сприятиме підвищенню їх 

забезпечення. 

Об’єктивна оцінка спірних правовідносин за участю ОСП дає змогу 

прогнозувати розгляд та вирішення в порядку адміністративного 

судочинства публічно-правових спорів за їх участі. 

Спори між учасниками внутрішніх адміністративно-правових 
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відносини за участі організацій саморегулівних професій також можуть 

розглядатись в порядку адміністративного судочинства. 

Важливо зазначити, що спори щодо доступу до професії, 

представникиякої надають публічні послуги, мають ознаки зовнішніх та 

внутрішніх правовідносин.  

Ми пропонуємо віднести до критерію розмежувань наступний факт: у 

разі оскарження рішення щодо доступу до професії спочатку особа 

оскаржує рішення до внутрішньо органу організації саморегулівної 

професії, ав разі незадоволення скарги така особа має право звернутися до 

адміністративного суду за захистом свого порушеного права. 

Подібно до правовідносин зовнішнього характеру, правильне 

визначення видової чи галузевої належності внутрішніх правовідносин 

допоможе зробити однозначні висновки про належність правовідносин до 

юрисдикції адміністративних судів, можливість відкриття провадження в 

адміністративній справі в адміністративних судах першої, апеляційної та 

касаційної інстанцій.  

Залежно від виду зовнішніх і внутрішніх правовідносин за участю 

ОСП можна говорити про перспективність апеляційного та касаційного 

оскарження рішень, дій, бездіяльності ОСП в адміністративних судах 

апеляційної та касаційної інстанцій.  

Так, зокрема, касаційний адміністративний суд може дійти висновку, 

що правовідносини за участю ОСП належать до малозначних справ (п. 20 

ч.1 ст. 4, ч. 6 ст. 12 КАС України). Визнавши адміністративну справу за 

участю ОСП малозначною, адміністративний суд касаційної інстанції може 

дійти висновку про відкриття касаційного провадження у малозначній 

справі за участю організації саморегулівної професії ( п. 2 ч. 5 ст. 328 КАС 

України, п. 1, ч. 1 ст. 333 КАС України, п. 10 ч. 6. ст. 12 КАС України). Як 

наслідок, постає питання про право такої організації на оскарження справи 

в суді апеляційної та касаційної інстанцій. Очевидно, що суд позбавляє 

ОСП реалізувати дане право, але на цьому прикладі спрацьовує 



77 

 

«процесуальний фільтр», який допомагає запобігати надмірному 

навантаженню на касаційний адміністративний суд.  

Внутрішні правовідносини умовно можна поділити на підвиди, 

зокрема, внутрішні правовідносини за участю організацій саморегулівних 

професій щодо контролю, притягнення представників ОСП до 

дисциплінарної відповідальності у разі порушення ними норм та приписів 

нормативно-правових актів та правовідносини щодо організації навчання, 

підвищення кваліфікації представників ОСП. 

З огляду на вищезазначену класифікацію правовідносин 

проаналізуємо правовий статус та повноваження деяких видів організацій 

саморегулівних професій як учасників адміністративних правовідносин, що 

обумовлює їх потенційну участь в адміністративному судочинстві. 

Стаття 68 Закону України «Про землеустрій» зазначає, що 

саморегулівні організації у сфері землеустрою є юридичними особами, які 

діють на засадах самоврядування і діяльність яких не має на меті отримання 

прибутку [39]. 

Представниками такої організації є фізичні особи, визнані 

сертифікованими інженерами-землевпорядниками у порядку, 

встановленому Законом України «Про землеустрій», отримали свій статус 

відповідно до вимог закону та здійснюють повноваження з громадського 

регулювання землеустрою. 

Закон України «Про землеустрій» визначає кількісний склад 

саморегулівної організації, який повиненналічуватинеменше250 

сертифікованих інженерів-землевпорядників [39]. 

Саморегулівні організації у сфері землеустрою можуть виконувати 

внутрішню сертифікацію своїх членів з метою здійснення контролю за 

якістю проведених ними робіт із землеустрою для забезпечення прав та 

інтересів людини і громадянина у відносинах із державою. Спостерігаємо 

приклад внутрішніх правовідносин щодо визначення спеціального 

правового статусу за фізичними особами. 
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Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська спілка 

сертифікованих інженерів-землевпорядників» – саморегулівна організація, 

що діє на засадах самоврядування та об’єднує інженерно-технічних 

працівників, вчених землевпорядного профілю, викладачів і студентів 

землевпорядних факультетів і відділень учбових закладів та осіб, що 

працюють у сфері земельних відносин на добровільних засадах.  

Основною метою створення всеукраїнської спілки сертифікованих 

інженерів-землевпорядників стало об’єднання зусиль членів громадської 

організації для сприяння вирішенню актуальних науково-технічних проблем, 

прогнозуванню розвитку науки і техніки в галузі землеустрою, використанню 

і охороні земель, державного земельного кадастру, моніторингу земельних 

ресурсів, підвищенню технічного рівня і якості землевпорядних робіт. Це 

свідчить про реалізацію зовнішніх адміністративно-правових відносин.  

Згідно із наказом Держгеокадастру від 03 лютого 2017 р. № 55 «Про 

затвердження Положення про діяльність кваліфікаційної комісії та її складу» 

члени спілки входять до складу кваліфікаційної комісії при Держгеокадастрі 

як представники єдиної в Україні саморегулівної організації у сфері 

землеустрою [40].  

Ми вважаємо, що при реалізації зазначених повноважень саморегулівна 

організація у сфері землеустрою може бути учасником адміністративно-

правових відносин. Про це свідчить ряд факторів, найбільш знаковими серед 

яких, з нашої точки зору, є об’єкт таких правовідносин, яким може бути, 

наприклад, визначення професійної компетентності особи щодо здійснення 

діяльності у сфері землеустрою; зміст, яким може виступати прийняття 

рішення про підтвердження професійної компетентності особи, яка виявила 

бажання проваджувати свою діяльність у сфері землеустрою.  

Такі організації можуть здійснювати захист інтелектуальної власності, 

професійних і соціальних прав членів такої організації, брати участь у 

розробленні нормативно-правових актів з проведення землеустрою, 

здійснювати контроль за виконанням положень нормативно-технічних 

http://land.gov.ua/info/nakaz-derzhheokadastru-vid-03-02-2017-55-pro-zatverdzhennia-polozhennia-pro-diialnist-kvalifikatsiinoi-komisii-ta-ii-skladu/
http://land.gov.ua/info/nakaz-derzhheokadastru-vid-03-02-2017-55-pro-zatverdzhennia-polozhennia-pro-diialnist-kvalifikatsiinoi-komisii-ta-ii-skladu/
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документів, державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, 

забезпеченням належної якості документації із землеустрою, яка складається 

сертифікованими інженерами-землевпорядниками – її членами; сприяти 

підготовці кадрів спеціалістів землевпорядного профілю, сертифікації 

інженерів-землевпорядників, юристів по земельному праву; підвищувати 

професійний рівень членів саморегулівної організації шляхом внутрішньої 

сертифікації за процедурою, встановленою саморегулівною організацією; 

сприяти розвитку інформаційних технологій у сфері землеустрою, широкому 

інформуванню суспільства про особливості організації раціонального 

використання та охорони земель, формування сталого землекористування. 

Таким чином, можна стверджувати, що саморегулівна організація, яка 

об’єднує сертифіковананих інженерів-землевпорядників, на виконання 

делегованих владою повноважень здійснює функції публічного 

адміністрування, бере участь в адміністративних правовідносинах з метою 

захисту прав і свобод людини і громадянина. 

Важливо зазначити, що адвокати та організація саморегулівної професії 

адвокатів також беруть учать в адміністративних правовідносинах. Держава 

делегувала владні повноваження щодо організації та контролю за 

адвокатською діяльністю, допуску до професії, складання іспитів та 

стимулювання адвокатів з метою надання якісної правової допомоги. Крім 

того, згідно із Законом України «Про безоплатну правову допомогу» 

вторинна правова допомога надається адвокатами, які включені до Реєстру 

адвокатів, що надають безоплатну вторинну правову допомогу [41]. 

Отже, зазначена саморегулівна адвокатська організація здійснює 

публічно-владні управлінські функції щодо забезпечення якості надання 

безоплатної правової допомоги, а тому бере участь і в цих адміністративно-

правових відносинах. 

Ще одним учасником адміністративно-правових відносин є професійні 

організації архітекторів. Наказ № 137 від 13 травня 2014р. Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
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України «Про затвердження Порядку реєстрації саморегулівних організацій у 

сфері архітектурної діяльності» визначає вимоги до створення, членства в 

таких організаціях, деякі аспекти правового статусу, процедуру реєстрації 

саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності; порядок 

внесення відомостей про них до державного реєстру саморегулівних 

організацій; перелік документів, які подаються для реєстрації; підстави 

відмови тощо [42].  

Цей нормативно-правовий акт визначає права і обов’язки таких 

організацій як учасників адміністративно-правових відносин, якому держава 

надає адміністративні послуги в сфері реєстрації. Їх статус у цих 

правовідносинах обумовлює їх участь в адміністративному судочинстві в 

якості позивача – особи, яка оскаржує рішення, дії чи бездіяльність суб’єкта 

владних повноважень чи третьої особи. У будь-якому випадку вони в цих 

правовідносинах не мають статусу суб’єкта владних повноважень, не будуть 

представляти державу і в адміністративному судочинстві. 

Разом із тим в процесі своєї діяльності дані організації виступають 

учасниками адміністративних правовідносин – суб’єктами владних 

повноважень, виконуючи делеговані владні повноваження у сфері 

архітектурної діяльності. 

Згідно із Законом України «Про архітектурну діяльність» 

саморегулівні організації – це неприбуткові добровільні об’єднання 

фізичних та юридичних осіб за відповідним напрямом підприємницької чи 

професійної діяльності, які в установленому порядку набули відповідного 

статусу. Законом також визначено, що саморегулівні організації у сфері 

архітектурної діяльності можуть на підставі делегованих повноважень 

проводити професійну атестацію виконавців робіт (послуг), пов’язаних із 

створенням об’єктів архітектури, та залучатися до ліцензування 

господарської діяльності членів саморегулівної організації [43]. 

Очевидно, що термін «саморегулівна організація» в цьому випадку 

вимагає уточнення, адже повноваження в даному випадку делегуються саме 
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організаціям саморегулівних професій. Однак, зважаючи на законодавче 

застосування цього терміна, ми також будемо його застосовувати саме для 

організацій в сфері архітектурної діяльності. При цьому ми залишаємось на 

позиції, що й ці організації по суті є організаціями саморегулівних 

професій, а термінологію в даному випадку необхідно уніфікувати і 

привести у відповідність з міжнародними стандартами. 

Важливо зазначити, що таким чином відбувається формування 

системи професійної атестації виконавців робіт у будівництві, а також 

професійних об’єднань, утворених сертифікованими фахівцями у сфері 

архітектури і будівництва, що дало змогу фаховим об’єднанням долучитися 

до регулювання свого професійного середовища.  

Це приклад адміністративно-правових відносин, які, з одного боку, 

мають внутрішній для такої організації характер, а, з другого – є 

адміністративно-правовими, оскільки регулюються нормами 

адміністративного права та складаються в сфері публічного 

адміністрування.  

А самі саморегулівні організації в цих відносинах представляють державу, 

оскільки виконують делеговані владні повноваження. Це додатково 

свідчить про те, що запровадження інституту саморегулювання як 

альтернативного державному механізму регулювання допуску на 

будівельний ринок виконавців окремих видів робіт є втіленням принципу 

дерегуляції та надання таким організаціям владних управлінських функцій. 

Механізм делегування владних повноважень у сфері архітектурної 

діяльності саморегулівним організаціям затверджений наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства від 13 жовтня 2014 р. № 282 «Про затвердження 

Порядку делегування повноважень саморегулівним організаціям у сфері 

архітектурної діяльності».  

На додаток до регламентації процедури делегування Міністерством 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
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господарства України визначених законом повноважень саморегулівним 

організаціям у сфері архітектурної діяльності, цим наказом також 

врегульовано і порядок здійснення контролю за реалізацією делегованих 

повноважень. Наказом передбачається заявний порядок такого делегування.  

Згідно з п. 2.1 наказу питання щодо делегування відповідних функцій 

вирішується позитивно, якщо така організація внесена до державного 

реєстру саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності за 

напрямом діяльності, за яким така організація має намір отримати 

делеговане повноваження; прийняла та погодила із Міністерством 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства Українипорядок реалізації делегованого повноваження; має 

достатні фінансові, а також матеріально-технічні, інформаційні та кадрові 

ресурси та власне або орендоване за договором на строк не менше одного 

року приміщення.  

Таким чином, на етапі набуття делегованих повноважень така 

саморегулівна організація вступає в адміністративно-правові відносини із 

суб’єктом владних повноважень як суб’єкт приватного права. Однак після 

набуття таких делегованих повноважень вона сама стає суб’єктом владних 

повноважень, і в цій ролі бере участь в адміністративно-правових 

відносинах та водночас здійснює свою діяльність у ролі суб’єктів владних 

повноважень, може ухвалювати управлінські рішення щодо своїх членів.  

При цьому, однак, така саморегулівна організація, яка набула 

делеговані повноваження, залишається підконтрольною 

Міністерствурегіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства. Так, зокрема, вона зобов’язана подавати до 

цього міністерства копії змін до установчих документів, зміни до 

внутрішніх документів саморегулівної організації; надавати міністерству 

інформацію про зміни в складі виконавчих і контролюючих органів; 

протягом п’яти робочих днів інформувати про зміну свого 

місцезнаходження, поштових реквізитів, номерів телефонів; на письмовий 
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запит міністерства надавати інформацію про свою діяльність у зв’язку зі 

здійсненням делегованого повноваження, протоколи та відповідні 

документи щодо прийнятих органами управління саморегулівної організації 

рішень; надавати міністерству інформацію про дати проведення та порядок 

денний чергових та позачергових конференцій (загальних зборів, з’їздів) 

саморегулівної організації, засідань її органів управління, а також будь-яких 

інших заходів, які мають відношення до здійснення саморегулівною 

організацією делегованого міністерством повноваження; забезпечувати 

оперативне та повне висвітлення прийнятих саморегулівною організацією 

рішень у частині здійснення делегованого повноваження; надавати до 

міністерства у триденний строк інформацію щодо прийняття її вищим 

органом рішення про припинення саморегулівної організації.Міністерство 

може припинити делегування наданих повноважень [44].  

Отже, навіть після отримання делегованого повноваження в 

правовідносинах зі своїми членами саморегулівна організація залишається 

підконтрольною міністерству і в адміністративних правовідносинах із ним 

виконує роль підконтрольного, підвладного суб’єкта. Таким 

чином,саморегулівна організація може у адміністративних спорах із 

міністерством виступати в якості позивача, у випадку оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності міністерства щодо виконання саморегулівною 

організацією своїх делегованих повноважень. 

Із цього можна зробити висновок, що саморегулівні організації навіть 

при виконанні делегованих повноважень не завжди є носієм влади, і з 

огляду на це у спорах із органом влади можуть виступати в якості позивача 

в адміністративному судочинстві.  

До прикладу, згідно із наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства від 16 червня 2015 р. 

№138 «Про делегування повноважень Мінрегіону щодо проведення 

професійної атестації експертів саморегулівній організації у сфері 

архітектурної діяльності – Всеукраїнській громадській організації 
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«Асоціація експертів будівельної галузі» вирішено делегувати строком на 1 

(один) рік зазначеній саморегулівній організації у сфері архітектурної 

діяльності – повноваження Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства щодо професійної 

атестації експертів [179]. Відповідно до названого наказу можна зробити 

висновок, що члени цієї саморегулівної професії виконують делеговані 

владні повноваження щодо професійної атестації експертів. 

Таким чином, адміністративне право України встановлює передумови 

залучення неурядових організацій до прийняття управлінських рішень, до 

здійснення громадського контролю за діяльністю суб’єктів владних 

повноважень.  

Норми, які регулюють правовідносини щодо здійснення такої 

діяльності, підкреслюють розуміння важливості урахування різних, 

незаангажованих думок у прийнятті управлінських рішень. Так само, як і 

довіра та можливість саморегулівним організаціям самостійно приймати 

рішення щодо контролю, регулювання професійної діяльності, можливість 

здійснювати сертифікацію осіб, які претендують на зайняття професійною 

діяльністю, здійснювати захист таких осіб у відносинах з органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими особами.  

Тому ми акцентуємо увагу на тому, що, як свідчить практика, такі 

організації беруть участь в адміністративно-правових відносинах та, у 

випадках, передбачених чинним законодавством, виконують функції 

суб’єктів владних повноважень (суб’єктів публічної адміністрації), що є 

передумовою їх участі в адміністративному судочинстві. 

Як зазначає Т. А. Остапенко, представники самоврядних професій 

можуть вступати в адміністративні правовідносини (матеріальні або 

процесуальні) з органами державної влади та місцевого самоврядування. Ці 

правовідносини можуть бути пов’язані як з вирішенням питань 

внутрішньої організації представників самоврядних професій (наприклад, 

прийняття нормативно-правових актів, що стосуються діяльності 
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самоврядних професій, визначення повноважень саморегульованих 

організацій тощо), так і з вирішенням зовнішніх щодо конкретної професії 

питань (наприклад, застосування до представників самоврядних професій 

адміністративних санкцій, їх залучення до виконання своїх публічно-

правових функцій тощо) [9, с. 46–47].  

Ми погоджуємося з позицією автора та вважаємо, що організації 

саморегулівних професій також беруть участь у відносинах з органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування та вступають з ними 

в адміністративні правовідносини (матеріальні та процесуальні).  

У процесі реалізації адміністративних правовідносин за участю 

організацій саморегулівних професій останні наділяються відповідними 

правами і обов’язками, до яких можна віднести: виконання законних 

наказів та вказівок органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, що стосуються організації саморегулівних організацій; 

надання публічних послуг громадянам; звернення в адміністративний суд 

за захистом прав, свобод та інтересів людини і громадянина від порушень з 

боку органів державної влади або органів місцевого самоврядування [ 42, с. 

92]. 

Ми розглядаємо ОСП як утворення, які самостійно приймають 

рішення для врегулювання своєї внутрішньої діяльності.Такі організації 

можуть приймати рішення про допуск до зайняття професійною 

діяльністю, притягувати до відповідальності за порушення правил 

професійної діяльності та норм чинного законодавства, розробляти проекти 

нормативно-правових актів у сфері професійної діяльності, тобто 

виконувати публічно-владні управлінські функції, що в подальшому може 

обумовити розгляд спору між учасниками таких правовідносин в порядку 

адміністративного судочинства. 

Як неодноразово зазначалося, здійснення публічно-владних 

управлінських функцій є однією з підстав участі організацій саморегулівних 

професій у розгляді та вирішенні публічно-правових спорів в порядку 
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адміністративного судочинства.  

Важливо зазначити, що Кодекс адміністративного судочинства 

України не передбачає законодавчого визначення категорії «публічно-

владні управлінські функції», проте аналіз законодавчого визначення 

«суб’єкта владних повноважень» дає змогу виділити, принаймні, одну із 

ознак цих повноважень, яка полягає в тому, що саме суб’єкти владних 

повноважень здійснюють публічно-владні управлінські функції.  

Законодавець також передбачив, що у разі, коли хоча б одна сторона 

здійснює публічно-владні управлінські функції, в тому числі на виконання 

делегованих повноважень чи надання адміністративних послуг, і коли між 

сторонами виник спір у зв’язку із виконанням або невиконанням такою 

стороною зазначених функцій, то такий спір варто віднести до публічно-

правового. 

Отже, для визначення підстав участі ОСП в адміністративному 

судочинстві необхідно, на нашу думку, сформулювати і визначення 

публічно-владних управлінських функцій в контексті діяльності та 

повноважень організацій саморегулівних професій. 

І. Коліушко та Р. Куйбіда владні управлінські функції розуміють як 

будь-які владні функції у межах діяльності держави чи місцевого 

самоврядування, що безпосередньо не належать до законодавчих 

повноважень чи повноважень здійснювати правосуддя [55, с. 5].  

Очевидно, що такий підхід до визначення «від зворотного» або 

шляхом виключення значно спрощує сам процес формулювання 

визначення. З ним важко сперечатись, адже враховуючи, що державна влада 

поділяється на законодавчу, виконавчу та судову, а такі поняття, як 

«державне управління», «виконавча влада» та «публічна адміністрація» 

тісно пов’язані між собою, можна припустити, що усі функції, які не 

належать до законодавчих та здійснення правосуддя, можна віднести до 

владних управлінських. Однак тут виникає проблема щодо функцій у сфері 

надання адміністративних послуг, адже вони не стосуються поняття 
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«управління». Крім того, здійснення своїх повноважень органами місцевого 

самоврядування, наприклад, радами, далеко не завжди можна віднести до 

управління. 

У Коментарі до Кодексу адміністративного судочинства України 

зазначено, що під владними управлінськими функціями, що здійснюються на 

основі законодавства, зокрема на виконання делегованих повноважень, слід 

розуміти будь-які владні повноваження у рамках діяльності держави чи 

місцевого самоврядування, що не належать до законодавчих повноважень чи 

повноважень здійснювати правосуддя. Однак автори Коментаря, враховуючи 

певні недоліки такого визначення, додатково виділяють, зокрема, такі групи 

владних управлінських функцій: 

1) вироблення (формулювання) політики; 

2) правове регулювання; 

3) надання адміністративних послуг; 

4) нагляд і контроль [56, с. 6]. 

Таку конкретизацію, навіть, враховуючи спірність віднесення надання 

послуг до складу управлінських функцій, необхідно визнатипозитивним 

кроком. Достатньо широкий спектр функцій можна охарактеризувати як 

владні управлінські.Згідно із п. 3 постанови пленуму Вищого 

адміністративного суду України «Про окремі питання юрисдикції 

адміністративних судів» від 20 травня 2013 р. № 8, діяльність усіх суб’єктів 

владних повноважень щодо виконання покладених на них Конституцією чи 

законами України завдань необхідно вважати владною управлінською 

функцією. Владною управлінською функцією може вважатися не лише 

прийняття рішення органом влади, а і його дії та бездіяльність [57]. 

Варто зазначити, що термін «публічно» в контексті діяльності 

організацій саморегулівних професій означає, що такі функціїспрямовані на 

задоволення публічного інтересу, тобто інтересу громадян та держави 

України; «владні» – означає, що у такого суб’єкта наявні владні 

повноваження, тобто держава наділила, уповноважила такого суб’єкта 



88 

 

застосовувати владу, впливати на розвиток правовідносин; «управлінські 

функції» – це основні напрями діяльності такого суб’єкта, які спрямовані на 

здійснення управлінням іншим суб’єктом задля його правомірної, 

справедливої, законної діяльності [58, с. 57].  

Управління, в свою чергу, повинно базуватися на законі та здійснюватися 

на основі чіткого визначення прав і обов’язків громадян щодо держави та її 

органів.  

Влада є таким взаємозв’язком, в процесі якого люди через різні 

обставини –матеріальні, соціальні, інтелектуальні, інформаційні та інші –

добровільно (свідомо) або вимушено визнають верховенство волі інших, а 

також цільових, нормативних приписів і відповідно до їх вимог вчиняють ті 

чи інші дії [34, с. 57].  

Н. Б. Писаренко зазначає, що здійснення владних управлінських 

функцій виявляється в організуючому впливі на поведінку осіб, що 

спрямований на створення умов для виконання законів, а відтак – на 

створення умов для повноцінної реалізації громадянами їх прав і свобод.  

Владні управлінські функції не охоплюють функції законотворення, 

правосуддя, врегулювання міжнародних відносин. Також науковець 

підкреслює, що делеговані повноваження (прав та одночасно обов’язків) 

певний суб’єкт набуває у зв’язку із передачею йому певних повноважень за 

рішенням уповноваженого представника влади або на підставі норми 

закону [58, с. 312].  

Наголошуємо, що метою здійснення публічно-владних управлінських 

функцій є виконання важливих завдань та функцій, яким притаманний 

владний, управлінський характер. 

З огляду на проведене дослідження зовнішніх та внутрішніх 

адміністративно-правових відносин за участю ОСП, що можуть стати 

предметом справи в адміністративному судовому порядку, варто зупинитись 

на суб’єктному аспекті питання.  
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Національна асоціація адвокатів України виконує владні управлінські 

функції, щодо вирішення питання про допуск до професійної діяльності, 

припинення чи зупинення такого дозволу, вирішення питань про 

притягнення до дисциплінарної відповідальності, що є публічно-владними 

управлінськими функціями, оскільки адвокати за своєю природою 

здійснюють професійну правничу допомогу, яку згідно з Конституцією 

України гарантує держава [13], і у випадках, передбачених законом, надає 

безплатну правову допомогу, яка фінансується з державного бюджету [41]. 

Згідно із Законом України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність», організація саморегулівної професії у сфері 

аудиторської діяльності – Аудиторська палата України реалізовує такі 

публічно-владно-управлінські функції: 

1) здійснює реєстрацію аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності; 

2) здійснює контроль якості аудиторських послуг суб’єктів 

аудиторської діяльності, крім тих, які здійснюють обов’язковий аудит 

фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес; 

3) регулює взаємовідносини між членами Аудиторської палати України 

у процесі провадження аудиторської діяльності; 

4) здійснює дисциплінарні провадження щодо суб’єктів аудиторської 

діяльності, крім тих, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес; 

5) здійснює контроль за безперервним навчанням аудиторів, крім тих, 

які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес; 

6) бере участь у проведенні експертизи законопроектів і нормативно-

правових актів з питань аудиторської діяльності; 

7) узагальнює інформацію про практику застосування міжнародних 

стандартів аудиту та надає рекомендації на запит суб’єктів аудиторської 

діяльності щодо спірних та складних питань; 
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8) представляє аудиторів України у відносинах з органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими 

особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми 

власності, громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями; 

9) забезпечує захист професійних прав аудиторів; 

10) забезпечує доступ та відкритість інформації стосовно аудиторів 

України. 

Аудиторська палата України має право оскаржувати за правилами 

адміністративного судочинства від свого імені рішення (нормативні акти, 

акти індивідуальної дії, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень), 

які порушують права чи законні інтереси членів Аудиторської палати 

України [10]. 

Аудиторська палата України як саморегулівна організація є «іншим 

суб’єктом, який здійснює публічно-владні управлінські функції на підставі 

законодавства» згідно з визначенням «суб’єктів владних повноважень», яке 

зазначене в Кодексі адміністративного судочинства України 12.  

На підтвердження позиції про те, що Аудиторська палата України 

здійснює публічно-владні управлінські функції, варто зазначити, що АПУ 

може здійснювати дисциплінарні провадження щодо суб’єктів аудиторської 

діяльності. За результатами розгляду дисциплінарної справи Рада 

Аудиторської палати України приймає рішення про притягнення аудитора 

або суб’єкта аудиторської діяльності до професійної відповідальності за 

вчинення професійного проступку і застосування до нього стягнення та/або 

про подання інформації правоохоронним органам, або про закриття 

дисциплінарної справи. 

Важливо зазначити, що повноваження стосовно здійснення 

дисциплінарного провадження щодо суб’єктів аудиторської діяльності є 

проявом здійснення публічно-владних управлінських функцій організацією 

саморегулівної професії у сфері аудиторської діяльності. 
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 Від рішень АПУ залежить подальша доля суб’єкта надання 

аудиторський послуг. Це і є проявом здійснення влади, управління АПУ 

щодо іншого суб’єкта. Важливо також зазначити, що суб’єкти аудиторської 

діяльності можуть надавати аудиторські послуги лише після включення до 

Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а ведення Реєстру та 

реєстрацію аудиторів і суб’єктів аудиторської діяльності здійснює 

Аудиторська палата України.  

Отже, з аналізу даного положення закону варто зробити висновок, що 

від того, чи АПУ внесе відомості до Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності буде залежати, чи зможуть надавати суб’єкти 

аудиторської діяльності свої професійні послуги, тобто йдеться про дії чи 

бездіяльність суб’єктів, наділених владними повноваженнями, що можуть 

бути оскаржені в судовому порядку.  

Контроль якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської 

діяльності, які надають послуги із обов’язкового аудиту фінансової звітності 

(крім суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити 

обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес), проводиться Аудиторською палатою України.  

У разі виявлення порушень у системі контролю якості суб’єктів 

аудиторської діяльності Аудиторська палата України надає відповідному 

суб’єкту аудиторської діяльності обов’язкові до виконання рекомендації 

щодо їх виправлення та встановлює строк їх виправлення, але не більше 12 

місяців з дати завершення перевірки [10]. 

Висновок про те, що зазначені повноваження включаються до складу 

публічно-владних управлінських, підтверджуються і матеріалами судової 

практики.  

Так,наприклад, в порядку адміністративного судочинства було 

розглянуто позов одного з аудиторів до Аудиторської палати України щодо 

визнання протиправним та скасування рішення Аудиторської палати України 

«Про застосування стягнення». Окружний адміністративний суд міста Києва 



92 

 

прийняв справу до розгляду і визнав протиправним та скасував рішення 

Аудиторської палати України «Про застосування стягнення» [60]. 

Варто розглянути ознаки публічно-владних управлінських функцій, які 

здійснюють організації саморегулівних професій для того, щоб в практичній 

сфері розрізняти зазначені функції та розгляд спорів, які виникають з 

приводу здійснення таких функцій в порядку адміністративного 

судочинства.Так, публічно-владні управлінські функції організацій 

саморегулівних професій мають призводити до таких наслідків чи 

стосуватись: 

1) виникнення, зміни чи припинення спеціального правового 

статусу особи – представника саморегулівної професії (отримання свідоцтва 

про право на здійснення адвокатською діяльністю, зупинення чи припинення 

такого права, притягнення до відповідальності особи, яка надає публічні 

послуги і т.д.);  

2)  застосування санкцій до осіб, які вчинили порушення норм 

чинного законодавства чи правил професійної етики; 

3) прийняття, затвердження правил, стандартів професійної етики, 

які є обов’язковими для представників саморегулівних професій; 

4) здійснення контролю за діяльністю представників професій, які 

надають публічні послуги; 

5) контролю дотримання професійних норм, правил та стандартів 

представниками організацій саморегулівних професій; 

6) отримання інформації від представників ОСП, яка пов’язана з 

виконанням їх професійної діяльності; 

7) внесення пропозиції органам державної влади щодо формування 

та реалізації державної політики у сфері професійної діяльності організацій 

саморегулівних професій; 

8) участі у професійній підготовці представників організації 

саморегулівних професії та у підвищенні їх професійного рівня. 



93 

 

Наявність перерахованих вище ознак у діяльності організацій 

саморегулівних професій свідчить про здійснення ними публічно-владних 

управлінських функцій.  

На підставі вищевикладеного ми вважаємо, що здійснення публічно-

владних управлінських функцій є підставою участі організацій 

саморегулівних професій в порядку адміністративного судочинства як 

відповідача у спорах зі своїми членами та третіми особами щодо реалізації 

ними своїх владних делегованих повноважень. 

Важливо зазначити, що обсяг публічно-владних повноважень ОСП у 

порівнянні з іншими суб’єктами владних повноважень (органами влади, 

місцевого самоврядування, їх посадовими особами) є вужчим. ОСП ведуть 

облік членів організацій саморегулівних професій, здійснюють контроль за 

організаціями та діяльністю членів ОСП, проводить контроль та перевірку 

осіб на предмет їх відповідності.  

Важливо зазначити, що зовнішній облік реалізується у тому випадку, 

коли ОСП, їх члени здійснюють державну реєстрацію на підставі законності 

певних об’єктів, тобто здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме 

майно.  

Окремі члени ОСП, такі як приватні виконавці, залучені до реалізації 

публічно-владних управлінських повноважень. Так, приватні виконавці 

згідно із Законом України «Про виконавче провадження» 2016 р., у 

примусовому порядку можуть використовувати судові рішення, інші 

виконавчі документи. Як бачимо, держава на етапі розвитку суспільно-

державних відносин, законодавства, допускає членів ОСП, а саме приватних 

виконавців, до виконання своїх публічних повноважень.  

 

Висновки до розділу 1 
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У розділі досліджено адміністративно-правовий статус організацій 

саморегулівних професій як передумову участі в адміністративному 

судочинстві.  

Визначено, що організація саморегулівної професій – це об’єднання 

представників певних професій, яке для задоволення публічного інтересу на 

підставі делегованих згідно із законодавством повноважень виконує 

публічно-владні управлінські функції щодо встановлення професійних 

стандартів, норм і правил, допуску до зайняття професією на підставі 

кваліфікаційного оцінювання, контролю за дотриманням професійних 

стандартів, норм і правил, притягнення до відповідальності представників 

професій у разі порушення ними професійних стандартів, норм і 

правил, а також захищає права членів визначених професій, які надають 

публічні послуги.  

У розділі дослідження пропонується виділити наступні періоди 

становлення та розвитку організацій саморегулівних професій:  

I період (поч. XII ст. – поч. XIX ст.) – утворення перших організацій 

саморегулівних професій. Активне функціонування саморегулівних 

організацій в США на фондовому ринку та у сфері юриспруденції); 

II період (середина XIX ст. – поч. XX ст.) – становлення інституту 

саморегулювання, закріплення в законодавчих актах поняття 

«саморегулівна організація». Активний розвиток функціонування 

саморегулівних організацій в європейських країнах (Фінляндія, Російська 

Федерація, Німеччина, Республіка Польща); 

III період (XX ст. – по т. ч.) – функціонування організацій 

саморегулівних професій та наділення їх публічно-владними 

управлінськими функціями або делегованими повноваженнями. 

Виокремлено принципи, на основі яких організації саморегулівних 

професій здійснюють свою діяльність. Охарактеризовані такі принципи, як: 

принцип верховенства права, принцип законності, принцип досягнення 

цілей в діяльності організацій саморегулівних професій, принцип 
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відповідальності за прийняті рішення, принцип відкритості та гласності 

діяльності ОСП, дотримання етичних норм та стандартів професійної 

діяльності.  

Встановлено, що цілями діяльності організацій саморегулівних 

професій є забезпечення прав і свобод людини і громадянина, 

імплементація норм європейського законодавства у сфері професійного 

саморегулювання, демократизм у прийнятті рішень організаціями 

саморегулівних професій, самостійне регулювання професійної діяльності 

таких організацій. 

Самостійне здійснення такими організаціями сертифікації, надання 

дозволів, притягнення до відповідальності у разі порушення норм та 

стандартів професійної діяльності, акредитація закладів освіти, які 

здійснюють підготовку майбутніх представників професійного 

саморегулювання – це ті повноваження, які свідчать про владний та 

управлінський характер діяльності ОСП. 

З’ясовано, що підставами участі організацій саморегулівних професій в 

адміністративному судочинстві є сукупність положень, визначених в законах 

України, що регламентують професійну діяльність організацій 

саморегулівних професій, документи, рішення, дії (або бездіяльність) та інші 

фактичні обставини, на основі яких виникає право або обов’язок організацій 

саморегулівних професій звернутися до адміністративного суду будь-якого 

рівня або вступити у вже розпочатий адміністративний процес за позовом 

інших суб’єктів з метою захисту власних професійних прав та інтересів, 

представництва інтересів інших осіб або для сприяння у встановленні істини 

у справі. Здійснення публічно-владних управлінських функцій є підставою 

участі ОСП в адміністративному судочинстві.  

Охарактеризовано, що ОСП беруть участь в адміністративно-правових 

відносинах, що є підставою участі таких організацій в адміністративному 

судочинстві України.  
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Виокремлено види адміністративно-правових відносин та зазначено, 

що участь у здійсненні внутрішніх та зовнішніх адміністративно-правових 

відносин ОСП дає змогу зробити висновок про наявність чи відсутність 

юрисдикції адміністративних судів, обґрунтованість та доцільність судового 

контролю за діяльністю ОСП, що перебувають у правовідносинах. 

Встановивши природу та вид правовідносин ОСП, можна зробити висновки 

щодо наявності чи відсутності юрисдикції адміністративних судів, 

обґрунтованість і законність адміністративного судочинства у тих чи інших 

правовідносинах. 

Здійснено видову характеристику організацій саморегулівних 

професій в Україні та встановлено, що до організацій, які функціонують у 

публічній сфері та представники яких надають публічні послуги, варто 

віднести: Національну асоціацію адвокатів України, Аудиторську палату 

України, Нотаріальну палату Україну, Асоціацію приватних виконавців, 

організацію саморегулівної професії арбітражних керуючих, організацію 

саморегулівної професії оцінювачів. Окрім цього, наголошено, що 

функціонують й інші організаціїсаморегулівних професій, проте їх 

представники не надають публічні послуги і їх організація не наділена 

публічно-владними управлінськими функціями.  

Встановлено, що ще однією з підстав участі в адміністративному 

судочинстві ОСП є здійснення цими організаціями публічно-владних 

управлінських функцій.  

Публічно-владні управлінські функції організацій саморегулівних 

професій – це напрями владно-організуючого впливу на суспільні відносини і 

процеси, спрямовані на задоволення публічного інтересу щодо певної сфери 

професійної діяльності.  

До видів публічно-владних управлінських функцій ОСП варто 

віднести: 

1) вирішення питань про допуск до професійної діяльності; 2) припинення 

чи зупинення дозволу на зайняття професійним видом діяльності; 3) 
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вирішення питань про притягнення до дисциплінарної відповідальності 

представників професій, які надають публічні послуги або виконують 

делеговані повноваження. 

Обґрунтовано, що після отримання делегованого повноваження в 

правовідносинах зі своїми членами саморегулівна організація залишається 

підконтрольною державі в особі органу влади, який це повноваження 

делегував, і в адміністративних правовідносинах із ним виконує роль 

підконтрольного, підвладного суб’єкта.  

Таким чином саморегулівна організація може у адміністративних 

спорах із таким владним суб’єктом виступати в якості позивача, у випадку 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності владного суб’єкта щодо виконання 

саморегулівною організацією своїх делегованих повноважень.  

Отже, обґрунтовано дуалістичну роль саморегулівних організацій при 

виконанні делегованих повноважень – і як носія влади, і як підвладного 

суб’єкта. З огляду на це у спорах із органом влади ОСП можуть виступати в 

якості позивача в адміністративному судочинстві навіть під час виконання 

своїх владних делегованих повноважень. 
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РОЗДІЛ II. ОРГАНІЗАЦІЇ САМОРЕГУЛІВНИХ ПРОФЕСІЙ ЯК 

УЧАСНИКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА 

 

2.1. Організації саморегулівних професій як позивачі в 

адміністративному судочинстві 

Дослідивши у першому розділі дисертаційного дослідження 

матеріально-правові аспекти регулювання діяльності організацій 

саморегулівних професій як підставу їх участі в адміністративному 

судочинстві, вважаємо за доцільне проаналізувати процесуальний статус 

таких організацій та їх роль у вирішенні публічно-правових спорів у 

порядку адміністративного судочинства.  

Процесуальний статус учасника адміністративного процесу 

передбачає наявність адміністративної правосуб’єктності, яка складається з 

адміністративної правоздатності, дієздатності та деліктоздатності. 

Процесуальна правосуб’єктність необхідна для участі суб’єктів в 

адміністративному судочинстві. 

У науці адміністративного процесуального права адміністративна 

процесуальна правоздатність ОСП визначається як здатність ОСП мати 

певний обсяг прав та обов’язків, необхідний для того, щоб стати суб’єктом 

адміністративних процесуальних правовідносин.  

Адміністративна процесуальна дієздатність ОСП – це здатність ОСП 

реалізовувати свої адміністративні процесуальні права та обов’язки, 

зокрема, й доручати ведення справи представникові [62, с. 68].  

Адміністративно-процесуальна деліктоздатність ОСП – це здатність 

ОСПнести заходи процесуального примусу у визначених Кодексом 

адміністративного судочинства випадках.  

Т. А. Остапенко вважає, що адміністративна процесуальна 

правосуб’єктність фактично визначає адміністративний процесуальний 

статус суб’єкта у відповідному виді правовідносин. Крім того, 

адміністративна процесуальна правосуб’єктність є складовою цього статусу 
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[9, с. 79]. Ми погоджуємося з позиціями науковців та вважаємо, що 

адміністративна процесуальна правосуб’єктність – це здатність особи мати 

та реалізовувати свої процесуальні права та обов’язки.  

О.В. Міцкевич зазначав, що специфіка адміністративної 

правосуб’єктності розглядається винятково як сукупність елементів 

правоздатності та дієздатності, які виникають одночасно; правосуб’єктність 

індивідів містить також права і обов’язки, а юридичних осіб – компетенцію 

[66] . 

Погоджуємось з позицією О. Зубрицької щодо того, що однією із 

найважливіших ознак правосуб’єктності як правового феномена є 

неможливість самостійного її існування в правовому полі. Зв’язок 

правосуб’єктності із суб’єктом адміністративних правовідносин надає йому 

ознак учасника таких правовідносин. Також з-поміж умов, за яких суб’єкт 

адміністративного права може стати суб’єктом адміністративно-правових 

відносин, О. Зубрицька виділяє: наявність адміністративно-правових норм, 

що передбачають права та обов’язки суб’єкта; наявність підстав для 

виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових відносин, а 

також елементів адміністративної правосуб’єктності [66, с. 100]. 

Важливо зазначити, що законодавець включає у поняття 

адміністративної процесуальної правосуб’єктності учасників 

адміністративного судового процесу комплекс правоздатності та 

дієздатності. Згідно із ст. 43 Кодексу адміністративного судочинства 

України, адміністративна процесуальна правосуб’єктність – це здатність 

мати процесуальні права та обов’язки в адміністративному судочинстві 

(адміністративна процесуальна правоздатність). Така здатність визнається 

за громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, органами 

державної влади, іншими державними органами, органами влади 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх 

посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, 

організаціями (юридичними особами). Здатність особисто здійснювати свої 
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адміністративні процесуальні права та обов’язки, у тому числі доручати 

ведення справи представникові (адміністративна процесуальна 

дієздатність), належить органам державної влади, іншим державним 

органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого 

самоврядування, їх посадовим і службовим особам, підприємствам, 

установам, організаціям (юридичним особам) [12].  

Варто акцентувати увагу на тому, що організації саморегулівних 

професій є юридичними особами, а отже, їх адміністративна процесуальна 

правоздатність виникає з моменту її створення і припиняється з дня 

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань запису про її припинення. 

Адміністративна процесуальна дієздатність органу, юридичної особи 

виникає і припиняється разом з виникненням і припиненням 

адміністративної процесуальної правоздатності [67, с. 25]. 

Згідно зі ст. 46 Кодексу адміністративного судочинства 

Українисторонами в адміністративному процесі є позивач та відповідач. 

Позивачем в адміністративній справі можуть бути громадяни України, 

іноземці чи особи без громадянства, підприємства, установи, організації 

(юридичні особи), суб’єкти владних повноважень 12.  

Адміністративно-процесуальний статус організації саморегулівної 

професії як позивача полягає в тому, що позивач може подавати позовну 

заяву до адміністративного суду з таких підстав:  

1) порушення фізичною або юридичною особою чи суб’єктом 

владних повноважень прав або інтересів члена організації саморегулівної 

професії;  

2) організації саморегулівної професії, неправомірне втручання в її 

діяльність;  

3) виникнення спору щодо надання (або анулювання) фізичній особі 

свідоцтва про право на зайняття відповідною професійною діяльністю;  
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4) виникнення спору між організацією саморегулівної професії та 

членом такої організації;  

5) притягнення організацією саморегулівної професії представника 

такої організації до адміністративної або дисциплінарної відповідальності 

(оскарження цього рішення) 12. 

Необхідним елементом процесуального статусу організацій 

саморегулівних професій, як позивачів у порядку адміністративного 

судочинства, є наявність у них процесуальних прав і обов’язків.  

О. В. Сонюк пропонує розрізняти дві групи прав та обов’язків 

(повноважень) учасників судового адміністративного процесу залежно від 

правового статусу суб’єкта: змагальні та диспозитивні. Змагальні права– це 

надані законом можливості брати участь у справі, доводити свою позицію 

перед судом та спростовувати позиції інших осіб, які беруть участь у справі. 

Диспозитивні права – це встановлені законом можливості особи, яка бере 

участь у справі, розпоряджатися своїми вимогами на власний розсуд. До 

диспозитивних прав, наприклад, належить право осіб оскаржувати судові 

рішення у частині, що стосується їхніх інтересів [68, с.151]. 

Відповідно до іншої класифікації, запропонованої С. С. Алексєєвим, 

права можуть бути класифіковані на: 1) право вимагати, 2) право на 

позитивні дії, 3) право домагання [69, с. 290]. 

На нашу думку, даний поділ процесуальних прав є актуальним, 

оскільки в практичній сфері зазначені права і обов’язки реалізують 

організації саморегулівних професій, однак ми не можемо повністю 

погодитися із запропонованими автором дефініціями. 

До процесуальних прав організацій саморегулівних професій в 

адміністративному судочинстві право вимагати полягає у праві знати про 

дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які 

ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; заявленні клопотань та 

відводів до складу суду або інших учасників судового адміністративного 
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процесу – перекладачів, експертів, секретарів судового засідання тощо. До 

права організацій саморегулівних професій на позитивні дії, в 

адміністративному судочинстві належать такі права: знайомитися з 

матеріалами справи; давати усні та письмові пояснення, доводи та 

заперечення; подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 

висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, 

задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, 

експертам, спеціалістам, перекладачам тощо. До права домагання належать 

такі права ОСП: подавати позов на дії, рішення або бездіяльність органів 

державної влади чи місцевого самоврядування або інших суб’єктів 

публічних повноважень; подавати заперечення проти клопотань, доводів і 

міркувань інших осіб; знайомитися з технічним записом та журналом 

судового засідання і подавати письмові зауваження до них; оскаржувати 

судові рішення у частині, що стосується їх інтересів тощо [69, с. 290]. 

Щодо процесуальних обов’язків ОСП, то вони можуть бути 

активними та пасивними. Обов’язку вчинити певну дію або утриматися від 

її вчинення кореспондує право іншої особи вимагати вчинення певної дії 

чи навпаки [9, с. 91]. 

Безумовно, виконання процесуальних обов’язків організаціями 

саморегулівних професій є необхідною умовою для реалізації їх 

процесуального статусу як позивачів в порядку адміністративного 

судочинства. 

Ми вважаємо, що для комплексного дослідження адміністративно-

процесуального статусу організацій саморегулівних професій необхідно 

дослідити, яким чином адміністративне судочинство впливає на 

процесуальний статус саморегулівних організацій, зокрема в аспекті 

реалізації правосуб’єктності ОСП як позивачів, відповідачів та третіх осіб. 

Відповідно до норм Кодексу адміністративного судочинства України 

адміністративне судочинство – це діяльність адміністративних судів щодо 
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розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому 

Кодексом адміністративного судочинства України. 

А. В. Руденко зазначає, що адміністративне судочинство – це форма 

позовного здійснення правосуддя, яка полягає у всебічному, повному, 

об’єктивному розгляді та вирішенні адміністративними судами в 

стадійному порядку, визначеному нормами Кодексу адміністративного 

судочинства України, адміністративно-правових спорів, що виникають між 

фізичними та юридичними особами, з одного боку, та суб’єктом владних 

повноважень (органом державної влади, органом місцевого 

самоврядування, їх посадовими і службовими особами) – з другого, з метою 

захисту прав та свобод фізичних осіб, прав і законних інтересів юридичних 

осіб, здійснення контролю у сфері публічно-правових відносин [71, с. 28]. 

Ми погоджуємося з даним визначенням автора та вважаємо, що 

адміністративне судочинство є поняттям багатогранним, проте ми б 

доповнили це визначення в аспектіучасників – суб’єктів владних 

повноважень, оскільки до цього складу включаються не лише органи 

державної влади, органи місцевого самоврядування, а й інші суб’єкти, яким 

делеговані публічно-владні управлінські функції (наприклад, організації 

саморегулівних професій під часздійснення таких функцій). Отже, можна 

сформулювати визначення адміністративного судочинства як діяльність 

адміністративних судів під час розгляду та вирішення публічно-правових 

спорів, де однією зі сторін є орган державної влади, орган місцевого 

самоврядування, їх службова чи посадова особа, а також інші суб’єкти, які 

здійснюють публічно-владні управлінські функції. 

Важливо також зазначити, що основоположне завдання участі 

організацій саморегулівних професій в адміністративному судочинстві 

визначається загальними завданнями цього виду судочинства, які наведено у 

ст. 2 КАС України. Основним завданням адміністративного судочинства, 

відповідно до ч. 1 ст. 2 КАС України, є справедливе, неупереджене та 

своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з 
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метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та 

інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних 

повноважень [12]. 

На нашу думку, важливо акцентувати увагу на тому, що саме розгляд 

та вирішення публічно-правових спорів лежить в основі здійснення 

адміністративного судочинства. Усвідомлення того, що організації 

саморегулівних професій володіють необхідною адміністративною 

правосуб’єктністю, і ми можемо віднести їх до системи суб’єктів владних 

повноважень (системи суб’єктів публічної адміністрації), дає змогу 

стверджувати, що ці організації беруть участь як сторони у вирішенні 

публічно-правових спорів у порядку адміністративного судочинства. 

Необхідно підкреслити, що організації саморегулівних 

професійздійснюють публічно-владні управлінські функції. Зазначені 

функції – це основні напрями діяльності таких організацій, які спрямовані на 

задоволення публічного інтересу, тобто інтересу громадян та держави 

України, де реалізуються владні державні повноваження, проявляється вплив 

таких організацій з метою правомірної, справедливої, законної діяльності 

зацікавлених суб’єктів. 

Згідно із ч. 1 ст. 4 Кодексу адміністративного судочинства України 

публічно-правовий спір – це 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 функцій12.  

Ми вважаємо, що організації саморегулівних професій здійснюють 

публічно-владні управлінські функції та виконують делеговані 

повноваження, тому і спори за їх участю щодо правовідносин, у яких вони 

виступають носієм таких повноважень, потрібно розглядати та вирішувати 

в порядку адміністративного судочинства.  



105 

 

Публічно-владні управлінські функції, які здійснюють організації 

саморегулівних професій – це основні напрями діяльності таких організацій, 

які спрямовані на задоволення публічного інтересу, тобто інтересу громадян 

та держави України, де реалізуються владні державні повноваження, 

проявляється вплив таких організацій з метою правомірної, справедливої, 

законної діяльності заінтересованих суб’єктів [58, с. 58].  

Важливо також зазначити, що участь організацій саморегулівних 

професій при розгляді та вирішенні публічно-правових спорів має 

ґрунтуватися на керівних ідеях, принципах для справедливого, 

неупередженого, своєчасного вирішення судом таких спорів.  

Т. А. Остапенко виділяє принципи, на яких ґрунтується участь 

представників ОСП в порядку адміністративного судочинства. Ми 

вважаємо, що дані принципи актуальні і для участі організацій 

саморегулівних професій в якості позивача, відповідача та третьої особи у 

розгляді й вирішенні спорів у порядку адміністративного судочинства, 

зокрема:  

– законність, що означає, що підстави, порядок участі організацій 

саморегулівних професій в адміністративному судочинстві, а також 

прийняття ними рішень або здійснення відповідних професійних дій мають 

ґрунтуватися на чіткому дотриманні приписів Конституції та законів 

України; професійна незалежність, тобто ніхто не має права втручатися в 

професійну діяльність організацій саморегулівних професій. В іншому 

випадку їх висновки, рішення та інші акти втрачають свою об’єктивність та 

викликають сумніви щодо неупередженості; 

– процесуальна рівність організацій саморегулівних професій з іншими 

учасниками судового адміністративного процесу. У КАС України визначено 

принцип рівності всіх учасників адміністративного процесу, що 

забезпечується рівними процесуальними правами 9, с. 95. 
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Ми вважаємо за необхідне доповнити вищезазначений перелік таким 

принципом, як забезпечення права на апеляційне та у визначених законом 

випадках – на касаційне оскарження, оскільки даний процесуальний 

принцип важливий для ОСП у разі незгоди з рішенням суду першої 

інстанції. Також усудовому порядку організаціям саморегулівних професій 

важливо дотримуватися принципів, які поширюються на всіх учасників 

адміністративного судочинства. Такі принципи зазначені у ч. 3 ст. 2 КАС 

України.  

Відповідно до ч. 1 ст. 5 КАС України кожна особа має право в порядку, 

встановленому Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо 

вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень 

порушені її права, свободи та інтереси. 

Право на звернення особи до суду є її абсолютним правом. 

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 4 КАС України захист порушених прав, свобод чи 

інтересів реалізується через врегульовану процесуальним законом 

можливість звернутися до суду з адміністративним позовом 12. 

Відповідно до ст. 160 КАС України позов пред’являється шляхом 

подання позовної заяви, яка є процесуальною формою звернення до суду за 

захистом порушеного права 12. 

У ст. 160 КАС України містяться вимоги до форми позовної заяви й до 

формулювання (викладу) змісту порушень права, від яких особа бажає 

захиститися в суді 12. 

Згідно з ч. 2 ст. 171 КАС України у разі якщо відсутні обумовлені 

процесуальним законом причини для подальшого руху позовної заяви, суддя 

відкриває провадження в адміністративній справі [12]. 

Отже, у разі виконання позивачем усіх необхідних законних умов 

суддя приймає до розгляду позовну заяву та відкриває провадження у 

адміністративній справі. Для більш детального дослідження участі 

організацій саморегулівних професій як позивачів у порядку 
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адміністративного судочинства України необхідно проаналізувати судову 

практику у даній сфері.  

27 жовтня 2015 р. недержавна некомерційна професійна організація 

«Національна асоціація адвокатів України» заявила клопотання щодо участі 

їх представника у судовому засідання в режимі відеоконференції 

уадміністративній справі за позовом недержавної некомерційної професійної 

організації «Національна асоціація адвокатів України» до Державного 

реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної 

служби Краматорського міського управління Донецької області. Суддя 

ухвалив рішення щодо забезпечення участі представника Національної 

асоціації адвокатів у судовому засіданні у справі за позовом недержавної 

некомерційної професійної організації «Національна асоціація адвокатів 

України» до Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних 

осіб підприємців Реєстраційної служби Краматорського міського управління 

Донецької області [73]. Судовим рішенням вимогу позивача – НААУ було 

задоволено. 

Обставини справи полягають у тому, що через відділ діловодства та 

документообігу суду представник позивача надав клопотання про участь 

Недержавної некомерційної професійної організації «Національна асоціація 

адвокатів України» у судовому засіданні в режимі відеоконференції, 

забезпечення проведення якої просив доручити Окружному 

адміністративному суду міста Києва. Клопотання мотивоване значною 

віддаленістю суду та великою витратою часу для взяття участі у судовому 

засіданні. 

Ухвалою суду від 09 жовтня 2015 р. судом було прийнято рішення про 

слухання справи за позовом Недержавної некомерційної професійної 

організації «Національна асоціація адвокатів України» до Державного 

реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної 

служби Краматорського міського управління Донецької області про визнання 

дій протиправними та скасування реєстраційного запису, в режимі 
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відеоконференції, що було доручено Окружному адміністративному суду м. 

Києва. Враховуючи віддаленість місцезнаходження позивача від місця 

проведення судового засідання, суд вважав за доцільне постановити ухвалу 

про участь представникаНедержавної некомерційної професійної організації 

«Національна асоціація адвокатів України» судовому засіданні.  

Отже, можемо зробити висновок, що позовну вимогу організації 

саморегулівної професії у сфері адвокатури було задоволено та слухання 

справи у режимі відеоконференції відбулося.  

13 серпня 2015 р.Нотаріальна палата України з адміністративним 

позовом звернулася до Головного територіального управління юстиції у 

м. Києві про визнання протиправною бездіяльності щодо внесення змін до 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, 

пов’язаних зі зміною керівника Нотаріальної палати; зобов’язання внести 

зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців, пов’язаних зі зміною керівника Нотаріальної палати України 

[74]. Судове рішення підтверджує факт звернення НПУ та задоволення 

позовних вимог. Отже, провадження у зазначеній справі було відкрито за 

позовом організації саморегулівної професії, і вона набула статусу позивача у 

цій справі. 

Проаналізувавши ЄДРСР, ми дійшли висновку, що у 90% випадків 

ОСП є відповідачами в судових адміністративних справах. І тільки у 10 % 

проаналізованих справ провадження було відкрито за  позовами ОСП. 

Отже, у ролі позивачів організації саморегулівних професій звертаються до 

адміністративних судів рідко, хоча, виходячи з матеріально-правового 

статусу ОСП, такі організації, захищаючи публічний інтерес осіб та 

виступаючи як суб’єкти владних повноважень, можуть звертатися до суду у 

межах своїх повноважень, а також як організації за захистом своїх 

порушених прав. 

Важливо зазначити, що п. 4 ч. 2 ст. 19 Кодексу адміністративного 

судочинства України передбачає, що юрисдикція адміністративних судів не 
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поширюється на справи щодо відносин, які відповідно до закону, статуту 

(положення) громадського об’єднання, саморегулівної організації віднесені 

до його (її) внутрішньої діяльності12. Законодавець передбачає випадки, 

коли саморегулівні організації не мають повноважень звертатися в 

адміністративні суди, тому при аналізі спірних правовідносин доцільно 

ознайомлюватися з внутрішніми документами саморегулівної організації для 

з’ясування наявності публічно-правової складової конфлікту. Якщо в 

положенні, статуті саморегулівної організації буде передбачено вирішення 

питань на внутрішньому рівні, то звернення до адміністративного суду 

неможливе. ОСП не зможуть реалізувати свій процесуальний статус у якості 

позивача в порядку адміністративного судочинства. 

Отже, на підставі вищезазначеного ми вважаємо, що організації 

саморегулівних професій реалізують свій процесуальний статус позивачів у 

порядку адміністративного судочинства, але звертаються до судуяк щодо 

делегування своїх владних повноважень, так і за захистом своїх прав та 

прав своїх членів від порушень з боку суб’єкта владних повноважень – 

державного органу, його посадової або службової особи. 

У цьому контексті важливо проаналізувати одну з новел КАС 

України, а саме – запровадження механізму досудового врегулювання спору. 

Стаття 17 КАС України визначає основні положення щодо такого порядку. 

Відповідно до положень цієї статті на сторони покладено обов’язок вжити 

заходів для досудового врегулювання спору. Зазначене врегулювання 

застосовується в двох випадках: за домовленістю між сторонами або у 

випадках, коли такі заходи є обов’язковими згідно із законом. 

На перший погляд, ця новела має вдосконалити врегулювання розгляду 

справ в адміністративних судах, в тому числі й за участі ОСП. Так, сторона 

спору – ОСП після запровадження такого порядку матиме додаткову 

можливість вирішити правовий спір ще до звернення до суду – в 

адміністративному (позасудовому порядку), який, очевидно, має переваги 
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порівняно із судовим порядком вирішення спору, зокрема, враховуючи 

досить тривалі строки розгляду справ у судах. Крім того, таке обов’язкове 

адміністративне оскарження дасть змогу вирішувати більшість нескладних 

адміністративних спорів ще до передачі їх до суду, що може розвантажити 

суди. Позитивно можна оцінити новелу частини другої ст. 17 КАС України, 

відповідно до якої на осіб, які порушили права і законні інтереси інших осіб, 

покладається обов’язокпоновити їх, не чекаючи пред’явлення позову. 

Встановлення цього обов’язку, з нашої точки зору, може створити належні 

умови для ефективного позасудового врегулювання спорів, включаючи 

розвантаження судів. 

Однак результативна реалізація зазначеної норми викликає певні 

сумніви, особливо, зважаючи на її дещо декларативний характер. Адже 

обов’язок вжити заходів позасудового вирішення спору сторони можуть за 

домовленістю між собою або у випадках, коли такі заходи є обов’язковими 

згідно із законом. Уявляється проблематичним досягнення такої 

домовленості між ОСП та іншим суб’єктом владних повноважень у випадках, 

коли ОСП – позивач в адміністративних справах, а відповідачем є суб’єкт 

владних повноважень – державний орган, суб’єкт публічної адміністрації 

тощо.  

Водночас обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору щодо 

спорів за участі ОСП законодавством України не передбачено. Натомість 

чинні профільні закони, що регулюють відносини за участі ОСП, 

встановлюють альтернативний порядок врегулювання спору, у яких ОСП 

може бути відповідачем. 

Так, наприклад, відповідно до норм Закону України «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури або до суду може бути оскаржено рішення кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури (ч. 8 ст. 50 зазначеного закону), в тому 

числі: про відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту (ч. 4 ст. 8); 

про те, що особа не склала кваліфікаційний іспит (ч. 3 ст. 31); про зупинення 
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права на заняття адвокатською діяльністю (ч.3 ст. 31); про припинення права 

на заняття адвокатською діяльністю (ч. 3 ст. 32); рішення про порушення 

дисциплінарної справи або про відмову в порушенні дисциплінарної 

справи (ч. 3 ст. 39); рішення у дисциплінарній справі (ч. 1 ст. 42). Рішення 

ради адвокатів регіону про продовження стажування може бути оскаржено 

стажистом адвоката або керівником стажування до Ради адвокатів України 

або до суду (ч. 8 ст. 10). 

При цьому аналіз зазначених норм допомагає зробити висновок про те, 

що застосування одного із порядків виключає застосування іншого. Так, 

наприклад,якщо особа оскаржить рішення ради адвокатів регіону до Ради 

адвокатів України, вона буде позбавлена оскаржити це рішення до суду.  

Не викликає сумнівів, що такі норми самі по собі суперечать принципу 

верховенства права і є обмеженням права на судовий захист. А аргумент про 

те, що, принаймні, рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури можуть бути оскаржені до суду (ч. 7 ст. 52 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність»), включаючи ті, що були прийняті за 

результатами подання до ВКДКА скарги на рішення КДКА, не є прийнятним 

з нашої точки зору. Адже суд розгляне таку адміністративну справу не 

інакше як за позовною заявою, поданою відповідно до КАС України, в межах 

позовних вимог. І в результаті цього скасує рішення, прийняте в результаті 

перегляду, і не зможе скасувати рішення, прийняте КДКА, адже на спори 

щодо цих рішень його юрисдикція не розповсюджується. У результаті 

рішення КДКА залишиться в силі, а особа не отримає ефективного судового 

захисту. 

Досліджуючи аспект участі організацій саморегулівних професій в 

суді першої інстанції у розгляді та вирішенні публічно-правових спорів, 

доцільно проаналізувати роль представництва у таких справах та позиції 

науковців стосовно інституту представництва. 

Н. П. Курило визначає інститут представництва як систему 

повноважень, які надаються довіреною особою своєму представнику, 
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процесуальна поведінка якого регулюється процесуальним законодавством 

[99, с. 230]. Правова природа представництва полягає в тому, що вступаючи 

у певні види правовідносин, зокрема процесуальні, особа, не володіючи 

достатнім рівнем правових знань або необхідним обсягом 

правосуб’єктності, потребує допомоги правомочних осіб, які можуть 

виступати її представниками в цих правовідносинах.  

Як зазначає Н. В. Калмикова, частіше за інших в якості представників 

виступають адвокати. Вони мають професійні знання та досвід здійснення 

судового представництва [100, с. 76]. Однак в адміністративному процесі 

представництво адвокатом не є єдиним варіантом. Аналіз положень КАС 

України допомагає виділити види представництва, які можуть виникати в 

адміністративному процесі: 1) договірне представництво (як правило, 

здійснюється адвокатом, а до 1 січня 2019 р. – також і іншим фахівцем в 

галузі права); 2) законне представництво (здійснюється батьками щодо 

своїх дітей, а також державними органами та їх посадовими особами у 

випадках та в порядку, передбачених законодавством, представництво 

працівниками юридичних осіб, в яких вони виконують представницькі 

функції на основі посадової інструкції, тобто ця функція є частиною їх 

трудових обов’язків).  

Погоджуємосьз думкою О. В. Россильної та вважаємо, що одним із 

основоположних аспектів представництва є те, що у судовому процесі 

представниками можуть бути лише фізичні особи, оскільки повинні 

володіти волею для здійснення конкретних процесуальних дій 100. 

В. К. Матвійчук визначає представництво як правовідносини, які 

передбачають, що одна особа – представник виконує на підставі 

повноваження, яке надане йому законом, статутом, положенням чи 

договором, процесуальні дії в порядку адміністративного судочинства в 

інтересах іншої особи – довірителя, що спрямовані на захист прав, свобод 

та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері 
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публічно-правових відносин, у результаті чого у представника виникає 

комплекс прав та обов’язків [101, с. 394]. 

М. В. Джафарова зазначає, що процесуальне представництво в 

адміністративному судочинстві – це вчинення особою (представником) у 

межах наданих їй повноважень процесуальної діяльності від імені та в 

інтересах іншої особи, яку він представляє, з метою захисту її прав, свобод 

та інтересів у сфері публічно-правових відносин [102, с. 119].  

Виходячи з положень КАС України, сторона, третя особа в 

адміністративній справі, а також особа, якій законом надано право звертатися 

до суду в інтересах іншої особи, може брати участь у судовому процесі 

особисто (самопредставництво) та (або) через представника. 

Представництвов суді, як вид правничої допомоги, здійснюється виключно 

адвокатом [12].  

Документами, які підтверджують повноваження особи представляти 

інтереси в суді, може бути довіреність, у якій зазначено вид представництва 

(повне, часткове тощо) та обмеження процесуального характеру (наприклад, 

заборона представнику пропонувати або погоджуватися на примирення), 

договір, у якому визначено умови здійснення представництва та 

представницькі повноваження або установчий документ, посадова 

інструкція, трудовий договір, в яких визначені представницькі обов’язки та 

повноваження посадової особи, що підтверджує право визначених осіб 

представляти інтереси ОСП в суді. 

Як свідчить судова практика, основним суб’єктом, що здійснює 

договірне представництво інтересів сторін або третіх осіб в порядку 

адміністративного судочинства, є адвокат. А з 1 січня 2019 р. тільки адвокати 

можуть здійснювати таке представництво. Адвокат, представляючи інтереси 

сторін та третіх осіб, керується Законом України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», Правилами адвокатської етики [103], КАС України, 

договором про надання правової допомоги тощо. У будь-якому випадку, 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/page3?text=%EF%F0%E5%E4%F1%F2%E0%E2%ED%E8%F6%F2%E2%EE+%E0%E4%E2%EE%EA%E0%F2%EE%EC#w12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/page?text=%EF%F0%E5%E4%F1%F2%E0%E2%ED%E8%F6%F2%E2%EE+%E0%E4%E2%EE%EA%E0%F2%EE%EC#w12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/page?text=%EF%F0%E5%E4%F1%F2%E0%E2%ED%E8%F6%F2%E2%EE+%E0%E4%E2%EE%EA%E0%F2%EE%EC#w22
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адвокат повинен попередньо узгодити види представницьких функцій, які на 

нього покладаються. 

У судах першої інстанції представники організацій саморегулівних 

професій представляють інтереси таких організацій. 

Представництво інтересів організацій саморегулівних професій є 

важливою гарантією таких організацій на законодавче закріплене право мати 

представника та представляти інтереси в суді першої, апеляційної та 

касаційної інстанцій. 

Іншим правом сторін в адміністративному судочинстві, яке має бути 

проаналізовано в контексті нашого дослідження, є право сторін на 

примирення.  

Організації саморегулівних професій як і інші учасники справи мають 

право примиритися, однак, в судовій практиці поки відсутні випадки, де 

ОСП реалізовують право на примирення. У ст. 190 КАС України зазначено, 

що на підставі взаємних поступок сторони можуть повністю або частково 

врегулювати спір 12. Отже, можливість примирення в судах першої 

інстанції є актуальним та необхідним правом для сторін в 

адміністративному процесі, оскільки в умовах активного розвитку ринкових 

відносин, виникнення нових організацій саморегулівних професій, 

примирення сторін у судах є ознакою економного використання часу, 

швидшого встановлення істини у справі.  

Сторони можуть навіть примиритися на умовах, які виходять за межі 

предмета спору, якщо таке примирення не порушує прав чи охоронюваних 

законом інтересів третіх осіб. Також умови примирення не можуть 

суперечити закону або виходити за межі компетенції суб’єкта владних 

повноважень. 

Розглядаючи статус організацій саморегулівних професій як сторони, 

яка має право звертатися до суду, важливо зазначити, що такі організації 

мають право на звернення і до суду апеляційної інстанції за захистом своїх 
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порушених прав та з метою перегляду судових рішень, які приймає суд 

першої інстанції.  

Приклад участі організації саморегулівної професії – Національної 

асоціації адвокатів України в статусі позивача в порядку адміністративного 

судочинства та того факту, що така організація є суб’єктом, який здійснює 

публічно-владні управлінські функції, можемо знайти в змісті судового 

рішення Вищого адміністративного суду України від 07 квітня 2017 р. у 

справі № К/800/4812/16. Провадження у цій адміністративній справі було 

відкрито за позовом недержавної некомерційної професійної організації 

«Національна асоціація адвокатів» в особі Ради адвокатів України до 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної служби 

статистики України про визнання протиправною бездіяльності, зобов’язання 

вчинити певні дії. 

Суть справи полягає у тому, що під час реєстрації НААУ її діяльність 

класифіковано за кодом КВЕД 84.11 (ДК 009:2010) «Державне управління 

загального характеру», що є неправильним, порушує права НААУ, оскільки 

не відповідає дійсності та суперечить ст. 45 і Перехідним положенням Закону 

України від 5 липня 2012 р. № 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» (далі – Закон № 5076-VI). Крім того, вказували, що незважаючи 

на численні звернення, Держстатом проігноровано необхідність визначення 

окремого коду класифікації для такої організаційної форми, як 

«Індивідуальна адвокатська діяльність». 

Посилаючись на те, що Міністерство та Держстат є уповноваженими 

державними органами щодо розроблення та затвердження Класифікатору 

видів економічної діяльності (далі – КВЕД) та Статистичного класифікатора 

організаційних форм суб’єктів економіки (далі – СКОФ), затвердженого 

наказом Державної служби статистики України від 29 вересня 2014 р. № 271, 

просили: визнати протиправною бездіяльність Міністерства щодо 

приведення національних класифікаторів України у відповідність із Законом 

№ 5076-VI та зобов’язати надати доручення Держстатувнести зміни до КВЕД 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_373/ed_2015_02_07/pravo1/T125076.html?pravo=1#373
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_640/ed_2015_02_07/pravo1/T125076.html?pravo=1#640
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_640/ed_2015_02_07/pravo1/T125076.html?pravo=1#640
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_640/ed_2015_02_07/pravo1/T125076.html?pravo=1#640
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2015_02_07/pravo1/T125076.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2015_02_07/pravo1/T125076.html?pravo=1
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та СКОФ для приведення їх у відповідність із Законом № 5076-VI; визнати 

протиправною бездіяльність Держстату щодо внесення змін до національних 

класифікаторів для приведення їх у відповідність Закону № 5076-VI та 

зобов’язати внести зміни до КВЕД ДК 009:2010, визначивши окремий код 

класифікації для Асоціації: «Діяльність у сфері забезпечення реалізації 

завдань адвокатського самоврядування», а також внести зміни до СКОФ, 

визначивши окремий код класифікації для організаційної форми 

«Індивідуальна адвокатська діяльність» [118]. 

Касаційний суд в процесі розгляду справи вирішив, що доводи 

касаційної скарги Міністерства в частині покладення на нього обов’язку 

внести зміни і доповнення до СКОФ заслуговують на увагу, а щодо інших 

вимог суд залишив вимоги касаційної скарги без задоволення. Аналіз 

постанови свідчить про те, що організація саморегулівної професії реалізує 

право на участь у справі як позивач – особа, яка звертається до 

адміністративного суду за захистом своїхправ.  

 

2.2. Організації саморегулівних професій як відповідачі в 

адміністративному судочинстві України 

 

Організації саморегулівних професій реалізовують свій процесуальний 

статус у ролі відповідача в порядку адміністративного судочинства, оскільки 

у них наявні публічно-владні повноваження. Аналіз судової практики 

свідчить про значно більшу кількість випадків розгляду справ в порядку 

адміністративного судочинства (близько 90 %), де організації саморегулівних 

професій є відповідачами в адміністративних справах. 

Дуже часто фізичні особи – адвокати чи особи, які бажають отримати 

статус адвоката, звертаються до Національної асоціації адвокатів України, де 

остання є відповідачем в порядку адміністративного судочинства. Це 

свідчить, що за зверненням фізичної особи (як правило, адвоката) організація 

саморегулівної професії у сфері діяльності адвокатів виступає суб’єктом 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2015_02_07/pravo1/T125076.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2015_02_07/pravo1/T125076.html?pravo=1
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владних повноважень у вирішенні публічно-правових спорів. Дана 

організація є стороною, яка повинна відповідати за наслідки здійснення своїх 

публічно-владних управлінських функцій. 

Стосовно процесуального статусу ОСП як відповідача, то ч. 3 ст. 46 

КАС України зазначає, що відповідачем в адміністративній справі є суб’єкт 

владних повноважень, якщо інше не встановлено Кодексом 

адміністративного судочинства України. 

Згідно зі ст. 44 КАС України відповідачі мають право: 

1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, 

одержувати копії судових рішень; 

2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не 

визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання 

іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; 

3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити 

свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового 

розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів та міркувань інших осіб; 

4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом 

фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, 

подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; 

5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; 

6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними 

правами. 

Щодо процесуальних обов’язків відповідачів, то вони зобов’язані: 

1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 

2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об’єктивному 

встановленню всіх обставин справи; 

3) з’являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана 

судом обов’язковою; 

4) подавати наявні у них докази в порядку та строки, встановлені 

законом або судом, не приховувати докази; 
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5) надавати суду повні й достовірні пояснення з питань, які ставляться 

судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 

6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом 

строки; 

7) виконувати інші процесуальні обов’язки, визначені законом або 

судом [12]. 

Також важливим є той факт, що сторони при вирішенні та розгляді 

адміністративних справ можуть досягнути примирення на будь-якій стадії 

судового процесу, що є підставою для закриття провадження в 

адміністративній справі. Якщо позов подано не до тієї особи, яка повинна 

відповідати за позовом, суд до ухвалення рішення у справі за згодою 

позивача замінює первісного відповідача належним відповідачем, не 

закриваючи провадження у справі, якщо це не потягне за собою зміни 

підсудності адміністративної справи [12]. 

Організація саморегулівної професії у ролі відповідача в порядку 

адміністративного судочинства має процесуальні права та обов’язки, а також 

право представляти свої інтереси особисто або через представника.  

Погоджуємося з позицією Р. В. Попова, що доцільно виділити такі 

особливості процесуального статусу відповідача, які свідчать про можливість 

набуття правосуб’єктності в адміністративному процесі: наділення державою 

в нормативно-правовому акті суб’єкта публічною компетенцією певного 

обсягу й змісту; уповноваження суб’єкта на ухвалення рішень або вчинення 

дій; факт перебування суб’єкта в публічно-правових відносинах, з яких виник 

спір, належний до юрисдикції адміністративного суду; наявність у суб’єкта 

публічно-правових відносин публічної компетенції на ухвалення рішень, 

учинення дій, допущення факту бездіяльності; ухвалення рішень, учинення 

дій, допущення факту бездіяльності суб’єктом публічно-правових відносин 

відповідно або всупереч наданій компетенції [75, с. 112]. У разі наявності цих 

ознак суб’єкт владних повноважень може виступати відповідачем при 
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розгляді й вирішенні адміністративної справи в порядку адміністративного 

судочинства. 

Організації саморегулівних професій мають визначений перелік ознак, 

які свідчать про те, що вони можуть виступати у ролі відповідача при 

розгляді й вирішенні адміністративної справи в порядку адміністративного 

судочинства.  

ОСП володіють публічною компетенцією певного обсягу і змісту, тому 

що дані саморегулівні організації можуть приймати рішення, які змінюють 

правовий статус представників деяких професій, які надають публічні 

послуги громадянам України, іноземцям та особам без громадянства. 

У процесі дослідження процесуального статусу організацій 

саморегулівних професій як відповідачів в адміністративному судочинстві 

виникає потреба в аналізі питання визначення юрисдикції адміністративних 

судів, оскільки є випадки, коли суд приймав рішення розглядати справи за 

участю ОСП у порядку цивільного судочинства, з яким ми можемо не 

погодитися. У постанові Пленуму Вищого адміністративного суду України 

«Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів» зазначено, що для 

розгляду спору адміністративним судом необхідно встановити його 

публічно-правовий зміст (характер).  

Саме критерій публічності покладено в основу розмежування спорів, 

які належать до компетенції адміністративного суду. Для з’ясування 

характеру спору суди повинні враховувати, що протилежним за змістом є 

приватноправовий спір. Пункт 4 наведеної постанови уточнює, що питання 

про визначення юрисдикції адміністративних судів щодо вирішення 

адміністративних справ, суди повинні враховувати, що КАС України 

встановлює такі правила відмежування адміністративної юрисдикції від 

інших видів юрисдикцій: 

1) понятійно-функціональне, тобто визначення адміністративної 

справи, наведене у п. 1 ч. 1 ст. 4 КАС України;  
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2) визначення видів публічних правовідносин (управлінські 

правовідносини та правовідносини, пов’язані з публічним формуванням 

суб’єкта владних повноважень) 

3) встановлення переліку публічно-правових спорів, що підпадають під 

юрисдикцію адміністративних судів; 

4) встановлення переліку публічно-правових справ, що не належать 

до предмета адміністративної юрисдикції [76]. Отже, у разі наявності 

зазначених елементів адміністративні суди розглядають справу в порядку 

адміністративного судочинства. 

Ми обґрунтовуємо позицію, згідно з якою організації саморегулівних 

професій при виконанні ними публічно-владних управлінських функцій 

виконують роль суб’єктів владних повноважень, тому адміністративна 

юрисдикція поширюється на розгляд і вирішення публічно-правових спорів 

за їх участю, в яких фізичні чи юридичні особи – не суб’єкти владних 

повноважень оскаржують рішення, дії чи бездіяльність ОСП. Для 

обґрунтування нашої позиції важливо проаналізувати судову практику, де 

організації саморегулівних професій виступають у ролі відповідачів при 

розгляді та вирішенні публічно-правових спорів у порядку адміністративного 

судочинства. 

Прикладом може бути справа № 825/1134/14 за позовом адвоката до 

Ради адвокатів України Національної асоціації адвокатів України про 

визнання протиправним та скасування рішення у провадженні Чернігівського 

окружного адміністративного суду. Адвокат відкликав цю позовну заяву, 

отже, аналізувати позовні вимоги та судові рішення у цій справі позбавлено 

змісту крім одного, а саме – ухвали суду від 04 квітня 2014 року. Адже в 

тексті ухвали суд зазначив, що цей позов був адміністративним. Що 

додатково підтверджує нашу позицію про те, що Національна асоціація 

адвокатів України в особі відповідних органів є суб’єктом владних 

повноважень (суб’єктом публічної адміністрації) і спір є публічно-правовим, 
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а отже, справу за їх участі потрібно розглядати в порядку адміністративного 

судочинства [77]. 

Іншим прикладом є справа№ 804/10822/13-а за адміністративним 

позовом до Національної асоціації адвокатів України в особі Ради адвокатів 

України, Національної асоціації адвокатів України в особі Ради адвокатів 

Дніпропетровської області. Так, адвокат 12 серпня 2013 р. звернувся до 

Дніпропетровського окружного адміністративного суду з адміністративним 

позовом до зазначених відповідачів щодо визнання незаконним та скасування 

«Положення про організацію та порядок проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на зайняття адвокатською 

діяльністю». Суддя у своєму рішенні обґрунтував, що Рада адвокатів України 

діє у системі органів Національної асоціації адвокатів України, є 

національним органом адвокатського самоврядування, на який державою 

покладено виконання у період між з’їздами адвокатів України публічно-

представницьких функцій недержавного самоврядного інституту, що 

забезпечує здійснення захисту, представництва та надання правової 

допомоги на професійній основі адвокатури України. Також суд вважав за 

необхідне зазначити, що оскаржуване «Положення про організацію та 

порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю», затверджене Рішенням Ради 

адвокатів України № 81 зі змінами, затвердженими Рішенням Ради адвокатів 

України № 124 від 01 червня 2013 р. є нормативно-правовим актом суб’єкта 

владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію 

України. За таких обставин суд вважав, що дана адміністративна справа 

підсудна та вирішується окружним адміністративним судом, територіальна 

юрисдикція якого поширюється на місто Київ. Суд виніс рішення, що справа 

не підсудна Дніпропетровському окружному адміністративному суду, а 

підсудна Окружному адміністративному суду м. Києва, та прийняв рішення 

повернути адміністративний позов [78].  
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Важливість та актуальність даного рішення полягає у тому, що суд 

визнав орган НААУ суб’єктом владних повноважень, прийнятий акт такою 

організацією нормативно-правовим актом суб’єкта публічної адміністрації, а 

також те, що справу варто розглядати та вирішувати в порядку 

адміністративного судочинства. 

Ще одним підтвердженням процесуального статусу ОСП як 

відповідача в адміністративному судочинстві при виконанні нею владних 

повноважень, а саме організації саморегулівної професії адвокатів – 

НААУ в особі її органу – Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатів є справа № 826/10571/16 за позовом до адвоката, яка розглядалась 

Окружним адміністративним судом міста Києва.  

Адвокат звернувся з позовом до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури про визнання протиправним та скасування її рішення. 

Позовні вимоги мотивовано тим, що оскаржуване рішення, яким позивача 

притягнуто до дисциплінарної відповідальності, є  протиправним та 

підлягає скасуванню, оскільки у його діях відсутні ознаки дисциплінарного 

проступку. Крім того, позивачем наголошено, що відповідачем при прийнятті 

оскаржуваного рішення допущено процедурні порушення, а саме: відсутні 

докази повідомлення позивача про місце і час засідань, у розгляді брав участь 

член комісії, якому було заявлено відвід. У результаті суд прийняв рішення 

визнати протиправним та скасувати акт Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури [79]. 

13 листопада 2017 р. ухвалою Одеського апеляційного 

адміністративного суду було прийняте рішення відкрити апеляційне 

провадження за апеляційною скаргою Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури Національної асоціації адвокатів України на постанову 

Херсонського окружного адміністративного суду за позовом особи до 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області, 

Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Національної 

асоціації адвокатів України про визнання протиправними та скасування 
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рішень. Зауважимо, що Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

адвокатури України є організаційною формою Національної асоціації 

адвокатів України, органом адвокатського самоврядування, і Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури НААУ наділена публічно-

владним управлінськими функціями, а отже, має право брати участь у 

розгляді та вирішенні публічно-правових спорів в порядку адміністративного 

судочинства [177]. 

З урахуванням матеріальних норм та аналізу судової практики можна 

зробити висновок, що справи за участю організацій саморегулівних професій 

у якості відповідача у сфері адвокатського самоврядування розглядають та 

вирішують в порядку адміністративного судочинства. 

Цікавою в контексті цього дослідження є постанова Верховного Суду 

України від 17 лютого 2016 р. «Про розмежування юрисдикції 

Кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та рад адвокатів м. Києва 

та Київської області».  

Зміст постанови полягає у тому, що розглянувши в судовому засіданні 

справу за позовом особи до Національної асоціації адвокатів України, Ради 

адвокатів Київської області, про визнання права, припинення дії, яка 

порушує право, визнання незаконним рішення, відновлення становища, яке 

існувало до порушення, відшкодування збитків та моральної шкоди заявнику. 

Суд встановив, що суди дійшли помилкового висновку про те, що вирішення 

спору, який виник між сторонами у справі, слід здійснювати в порядку 

адміністративного судочинства.  

На рішення органу адвокатського самоврядування з питань організації і 

діяльності адвокатури, зокрема про розмежування юрисдикції 

Кваліфікаційно-дисциплінарних комісій, в силу положень п. 4 ч. 3 ст. 17 

Кодексу адміністративного судочинства України юрисдикція 

адміністративних судів не поширюється. Проте суддя Ю. Л. Сенін висловив 

окрему думку, в якій обґрунтував свою позицію тим, що наявність у суб’єкта 

встановлених законом повноважень, які реалізуються ним на підставі 



124 

 

власного, одностороннього волевиявлення, внаслідок чого для протилежного 

суб’єкта виникають правові наслідки, в тому числі пов’язані зі зміною його 

правового статусу, свідчить про владну природу таких повноважень, а сам 

суб’єкт підпадає під визначення поняття «суб’єкт владних повноважень» в 

розумінні КАСУ.  

Таким суб’єктом є органи адвокатського самоврядування. Також суддя 

посилається на практику Європейського суду з прав людини, де 

Європейський суд з прав людини, розглянувши справу «Бузеску проти 

Румунії», у постанові від 24 травня 2005 р. зазначив, що Рада адвокатів 

Румунії є законодавчо визначеним органом, який наділений 

адміністративними, а також нормотворчими повноваженнями та має на меті 

забезпечення загального суспільного інтересу, що стосується адвокатів, через 

здійснення публічного контролю. 

Таким чином, суддя наголошує, що у розгляді зазначеної справи спір 

не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, а його вирішення 

слід здійснювати в порядку адміністративного судочинства [80].  

Ми погоджуємося з думкою судді Ю. Л. Сеніна та вважаємо, що справи 

за участю органів адвокатського самоврядування щодо оскарження їх рішень, 

дій чи бездіяльності на виконання делегованих владних повноважень мають 

розглядатись та вирішуватись в порядку адміністративного, а не цивільного 

судочинства. 

На підтвердження позиції, що справи за участю саморегулівної 

організації адвокатів варто розглядати та вирішувати в порядку 

адміністративного судочинства свідчать судові рішення, які приймають суди 

в Україні. 

Відповідно до ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської 

області від 01 листопада 2016 р. в адміністративній справі №161/9569/16-а 

повернуто позивачу його позовну заяву до голови Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатів Волинської області, голови Вищої 
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Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії України про скасування рішення, 

зобов’язання вчинити дії.  

Суд зазначив, що позивачем оскаржено рішення відповідачів як 

суб’єктів, наділених владно-управлінськими повноваженнями у сфері 

реалізації публічного інтересу, а саме як дисциплінарного органу, функції 

якого є публічно-правовими та згідно з правилами предметної підсудності, 

встановленими ст. 18 КАС України, оскарження таких рішень належить до 

підсудності Волинського окружного адміністративного суду, а не Луцького 

міськрайонного суду Волинської області, що є наслідком повернення 

позовної заяви позивачеві відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 108 КАС України [81]. 

Ще одним важливим аспектом процесуального статусу Національної 

асоціації адвокатів України як організації саморегулівної професії є те, що 

Верховний Суд України підтвердив виключне право (компетенцію) адвокатів 

самостійно вирішувати спірні питання щодо самоврядності, без втручання 

державних органів. Верховний Суд України дійшов висновку у постанові від 

06 вересня 2016 р. у справі №826/19572/14, де Рада адвокатів міста Києва 

звернулася до недержавної некомерційної професійної організації 

«Національна асоціація адвокатів України» про визнання дій протиправними 

та зобов’язання вчинити певні дії.  

У процесі розгляду суд вирішив, що у разі виникнення спору між 

адвокатами щодо квоти представництва делегатів на з’їзд адвокатів України 

від адвокатів регіону, порядку формування делегацій адвокатів на цей форум, 

порядку внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України, 

організаційного, методичного, інформаційного забезпечення ведення та 

контролю за внесенням відомостей до ЄРАУ, інших правовідносин, що 

стосуються внутрішньостатутної діяльності цієї організації, на розгляд спорів 

з таких правовідносин суди адміністративної юрисдикції не мають 

компетенції. Відповідно такі спори не є спорами із суб’єктами владних 

повноважень [82].  
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Отже лише виконання НААУ владних управлінських функцій, які 

делеговані цій ОСП державою, зокрема, щодо здійснення допуску до 

зайняття таким видом професії, притягнення до відповідальності за 

порушення норм професійної етики та законодавства, а також здійснювати 

інші функції, передбачені законодавством, є підставою участі ОСП як 

відповідача в адміністративному судочинстві.  

Участь ОСП в інших правовідносинах, які носять 

внутрішньоорганізаційний характер, стосуються внутрішньої діяльності 

ОСП, не може бути підставою для розгляду таких справ у адміністративних 

судах. 

Проаналізуємо також процесуальний статус як відповідача організації 

саморегулівної професії у сфері аудиторської діяльності Аудиторської палати 

України.  

27 квітня 2017 р. товариство з обмеженою відповідальністю 

«Аудиторська фірма «Капітал Груп»» звернулось до Окружного 

адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом до 

Аудиторської палати України про визнання протиправним та скасування 

рішення. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оскаржуване рішення 

прийнято за результатами розгляду матеріалів перевірки, висновки яких є 

необґрунтованими, з порушенням процедури прийняття відповідного 

рішення та на позивача накладено стягнення, не передбачене чинним 

законодавством України.  

Суд визнав протиправним та скасував рішення Аудиторської палати. 

Отже, беззаперечним є той факт, що Аудиторська палата України виступає у 

ролі відповідача як інший суб’єкт при здійсненні ним публічно-владних 

управлінських функцій на підставі законодавства, в тому числі на виконання 

делегованих повноважень.  

В оскаржуваному рішенні позивач посилався на те, що Аудиторською 

палатою України було прийняте рішення №327/5 «Про проведення 

позапланових перевірок суб’єктів аудиторської діяльності» [83]. Саме 
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рішення Аудиторської палати України, яке є результатом прояву публічно-

владних управлінських функцій АПУ, є підставою оскарження в 

адміністративному судочинстві. 

На підтвердження того факту, що саморегулівна організація виступає у 

ролі відповідача в порядку адміністративного судочинства є судоверішення у 

наступнійсправі. Так, 17 лютого 2017 р. особа звернулася до 

Дніпропетровського окружного адміністративного суду із позовною заявою, 

в якій просила скасувати рішення Аудиторської палати України та 

зобов’язати Аудиторську палату України поновити дію сертифіката 

аудитора, виданого рішенням Аудиторської палати України. На підставі 

пред’явлених позовних вимог судом було прийняте рішення про відмову у 

задоволенні позовних вимог. 

Дане судове рішення є актуальним з точки зору здійснення публічно-

владних управлінських функцій організацією саморегулівної професії, в 

даному випадку – Аудиторською палатою України, тому що вона прийняла 

рішення від 22 грудня 2016 р. № 335/5.6 «Про застосування стягнення» за 

неналежне виконання професійних обов’язків з боку аудитора (позивача 

усправі) колишнього директора ТОВ «Дніпровська аудиторська група», а 

саме: недотримання рішень АПУ в частині вчинення перешкод при 

здійсненні АПУ контролю за дотриманням вимог, стандартів аудиту та норм 

професійної етики аудиторів.  

До позивача було застосовано стягнення у вигляді зупинення чинності 

сертифіката строком на один рік. У даній справі до фізичної особи, яка надає 

публічні послуги, застосовано владне управлінське рішення, яке полягає у 

зупиненні чинності сертифіката строком на один рік. 

Також 28 липня 2016 р. Аудиторська палата України затвердила 

рішення № 327/5 «Про проведення позапланових перевірок суб’єктів 

аудиторської діяльності», в якому було зазначено про необхідність 

проведення перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Дніпровська аудиторська група».Позивач на той час виконував 
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повноваження директора даного товариства. Позивачу, як директору, було 

запропоновано узгодити термін проведення позапланової перевірки 

аудиторської фірми, що останній не виконав. Головою Аудиторської палати 

України на підставі рішення Комісії з контролю якості від 19 жовтня 2016 р. 

прийнято розпорядження № 12-ДК «Про відкриття дисциплінарного 

провадження» та винесено на розгляд Дисциплінарної комісії АПУ питання 

«Про перешкоджання проведенню перевірки ТОВ «Дніпровська аудиторська 

група» директора товариства (аудитора – позивача у справі). З аналізу даної 

справи ми можемо зробити висновок, що саморегулівна організація у сфері 

аудиторської діяльності здійснювала публічно-владні управлінські функції, 

виступала у ролі суб’єкта владних повноважень (суб’єкта публічної 

адміністрації) та була однією зі сторін розгляду та вирішення публічно-

правового спору в порядку адміністративного судочинства [84]. 

Організації саморегулівних професій, реалізуючи адміністративно-

правовий статус відповідачів, застосовують способи і засоби для доказування 

своєї правової позиції.  

Вважаємо за необхідне проаналізувати сутність та обов’язок 

доказування правомірності своїх рішень, дій чи бездіяльності ОСП як 

суб’єкта владних повноважень – відповідача у адміністративній справі. 

Згідно із ч. 2 ст. 77 КАС України обов’язок доказування правомірності свого 

рішення, дії чи бездіяльності в адміністративних справах покладається на 

відповідача, якщо він заперечує проти позову, тобто у випадку нашого 

дослідження– організації саморегулівних професій [12]. 

У дослідженні питання щодо доказування правомірності рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єкта владних повноважень науковці використовують 

поняття «презумпція вини суб’єкта владних повноважень». Правове поняття 

«презумпції» містить у собі такі логічні поняття, як «ймовірність» та 

«безсумнівність» [85, с. 728].  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1510/ed_2015_02_12/pravo1/T052747.html?pravo=1#1510
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Н. Б. Писаренко щодо презумпції вини суб’єкта владних повноважень 

зазначає, що це не звільняє позивача від обов’язку надати суду на 

підтвердження своїх вимог наявні докази [86, с. 75]. 

В. Д. Андрійцьо та В. Л. Гевко вважають, що «презумпція вини 

суб’єкта владних повноважень», яка закріплена в Кодексі адміністративного 

судочинства України, означає, що презумпція вини покладає на суб’єкта 

владних повноважень обов’язок аргументовано, посилаючись на докази, 

довести правомірність свого рішення, дії чи бездіяльності та спростувати 

твердження позивача про порушення його прав, свобод чи інтересів. Але з 

презумпції вини суб’єкта владних повноважень не випливає його 

автоматичний програш у справі, якщо він жодним чином не відреагував на 

позов [85, с. 725].  

Ми погоджуємося з думкою В. Д. Андрійцьо та вважаємо, що 

презумпція вини не є абсолютною, як у судовому процесі прецедентної 

системи права, де відсутність заперечення проти позову та нез’явлення 

відповідача у судове засідання розцінюється судом як визнання позову і 

тягне за собою програш відповідача. Кодекс адміністративного судочинства 

України декларує принципи рівності усіх учасників судового процесу перед 

законом і судом, змагальності сторін, диспозитивності та офіційного 

з’ясування всіх обставин у справі. Виходячи з наведених принципів, суб’єкт 

владних повноважень (відповідач) та позивач мають рівні умови та 

можливість доводити свою невинуватість. 

Н. Г. Павленко вважає, що презумпція винуватості зобов’язує суб’єкта 

владних повноважень не лише довести законність свого рішення, дії чи 

бездіяльності, а й спростувати твердження позивача про порушення його 

прав, свобод чи інтересів. Презумпція винуватості є фактично додатковим 

засобом забезпечення верховенства права, оскільки позивачу може бракувати 

юридичної освіти чи необхідних правових знань, щоб кваліфіковано довести 

в суді правоту своєї позиції. Невиконання суб’єктом владних повноважень 

зумовлює настання відповідних процесуальних наслідків. У такому випадку 
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суд відповідно до ч. 3, 4 ст. 77 КАС України своєю ухвалою витребовує 

названі документи та матеріали [87]. 

Саме роль суду у витребуванні доказів, у разі потреби, є гарантією 

принципу адміністративного судочинства – офіційного з’ясування всіх 

обставин у справі.  

Процес доказування та надання всіх необхідних доказів у справі є 

свідченням активної ролі відповідача у здійсненні адміністративного 

судочинства. 

Розглянемо судове рішення, в якому відповідач (суб’єкт владних 

повноважень) не погодився з «презумпцією вини» та надав докази, на 

підставі яких суд не задовольнив позовні вимоги позивача. З позовом до 

Окружного адміністративного суду міста Києва звернувся позивач (адвокат 

іноземної держави) до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. 

Києва, в якому просив визнати протиправним та скасувати рішення 

відповідача від 26 липня 2017 р. про відмову адвокату іноземної держави 

(позивачу) у включенні до Єдиного реєстру адвокатів України, а також 

зобов’язати відповідача прийняти рішення про включення адвоката іноземної 

держави до Єдиного реєстру адвокатів України.  

Представник відповідача проти задоволення позовних вимог позивача 

заперечував з підстав, зазначених у письмових запереченнях на позовну 

заяву. 

Відповідач обґрунтував свою позицію тим, що адвокатура України – 

недержавний самоврядний інститут, який забезпечує здійснення захисту, 

представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній 

основі, а також самостійно вирішує питання організації й діяльності 

адвокатури в порядку, встановленому Законом України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність». Представляє адвокатуру України у відносинах з 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх 

посадовими та службовими особами, у тому числі делегує представників до 

органів державної влади, Національна асоціація адвокатів, яка об’єднує всіх 
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адвокатів та діє через організаційні форми адвокатського самоврядування, 

передбачені цим актом (ст. 45 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність»). 

Із системного аналізу норм Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність»вбачається, що діяльність адвокатури спрямована, 

зокрема, на забезпечення гарантованої державою можливості будь-якій особі 

незалежно від характеру її правовідносин з державними органами, органами 

місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, юридичними та 

фізичними особами вільно, без неправомірних обмежень отримувати 

допомогу з юридичних питань. 

Оскільки функції, з метою реалізації яких діють органи адвокатського 

самоврядування, визначені ст. 46 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», є публічно-правовими, то справи, пов’язані з 

виконанням цих функцій, належить вирішувати за правилами 

адміністративного судочинства. 

На підставі вищезазначеного суд дійшов до висновку, що рішення 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва прийнято 

відповідно до положень законодавства.Відтак відсутні правові підстави для 

задоволення позовних вимог. Суд прийняв рішення відмовити у задоволенні 

позовних вимог адвоката до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури м. Києва про визнання протиправним та скасування рішення, 

зобов’язання вчинити дії [88].  

Приклад судового рішення свідчить про те, що відповідач –

організаційна форма ОСП – Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

адвокатури, активно реалізує свої процесуальні права та обов’язки, 

дотримується принципів адміністративного судочинства та, в черговий раз, є 

підтвердженням того, що організація саморегулівної професії, у випадку 

виконання владних управлінських функцій, є суб’єктом публічної 

адміністрації та справи за її участі потрібно розглядати й вирішувати в 

порядку адміністративного судочинства.  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_01_05/pravo1/T125076.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_01_05/pravo1/T125076.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_385/ed_2017_01_05/pravo1/T125076.html?pravo=1#385
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_385/ed_2017_01_05/pravo1/T125076.html?pravo=1#385
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Як було зазначено раніше, важливим аспектом оновлення 

адміністративного судочинства є запровадження обов’язкового досудового 

порядку розгляду адміністративних спорів за участі ОСП.  

Ми наголошували, що у випадках, коли відповідачем є суб’єкт владних 

повноважень – державний орган, суб’єкт публічної адміністрації тощо, 

запровадження обов’язкового досудового оскарження в адміністративному 

порядку може створити додаткові проблеми для ОСП. Адже суб’єкти 

владних повноважень вкрай неохоче визнають протиправними своїх дій, 

актів, бездіяльності. Таким чином це означатиме лише відстрочення 

звернення до суду і необхідність оскарження вже не одного акту, дії, 

рішення, а, у переважній більшості випадків двох – самого рішення, дії чи 

бездіяльності і рішення, прийнятого за результатами їх оскарження в 

позасудовому порядку. Це, очевидно, буде мати наслідком і збільшення 

розміру судового збору. 

Проте, враховуючи природу ОСП як суб’єкта приватного права, 

покликаного насамперед об’єднувати членів організацій саморегулівних 

професій, самостійно врегульовувати їх діяльність, захищати їх права, 

запровадження такого обов’язкового досудового порядку для справ за 

адміністративними позовами інших осіб, в яких ОСП є відповідачем, 

вбачається доцільним. Цей висновок додатково може бути аргументований 

тим фактом, що таке досудове врегулювання може бути здійснено всередині 

самої ОСП. Наприклад, зазначені рішення кваліфікаційно-дисциплінарних 

комісій адвокатури, такі як: про відмову в допуску особи до 

кваліфікаційного іспиту (ч. 4 ст. 8 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність»); про те, що особа не склала кваліфікаційний іспит 

(ч. 3 ст. 31); про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю (ч. 3 

ст. 31); про припинення права на заняття адвокатською діяльністю (ч. 3 ст. 

32); рішення про порушення дисциплінарної справи або про відмову в 

порушенні дисциплінарної справи (ч. 3 ст. 39); рішення у дисциплінарній 

справі (ч. 1 ст. 42). Рішення ради адвокатів регіону про продовження 
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стажування може бути оскаржено стажистом адвоката або керівником 

стажування до Ради адвокатів України або до суду (ч. 8 ст. 10); можуть бути 

попередньо оскаржено до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури.  

Це дасть змогу самій ОСП вирішити спір до звернення до суду, 

відвернути чи усунути шкідливі наслідки свого протиправного діяння та 

(рішення, дії, бездіяльності) та поновити порушені права суб’єктів 

приватного права.  

Пропонуємо для цього внести відповідні зміни до профільних 

законів, а також доповнити ч. 3 ст. 6 Закону України «Про судовий збір» 

абзацами наступного змісту: 

«За подання позовної заяви, у якій об’єднані позовні вимогищодо 

оскарження рішення, дій чи бездіяльності організацій саморегулівних 

професій разом із вимогами щодо рішення, прийнятого в результаті 

застосування обов’язкових відповідно до закону заходів досудового 

врегулювання спору, судовий збір сплачується тільки за позовні вимоги 

щодо рішення, прийнятого в результаті таких заходів досудового 

врегулювання спору». 

Отже, на підставі вищевикладених судових рішень та аналізу 

теоретичних засад щодо процесуального статусу організацій саморегулівних 

професій як відповідача, ми вважаємо, що для уникнення колізій 

умайбутньому, при розгляді та вирішенні справ за участю ОСП, справи, де 

організації саморегулівних професій є відповідачами і спір за їх участі 

виникає в процесі здійснення публічно-владних управлінських функцій, 

варто розглядати та вирішувати в порядку адміністративного судочинства. 

ОСП як відповідачі реалізують свої процесуальні права та обов’язки, які 

закріплені в Кодексі адміністративного судочинства України. 

Ми дійшли висновку, що в адміністративних справах такі організації 

саморегулівних професій, як Національна асоціація адвокатів України та 

Аудиторська палата України найчастіше виступають у ролі відповідачів. Дані 
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організації варто відносити до інших суб’єктів, які наділені владними 

повноваженнями, тому що функції та повноваження, якими вони наділені, та 

їх участь у ролі відповідача при вирішенні публічно-правових спорів в 

порядку адміністративного судочинства свідчить про здійснення публічно-

владних управлінських функцій та виконання делегованих повноважень на 

основі законодавства.  

 

2.3. Організації саморегулівних професій як треті особи у 

вирішенні адміністративних справ 

 

Необхідною складовою цілісного дослідження процесуального 

статуту організацій саморегулівних професій є дослідження участі 

організацій саморегулівних професій в процесуальному статусі третьої 

особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору або яка не заявляє 

таких вимог. 

У науковій літературі треті особи розглядаються як учасники 

адміністративного процесу, які вступають чи залучаються до цього процесу 

в будь-який час, до його завершення, з метою реалізації власних 

специфічних інтересів, таких, що повністю або частково відрізняються від 

інтересів сторін [89, с. 12].  

Відповідно до КАС України, розрізняють дві категорії третіх осіб як 

учасників адміністративного судочинства – ті, що заявляють самостійні 

вимоги на предмет спору, і ті, які не заявляють таких вимог і виступають на 

стороні позивача або відповідача. 

А. І. Савченко, досліджуючи процесуальний статус третіх осіб в 

порядку адміністративного судочинства, розмежувала умови участі особи в 

статусі третьої сторони, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, і 

третьої сторони, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору [89, с. 

140].  

Організації саморегулівних професій можуть брати участь в 
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порядку адміністративного судочинства у статусі третьої сторони, що 

заявляє самостійні вимоги на предмет спору в тих випадках, якщо 

рішення суб’єкта владних повноважень, яке підлягає оскарженню 

фізичною або юридичною особою, у випадку задоволення позовних 

вимог безпосередньо торкнеться професійних інтересів організацій 

саморегулівних професій. 

Реалізація адміністративної процесуальної правосуб’єктності третіх 

осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору, можлива за 

таких умов: 1) відмінна юридична заінтересованість у результатах 

розгляду справи від позиції сторін адміністративного процесу; 2) 

наявність матеріально-правових відносин лише з цією особою, на боці 

якої третя особа залучається до справи; 3) відсутність матеріально-правових 

відносин із протилежною стороною [90, с. 140]. 

Визначаючи відмінність процесуальної форми сторони від третьої 

особи як учасника адміністративного судочинства, Я. С. Рябченко зазначає, 

що останні мають реалізовувати свої процесуальні права відповідно до 

чинного закону й у межах певного лише ними здійснюваного провадження, 

оскільки суд повинен задовольняти лише умотивовані вимоги, що 

висуваються третіми особами, незалежно від того, чи будуть задоволені 

вимоги позивача у адміністративній справі, а також враховувати 

особливості, пов’язані з примиренням сторін, та процесуальний статус 

позивача у таких справах [91, с. 155]. 

Підсумовуючи роль, яку відіграють ОСП в порядку адміністративного 

судочинства, що беруть в ньому участь у статусі третьої особи, слід 

погодитись з думкою Р. О. Куйбіди про те, що участь третьої особи сприяє 

всебічному розгляду справи, зібранню більшої кількості доказів, 

правильному вирішенню справи, запобігає ситуації, коли у справах з одних 

правовідносин ухвалюються протилежні за змістом рішення [92, с. 232]. 

Особливостями участі організацій сморегулівних професії в порядку 

адміністративного судочинства в процесуальному статусі третьої сторони 
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(яка заявляє або не заявляє самостійних вимог на предмет спору) є: 

1) організації саморегулівних професій не тільки відстоюють власні 

інтереси, а й сприяють встановленню істини у справі, доповнюючи 

доказову базу прийнятими актами та іншими матеріалами у разі участі у 

статусі третьої особи; 

2) можуть залучатися до участі в справі як за ініціативою сторони, так 

і за ініціативою судді адміністративного суду; 

3) у рішенні суду обов’язково вирішується питання щодо прав та 

інтересів третіх осіб з урахуванням результатів розгляду справи. 

До прикладу, організації саморегулівної професії арбітражних 

керуючих беруть участь у суді касаційної інстанції у процесуальному статусі 

третіх осіб при розгляді та вирішенні публічно-правових спорів. 12 лютого 

2016 р. суддя Вищого адміністративного суду України провів підготовчі дії 

до касаційного розгляду справи за позовом арбітражного керуючого до 

Міністерства юстиції України, треті особи: Всеукраїнська саморегулівна 

організація арбітражних керуючих «Асоціація антикризового менеджменту», 

громадська організація «Всеукраїнська самоврядна організація фахівців 

конкурсного процесу», про визнання протиправними змін до Порядку [120]. 

Вищий адміністративний суд України своєї ухвалою від 17 серпня 2017 

р. відкрив касаційне провадження за касаційною скаргою Вищого 

господарського суду України на постанову Окружного адміністративного 

суду міста Києва та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду 

у справі за позовом арбітражного керуючого до Вищого господарського суду 

України, треті особи – Громадська організація «Всеукраїнська самоврядна 

організація фахівців конкурсного процесу», Громадська організація 

«Всеукраїнська саморегулівна організація арбітражних керуючих «Асоціація 

антикризового менеджменту»», Міністерство юстиції України про визнання 

незаконним та нечинним акту в частині [121]. Можна зробити висновок, що 

представник саморегулівної професії бере участь у розгляді та вирішенні 

публічно-правових спорів в суді касаційної інстанції і організації 
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саморегулівних професій арбітражних керуючих також є 

учасникамиадміністративної справи.  

Розглянемо постанову від 25 січня 2018 р., прийняту Київським 

апеляційним адміністративним судом, в якій суд скасував рішення 

дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

Київської області від 23 грудня 2016 року. Суд постанову суду першої 

інстанції скасував та прийняв рішення прийняти нову постанову. В 

адміністративній справі Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури 

Київської області виступала відповідачем, а третьою особою, яка не заявляє 

самостійних вимог на предмет спору, виступала Національна асоціація 

адвокатів України [108]. Проаналізувавши постанову Київського окружного 

адміністративного суду від 23 жовтня 2017 р. № 810/4485/16, спостерігаємо, 

що з позовом адвокат звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури Київської області з вимогою визнати протиправними дії 

дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

Київської області щодо процедури порушення дисциплінарної справищодо 

нього та скасувати рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-

дисциплінарної палати адвокатури Київської області.  

Суд у своєму рішенні зазначив, що адвокатура в Україні – це 

недержавний самоврядний інститут, який самостійно вирішує питання своєї 

організації та діяльності. Вирішення питань, що стосуються дисциплінарної 

відповідальності адвокатів в Україні, законом віднесено до виключної 

компетенції адвокатського самоврядування в особі відповідної 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

При цьому правомочність відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії на власний розсуд за наслідками оцінки обставин та фактів прийняти 

рішення за своєю правовою природою є дискреційним повноваженням, під 

яким розуміється можливість суб’єкта владних повноважень самостійно (на 

власний розсуд) обрати один із кількох юридично допустимих варіантів 

управлінського рішення. 
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У цій постанові організація саморегулівної професії не реалізовувала 

процесуальний статус третьої особи, оскільки суд зазначив, що адвокатське 

самоврядування приймає рішення на власний розсуд. Проте апеляційний 

адміністративний суд вирішив залучити організацію саморегулівної 

професіїу ролі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет 

спору, визнавши важливуроль ОСП у відправленні правосуддя та прийняття 

законного, справедливого рішення у справі. 

Суд постановив визнати дії дисциплінарної палати Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури Київської області протиправними.  

Розглянемо рішення суду апеляційної інстанції за участю Аудиторської 

палати України, що виступає в основному у ролі третьої особи, яка не заявляє 

самостійних вимог на предмет спори в судах апеляційної інстанції, проте 

реалізує право на оскарження рішень суду першої інстанції. До прикладу, 

Київський апеляційний адміністративний суд розглянув у порядку 

письмового провадження апеляційну скаргу Аудиторської палати України на 

постанову Окружного адміністративного суду м. Києва у справі за позовом 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Сова» до 

Аудиторської палати України про визнання протиправною відмови у наданні 

відповіді на запит та зобов’язання вчинити дії. Суд прийняв рішення 

постанову Окружного адміністративного суду м. Києва залишити без змін і 

апеляційну скаргу залишити без задоволення [176]. 

Про реалізацію участі в адміністративному судочинстві організації 

саморегулівної професії у ролі третьої особи свідчить судове рішення від 09 

квітня 2013 р., де суддя, розглянувши у відкритому судовому засіданні 

клопотання представника відповідача Голови Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури Дніпропетровської області про залучення до участі у 

справі №804/3011/13-а в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних 

вимог на предмет спору – Національну асоціацію адвокатів України в особі 

Ради адвокатів України. Суддя прийняв рішення про задоволення клопотання 

та залучення в якості третьої особи, яка не заявляє самостійнихвимог на 
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предмет спору Національну асоціацію адвокатів України в особі Ради 

адвокатів України [189]. 

Судова практика України свідчить про те, що Національну асоціацію 

адвокатів України залучають у якості третьої особи, яка не заявляє 

самостійних вимог, коли справа стосується її інтересів.Тому, у випадку 

залучення, організація саморегулівної професії реалізує адміністративно-

процесуальний статус у якості третьої особи. 

ОСП як відповідачі та треті особи реалізують свої процесуальні права 

та обов’язки, які закріплені в Кодексі адміністративного судочинства 

України.  

Отже, на підставі вищевикладених судових рішень та аналізу 

теоретичних засад щодо процесуального статусу організацій саморегулівних 

професій у ролі відповідачів та третіх осіб, які заявляють або не заявляють 

самостійні вимоги на предмет спору,такі організації беруть участь у розгляді 

та вирішенні публічно-правових спорів в порядку адміністративного 

судочинства.  

 

Висновки до розділу 2 

Важливо зазначити, що вищеперераховані судові рішення 

підтверджують факт, що адміністративно-процесуальні правовідносини 

виникають між організацією саморегулівної професії та адміністративним 

судами. Отже, можемо дійти висновку, що в українській доктрині наявний 

суб’єкт, який здійснює публічно-владні управлінські функції, бере участь у 

розгляді та вирішенні публічно-правових спорів в порядку адміністративного 

судочинства, протейого правовий статус науково та законодавчо не 

закріплений. 

Аргументовано, що організації саморегулівних професій реалізовують 

процесуальний статус як позивачі, відповідачі та треті особи в порядку 

адміністративного судочинства у тому випадку, коли вони здійснюють 

публічно-владні управлінські функції, які передбачені чинним 
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законодавством.  

Доведено, що такі організації саморегулівних професій, як 

Національна асоціація адвокатів України та Аудиторська палата України, 

здійснюють публічно-владні управлінські функції і відповідно це є 

підставою участі ОСП у вирішенні публічно-правових спорів в порядку 

адміністративного судочинства України. 

Визначено, що процесуальний статус учасників адміністративного 

процесу передбачає наявність таких компонентів, як адміністративна 

правосуб’єктність, яка складається з адміністративної правоздатності, 

дієздатності та деліктоздатності. Процесуальна правосуб’єктність необхідна 

для участі суб’єктів в адміністративному судочинстві. 

Виходячи з матеріального статусу ОСП, такі організації мають право 

звертатися як суб’єкти владних повноважень у ролі процесуального статусу 

позивачів до фізичних чи юридичних осіб за захистом своїх порушених прав 

та законних інтересів і бути позивачами не як суб’єкти владних повноважень, 

а як юридичні особи та звертатися з позовом до суб’єкта владних 

повноважень. 

Виявлено, що організації саморегулівних професій реалізовують свій 

процесуальний статус у ролі відповідача в порядку адміністративного 

судочинства. Це– вагоме підтвердження того, що такі організації є іншими 

суб’єктами, які наділені владними повноваженнями (суб’єктами публічної 

адміністрації). 

Акцентовано увагу, що організації саморегулівних професій частіше 

реалізовують свій процесуальний статус у ролі відповідачів, на відміну від 

справ, де ОСП є позивачами та третіми особами у розгляді й вирішенні 

публічно-правових спорів в порядку адміністративного судочинства. 

Враховуючи природу ОСП як суб’єкта приватного права, покликаного 

насамперед об’єднувати представників саморегулівних професій, самостійно 

врегульовувати їх діяльність, захищати їх права, запровадження 

обов’язкового досудового порядку для справ за адміністративними позовами 
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інших осіб, в яких ОСП є відповідачем, вбачається доцільним. Цей висновок 

додатково може бути аргументований тим фактом, що досудове 

врегулювання може бути здійснено всередині самої ОСП. Це допоможе самій 

ОСП вирішити спір до звернення до суду, відвернути чи усунути шкідливі 

наслідки свого протиправного діяння (рішення, дії, бездіяльності) та 

поновити порушені права суб’єктів приватного права.  

Визначено, що досудове врегулювання може бути здійснено всередині 

самої ОСП. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури 

може бути попередньо оскаржено до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури.  

Це допоможе самій ОСП вирішити спір до звернення до суду, 

відвернути чи усунути шкідливі наслідки свого протиправного діяння 

(рішення, дії, бездіяльності) та поновити порушені права суб’єктів 

приватного права.  
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РОЗДІЛ III.  

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ОРГАНІЗАЦІЙ  

САМОРЕГУЛІВНИХ ПРОФЕСІЙ 

 

3.1. Адміністративно-правове регулювання статусу організацій 

саморегулівних професій в зарубіжних країнах та практика 

Європейського суду з прав людини щодо спорів за участю організацій 

саморегулівних професій 

Для комплексного та цілісного дослідження адміністративно-правового 

регулювання статусу ОСП доцільно розглянути позитивний досвід 

розвинених країн світу. Аналізуючи адміністративне матеріальне та 

процесуальнезаконодавство провідних європейських держав, очевидним стає 

зосередження зусиль законодавця на нормативному закріпленні принципів та 

процесуальних стандартів європейського адміністративного простору у 

національних законах та підзаконних нормативно-правових актах. У цих та 

інших державах розвиненої демократії адміністративне право спрямоване 

передусім на створення правових засад реалізації прав, свобод та законних 

інтересів громадян. Тому доцільним є удосконалення адміністративно-

правової матеріальної та процесуальної регламентації реалізації прав і свобод 

громадян в Україні з урахуванням досвіду цих держав. 

Зважаючи на європейський вектор розвитку України та гармонізацію 

законодавства нашої країнидо законодавства ЄС, особливо корисним може 

бути аналіз та зважене використання досвіду саме європейських країн в сфері 

адміністративно-правового регулювання правового статусу організацій 

саморегулівних професій. Важливим документом у визначенні поняття 

організацій саморегулівних професій є Міжінституційна угода про кращу 

нормотворчу діяльність, яка вперше на рівні Європейського Союзу надала 

визначення поняттям саморегулювання та співрегулювання, а також офіційно 

визнала необхідність і правила делегування повноважень [47]. 
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У країнах Європи правовий статус організацій саморегулівних 

професій на рівні законодавства було визначено після другої світової кризи, 

яка сталася у 1974–1975 роках. У Великій Британії в 1986 р. було прийнято 

закон про фінансові послуги, який уперше на рівні англійського 

законодавства закріпив поняття саморегулівної організації. Очевидно, що 

саморегулівні організації здійснювали свою діяльність саме на ринку 

фінансових послуг. Згідно із вищезазначеним закономсаморегулівна 

організація визначалася як об’єднання, що регулює здійснення 

інвестиційної діяльності будь-якого виду шляхом видання правил, 

обов’язкових для осіб, які провадять таку діяльність, якщо вони є членами 

такої організації або на інших підставах підзвітні їй [45]. 

Зазначений акт є важливим з точки зору нормативного закріплення 

поняття «організації саморегулівної професії» та визначення її суті. Із 

визначення випливає, що тільки особи, які були членами такої організації, 

зобов’язані були виконувати правила, які видавала цясаморегулівна 

організація. У той час таких організацій на професійному ринку було п’ять. 

У цьому контексті зауважимо, що в Україні також простежується 

множинність ОСП на ринку фінансових послуг.  

Цікава практика функціонування професійних об’єднань склаласьу 

Фінляндії. Асоціація адвокатів є організацією саморегулівної професії в 

сфері адвокатури цієї країни. Дана Асоціація розробляє правила 

професійної етики адвокатів та затверджує їх. Професійні правила 

обов’язкові для виконання всіма адвокатами та передбачають 

відповідальність за їх порушення. Паралельно з Асоціацією адвокатів 

функціонує Асоціація фінських юристів. Адвокат може бути членом в обох 

саморегулівних організаціях [3, с. 28]. В Україні таке право виключене, 

адже, кожен адвокат є членом Національної асоціації адвокатів Україні і 

альтернатив бути членом іншої професійної саморегулівної організації не 

передбачено. Хоча в той же час адвокати можуть бути членами інших 

громадських організацій, які, однак, не мають статусу організацій 
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саморегулівних професій тане здійснюють державно-владних 

управлінських функцій у сфері адвокатури. 

Як свідчить практика, членство в організаціях саморегулівних 

професій може бути добровільним та обов’язковим. Добровільне членство 

означає, що представники професій можуть самостійно, з власної волі 

набувати членства в таких організація, і з моменту вступу користуватися 

правами та набувати обов’язків члена такої організації, а обов’язкове 

членство передбачає примусовий вступ чи автоматичне включення до 

саморегулівної організації.  

Прикладом професій, які набувають обов’язкового членства в 

організаціях саморегулівних професій, є адвокати, аудитори, приватні 

виконавці. Представники професій, які добровільно можуть вступати в 

організацію саморегулівної професії – це здебільшого арбітражні керуючі, 

оцінювачі, архітектори, землевпорядники та інші. 

Вважаємо, що корисним у рамках цього дослідження є аналіз 

адміністративно-правового статусу організацій саморегулівних професій 

Республіки Польща. У цій країні органи самоврядування (професійні), 

тобто ті,які створюються в об’єднаннях адвокатів, нотаріусів, здійснюють 

завдання держави, що свідчить про довіру з боку держави до цих об’єднань.  

У рішенні Конституційного суду зазначено, що п. 1 ст. 17 Конституції 

Республіки Польщі наділяє професійні органи самоврядування публічною 

довірою до «опіки за відповідним виконанням тієї професії», яка має бути в 

межах дозволених закону, тобто «в межах публічного інтересу і для його 

охорони». З’являються також нові судові рішення, які стосуються 

нормативного аспекту і дисциплінарної діяльності професійних корпорацій, 

а саме правової основи створення Кодексів етичних і можливість 

притягнення членів до дисциплінарної відповідальності. Проте створення 

кодексів етики вважаєтьсяцілком нормальним через те, що вони змушують 

членів поводити себе відповідно до етики своєї професії. Цікавою є справа, 

яка розглядалася в Конституційному Суді Республіки Польща, де 
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Омбудсман зазначив, що Кодекс лікарської етики має характер 

нормативного акта зі сфери державної адміністрації і тому Конституційний 

суд має право здійснювати контроль за цими актами. Проте 

Конституційний Суд постановив, що вони не мають нормативного 

характеру і тому Конституційний суд не вирішує ці питання. У науковій 

доктрині стверджують що кодекс професійної етики має нормативний 

характер, що свідчить про публічно-правовий характер діяльності 

організацій саморегулівних професій, та, як наслідок, їх адміністративно-

правовий статус [177, с. 15].  

Досить розвинутою є система організацій саморегулівних професій у 

Сполучених Штатах Америки та Канаді. Взагалі, ці країни використовують 

поєднання приватноправових і публічно-правових інструментів у 

регулюванні підприємницької та професійної діяльності, Одним із таких 

приватноправових інструментів є організації саморегулівних професій. 

Професійні об’єднання існують у медичній, юридичній, аудиторській сфері 

діяльності, на ринку цінних паперів. При цьому уряд делегує окремі 

повноваження щодо регулювання професійної діяльності таким 

організаціям, як, наприклад, Нью-Йоркська фондова біржа та Національна 

асоціація дилерів цінних паперів – у сфері регулювання фінансових ринків.  

Одним із приватноправових інструментів регулювання правовідносинв 

професійній сфері у Сполучених Штатах є Американська асоціація адвокатів. 

AmericanBarAssociation (оригінальна назва асоціації) – це національне 

об’єднання юристів у США, до складу якого входить понад 410 тисяч членів, 

більшість яких є адвокатами (близько 60%). Вона об’єднала еліту 

професійного співтовариства юристів, обстоювала його цінності, формувала 

репутацію, визначала етичні норми і правила поведінки адвокатів, 

підтримувала високі професійні стандарти адвокатської діяльності.  

Американська асоціація юристів вважається найбільш впливовою 

громадською організацією юристів у Сполучених Штатах Америки. Своїми 

головними цілями організація декларує розробку нормативів юридичної 
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освіти для профільних вищих навчальних закладів, а також розробку етичних 

стандартів для юристів різних спеціалізацій [47, с. 130].  

Робочими органами Асоціації є постійні комітети, спеціальні комітети 

та комісії, секції і відділення, які створюються за різними галузями права. 

Вони займаються вирішення широкого кола питань: від вироблення 

стандартів професійної етики до розробки важливих законопроектів.  

Американська асоціація юристів виступає організацією, 

уповноваженою Міністерством освіти США вирішувати питання про 

офіційне визнання (акредитацію) шкіл права в США та затверджувати 

вимоги, яким вони повинні відповідати. Серед цих вимог – наявність 

кваліфікованих викладачів, зручних приміщень для проведення занять, 

відповідного мінімального бюджету, мінімуму якісного профільного 

учбового матеріалу в бібліотеках, відповідних навчальних програм.  

Дипломи юридичних факультетів, які не є офіційно визнаними ААЮ, 

надають випускнику право претендувати на допуск до адвокатської практики 

лише у деяких штатах. Можна зробити висновок, що зазначена саморегулівна 

організація займає важливе місце в діяльності юридичної спільноти 

Сполучених Штатів Америки. Загалом, у США багато професійних сфер, які 

регулюються саморегулівними організаціями і яким держава делегує владні 

управлінські повноваження. 

У Російській Федерації також функціонують окремі саморегулівні 

організації. Однією з них є Аудиторська палата Російської Федерації. 

Важливо зазначити, що законодавством РФпередбачено обов’язковість 

членства аудиторів в цій організації, а до її функцій входять правила 

внутрішнього контролю за діяльністю аудиторів та наявність інших 

повноважень, які свідчать про делегування владних повноважень такій 

організації [49]. 

У Російській Федерації також функціонують саморегулівні організації 

у сфері архітектури та будівництва, пожежної безпеки, ОСП енергоаудиторів, 

арбітражних керуючих, реклами, у сфері професійний учасників ринку 
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цінних паперів, медицини та інших сферах. Досвід функціонування таких 

організацій у Російській Федерації дещо схожий з діяльності ОСП в Україні. 

Зазначені організації здійснюють свою діяльність у формі неприбуткових 

організацій, членами яких є представники професій, функціонують з метою 

вироблення стандартів та правил для всіх учасників професійної сфери, 

здійснення контролю та нагляду за діяльністю таких організацій і захисту 

прав та інтересів всіх членів саморегулівної організації [50]. 

На думку З. М. Баймуратової, делегування державних управлінських 

функцій недержавним організаціям – це актуальне адміністративно-правове 

завдання, яке зачіпає інтереси всього суспільства.  

Управлінські функції держави, якщо це доцільно, на підставі закону 

можуть бути передані суб’єктам, які не є органами публічної влади, що дає 

змогу скоротити неефективне втручання держави в економіку, зменшує 

витрати бізнесу на подолання адміністративних бар’єрів.  

У Російській Федераціїв 2007 р. був прийнятий закон «Про 

саморегулівні організації». З початку 2010 р. функціонують саморегулівні 

організації в різних сферах підприємницької діяльності, суб’єкти яких 

об’єдналися в більш ніж 353 саморегулівні організації, з яких ОСП 

будівельників – 200, ОСП проектувальників – 115, ОСП оцінювачів – 17, 

ОСП арбітражних керуючих – 31, ОСП аудиторів – 6.  

У своєму дисертаційному дослідженні автор вважає, що саморегулівні 

організації поєднують три основні функції – це вироблення правил і 

стандартів підприємницької діяльності, контроль та нагляд за дотриманням 

цих правил та притягнення до відповідальності за порушення правил та норм. 

Варто зазначити, що науковець досліджує ОСП з точки зору здійснення ними 

підприємницької діяльності.  

Ми вважаємо, що в Україні такі організації здійснюють професійне 

саморегулювання, а не підприємницьку діяльність. [51]. І за своєю правовою 

природою такі організації не повинні здійснювати підприємницьку 

діяльність, вони мають на меті професійне об’єднання, захист прав їх 
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представників, самостійне вирішення внутрішніх питань та притягнення до 

відповідальності представників такої організації.  

При аналізі зарубіжного досвіду функціонування організацій 

саморегулівних професій варто зауважити, що такі організації утворюються 

як у приватній сфері, так і у публічній сфері. Звідси варто виділити 

добровільне та делеговане саморегулювання. Добровільне саморегулювання 

притаманне таким видам професій: журналістам, фармацевтам та іншим.  

Прикладом добровільного саморегулювання є саморегулівні організації 

банківської діяльності в Італії. Італійська банківська асоціація створена з 

метою представництва, захисту і сприяння інтересам її членів. Саморегулівна 

організація розглядає скарги на дії її членів, веде розслідування та приймає 

рішення про наявність або відсутність у діях банка порушень [3, с. 24]. Зміст 

делегованого саморегулювання полягає у тому, що держава делегує частину 

своїх повноважень саморегулівній організації, і така організація зобов’язана 

виконувати делеговані повноваження.  

Прикладом делегованого саморегулювання є саморегулівні організації, 

які утворюються на фондовому ринку. Саморегулівним організаціям 

державний орган делегує повноваження з прийняття правових актів, що 

мають статус федерального закону, контролю за їх дотриманням та 

застосування санкцій до порушників [181, с. 72].  

Узагальнюючи позитивні здобутки в сфері правового регулювання 

статусу ОСП в провідних країнах світу, можна зробити висновок про 

доцільність імплементації в чинне законодавство України кращих із них. 

Разом із тим наголошуємо на необхідності адаптації вищезазначених практик 

до реалій нашого сьогодення.  

Імплементація кращих практик полягає в тому, щоб реалізувати 

принцип дерегуляції в Україні та делегувати публічно-владні управлінські 

функції організаціям саморегулівних професій. До прикладу, надати дозвіл 

ОСП здійснювати допуск до зайняття професійною діяльністю представників 
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професій, які не тільки надають публічні послуги, а й представникам 

професій, які здійснюють свою діяльністьу приватній сфері.  

Варто перейти від надмірної централізації, контролю над багатьма 

сферами життя до саморегулювання та децентралізації. Зарубіжний досвід 

функціонування організацій саморегулівних професій має низку переваг, 

зокрема у сфері юридичної та медичної освіти.Так, в Україні можна передати 

від органів державної влади частину владних повноважень у сфері перевірки 

та акредитації закладів освіти, які надають освітні послуги у підготовці 

майбутніх юристів, а також повноваження щодо здійснення акредитації 

медичних закладів саморегулівній організації у сфері медичних послуг (яка 

поки відсутня в Україні).  

Допуск до фармацевтичного ринку теж може контролювати 

саморегулівна організація у сфері фармацевтичної діяльності. Звичайно, що 

кожен із запропонованих варіантів потребує внесення змін до чинного 

законодавства України, проте це підсилить роль організацій саморегулівних 

професій у сфері медицина та на юридичному ринку. 

Рішення Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) є вагомим 

механізмом захисту порушених прав, свобод та законних інтересів особи. У 

контексті нашого дослідження цікавим видається аналіз практики цієї 

інституції щодо перегляду рішень національних судів на предмет виявлення 

та виправлення наявних помилок, які були допущені при прийнятті ними 

рішень у спорах за участю ОСП. 

Перегляд судових рішень, прийнятих адміністративними судами, має 

на меті насамперед відновлення порушених прав, свобод та законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб, а також, на думку А. Хаммонда, 

завдяки перегляду «укріплюється роль верховенства права і забезпечується 

ефективний захист громадян від зловживань влади» [187, с. 43].  

Таким чином, оскарження судових актів в ЄСПЛ стимулює національні 

суди, застосовуючи практику ЄСПЛ, покращувати та удосконалювати 



150 

 

процедури прийняття рішень, а також підвищувати рівень захисту 

порушених прав. 

Після використання всіх національних засобів судового захисту у 

країнах Європейського Союзу, членах Ради Європи, включаючи Україну, та 

окремих інших державах заінтересована особа має право звернутися до 

ЄСПЛ, який з огляду на специфіку своєї діяльності не вважається 

апеляційною чи додатковою інстанцією щодо національних судів, а є 

окремою інституцією, яка перевіряє, «чи відповідали процес чи ситуація, про 

які скаржиться заявник, гарантіям статті 6 § 1 Конвенції, які є виключно 

процедурними» [188, с. 172].  

Згідно з п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, у випадку наявності апеляційного та касаційного оскарження в 

національному правовому порядку, країна-учасниця зобов’язана забезпечити 

особам під час розгляду справи в апеляційних та касаційних судах, в межах 

юрисдикції таких судів, дотримання основоположних гарантій, передбачених 

ст. 6 Конвенції, з урахуванням особливостей апеляційного та касаційного 

провадження, а також має братися до уваги процесуальна єдність судового 

провадження у внутрішньому правовому порядку і роль у ньому 

апеляційного та касаційного суду. 

Водночас спосіб, у який ст. 6 Конвенції застосовується до апеляційних 

та касаційних судів, залежить від процесуальних особливостей національного 

законодавства, а також від місця, ролі та компетенції таких судів. У справі 

MonnetandMorris v. theKingdom суд звернув увагу на принцип, згідно з яким 

«захист, що надається статтею 6 Конвенції не припиняється з прийняттям 

рішення судом першої інстанції» [189].  

Отже, Конвенція не зобов’язує Договірні держави в обов’язковому 

прядку створювати апеляційні та касаційні суди, проте держава, яка 

запровадила апеляційну та касаційну інстанцію, повинна гарантувати 

створення ефективного механізму реалізації та захисту прав, свобод та 

інтересів приватної особи, передбачених ст. 6 Конвенції.  



151 

 

ЄСПЛ досліджує, чи володів заявник достатніми процедурними 

можливостями захистити свої інтереси на рівних засадах з опонентами, чи 

міг наводити аргументи на свою користь та спростовувати контраргументи 

іншої сторони. 

Крім процедур оскарження рішень адміністративних судів до 

національних апеляційних, касаційних інституцій та ЄСПЛ, окремий порядок 

розгляду та вирішення публічно-правових спорів, передбачений у Суді ЄС, 

до якого надходять звернення про перегляд рішень національних судів, 

Європейської комісії, Європейського парламенту та інших інституцій.  

Як зазначає І. А. Грицяк, з огляду на остаточність та обов’язковий 

характер, «правовий режим рішень, що виносяться судом ЄС, дозволяє 

говорити про те, що ці рішення утворюють одне з найважливіших джерел 

європейського права» [190].  

Підтримуючи в цілому цю точку зору, зазначимо, що детальний аналіз 

практики цього суду виходить за межі предмета нашого дослідження, 

оскільки вона буде мати вплив на формування законодавства України та 

судової практики в нашій державі лише після вступу до Європейського 

Союзу.  

Звернутися до ЄСПЛ мають право держави-учасниці, інститути ЄС та 

фізичні і юридичні особи. При цьому особи приватного права можуть 

звертатися до Суду ЄС лише у деяких випадках, передбачених Договором 

про заснування Європейської Спільноти [191]: у разі оскарження законності 

актів, які безпосередньо стосуються таких осіб (ст. 230 Договору) 

(наприклад, звернення щодо компенсації збитків, завданих в результаті дій 

або бездіяльності Співтовариства або його працівників); 2) у випадку 

бездіяльності наднаціональних інституцій та надання приватній особі актів 

рекомендаційного характеру замість обов’язкових документів. (ст. 232 

Договору). 

Варто наголосити на тому, що судові рішення (прецеденти – caselaw) 

ЄСПЛ відіграють важливу роль у визначенні змісту принципів 
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адміністративних проваджень, оскільки такі акти мають обов’язкове та 

першочергове значення для національних адміністрацій, і внаслідок їх 

застосування усуваються прогалини у прийнятих законодавчих актах, 

створюються нове нормативно-правове підґрунтя. 

Як вказує М. Магрело, практика ЄСПЛ поряд із текстом Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод є «правом Конвенції», але 

його особливістю є гнучкість та змінюваність, і «неможливість застосовувати 

текст Конвенції без урахування практики Суду, і навпаки» [152, с. 63]. При 

цьому варто пам’ятати, що Конвенцією запроваджено принципово нові для 

українського законодавства засадничі категорії, такі як справедливість, 

справедливий баланс (рівновага), справедлива сатисфакція тощо.  

З часу ратифікації Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод 17 липня 1997 р. в Україні практика застосування 

судових рішень ЄСПЛ є актуальною та необхідною, оскільки згідно зі ст. 46 

Конвенції держави-учасниці (у тому числі й Україна) зобов’язуються 

виконувати рішення ЄСПЛ у всіх справах, у яких вона є стороною.  

Як наголошує А. О. Селіванов, «створюване Європейським судом з 

прав людини право є класичним прецедентним правом, основою якого є 

принцип ratiodecidenti, коли правило, сформульоване судом під час 

вирішення конкретної справи, стає нормою права для цього ж суду і для 

внутрішніх судів країн-учасниць Конвенції» [192, с. 2], хоча в державі 

континентальної правової сім’ї судова практика не вважається джерелом 

права та не має першочергового значення, на відміну від закону.  

Погоджуємося з думкою С. В. Шевчука з цього приводу, що існує два 

переконливих правових аргументи щодо визнання обов’язковості практики 

ЄСПЛ в Україні: 1) пункт перший Закону України «Про ратифікацію 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, 

Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» від 17 липня 

1997 р., де зазначено, що «Україна повністю визнає на своїй території дію… 

статті 46 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 
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року щодо визнання обов’язковою і без укладення спеціальної угоди 

юрисдикцію ЄСПЛ в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і 

застосування Конвенції»; 2) ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» [193, с. 455] про 

застосування судами Конвенції як джерела права під час вирішення спорів.  

На нашу думку, питання щодо застосування рішень ЄСПЛ в 

українських реаліях є проблемним, оскільки «фактично інститут 

офіційного перекладу рішень ЄСПЛ передбачено тільки для рішень у 

справах проти України.  

Недосконалість перекладу рішень ЄСПЛ проти інших країн-учасниць 

ЄС зумовлює неоднозначні тлумачення рішень ЄСПЛ та розрізненість 

підходів до розуміння однотипних суспільно-правових відносин. Тому 

актуальним залишається забезпечення належного перекладу й інших 

рішень ЄСПЛ в Офіційному віснику України та на офіційному веб-сайті 

Мін’юсту» [194, с. 321]. 

Варто наголосити, що положення Конвенції повинні застосовуватися 

однаково із національними нормативно-правовими актами. Відтак, 

необхідним аспектом діяльності судової системи в Україні є впровадження 

судової практики ЄСПЛ з метою гарантування прав, свобод та законних 

інтересів людини і громадянина.  

Аналізуючи практику Європейського суду з прав людини щодо 

організацій саморегулівних професій, важливо навести приклади рішень 

ЄСПЛ, де організації саморегулівних професій беруть участь.  

Однією з таких справ є справа «Бузеску проти Румунії» щодо 

відновлення права заявника на зайняття адвокатською практикою. 

Європейський суд з прав людини, розглянувши цю справу, встановив,що 

заявник, у кінці 1970-х рр. практикував як адвокат, будучи членом асоціації 

адвокатів м. Констанца. Коли він виїхав в Сполучені Штати, його членство в 

цій асоціації було анульоване. Після повернення в Румунію заявник звернувся в 
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асоціацію адвокатів м. Констанца з клопотанням про відновлення свого 

статусу в якості адвоката.  

У 1991 р. асоціація адвокатів м. Констанца внесла його ім’я в список 

адвокатів, що не мають права на адвокатську практику в регіоні, оскільки він 

був все ще членом іншої асоціації адвокатів. У 1996 р . асоціація 

адвокатів м. Констанца прийняла рішення повністю відновити статус 

заявника в якості адвоката і зареєструвати його в списку адвокатів, 

допущених до практики.  

Проте 27 червня 1996 р. Рада адвокатів Румунії (далі – РАР) визнала, 

що питання про відновлення статусу заявника в якості адвоката знаходиться 

в компетенції самої Ради і що асоціація адвокатів м. Констанца перевищила 

свої повноваження, приймаючи своє рішення в 1991 році.  

Судячи з усього, це рішення РАР не було доведене до відома 

заявника або асоціації адвокатів м. Констанца. Тим часом заявник 

звернувся із заявою про перехід в асоціацію адвокатів м. Бухаресту, але не 

отримав на цю заяву ніякої відповіді. Згодом він звернувся до Апеляційного 

суду з вимогою відмінити рішення РАР, прийнятого в червні 1996 року.  

Оскільки заявник мав підозри, що це рішення було підроблене – 

складено заднім числом, а саме, коли в Апеляційному суді вже розглядався 

його позов, заявник також вніс клопотання про витребування оригіналу з 

Реєстру рішень РАР.  

Апеляційний суд відхилив позов заявника, ухваливши, що асоціація 

адвокатів м. Констанца діяла з перевищенням своїх повноважень, приймаючи 

своє рішення в 1991 році.  

 Рішення Апеляційного суду було залишене в силі Верховним судом 

Румунії, який ухвалив, що Рада адвокатів Румунії має право приймати владні 

рішення з питань, що належать до допуску осіб займатися адвокатською 

практикою або повторного вступу адвокатів в асоціації адвокатів. Крім того, 

Верховний суд Румунії визнав, що анулювання реєстрації заявника в 

асоціації адвокатів м. Констанца не позбавляло його права звернутися в 
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компетентні інстанції з клопотанням про ухвалення рішення за його заявою 

про повторну реєстрацію в якості члена асоціації адвокатів. 

У контексті нашого дослідження вважаємо важливим висновок 

Європейського Суду з прав людини про те, що Союз адвокатів Румунії є 

законодавчо визначеним органом, який наділений адміністративними та 

нормотворчими прерогативами, а також має на меті забезпечення загального 

суспільного інтересу, що стосується адвокатів, через здійснення публічного 

контролю, а отже, справи за участю Ради адвокатів варто розглядати і 

вирішувати в порядку адміністративного судочинства [195]. 

Зазначений висновок, викладений у рішенні ЄСПЛ, повністю 

підтверджує нашу гіпотезу про те, що справи за участю ОСП, зокрема 

органів адвокатського самоврядування щодо делегованих їм повноважень з 

реалізації публічно-владних управлінських функцій, потрібно розглядати та 

вирішувати в порядку адміністративного судочинства. 

Проаналізуємо рішення ЄСПЛ у справі «Касадо Кока (CasadoCoca) 

проти Іспанії» від 24 лютого 1994 р. щодо заявника ПаблоКасадо Кока, який 

займався адвокатською практикою у Барселоні. Заявник регулярно поміщав 

оголошення з рекламою своєї практики на сторінках рекламних оголошень 

ряду газет Барселони, а також «Німецького журналу Іспанії». Він також 

направляв у різні компанії листа з пропозицією своїх послуг. У зв’язку з цим 

Рада колегії адвокатів Барселони чотири рази проводила дисциплінарний 

розгляд його діяльності, результатом чого стало винесення йому у 1981 і 

1982 рр. ряду стягнень, а саме двох доган та двох попереджень. Заявник 

подав декілька внутрішніх апеляційних скарг на вказані стягнення, але не 

став звертатися в судові інстанції. 

3 червня 1983 р. Рада національної колегії адвокатів розглянула 

внутрішню апеляційну скаргу заявника і підтримала винесене йому 

стягнення. Ґрунтуючись на ст. 31 статуту Колегії адвокатів і відповідних 

положеннях регламенту, Рада колегії адвокатів Барселони ухвалила, що дані 

оголошення виходять за рамки встановлених обмежень. Крім того, було 
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зазначено, що заявник останнім часом отримав ще ряд інших дисциплінарних 

стягнень з тієї ж самої причини, і вони також були взяті до уваги при 

винесенні ухвали за апеляційною скаргою.  

У рішенні зазначається, що професійне об’єднання адвокатів є 

корпорацією публічного права. На професійне об’єднання покладається 

відповідальність за регулювання професійної діяльності його членів, 

забезпечення дотримання норм професійної етики і захисту прав приватних 

осіб, а також застосування дисциплінарних заходів з внутрішніх і 

професійних питань. З цією метою відповідні національні ради приймають 

статути, які затверджуються Урядом. У цих статутах формулюються права і 

обов’язки членів різних професій та застосовувані до них правила 

дисциплінарного характеру.  

ЄСПЛ зазначив, що публічний характер діяльності професійної 

саморегулівної організації адвокатів пояснюється тим, що у такої організації 

наявна особливість «служити суспільному інтересу шляхом надання вільної і 

належної правової допомоги в поєднанні з державним контролем за 

здійсненням юридичної практики й дотриманням норм професійної етики» 

[196]. З даного рішення можна зробити висновок, що професійна організація 

адвокатів є юридичною особою публічного права, яка наділена делегованими 

повноваженнями, а отже, справи за її участю варто розглядати та вирішувати 

в порядку адміністративного судочинства.  

Проаналізуємо рішення Європейського суду з прав людини 

«Лекавічієне (Lekavičienė) проти Литви».  

Обставини справи полягають у тому, що 27 вересня 1996 р. заявник 

була прийнята в колегію адвокатів. На запит заявника її ім’я було вилучене з 

переліку практикуючих адвокатів 19 грудня 2003 року. Як зазначили цивільні 

суди, після цьогоособа визнала, що її запит був поданий через те, що проти 

неї була порушена кримінальна справа. 13 серпня 2004 р. заявник була 

визнана винною у підробці документів (ст. 300 § 1 Кримінального кодексу) 

та шахрайстві.  
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Суд встановив, що, під час здійснення своєї професійної практики 

заявник у більш ніж тридцяти випадках неправдиво стверджувала в 

письмовій формі, що вона надавала юридичні послуги в рамках державної 

програми юридичної допомоги. Крім того, суд визнав, що заявник підробила 

підписи досудових слідчих на зазначених вище документах, подала їх 

посадовим особам суду для отримання оплати, яку внаслідок цього 

йотримала. Злочини, які вона вчинила, підпадали під категорію незначних 

умисних злочинів. 12 вересня 2007 р. заявник звернулася до Асоціації 

адвокатів Литви із проханням повторно прийняти її в колегію адвокатів. 

Європейський суд з прав людини визнав, що рішення щодо дозволу на 

адвокатську практику або приєднання до цієї професії мають прийматися 

незалежним органом адвокатського самоврядування [197]. Отже, випливає, 

що професійні об’єднання наділені публічно-владними повноваженнями.  

Іншою справою, в якій Європейський суд з прав людини 23 червня 1981р. 

прийняв рішення, яке заслуговує на увагу для аналізу правової природи 

організацій професійного самоврядування, є справа за заявою бельгійських 

лікарів ЛеКонт (LeCompte), Ван Левен (VanLeuven) і Де Мейер (DeMeyere) 

проти Бельгії. Заявники у цій справі вважали, що їх обов’язок бути членом 

Ордену лікарів Бельгії і підкорятися його правилам суперечить ст. 11 

Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. 

ЄСПЛ у своєму рішенні зазначив: «не було порушення ст. 11 Конвенції, 

оскільки Орден лікарів за своєю юридичною природою і з урахуванням його 

суто публічної функції не має характеру асоціації в сенсі п. 1 ст. 11. Орден 

лікарів Бельгії – це інститут публічного права. Будучи створеним 

законодавцем, а не приватними особами, він інтегрований у державні 

структури. Орден забезпечує публічний контроль за професійною діяльністю 

лікарів. Для вирішення завдань, які бельгійська держава поставила перед 

ним, він користується відповідно до закону дуже широкими правами, 

зокрема використовує адміністративні та дисциплінарні процедури, властиві 

публічній владі» [198].  
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У зазначеному рішенні наголошується, що організації, які об’єднують 

представників окремої спільноти, виконують функції, які властиві органам 

публічної влади, тому можна говорити про публічний характер діяльності 

організацій саморегулівних професій, принаймні щодо делегованих їм 

повноважень з реалізації публічно-владних управлінських функцій.  

Однією з основних ознак організації, що здійснює професійне 

саморегулювання, є наявність статусу юридичної особи публічного права. З 

огляду на це обов’язкова участь у ній не буде порушенням права осіб на 

об’єднання, передбачене ст. 11 Європейської конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод та ст. 36 Конституції України. 

Під час дослідження практики ЄСПЛ у межах цієї роботи не вдалось 

знайти жодного аналогічного рішення щодо України. Разом із тим одне 

рішення на підтвердження нашої позиції в практиці ЄСПЛ було. Так, 

12грудня 2018 р. Європейський суд з прав людини ухвалив рішення 

позбавити адвоката з України Наталію Целовальніченко можливості 

представляти інтереси заявників чи надавати їм юридичну допомогу у 

справах, що надходять до ЄСПЛ [199].  

Таке рішення суд ухвалив у зв’язку з наданням нею неправдивої 

інформації та зловживанням правом на звернення до суду. Зокрема, при 

поданні деяких заяв до ЄСПЛ Н. Целовальніченко надала документи, які 

містять очевидні ознаки фальсифікації, а в деяких інших випадках вона 

подала заяви від імені померлих осіб, не повідомивши суд про факт їхньої 

смерті. 

Європейський Суд з прав людини прийняв рішення, відповідно до 

параграфу 4(b) Правила 36 Регламенту Суду, позбавити адвоката Наталію 

Євгенівну Целовальніченко можливості представляти інтереси заявників чи 

надавати їм юридичну допомогу у справах, які подані або будуть подані до 

Суду [199]. 

ЄСПЛ звернувся до Уряду України з проханням проінформувати про 

причини цього рішення організацію саморегулівної професії – Національну 
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асоціацію адвокатів України для притягнення до відповідальності адвоката. 

Таким чином ЄСПЛ визначив, що саме орган адвокатського самоврядування 

– організація саморегулівної професії адвокатів має прийняти рішення щодо 

притягнення адвоката до відповідальності за порушення норм законодавства 

та адвокатської етики, визнавши, хоча й не прямо, саме цю ОСП суб’єктом 

владних повноважень у відповідній сфері.  

Беззаперечним є той факт, що практика Європейського суду з прав 

людини впливає на правову свідомість громадян та стимулює національні 

суди додержуватися європейських стандартів при постановленні рішень у 

справах за участю організацій саморегулівних професій.  

 

 

 

3.2. Удосконалення нормативно-правового регулювання участі 

організацій саморегулівних професій в адміністративному судочинстві 

Вищенаведений аналіз теоретичних засад щодо виконання ОСП 

публічно-владних управлінських функцій, норм права в цій сфері та 

практики їх застосування переконливо доводить, що нормативно-правове 

регулювання участі організацій саморегулівних професій в 

адміністративному судочинстві потребує подальшого удосконалення. 

Зокрема, варто виокремити напрями щодо удосконалення нормативно-

правового регулювання діяльності організацій саморегулівних професій з 

метою повного та цілісного дослідження організацій саморегулівних 

професій та їх участі в адміністративному судочинстві України.  

Як правило, удосконалення нормативно-правового регулювання 

діяльності певного інституту та його участі у судочинстві – це комплекс 

заходів щодо покращення існуючого стану функціонування визначеного 

інституту.  

Удосконалення нормативно-правового підґрунтя діяльності організацій 

саморегулівних професій передбачає системний процес діяльності 
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уповноважених органів держави щодо підготовки законопроектів та інших 

правових актів, спрямованих на урегулювання правовідносин у сфері 

функціонування організацій саморегулівних професій, внесення до уже 

чинних нормативно-правових актів відповідних змін та доповнень, що 

випливають із практики застосування актів, які регулюють відносини у сфері 

організацій саморегулівних професій та виконання вимог міжнародних 

Конвенцій і взятих Україною зобов’язань у цій сфері. 

Тому удосконалення нормативно-правового регулювання тісно 

пов’язується із законотворчістю, іншою нормотворчою практикою 

спеціально уповноважених органів держави.  

Необхідність удосконалення нормативно-правового регулювання 

випливає із аналізу судової практики щодо вирішення спорів, пов’язаних із 

діяльністю організацій саморегулівних професій, оскільки важливим 

аспектом становлення правової держави та системного приведення механізму 

правового регулювання до потреб сталого соціально-економічного розвитку 

держави є здатність вирішувати в існуючих реаліях нагальні проблеми у 

сфері розвитку професійного саморегулювання. 

Можна стверджувати, що удосконалення нормативно-правового 

регулювання участі організацій саморегулівних професій є важливим кроком 

України на шляху забезпечення реалізації і захисту професійних прав ОСП 

на рівні міжнародних стандартів і нормативів.  

Удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері діяльності 

ОСП здійснюється шляхом його оновлення та систематизації у відповідних 

правових формах. 

Важливо зазначити, що для діяльності організацій саморегулівних 

професій варто не тільки удосконалювати нормативно-правове регулювання 

функціонування таких організацій, а й здійснювати ряд заходів, які пов’язані 

із розвитком організацій саморегулівних професій, з об’єднанням їх 

представників для покращення своєї діяльності та надання якісних публічних 

послуг відповідно до міжнародних стандартів. 
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На нашу думку, основні проблеми, які пов’язані із визначенням 

правової природи організацій саморегулівних професій та участі організацій 

саморегулівних професій в адміністративному судочинстві, що потребують 

свого вирішення, можна умовно поділити на проблеми в матеріально-

правовому аспекті дослідження ОСП та проблеми, які пов’язані з 

адміністративно-процесуальним статусом ОСП.  

До правових проблем, які існують в матеріальній сфері діяльності 

організацій саморегулівних професій, можна віднести наступні: 

1) відсутність базового законодавчого акта, який би визначив правові 

та організаційні засади діяльності організацій саморегулівних професій; 

2) низький рівень правової обізнаності громадян щодо діяльності 

організацій саморегулівних професій;  

3) відсутність уніфікованої термінології у процесі діяльності 

організацій саморегулівних професій; 

4) надмірна централізація на рівні держави у питанні діяльності 

професійних об’єднань. 

Розгляд та вирішення публічно-правових спорів в порядку 

адміністративного судочинства за участю організацій саморегулівних 

професій має низку проблемних аспектів, зокрема:  

1) потреба у визначенні дефініції «публічно-владні управлінські 

функції»; 

2) визначення порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності ОСП 

щодо вимог допуску до саморегулівних професій, порядку такого допуску, 

правил здійснення такої діяльності, за порушення яких передбачається 

юридична відповідальність, а також порядок застосування такого виду 

відповідальності;  

3)питання, пов’язані із обов’язковістю офіційного оприлюднення 

нормативно-правових актів організацій саморегулівних професій у 

відповідних джерелах;  
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4) питання, пов’язані із стягненням судового збору у справах за участю 

організацій саморегулівних професій.  

Для вирішення питань, які пов’язані з функціонуванням організацій 

саморегулівних професій,доцільні наступні кроки з метою удосконалення 

нормативно-правового регулювання діяльності організацій саморегулівних 

професій.  

Пропонуємо прийняти рамковий Закон України «Про організації 

саморегулівних професій», у якому передбачити, зокрема, такі розділи: Розділ I 

– Загальні засади (поняття організацій саморегулівних професій, основні 

принципи діяльності організацій саморегулівних професій, засади державної 

політики у сфері ОСП, законодавство у сфері функціонування організацій 

саморегулівних професій); Розділ II – Види організацій саморегулівних 

професій (види організацій саморегулівних професій, члени організацій, які 

надають публічні послуги, та організації саморегулівних професій, яким 

делеговані повноваження); Розділ III – Відповідальність у сфері порушення 

законодавства України про організації саморегулівних професій; Розділ VI – 

Прикінцеві положення.  

Пропонуємо внести зміни до Закону України «Про відновлення 

платоспроможності боржника та визнання його банкрутом» та передбачити, 

що тільки одна організація саморегулівної професії може функціонувати у 

сфері здійснення діяльності арбітражних керуючих.  

На нашу думку, важливо проводити правопросвітницьку діяльність 

серед громадян та представників професійної спільноти про основні напрями 

діяльності організацій саморегулівних професій з метою більш чіткого та 

зрозумілого бачення функціонування організацій саморегулівних професій.  

Для реалізації цього аспекту важливо включити вивчення правової 

природи та особливостей здійснення діяльності організацій саморегулівних 

професій в робочу навчальну програму вивчення дисципліни «Суб’єкти 

владних повноважень».  
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Вважаємо за доцільне проведення круглих столів, конференцій, 

семінарів та тренінгів для членів організацій саморегулівних професій з 

метою більшого ознайомлення представників професій, які надають публічні 

послуги, з діяльністю організацій саморегулівних професій.  

На нашу думку, актуальним в майбутньому може бути створення 

Асоціації організацій саморегулівних професій, як єдиного об’єднання з 

метою вирішення концептуальних та поточних питань функціонування 

організацій саморегулівних професій.  

Так, до повноважень Асоціації організацій саморегулівних професій 

може входити надання підтримки організаціям саморегулівних професій, 

сприяння розвитку організацій саморегулівних професій та реалізація 

правопросвітніх, правозахисних програм. 

Всі вищезазначені дії можуть суттєво підвищити правову обізнаність 

громадян про діяльність організацій саморегулівних професій. 

Пропонуємо визначити, що «організація саморегулівної професії» – це 

об’єднання представників певних професій, яке для виконання публічного 

інтересу на підставі делегованих згідно із законодавством повноважень 

виконує публічно-владні управлінські функції щодо встановлення 

професійних стандартів, норм і правил, допуску до зайняття професією на 

підставі кваліфікаційного оцінювання, контролю дотримання професійних 

стандартів, норм і правил, притягнення до відповідальності представників 

професій у разі порушення ними професійних стандартів, норм і правил, а 

також захищає права членів визначених професій, які надають публічні 

послуги. 

Ми пропонуємо не ототожнювати «організація саморегулівної 

професії» та «саморегулівна професія». Це концептуально різні поняття, 

зміст поняття яких різний.  

Важливо наголосити, що вкрай актуальним для України в умовах 

сьогодення є втілення принципу дерегуляції, який передбачає наділення 
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недержавних суб’єктів частиною публічно-владних управлінських функцій з 

метою розвантаження діяльності органів державної влади.  

Щодо покращення адміністративно-процесуальних аспектів діяльності 

організацій саморегулівних професій, то вважаємо, що варто внести 

доповнення до Кодексу адміністративного судочинства України, зокрема, 

пропонуємо ч. 1 ст. 4 викласти в наступній редакції, додавши п. 25: «25) 

публічно-владні управлінські функції» – це основні напрями діяльності 

уповноважених суб’єктів щодо задоволення публічного інтересу, в яких 

суб’єкт здійснює владно-організуючий вплив на суспільні відносини і 

процеси». 

Щодо обов’язковості офіційного оприлюднення нормативно-правових 

актів організацій саморегулівних професій у відповідних джерелах, то з 

огляду на вирішення даного питання пропонуємо внести зміни до ч. 4 ст. 264 

Кодексу адміністративного судочинства України, виклавши її в наступній 

редакції: «4. У разі відкриття провадження в адміністративній справі щодо 

оскарження нормативно-правового акта суд зобов’язує видання, в якому цей 

акт був або мав бути офіційно оприлюднений, опублікувати оголошення про 

це. Оголошення щодо оскарження нормативно-правових актів організацій 

саморегулівних професій публікується у виданні, в якому офіційно 

оприлюднюються постанови Кабінету Міністрів України». 

У питаннях щодо стягнення судового збору у справах за участю 

організацій саморегулівних професій та застосування заходів досудового 

врегулювання спору пропонуємо внести відповідні зміни до спеціальних 

законів, а також доповнити ч. 3 ст. 6 Закону України «Про судовий збір» 

абзацами наступного змісту: «За подання позовної заяви, у якій об’єднані 

позовні вимогищодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності організацій 

саморегулівних професій разом із вимогами щодо рішення, прийнятого в 

результаті застосування обов’язкових відповідно до закону заходів 

досудового врегулювання спору, судовий збір сплачується тільки за позовні 
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вимоги щодо рішення, прийнятого в результаті таких заходів досудового 

врегулювання спору». 

Для вирішення питання, пов’язаного із оскарженням рішень, дій чи 

бездіяльностіщодо вимог допуску до організацій саморегулівних професій, 

порядку такого допуску, правил здійснення такої діяльності, за порушення 

яких передбачається юридична відповідальність, а також порядок 

застосування такого виду відповідальності, пропонуємо доповнити Кодекс 

адміністративного судочинства статтею наступного змісту: «організації 

саморегулівних професій можуть оскаржити рішення, дії чи бездіяльність, 

включаючи нормативно-правові акти в частині, що регулюють 

правовідносини щодо вимог допуску до організацій саморегулівних 

професій, порядку такого допуску, правил здійснення такої діяльності, за 

порушення яких передбачається юридична відповідальність, у строки не 

пізніше місяця з дати прийняття або оголошення нормативно-правового акта, 

який оскаржується». 

У межах дослідження вважаємо за необхідне запропонувати 

удосконалити нормативне-правове регулювання участі організацій 

саморегулівних професій в адміністративному судочинстві шляхом внесення 

змін та доповнень в КАС та спеціальні закони щодо: 

1) визначення дефініції «публічно-владні управлінські функції»; 

2) визначення порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності ОСП 

щодо вимог допуску до саморегулівних професій, порядку такого допуску, 

правил здійснення такої діяльності, за порушення яких передбачається 

юридична відповідальність, а також порядок застосування такого виду 

відповідальності;  

3)вирішення питання щодо обов’язку офіційного оприлюднення 

нормативно-правових актів організацій саморегулівних професій у 

відповідних джерелах;  

4) стягнення судового збору у справах за участю організацій 

саморегулівних професій. 
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Важливо зазначити, що в Україні необхідний системний процес 

діяльності уповноважених органів державної влади щодо підготовки 

законопроектів та інших правових актів, спрямованих на врегулювання 

правовідносин у сфері функціонування організацій саморегулівних професій. 

 

 

Висновки до розділу 3 

У Розділі 3 дослідження проаналізовані рішення Європейського суду з 

прав людини за участю організацій саморегулівних професій, зарубіжний 

досвід діяльності організацій саморегулівних професій та напрями 

удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності організацій 

саморегулівних професій. 

Досліджено адміністративно-правовий статус організацій 

саморегулівних професій зарубіжних країн та встановлено, що Україні 

потрібно перейняти позитивний досвід діяльності організацій саморегулівних 

професій, який полягає у тому, що держава делегує державні повноваження 

ОСП.  

Самостійне здійснення такими організаціями сертифікації, надання 

дозволів, притягнення до відповідальності у разі порушення норм та 

стандартів професійної діяльності, акредитація закладів освіти, які 

здійснюють підготовку майбутніх представників професійного 

саморегулювання – це ті повноваження, які свідчать про владний та 

управлінський характер діяльності ОСП. 

Визначено, щопрактика Європейського суду з прав людини впливає на 

правову свідомість громадян та стимулює національні суди додержуватися 

європейських стандартів при постановленні рішень у справах за участю 

організацій саморегулівних професій.  

Суди в Україні зобов’язані враховувати практику ЄСПЛ при винесенні 

рішень за участю організацій саморегулівних професій.  
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Можна зробити висновок, що рішень Європейського суду з прав 

людини за участю організацій саморегулівних професій небагато. Це може 

свідчити про становлення та законне функціонування організацій 

саморегулівних професій.  

Пленум Верховного Суду України у своїх постановах робить 

посилання на рішення ЄСПЛ, що є позитивним та прийнятним для України.  

Визначено, що існує потреба у вдосконаленні нормативно-правового 

регулювання участі організацій саморегулівних професій в 

адміністративному судочинстві. 

Важливо удосконалити матеріально-правовий аспект діяльності 

організацій саморегулівних професій, який полягає у тому, щоб прийняти 

рамковий Закон України «Про організації саморегулівних професій» та 

внесення змін і доповнень до інших спеціальних законів.  

Наголошено, що потрібно удосконалити процесуально-правовий аспект 

діяльності організацій саморегулівних професій.  

Такі зміни та доповнення будуть стосуватися: 

1) визначення дефініції «публічно-владні управлінські функції»; 

2) визначення порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності ОСП 

щодо вимог допуску до саморегулівних професій, порядку такого допуску, 

правил здійснення такої діяльності, за порушення яких передбачається 

юридична відповідальність, а також порядок застосування такого виду 

відповідальності;  

3)вирішення питання щодо обов’язку офіційного оприлюднення 

нормативно-правових актів організацій саморегулівних професій у 

відповідних джерелах;  

4) стягнення судового збору у справах за участю організацій 

саморегулівних професій. 

Констатовано, що здійснювати заходи з удосконалення нормативно-

правового регулювання участі організацій саморегулівних професій потрібно 
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комплексно і цілісно. Тільки в такому випадку ми досягнемо розвитку та 

правового функціонування організацій саморегулівних професій. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дослідженні наведено теоретичне узагальнення і практичне 

розв’язання наукового завдання, яке полягає у розробці комплексних 

адміністративно-правових засад участі організацій саморегулівних професій 

в адміністративному судочинстві України та наданні науково обґрунтованих 

пропозицій щодо вдосконалення законодавства у цій сфері. 

Основні наукові та практичні результати дослідження полягають у 

наступному:  

1. Визначено, що організація, до складу якої входять члени професії, 

які надають публічні послуги, встановлює професійні норми, стандарти і 

правила, може притягувати до відповідальності членів професії, а також 

захищає їх права, є організацією саморегулівної професії.  

Виділено періодизацію становлення й розвитку функціонування 

організацій саморегулівних професій, яку можна поділити на три періоди, 

кожен з яких характеризується своєю особливістю.  

Встановлено, що організаціям саморегулівних професій в XX ст. 

активно почали передаватися публічно-владні управлінські функції або 

делеговані повноваження від держави організаціям саморегулівних 

професій, що є позитивним та прогресивним для розвитку діяльності 

організацій саморегулівних професій та впровадження принципу 

дерегуляції в Україні.  

2. З’ясовано, що правова природа організацій саморегулівних 

професій свідчить про те, що такі організації у випадку здійснення ними 

публічно-владних управлінських функцій на підставі законодавства або 

делегованих повноважень належать до суб’єктів владних повноважень.  

Автором констатовано, що дослідження функціонування організацій 

саморегулівних професій є позитивним та актуальним як для 

адміністративного судочинства, так і для адміністративного права. 

3. Здійснено видову характеристику організацій 



170 

 

саморегулівнихпрофесій в Україні та встановлено, що до організацій, які 

функціонують в публічній сфері та представники яких надають публічні 

послуги, варто віднести: Національну асоціацію адвокатів України, 

Аудиторську палату України, Нотаріальну палату Україну, Асоціацію 

приватних виконавців, організацію саморегулівної професії арбітражних 

керуючих, організацію саморегулівної професії оцінювачів.  

Окрім цього, наголошено, що функціонують також інші 

організаціїсаморегулівних професій, проте їх представники не надають 

публічні послуги, а їх організації здійснюють частину публічно-владних 

управлінських функцій.  

Встановлено, що не всі організації саморегулівних професій, які 

здійснюють публічно-владні управлінські функції, беруть участь у розгляді 

та вирішенні публічно-правових спорів в порядку адміністративного 

судочинства. Це пояснюється тим, що в законодавстві не закріплено 

правовий статус таких організацій, хоча вони беруть учать в 

адміністративних правовідносинах. 

4. Визначені наступні види адміністративно-правових відносин за 

участю організацій саморегулівних професій, спори щодо яких 

розглядаються в порядку адміністративного судочинства: зовнішні та 

внутрішні. 

 Зовнішні адміністративно-правові відносини – правовідносини, у 

яких організації саморегулівних професій перебувають з іншими суб’єктами 

права у відносинах у зв’язку із виконанням своїх обов’язків, передбачених 

адміністративним законодавством. До них, зокрема, можна віднести такі: 

– адміністративно-правові відносини, які виникають у зв’язку із 

приписами Закону України «Про звернення громадян»; 

– адміністративно-правові відносини, які виникають у зв’язку із 

приписами Закону України «Про доступ до публічної інформації»; 

–адміністративно-правові відносини за участю ОСП щодо визнання 

спеціального правового статусу за фізичними особами, які знаходять своє 



171 

 

відображення в організації та проведенні випробувань, іспитів щодо 

допущення до зайняття певним видом діяльності фізичних осіб. 

Внутрішні правовідносини можна поділити на підвиди, зокрема, 

внутрішні правовідносини за участю організацій саморегулівних професій 

щодо контролю, притягнення представників ОСП до дисциплінарної 

відповідальності у разі порушення ними норм та приписів нормативно-

правових актів та правовідносини щодо організації навчання, підвищення 

кваліфікації представників ОСП. 

5. Визначено, що публічно-владні управлінські функції організацій 

саморегулівних професій – це владно-організуючий вплив на суспільні 

відносини і процеси, спрямований на задоволення публічного інтересу. 

Здійснюючи публічно-владі управлінські функції, організації 

саморегулівних професій реалізують свою роль як суб’єкти владних 

повноважень. 

Виділені наступні види публічно-владних управлінських функцій, які 

здійснюють організації саморегулівних професій в адміністративному 

судочинстві, а саме: 1) вирішення питань про допуск до професійної 

діяльності; 2) припинення чи зупинення дозволу на зайняття професійним 

видом діяльності; 3) вирішення питань про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності представників професій, які надають публічні послуги або 

виконують делеговані повноваження, 4) прийняття нормативно-правових 

актів, якими затверджуються стандарти професійної діяльності та допуску 

до професії. ОСП володіють публічною компетенцією певного обсягу і 

змісту, тому що дані саморегулівні організації можуть приймати рішення, 

які змінюють правовий статус представників деяких професій, які надають 

публічні послуги. 

6. Наголошено, що участь організацій саморегулівних професій 

реалізується через завдання, основними серед яких є забезпечення та захист 

прав, свобод та інтересів юридичних і фізичних осіб; захист прав членів 

організації саморегулівної професії.  
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Розкрито, що підставами участі організацій саморегулівних професій 

в адміністративному судочинстві є сукупність положень, визначених в 

нормах КАС та в законах України, що регламентують професійну 

діяльність організацій саморегулівних професій, документи, рішення, дії 

(або бездіяльність) та інші фактичні обставини, на основі яких виникає 

право або обов’язок організацій саморегулівних професій звернутися до 

адміністративного суду будь-якого рівня або вступити у вже розпочатий 

адміністративний процес за позовом інших суб’єктів з метою захисту 

власних професійних прав та інтересів, представництва інтересів інших осіб 

або для сприяння у встановленні істини у справі.  

Здійснення публічно-владних управлінських функцій є підставою 

участі ОСП в адміністративному судочинстві.  

Обґрунтовано висновок, що: 1) організації саморегулівних професій 

не тільки відстоюють власні інтереси, а й сприяють встановленню істини у 

справі, доповнюючи доказову базу прийнятими актами та іншими 

матеріалами, у разі участі у статусі третьої особи; 2) можуть залучатися до 

участі в справі як за ініціативою сторони, так і за ініціативою судді 

адміністративного суду.  

Організації саморегулівних професій реалізовують адміністративно-

процесуальний статус у ролі позивачів, відповідачів та третіх осіб. 

7. Визначено, що організації саморегулівних професій у судах першої, 

апеляційної та касаційної інстанцій беруть участь у розгляді та вирішенні 

публічно-правових спорів щодо рішень організацій саморегулівних 

професій та стосовно дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень. 

Проаналізовано, що враховуючи природу ОСП як суб’єкта 

приватного права, покликаного насамперед об’єднувати членів організацій 

саморегулівних професій, самостійно врегульовувати їх діяльність, 

захищати їх права, є доцільним запровадження обов’язкового досудового 

порядку розгляду спорів щодо оскарження рішень, дії чи бездіяльності 

ОСП, в яких ОСП є суб’єктом владних повноважень. 
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Зазначено, що в адміністративних справах такі організації 

саморегулівних професій, як Національна асоціація адвокатів України та 

Аудиторська палата України частіше всього виступають у ролі відповідачів. 

Дані організації варто відносити до інших суб’єктів, які наділені владними 

повноваженнями, оскільки функції та повноваження, якими вони наділені 

та їх участь у ролі відповідача при вирішенні публічно-правових спорів у 

порядку адміністративного судочинства, свідчать про здійснення публічно-

владних управлінських функцій та виконання делегованих повноважень на 

основі законодавства.  

Встановлено, що організації саморегулівних професій при виконанні 

ними делегованих владних управлінських функцій можуть виступати не 

тільки як відповідачі, а і як позивачі в адміністративній справі.При цьому 

під час розгляду таких справ складається унікальна ситуація, не 

передбачена КАС України, коли позивачем виступає суб’єкт владних 

повноважень – ОСП, а відповідачем – інший суб’єкт владних 

повноважень, орган виконавчої влади. 

8. Визначено, щопрактика Європейського суду з прав людини впливає 

на правову свідомість громадян та стимулює національні суди 

додержуватися європейських стандартів при постановленні рішень у 

справах за участю організацій саморегулівних професій.  

Рішень Європейського суду з прав людини за участю організацій 

саморегулівних професій небагато, що може свідчити про законне 

функціонування організацій саморегулівних професій. Пленум Верховного 

Суду України у своїх постановах посилається на рішення ЄСПЛ, що є 

позитивним для України. 

9. З метою удосконалення законодавства у сфері діяльності 

організацій саморегулівних професій запропоновано прийняти рамковий 

Закон України «Про організації саморегулівних професій», у якому 

передбачити, зокрема, такі розділи: Розділ I – Загальні засади (поняття 

організацій саморегулівних професій, основні принципи діяльності 
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організацій саморегулівнихпрофесій, засади державної політики у сфері 

ОСП, законодавство у сфері функціонування організацій саморегулівних 

професій); Розділ II – Види організацій саморегулівних професій (види 

організацій саморегулівних професій, члени організацій, які надають 

публічні послуги, та організації саморегулівних професій, яким делеговані 

повноваження); Розділ III – Відповідальність у сфері порушення 

законодавства України про організації саморегулівних професій; Розділ VI 

– Прикінцеві положення.  

Сформульовано пропозиції та рекомендації щодо доповнення та 

внесення змін в законодавство, а саме: 

1) до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника 

та визнання його банкрутом» та передбачити, що тільки одна організація 

саморегулівної професії може функціонувати у сфері здійснення діяльності 

арбітражних керуючих. Внести доповнення до Кодексу адміністративного 

судочинства України, а саме п. 25 ч.1 ст. 4 та визначити термін «публічно-

владні управлінські функції», а саме: це основні напрями діяльності 

уповноважених суб’єктів, які спрямовані на задоволення публічного 

інтересу, в яких суб’єкт здійснює владно-організуючий вплив на суспільні 

відносини і процеси шляхом їх спрямування, упорядкування та контролю 

для досягнення правомірної, справедливої, законної діяльності; 

2) вбачаємо за доцільне доповнити ч. 3 ст. 6 Закону України «Про 

судовий збір» абзацами наступного змісту: «За подання позовної заяви, у 

якій об’єднані позовні вимогищодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

організацій саморегулівних професій разом із вимогами щодо рішення, 

прийнятого в результаті застосування обов’язкових відповідно до закону 

заходів досудового врегулювання спору, судовий збір сплачується тільки за 

позовні вимоги щодо рішення, прийнятого в результаті таких заходів 

досудового врегулювання спору»; 

3) пропонуємо внести зміни до ч. 4 ст. 264 Кодексу адміністративного 

судочинства України, виклавши її в наступній редакції: «4. У разі відкриття 
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провадження в адміністративній справі щодо оскарження нормативно-

правового акта суд зобов’язує видання, в якому цей акт був або мав бути 

офіційно оприлюднений, опублікувати оголошення про це. Оголошення 

щодо оскарження нормативно-правових актів організацій саморегулівних 

професій публікується у виданні, в якому офіційно оприлюднюються 

постанови Кабінету Міністрів України». 
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