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АНОТАЦІЯ 

 

Рибак М. С. Здійснення суб’єктом публічної адміністрації права на 

позов в адміністративному судочинстві. – Кваліфікаційна наукова робота на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 

знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2020. 

Компетенція суб’єкта публічної адміністрації має свій прояв у всіх 

сферах державного управління, суспільних відносин. В ході проведення та в 

умовах фактичної судової та адміністративної реформи в Україні постійно 

відбуваються докорінні зміни в організації роботи суб’єкта публічної 

адміністрації, які не завжди призводять до позитивних змін і відповідають 

потребам суспільства та держави. 

Реалізуючи свою компетенцію суб’єкт публічної адміністрації 

зіштовхується як з порушеннями прав держави чи громади, інтереси яких він 

представляє через делеговані повноваження, так і з порушеннями прав як 

самостійних учасників цивільного обороту. Одним з інструментів 

забезпечення належної діяльності суб’єкта публічної адміністрації є 

звернення до суду з позовом. 

Серед вчених адміністративістів значна увага приділяється питанню 

судового захисту громадянами своїх прав та охоронюваних законом 

інтересів, оскарженню незаконних дій суб’єкта публічної адміністрації, 

особливостей адміністративного позову тощо. Разом з цим 

малодослідженими залишається, на теоретичному рівні, природа права на 

позов суб’єкта публічної адміністрації та, на практичному рівні, особливості 

його реалізації, що зумовлює необхідність поглиблення наукових досліджень 

саме у цьому напрямку. 

Ця робота є одним з перших в українській адміністративній 

процесуальній науці комплексним дослідженням, присвяченим вивченню 



3 
 

проблем здійснення суб’єктом публічної адміністрації права на позов в 

адміністративному судочинстві. 

За своїм змістом та спрямованістю тема дослідження відповідає 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленою Указом Президента 

України 12 січня 2015 року № 5/2015, якою передбачено проведення судової 

реформи та реформи державного управління. 

Дисертацію присвячено розкриттю особливостей здійснення суб’єктом 

публічної адміністрації права на позов в адміністративному судочинстві, 

виявленню проблемних питань та розробленню конкретних пропозицій щодо 

удосконалення адміністративного процесуального законодавства. 

Реалізація вказаної мети зумовила необхідність послідовного 

вирішення таких задач: 

– охарактеризувати поняття та юридичну природу права на позов; 

– розкрити зміст права на позов суб’єкта публічної адміністрації; 

– визначити види адміністративних позовів, що ініціюються суб’єктом 

публічної адміністрації; 

– охарактеризувати особливості правового статусу суб’єкта публічної 

адміністрації в адміністративному судочинстві; 

– з’ясувати місце і роль держави як суб’єкта адміністративного 

процесу; 

– здійснити аналіз зарубіжного досвіду адміністративної юстиції, який 

стосується реалізації суб’єктом публічної адміністрації права на позов; 

– з’ясувати значення європейських стандартів та практики 

Європейського суду з прав людини в контексті реалізації суб’єктом публічної 

адміністрації права на позов. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі 

здійснення суб’єктом публічної адміністрації права на позов в 

адміністративному судочинстві. 
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Предметом дослідження є право суб’єкта публічної адміністрації на 

позов в адміністративному судочинстві, сукупність адміністративно-

правових та адміністративно-процесуальних норм. 

З’ясовано існуючі в адміністративно-правовій науці доктринальні 

особливості сутності та змісту категорії «публічна адміністрація», «суб’єкт 

публічної адміністрації». Досліджено особливості категорії «право на позов» 

та специфіки реалізації цього права суб’єктом публічної адміністрації в 

адміністративному судочинстві. 

Обґрунтовано, що мета діяльності суб’єкта публічної адміністрації, а 

саме забезпечення публічних інтересів та інтересів суспільства в цілому, 

впливає на реалізацію принципу диспозитивності в адміністративному 

судочинстві, оскільки такий суб’єкт позбавлений свободи у розпорядженні 

своїми позовними вимогами. Саме в даному контексті таке право набуває 

обов’язкового характеру. 

Звертається увага на декларативність окремих норм Кодексу 

адміністративного судочинства України та значну кількість прогалин, які 

створюють правовий вакуум при розгляді справ адміністративної юрисдикції, 

особливо коли це стосується інтересів держави як учасника 

адміністративного процесу. Вносяться конкретні пропозиції до норм 

вітчизняного адміністративного процесуального законодавства щодо 

удосконалення діяльності суб’єкта публічної адміністрації. Звертається увага 

на важливу роль європейських стандартів в діяльності суб’єкта публічної 

адміністрації в контексті реалізації ним права на позов. 

Для повноцінного розкриття теми дисертації в третьому розділі роботи 

(«Компаративний аналіз форм реалізації права на позов публічних 

адміністрацій у зарубіжному адміністративному законодавстві») проведено 

дослідження особливостей правового режиму реалізації права на позов 

суб’єктами публічної адміністрації зарубіжних країн для отримання більш 

ширшої картини можливостей нормативного регулюванню реалізації права 

на позов вітчизняними суб’єктами публічної адміністрації. Для дослідження 
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обрано країни як з розвиненою демократією та сформованою системою 

адміністративної юстиції, зокрема, Сполучені Штати Америки, країни 

Європейського Союзу (Федеративна Республіка Німеччина, Литовська 

Республіка), так і країни колишнього СРСР, які розвиваються - Узбекистан, 

Казахстан.  

Компаративний аналіз форм реалізації права на позов суб’єкта 

публічної адміністрації у зарубіжному адміністративному законодавстві 

показав, що слід з обережністю ставитись до впровадження досвіду інших 

держав у національне законодавство, не здійснювати «сліпого» копіювання 

норм невластивих для національного законодавства. Таке впровадження має 

бути проведено з урахуванням національних особливостей адміністративного 

процесуального права України, традицій у нормативному регулюванні. 

Вперше 1) надано визначення права на адміністративний позов суб’єкта 

публічної адміністрації, як адміністративно-правової категорії; 2) визначено 

склад обставин, що впливають на зміст права на адміністративний позов 

суб’єкта публічної адміністрації; 3) запропоновано класифікацію 

адміністративних позовів, що ініціюються суб’єктом публічної адміністрації 

за критерієм мети, якої прагне досягти такий суб’єкт звернення з позовом; 4) 

запропоновано внесення змін до частин другої та третьої статті 46 Кодексу 

адміністративного судочинства України, де передбачити в якості позивача і 

відповідача «державу в особі відповідного суб’єкта владних повноважень». 

Удосконалено 1) визначення поняття «публічна адміністрація»; 2) 

існуючі підходи до участі держави в адміністративному судочинстві; 3) 

визначення характерних ознак публічної адміністрації; 4) тезу, що при 

зверненні з позовом до адміністративного суду з метою захисту прав і 

охоронюваних законом інтересів громадян, юридичних осіб та інтересів 

держави, суб’єкт публічної адміністрації не має на меті власного 

(суб’єктивного) інтересу у вирішення адміністративної справи. 
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Дістали подальшого розвитку: 

1) обґрунтування зв’язку між метою діяльності суб’єкта публічної 

адміністрації та правом на адміністративний позов; 

2) визначення змісту права на адміністративний позов суб’єкта 

публічної адміністрації, як суб’єктивного права; 

3) визначення ролі європейських стандартів у практичній діяльності 

суб’єкта публічної адміністрації; 

4) визначення місця та ролі практики Європейського суду з прав 

людини для реалізації суб’єктом публічної адміністрації права на позов. 

Зокрема, застосування практики Європейського суду з прав людини у 

судових справах за участі суб’єктів публічної адміністрації сприяє 

наближенню національного судового процесу до високих міжнародних 

стандартів здійснення правосуддя, захисту прав і свобод людини і 

громадянина, захисту інтересів держави, суспільних інтересів тощо. 

5) аргументація необхідності деталізації законодавчого регулювання 

порядку реалізації права на позов суб’єктами публічної адміністрації, 

визначення процесуальних особливостей таких звернень; 

6) обґрунтування доцільності нормативного закріплення прямої 

можливості звернення державних органів та інших осіб до суду за захистом 

не лише прав і охоронюваних законом інтересів громадян та юридичних осіб, 

а й суспільства та держави в цілому; 

7) аргументація необхідності визначення правового статусу держави як 

учасника адміністративного судочинства, шляхом внесення відповідних змін 

до Кодексу адміністративного судочинства України, з питань визнання 

держави стороною адміністративного процесу. 

Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані у: 

– науково-дослідній сфері – положення та висновки дисертації можуть 

бути основою для подальшого удосконалення правового регулювання 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації в адміністративному судочинстві, 
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подальших наукових розробок щодо удосконалення та теоретичного 

осмислення «права на позов» як адміністративно-правової категорії; 

– правотворчій діяльності – для вдосконалення законодавства у сфері 

адміністративного судочинства, зокрема, у частині приведення його у 

відповідність до міжнародних стандартів, стандартів Європейського Союзу, в 

тому числі, сформульованих Європейським судом з прав людини; 

– правозастосуванні – для покращення практичної діяльності суб’єкта 

публічної адміністрації, удосконалення його правового статусу в 

адміністративному судочинстві; у роботі системи судів адміністративної 

юрисдикції України у якості методологічного матеріалу для здійснення 

судового правозастосування при розгляді конкретних справ, де позивачем 

виступає суб’єкт публічної адміністрації; 

– навчальному процесі – для підготовки навчальної та навчально-

методичної літератури, а також у ході проведення лекцій та практичних 

занять з курсів «Адміністративне право України», «Адміністративне 

судочинство України», «Теоретичні проблеми адміністративного права». 

Ключові слова: адміністративний позов, суб’єкт публічної 

адміністрації, адміністративне судочинство, право на позов, публічний 

інтерес, правовий статус, адміністративна юстиція. 
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ABSTRACT 

 

Rybak M.S. Exercising of public administration subject’s right to sue in 

administration legal procedure. - Qualification scientific work on the rights of the 

manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the field of Law in the 

specialty 081 Law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv. Kyiv, 2020. 

The competence of a subject of public administration has its effect on all 

spheres of public administration and public relations. In the course of 

implementation and in the context of actual judicial and administrative reform in 

Ukraine, there are continuous radical changes in the organization of the subject of 

public administration, which do not always lead to positive outcomes and meet the 

needs of society and the State. 

In exercising its jurisdiction, a subject of public administration faces both 

violations of the rights of the State or citizens whose interests it represents through 

the functions delegated to it, and of the rights of independent participants in civil 

proceedings. One of the tools to ensure the proper functioning of the public 

administration entity is to bring a claim to court. 

Among administrative scientists, significant attention is paid to the issue of 

judicial protection of citizens' rights and legally protected interests, appeal against 

illegal actions of a subject of public administration, peculiarities of an 

administrative claim and the like. However, on the theoretical level, the nature of 

the right to the claim of the subject of public administration and, on the practical 

level, the peculiarities of its implementation remain understudied, which leads to 

the need to deepen scientific research in this direction. 

This research is one of the first comprehensive studies in Ukrainian 

administrative science dedicated to the study of the problems of the 

implementation of the right to claim in administrative proceedings by a subject of 

public administration. 
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By its content and purpose, the research topic corresponds to the Sustainable 

Development Strategy «Ukraine – 2020», approved by Presidential Decree № 

5/2015 of January 12, 2015, which provides for judicial reform and public 

administration reform. 

The dissertation is devoted to the disclosure of features of realization by the 

subject of public administration of the right to claim in administrative proceedings, 

revelation of problem questions and development of concrete offers on 

improvement of the administrative legislation.  

The implementation of the above stated aim caused the necessity of 

consistent solution of the following tasks: 

˗ to characterize the concept and legal nature of the right to claim; 

˗ to define the legal nature of the right to claim by a subject of public 

administration; 

˗ to define the types of administrative claims initiated by the subject of public 

administration; 

˗ to characterize the features of the legal status of a subject of public 

administration in administrative proceedings; 

˗ to clarify the place and role of the state as a subject of administrative 

process; 

˗ to analyze the foreign experience of administrative justice concerning the 

realization of the right to claim by the subject of public administration; 

˗ to clarify the meaning of European standards and practice of the European 

Court of Human Rights in the context of realization of the right to claim by a 

subject of public administration. 

The object of the study is public relations arising in the process of 

implementation by the subject of public administration of the right to claim in 

administrative proceedings. 

The subject of the study is the right of a subject of public administration to a 

claim in administrative proceedings, a set of administrative-legal and 

administrative- procedural rules. 
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The doctrinal features of the essence and content of the categories «public 

administration» and «subject of public administration» existing in administrative 

law science are clarified. The features of the category «right to claim» and 

specifics of realization of this right by the subject of public administration in 

administrative proceedings are investigated. 

It is grounded that the purpose of the subject's activity of public 

administration, namely, ensuring of public interests and interests of the society as a 

whole, influences on the realization of the principle of a dispositive in 

administrative legal proceedings, as such subject is deprived of liberty at the 

disposal of his claims. It is in this context that such a right becomes obligatory. 

Particular attention is paid to the declarative nature of certain provisions of 

the Code of Administrative Procedure of Ukraine and a significant number of legal 

gaps that create a legal vacuum when considering cases of administrative 

jurisdiction, especially when it concerns the interests of the state as a participant in 

the administrative process. The specific proposals with norms of national 

legislative acts on the improvement of activity of public administration entities are 

introduced. Attention is drawn to the important role of European standards in the 

activities of public administration entities in the context of their exercise of the 

right of claim. 

To fully understand the topic of the dissertation in the third chapter of study 

(«A comparative analysis of forms of exercise of the right of action of public 

administrations in foreign administrative legislation») the peculiarities of legal 

systems of foreign countries in the implementation of the right to claim by the 

subjects of public administration was conducted to obtain a broader picture of the 

status of domestic subjects of public administration. For research purpose, the 

author has chosen countries with developed democracy and the established system 

of administrative justice, in particular, the United States of America, the European 

Union (the Federal Republic of Germany, the Republic of Lithuania), and the 

former Soviet Union, developing countries – Uzbekistan and Kazakhstan. 
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The comparative analysis of the forms of exercising of the right to claim of a 

subject of public administration in foreign administrative legislation indicated that 

it should be cautiously treated to the introduction of the experience of other States 

into the national legislation, especially not to conduct a «blind» copying of the 

norms that are not typical for the national legislation. Such implementation should 

be carried out with consideration of national peculiarities of the administrative 

procedural law of Ukraine, traditions in the normative regulation. 

For the first time are proposed: 1) the definition of the right to an 

administrative claim of a subject of public administration as an administrative-

legal category is given; 2) the structure of conditions that influence the content of 

the right to administrative action of the public administration entity has been 

determined; 3) classification of administrative claims according to the criterion of 

the goal, which the subject of the claim seeks to achieve; 4) it is offered to make 

changes to parts of the second and third article 46 of the Code of administrative 

legal proceedings of Ukraine where it is provided as the claimant and the defendant 

«the state in the person of the corresponding subject of authorities». 

The following improvements have been made: 1) the definition of «public 

administration»; 2) the existing approaches to the participation of the state in 

administrative proceedings (the state can be not only a defendant, but also a 

claimant) 3) the definition of main features of public administration; 4) the thesis 

that when bringing a claim to an administrative court in order to protect the rights 

and legally protected interests of citizens, legal entities and the interests of the 

state, the subject of public administration has no (subjective) interest in the 

decision of the administrative case. 

Have been further developed: 

1) justification of the connection between the purpose of the activity of the 

public administration entity and the right to an administrative claim; 

2) defining the content of the right to administrative claim of a subject of 

public administration as a subjective right; 
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3) defining the role of European standards in the practical activity of the 

subject of public administration; 

4) determination of the place and role of the practice of the European Court 

of Human Rights for the realization of the right to claim by the subject of public 

administration. In particular, the application of the practice of the European Court 

of Human Rights in court cases involving public administration entities contributes 

to bringing national court proceedings closer to high international standards of 

justice, protection of human and civil rights and freedoms, protection of state 

interests, public interests, et cetera; 

5) argumentation of the need to detail the legislative regulation of the 

procedure for the exercise of the right to claim by subjects of public 

administration, determining the procedural peculiarities of such claims; 

6) grounding the necessity of normative consolidation of the direct 

possibility of State bodies and other persons to apply to a court for protection not 

only of the rights and legally protected interests of citizens and legal entities but 

also of society and the State as a whole; 

7) argumentation of the need to determine the legal status of the State as a 

party to administrative proceedings by making appropriate amendments to the 

Code of Administrative Procedure of Ukraine, particularly on issues of recognition 

of the State as a party to the administrative process. 

The research findings can be used in: 

˗ research field - paper statements and conclusions can be the basis for the 

further improvement of legal regulation of activity of subjects of public 

administration in administrative legal proceedings, the further scientific 

developments for improving and theoretical understanding of the «right to claim» 

as an administrative legal category; 

˗ legislative practice - to improve legislation in the area of administrative 

proceedings, in particular, to adjust it to international standards, European Union 

standards, including the standards formulated by the European Court of Human 

Rights; 
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˗ law enforcement - for improvement of practical activity of public 

administration entities, improvement of its legal status in administrative 

proceedings; in the work of the system of administrative courts of Ukraine as a 

methodological material for the implementation of judicial law application in 

specific cases where the claimant is a subject of public administration; 

˗ educational process - for the preparation of educational and methodological 

literature, as well as during lectures, tutorials and seminars in the courses 

«Administrative Law of Ukraine», «Administrative legal procedure of Ukraine», 

«Theoretical problems of administrative law». 

Key words: administrative claim, subject of public administration, 

administrative court proceedings, right to claim, public interest, legal status, 

administrative justice. 

 

List of publications of the Ph.D. candidate 

1. Rybak M.S. The experience of national courts in the application of the 

European Court of Human Rights practice in cases where the public administration 

is involved. Visegrad Journal on Human Rights. 2019. № 03 (2). P. 227-233. 

2. Rybak M.S. Features of right of action by public administrations in the 

member states of the European Union on the examples of the Federal Republic of 

German ant the Republic of Lithuania. Eurasian Academic Research Journal. 

2019. № 01 (31). P. 100-106. 

3. Rybak M.S. The subjects of the public administration: concepts and 

general characteristics. Scientific Bulletin of The National University of Life and 

Environmental Sciences of Ukraine. Series “Law”. 2017. № 264. P. 210–217. 

4. Rybak M.S. Subject of public administration as a party to the claim in the 

administrative process. Subcarpathian Law Herald. 2017. № 1. P. 116–119. 

5. Rybak M.S. Principles of administrative law in the activity of subjects of 

public administration. Оралдын гылым жаршысы. Series “Law”. 2017. № 02 

(162). P. 65-70. 



15 
 

6. Rybak M.S. The methodology of the analysis of essence and content of 

the categories “public administration”. Actual problems of native jurisprudence. 

2017. No. 1. V. 2. P. 128–131. 

7. Rybak M.S. The state as a subject of the administrative process. Judicial 

and Investigative Practice in Ukraine. 2017. No. 4. P. 38-42. 

8. Rybak M.S. The subject of public administration as a representative in the 

administrative process. International Scientific Conference “Formation a civil 

society in Ukraine: legal framework” (Dnipro, May 5-6, 2017). Dnipro, 2017. P. 

39-42. 

9. Rybak M.S. Legal institutions of the European Union as the subject of 

litigation. International Scientific Conference “Eighteen Economic and Legal 

Discussions” (Lviv, May 30, 2017). Lviv. 2017. P. 114–116. 

10. Rybak M.S. European standards as a way of improving the public 

administration. International Scientific Conference “Problems of lawmaking in the 

light of the modern reforms” (Ternopil, June 15, 2017). Ternopil. 2017. P. 97-100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

ЗМІСТ 
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ .................................................................. 17 

ВСТУП ................................................................................................................... 18 

РОЗДІЛ 1. ПРАВО НА ПОЗОВ, ЯК СУБ’ЄКТИВНЕ ПРАВО ПУБЛІЧНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ .................................................................................................. 28 

1.1. Поняття та юридична природа права на позов ........................................... 28 

1.2. Зміст права на позов суб’єкта публічної адміністрації .............................. 46 

1.3. Види адміністративних позовів, що ініціюються суб’єктом публічного 

адміністрування ..................................................................................................... 62 

Висновки до розділу 1 .......................................................................................... 77 

РОЗДІЛ 2. ПРАВО НА ПОЗОВ СУБ’ЄКТА ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В 

АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ ...................................................... 79 

2.1. Особливості правового статусу суб’єкта публічної адміністрації в 

адміністративному судочинстві ........................................................................... 79 

2.2. Види суб’єктів публічної адміністрації та особливості їх участі в 

адміністративних справах позовного провадження .......................................... 93 

2.3. Держава як особливий суб’єкт права на позов в адміністративному 

процесі .................................................................................................................. 115 

Висновки до розділу 2 ........................................................................................ 134 

РОЗДІЛ 3. КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ФОРМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА 

ПОЗОВ ПУБЛІЧНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ У ЗАРУБІЖНОМУ 

АДМІНІСТРАТИВНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ............................................... 136 

3.1. Правовий режим реалізації права на позов публічних адміністрацій у 

законодавстві зарубіжних країн ......................................................................... 137 

3.2. Особливості реалізації права на позов публічними адміністраціями у 

країнах-членах Європейського Союзу за національним та наднаціональним 

європейським правом .......................................................................................... 153 

3.3. Практика Європейського Суду з прав людини у справах за участю 

публічних адміністрацій ..................................................................................... 170 

Висновки до розділу 3 ........................................................................................ 185 

ВИСНОВКИ ......................................................................................................... 188 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ........................................................... 193 

ДОДАТКИ ............................................................................................................ 218 



17 
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ГПК України – Господарський процесуальний кодекс України 

ЄС – Європейський Союз 

ДЄС – Договір про заснування Європейського Співтовариства 

ДЗЄС – Договір про заснування Європейського Союзу 

ДФЄС – Договір про функціонування Європейського Союзу 

КАС України – Кодекс адміністративного судочинства України 

КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення 

КК України – Кримінальний кодекс України 

ЦК України – Цивільний кодекс України 

ЦПК України – Цивільний процесуальний кодекс України 



18 
 

ВСТУП 

 

Актуальність теми. Невпинний розвиток суспільних відносин впливає 

на всі сфери життєдіяльності держави, в тому числі і на реформування 

системи та діяльності суб’єктів публічної адміністрації. В ході проведення 

тривалої адміністративної реформи в країні відбуваються докорінні зміни, 

однак ці зміни не завжди приводять до покращення організації та діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації України, що не відповідає потребам 

суспільства та держави, а прийняті відповідні нормативно-правові акти не 

завжди відповідають реаліям сьогодення. 

Враховуючи, що суспільні відносини, які виникають при здійсненні 

адміністративного судочинства, є специфічними, і покликані захистити як 

права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб у 

сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, 

інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на 

основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, 

так і вирішувати спір за позовами суб’єктів публічної адміністрації з метою 

захисту державних інтересів. Незважаючи на переваги адміністративного 

судочинства у вирішенні публічно-правових спорів, практика вирішення 

спорів свідчить про наявність прогалин і колізій. 

Аналіз практичної діяльності суб’єктів публічної адміністрації вимагає 

теоретичної та практичної розробки питання статусу органів публічної 

адміністрації, оскільки поняття «публічна адміністрація» є досить вживаним 

в нормативно-правових актах та юридичній літературі, проте відсутність 

єдиного підходу щодо визначення цього поняття і, в тому числі у разі 

звернення з позовом до адміністративного суду, потребує поглибленого 

дослідження цього питання. 
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Проблемним питанням також є декларативність окремих норм Кодексу 

адміністративного судочинства України. Значна кількість прогалин в якому 

створює правовий вакуум при розгляді справ адміністративної юрисдикції. 

Серед вчених адміністративістів значна увага приділяється питанню 

судового захисту громадянами своїх прав та охоронюваних законом інтересів, 

оскарженню незаконних дій суб’єкта публічної адміністрації, особливостей 

адміністративного позову, зокрема дисертації та монографії: Кузьменко О. В. 

«Адміністративний процес у парадигмі права» (2006 р.), Закаленко О. В. 

«Позов в адміністративному судочинстві: теорія, правове регулювання, 

практика» (2014 р.), Стефанюка В. С. «Судовий адміністративний процес» 

(2003 р.). Окремі аспекти діяльності владних суб’єктів в адміністративному 

судочинстві розглядалися у монографічних дослідженнях представників 

науки адміністративного права, наприклад, Делія Ю. В. «Нормотворчість 

публічної адміністрації: проблеми теорії та практики реалізації» (2012 р.), 

Пухтецької А. А. «Європейський адміністративний простір і принцип 

верховенства права» (2010 р.), Кузьменко О. В. «Теоретичні засади 

адміністративного процесу» (2005 р.). Разом з цим малодослідженими 

залишається, на теоретичному рівні, природа права на позов суб’єкта 

публічної адміністрації та, на практичному рівні, особливості його реалізації, 

що зумовлює необхідність поглиблення наукових досліджень саме у цьому 

напрямку. 

Метою зазначеного дослідження є не тільки здійснення суб’єктом 

публічної адміністрації права на позов в адміністративному судочинстві, але 

й виявлення проблемних питань, що виникають при розгляді 

адміністративних справ, розробка теоретичних правових механізмів 

регулювання суспільних відносин, що виникають при здійсненні 

адміністративного судочинства, а також вироблення практичних 

рекомендацій щодо здійснення правосуддя в адміністративних справах. 

Зазначена обставина актуалізує необхідність поглиблення наукових 

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

своїм змістом та спрямованістю тема дослідження відповідає Стратегії 

сталого розвитку «Україна – 2020», схваленою Указом Президента України 

12 січня 2015 року № 5/2015, якою передбачено проведення судової реформи 

та реформи державного управління. Роботу виконано на кафедрі 

адміністративного права Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Тема дисертаційної роботи затверджена вченою радою 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол № 4 від 26 грудня 2016 року). 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає у розкритті 

особливостей здійснення суб’єктом публічної адміністрації права на позов в 

адміністративному судочинстві, виявленні проблемних питань та 

розробленні конкретних пропозицій удосконалення адміністративного 

процесуального законодавства. 

Реалізація вказаної мети зумовила необхідність послідовного 

вирішення таких задач: 

– охарактеризувати поняття та юридичну природу права на позов; 

– розкрити зміст права на позов суб’єкта публічної адміністрації; 

– визначити види адміністративних позовів, що ініціюються суб’єктом 

публічної адміністрації; 

– охарактеризувати особливості правового статусу суб’єкта публічної 

адміністрації в адміністративному судочинстві; 

– з’ясувати місце і роль держави як суб’єкта адміністративного процесу; 

– здійснити аналіз зарубіжного досвіду адміністративної юстиції, який 

стосується реалізації суб’єктом публічної адміністрації права на позов; 

– з’ясувати значення європейських стандартів та практики 

Європейського суду з прав людини в контексті реалізації суб’єктом публічної 

адміністрації права на позов. 
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Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі 

здійснення суб’єктом публічної адміністрації права на позов в 

адміністративному судочинстві. 

Предметом дослідження є право суб’єкта публічної адміністрації на 

позов в адміністративному судочинстві, сукупність адміністративно-

правових та адміністративно-процесуальних норм. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження складає система загальнонаукових і спеціально-наукових 

методів пізнання об’єктивної дійсності. 

Діалектичний метод використано на всіх етапах дисертаційного 

дослідження, який формує загальнометодологічні підвалини дослідження 

(розділи 1, 2, 3). Застосування системного методу дозволило системно 

дослідити в юридичній літературі погляди стосовно існуючих в 

адміністративно-правовій науці особливостей сутності та змісту категорії 

«право на позов», «публічна адміністрація», «суб’єкт публічної 

адміністрації» тощо (підрозділи 1.1, 2.1). Завдяки формально-догматичному 

методу, методу аналізу та синтезу було розкрито поняття та надано загальну 

характеристику суб’єктів публічної адміністрації, держави як учасника 

адміністративного процесу (підрозділи 2.2, 2.3). Формально-юридичний 

метод знайшов своє застосування при розкритті та визначенні змісту права 

на позов суб’єкта публічної адміністрації (підрозділ 1.2). Для проведення 

видової класифікації адміністративних позовів, що ініціюються суб’єктом 

публічної адміністрації в адміністративному судочинстві, типологічного 

дослідження суб’єктів публічної адміністрації використовувався метод 

класифікації і групування (підрозділи 1.3, 2.2). Застосування порівняльно-

правового методу дозволило виявити особливості правового режиму 

реалізації права на позов публічних адміністрацій у законодавстві 

зарубіжних країн (підрозділи 3.1, 3.2). Логіко-семантичний метод 

застосовувався при дослідженні окремих норм різних галузей права, а також 

юридичних дефініцій. 
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Науково-теоретичне підґрунтя дослідження становлять наукові праці 

вітчизняних та зарубіжних учених-юристів, зокрема В. Б. Авер’янова, 

М. Беньо, В. М. Бевзенка, А. І. Берлача, М. Й. Вільгушинського, 

В. В. Галунька, І. С. Гриценка, Е. Ф. Демського, П. В. Діхтієвського, 

Є. В. Додіна, А. М. Колодія, В. К. Колпакова, О. О. Кузьменко, 

Р. С. Мельника, Ю. Панейка, О. М. Пасенюка, А. А. Пухтецької, 

О. П. Світличного, А. О. Селіванова, С. Г. Стеценка, В. С. Стефанюка, 

В. П. Тимощука, Є. О. Харитонова, Ю. С. Шемшученка, І. В. Яковюка, та ін. 

Слід зауважити, що окремі аспекти діяльності владних суб’єктів в 

адміністративному судочинстві розглядалися у монографічних дослідженнях 

представників науки адміністративного права А. Ю. Осадчого, К. М. 

Кобилянського, О. В. Закаленко, О. В. Константія, В. В. Башкатової, Р. О. 

Куйбіди, В. Г. Перепелюка, І. Б. Коліушко, С. В. Ківалова та інших, які 

знайшли своє відображення у дисертаційному дослідженні. 

Нормативною основою дослідження є Конституція України, 

міжнародні акти, чинні законодавчі акти та інші юридичні акти у сфері 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації, судова практика національних 

судів та Європейського суду з прав людини. 

Емпіричну базу дослідження складає статистична інформація та 

узагальнення практичної діяльності суб’єктів публічної адміністрації, 

довідкові видання, статистичні матеріали, політико-правова публіцистика. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що ця 

робота є одним з перших в українській адміністративній науці комплексним 

дослідженням, присвяченим вивченню проблем здійснення суб’єктом 

публічної адміністрації права на позов в адміністративному судочинстві. 

У результаті дослідження було сформульовано й умотивовано низку 

нових концептуальних положень, що мають важливе теоретичне та 

практичне значення, а саме: 

вперше: 
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1) надано визначення права на адміністративний позов суб’єкта 

публічної адміністрації, як адміністративно-правової категорії, а саме: 

забезпечене законом право суб’єкта публічної адміністрації, наділеного 

адміністративно-управлінськими функціями, звернутись до 

адміністративного суду за наданням правового захисту шляхом винесення 

відповідного судового рішення з метою забезпечення публічних інтересів й 

інтересів суспільства в цілому; 

2) визначено склад обставин, що впливають на зміст права на 

адміністративний позов суб’єкта публічної адміністрації: наявність 

порушеного права чи інтересу, наявність адміністративної процесуальної 

право- та дієздатності, факт звернення з позовом до суду; 

3) запропоновано класифікацію адміністративних позовів за критерієм 

мети, якої прагне досягти суб’єкт звернення з позовом, а саме: з метою 

упередити, не допустити порушення публічних інтересів та інтересів 

суспільства; з метою припинити порушення публічних інтересів та інтересів 

суспільства; з метою відновлення публічних інтересів та інтересів 

суспільства; з метою застосування до порушника публічних інтересів та 

інтересів суспільства заходів відповідальності; з метою забезпечення 

публічних інтересів та інтересів суспільства в цілому; 

4) виходячи зі специфіки правової природи держави як учасника 

публічно-правового спору та неврегульованості питання сторін 

адміністративного процесу, запропоновано частину другу та частину третю 

статті 46 Кодексу адміністративного судочинства України викласти у такій 

редакції:  

«Ч. 2. Позивачем в адміністративній справі можуть бути громадяни 

України, іноземці чи особи без громадянства, підприємства, установи, 

організації (юридичні особи), суб’єкти владних повноважень та держава в 

особі відповідного суб’єкта владних повноважень. 
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Ч. 3. Відповідачами в адміністративній справі можуть бути суб’єкт 

владних повноважень, держава в особі суб’єкта владних повноважень, якщо 

інше не встановлено цим Кодексом». 

удосконалено: 

5) визначення поняття «публічна адміністрація», під якою слід 

розуміти законодавчо визначену систему широкого кола уповноважених 

суб’єктів, наділених адміністративно-управлінськими функціями, основною 

метою діяльності яких є забезпечення прав, свобод та охоронюваних законом 

інтересів фізичних та юридичних осіб, публічних інтересів й інтересів 

суспільства в цілому; 

6) існуючі підходи до участі держави в адміністративному судочинстві: 

держава може бути не тільки відповідачем, але і позивачем; 

7) визначення характерних ознак публічної адміністрації до яких 

віднесено: законодавча визначеність, складність, численність та 

різноманітність системи суб’єктів, діяльність яких залежить від 

законодавчого та нормативного закріплення прав і обов’язків; суб’єкт 

публічної адміністрації здійснює владні управлінські функції, у тому числі й 

на виконання делегованих повноважень; основною метою діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації є забезпечення публічних інтересів й 

інтересів суспільства в цілому; 

8) тезу, що при зверненні з позовом до адміністративного суду з метою 

захисту прав і охоронюваних законом інтересів громадян, юридичних осіб та 

інтересів держави, суб’єкт публічної адміністрації не має на меті власного 

(суб’єктивного) інтересу у вирішення адміністративної справи. 

дістали подальшого розвитку: 

9) обґрунтування зв’язку між метою діяльності суб’єкта публічної 

адміністрації та правом на адміністративний позов; 

10) визначення змісту права на адміністративний позов суб’єкта 

публічної адміністрації як суб’єктивного права, який обов’язково включає у 

себе 3 елементи: право на власні дії, право вимагати відповідних дій від 
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зобов’язаного суб’єкта, право користуватись соціальним благом – 

правосуддям. Інший елемент – можливість державного примусу, 

застосування юридичної відповідальності не є обов’язковим, та його 

наявність у конкретних правовідносинах зумовлюється дотриманням судом 

вимог законодавства; 

11) визначення ролі європейських стандартів у практичній діяльності 

суб’єкта публічної адміністрації; 

12) визначення місця та ролі практики Європейського суду з прав 

людини для реалізації суб’єктом публічної адміністрації права на позов; 

13) аргументація необхідності деталізації законодавчого регулювання 

порядку реалізації права на позов суб’єктами публічної адміністрації, 

визначення процесуальних особливостей таких звернень; 

14) обґрунтування доцільності нормативного закріплення прямої 

можливості звернення державних органів та інших осіб до суду за захистом 

не лише прав і охоронюваних законом інтересів громадян та юридичних осіб, 

а й суспільства та держави в цілому; 

15) аргументація необхідності визначення правового статусу держави 

як учасника адміністративного судочинства, шляхом внесення відповідних 

змін до Кодексу адміністративного судочинства України, з питань визнання 

держави стороною адміністративного процесу. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного 

дослідження полягає в тому, що вони становлять як науково-теоретичний, 

так і практичний інтерес, і можуть бути використані у: 

– науково-дослідній сфері – положення та висновки дисертації можуть 

бути основою для подальшого удосконалення правового регулювання 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації в адміністративному судочинстві, 

подальших наукових розробок щодо удосконалення та теоретичного 

осмислення «права на позов» як адміністративно-правової категорії; 

– правотворчій діяльності – для вдосконалення законодавства у сфері 

адміністративного судочинства, зокрема, у частині приведення його у 
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відповідність до міжнародних стандартів, стандартів Європейського Союзу, в 

тому числі, сформульованих Європейським судом з прав людини; 

– правозастосуванні – для покращення практичної діяльності суб’єкта 

публічної адміністрації, удосконалення його правового статусу в 

адміністративному судочинстві; у роботі системи судів адміністративної 

юрисдикції України у якості методологічного матеріалу для здійснення 

судового правозастосування при розгляді конкретних справ, де позивачем 

виступає суб’єкт публічної адміністрації; 

– навчальному процесі – для підготовки навчальної та навчально-

методичної літератури, а також у ході проведення лекцій та практичних 

занять з курсів «Адміністративне право України», «Адміністративне 

судочинство України», «Теоретичні проблеми адміністративного права». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним, комплексним, 

завершеним науковим дослідженням, яке виконане самостійно з 

використанням новітніх здобутків вітчизняної та зарубіжної науки 

адміністративного права та процесу. Сформульовані за наслідками наукового 

дослідження положення отримані на підставі аналізу та вивчення 

теоретичних та законодавчих джерел. Наукові результати дисертаційного 

дослідження відображено в наукових публікаціях у фахових виданнях. 

Апробація результатів дисертації. Положення і висновки 

дисертаційного дослідження доповідалися й обговорювалися на засіданнях 

кафедри адміністративного права Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

Результати дослідження пройшли апробацію у виступах здобувача на 

міжнародних науково-практичних конференціях: «Становлення 

громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя» 

(Дніпро, 2017 р.); «Вісімнадцяті економіко-правові дискусії» (30 травня 2017 

р.); «Проблеми законотворчості у світлі сучасних реформаційних процесів 

(16 червня 2017 р.); під час проходження навчальних програм, організованих 
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Консультативною місією ЄС (додаток Д) та Програмою професійної 

підготовки Україна-НАТО (додаток В). 

Публікації. Основні положення й результати дисертаційного 

дослідження знайшли своє відображення в семи наукових статтях, 

опублікованих у фахових виданнях, три з яких видані у зарубіжних виданнях, 

та у трьох тезах доповідей на міжнародних науково-практичних 

конференціях (додаток А). 

Структура дисертації зумовлена метою та задачами і складається із 

анотації, вступу, трьох розділів, які містять дев’ять підрозділів, висновків до 

кожного розділу й загальних висновків, списку використаних джерел, 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 225 сторінку, з них основний 

текст – 176 сторінок, список використаних джерел – 24 сторінки (239 

найменувань). 

  



28 
 

РОЗДІЛ 1. ПРАВО НА ПОЗОВ, ЯК СУБ’ЄКТИВНЕ ПРАВО 

ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

1.1. Поняття та юридична природа права на позов 

  

 Актуальність теми нашого наукового пошуку зумовлена 

багатогранністю та багатоаспектністю діяльності суб’єкта публічної 

адміністрації під час реалізації ним своєї компетенції. 

З огляду на тему нашого дослідження, а саме: здійснення суб’єктом 

публічної адміністрації права на позов в адміністративному судочинстві не 

можемо оминути увагою власне поняття «публічна адміністрація», «суб’єкт 

публічної адміністрації». 

З урахуванням, що пріоритетом нашої держави є входження до 

європейського політичного, інформаційного, економічного і правового 

простору, у сучасній науці адміністративного права України активно 

формується своєрідний «євроінтеграційний» напрям досліджень, основною 

метою яких є розробка наукових засад адаптації як доктринальних положень, 

так і нормативного масиву вітчизняного адміністративного права до 

європейських принципів та стандартів. Вагома роль у розв’язанні цього 

стратегічного завдання належить галузі адміністративного права. Адже саме 

ця галузь має бути спрямована на забезпечення прав і свобод людини у всіх 

сферах їх взаємодії з органами публічної адміністрації, їх посадовими 

особами [1, с. 4-5]. 

Аналіз вітчизняної юридичної літератури свідчить, що за відсутності 

законодавчого визначення поняття «публічна адміністрація» на 

доктринальному рівні науковці використовують цей термін при визначенні 

діяльності суб’єктів адміністративно-правових відносин. Як слушно 

констатує Мельник Р. С., йдеться не про просту заміну термінології, а про 

суттєву зміну сутності адміністративно-правових відносин, які, з огляду 
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суб’єкта державного управління, втрачають свій обов’язковий елемент –

 «владний характер», що має своїм наслідком розширення кількості 

адміністративно-правових спорів (компетенційних спорів), підвідомчих 

адміністративним судам [2, с. 58]. 

Ми погоджуємося з думкою, що «сьогодні поняття «публічна 

адміністрація» досить часто зустрічається у нормативно-правових актах 

України та працях деяких науковців, але, на жаль, у сучасній 

адміністративній науці не сформовано єдиного підходу щодо визначення 

даного поняття. Зазначена обставина актуалізує необхідність поглиблення 

наукових досліджень поняття публічної адміністрації, її сутності та 

особливостей виявлення цієї сутності в конкретних умовах сучасної 

України» [3, с. 522]. В спеціальній літературі публічну адміністрацію також 

визначають як організацію та діяльність органів (установ, структурних 

організацій), що наділені прерогативами публічної влади і основою 

діяльності яких є забезпечення виконання чинного законодавства в 

публічних інтересах [4, с. 89]. 

В контексті наведеного, ми не можемо залишити поза увагою думку 

Карабін Т. О., яка пише: «варто відзначити, що більшість вітчизняних 

дослідників за зарубіжним взірцем продовжують тлумачити це поняття у 

двох площинах: організаційній – як сукупність органів і посадових осіб, і 

функціональній – як діяльність із реалізації публічної влади. Таке 

трактування, на нашу думку, є помилковим і зумовлене морфологічними 

відмінностями англійської та української мов. Іменник «administration» під 

час перекладу з англійської мови українською, означаючи так звану 

функціональну спрямованість і виражаючи абстрактне поняття «керування», 

повинен, як усі віддієслівні іменники з словотвірним значенням узагальненої 

дії або продукту дії, творитися за допомогою суфіксів -анн(я), -енн(я), -

іння(я). Тобто, у значенні адміністративної діяльності цей термін повинен 

перекладатися як «управління», «керування», «адміністрування», 

«врядування» тощо, а не адміністрація. Щодо того, яке з наведених понять 
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найбільш точно виражає його зміст, ми тут дискутувати не будемо» [5, 

с. 164]. 

З наведеного слушною вбачається думка Колпакова В. К., який 

зазначає, що адміністративно-правові відносини формуються, як правило, в 

особливій сфері суспільного життя – публічному адмініструванні, у зв’язку зі 

здійсненням суб’єктом публічної адміністрації публічних функцій. Публічне 

адміністрування – це діяльність суб’єкта публічної адміністрації, спрямована 

на виконання владних повноважень публічного змісту, що відбувається 

шляхом використання засобів управління, надання адміністративних послуг, 

участі у відносинах відповідальності суб’єкта публічної адміністрації, 

застосування заходів впливу за порушення правил, встановлених публічною 

адміністрацією [6, с. 102-103]. 

На думку Бевзенка В. М., галузям національного права, зокрема й 

адміністративному, притаманне використання конструкцій, категорій, понять, 

які фізично не існують і є винятково продуктом людського мислення. Такою 

«штучною» фіктивною особою є так звана публічна адміністрація (public 

administration), представлена численними суб’єктами. Саме суб’єкти 

публічної адміністрації є одними з обов’язкових учасників адміністративно-

правових відносин, що виникають у державі [7, с. 120-121]. 

З метою визначення права на позов, як суб’єктивного права суб’єкта 

публічної адміністрації вбачаємо за необхідне спочатку з’ясувати існуючі в 

адміністративно-правовій науці підходи щодо визначення змісту та сутності 

категорії «публічна адміністрація», її організаційної структури. 

Настюк В. Я. звертає увагу на те, що термін «публічна адміністрація» 

був започаткований в країнах континентальної системи адміністративного 

права, головним чином у Франції, а потім був сприйнятий адміністративно-

правовою наукою більшості країн світу [8, с. 553]. 

Щодо терміну «публічна адміністрація» слід звернутися до поглядів 

Панейка Ю., який в шестидесятих роках минулого століття в роботі 

«Теоретичні основи самоврядування» відзначав, що основою 
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адміністративного права є саме те, що воно регулює організацію та 

діяльність публічної адміністрації [9, с. 73]. 

Вітчизняні вчені-адміністративісти надають різні визначення поняття 

«публічна адміністрація». Зокрема, Авер’янов В. Б. під терміном «публічна 

адміністрація» пропонував розуміти сукупність органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, підпорядкованих політичній владі, які 

забезпечують виконання закону та здійснюють інші публічно-управлінські 

функції [10, с. 117]. 

На думку Кузьменко О. О., «публічна адміністрація» означає 

відповідну систему органів публічної влади та діяльність цих органів, а 

також інших інституцій, які забезпечують виконання законів, підпорядковані 

політичній владі та виконують публічно-управлінські функції (сюди 

відносяться органи виконавчої влади, виконавчі органи місцевого 

самоврядування на рівні села, селища, міста, державна служба, служба в 

органах місцевого самоврядування) [11, с. 74]. 

Під поняттям «публічна адміністрація» Делія Ю. В. розуміє систему 

органів державної виконавчої влади та виконавчих органів місцевого 

самоврядування, підприємства, установи, організації та інші суб’єкти, 

наділені адміністративно-управлінськими функціями, які діють з метою 

забезпечення як інтересів держави, так й інтересів суспільства в цілому, а 

також сукупність цих адміністративно-управлінських дій та заходів, 

встановлених законом [12, с. 157]. 

Настюк В. Я. визначає публічну адміністрацію як систему органів та 

установ, які підпорядковані політичному керівництву держави, забезпечують 

виконання закону, діють у публічних інтересах і наділені повноваженнями 

публічної влади [8, с. 553]. 

Польський вчений Марек Беньо під терміном «публічна адміністрація» 

розуміє сукупність організаційних дій, діяльності та заходів, які виконуються 

різними суб’єктами, органами та інституціями на основі закону та у межах 

визначених законом форм для досягнення публічного інтересу [13, с. 10]. 
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Патерило І. В. визначає категорію «публічна адміністрація» складним 

системним утворенням, у межах якого об’єднується велика кількість 

суб’єктів, задіяна у реалізації Конституції та законів України, а також актів 

Президента України, що має на меті задоволення публічного інтересу [14, 

с. 85]. 

На думку Колпакова В. К., публічна адміністрація як правова категорія 

має два виміри, функціональний і організаційно-структурний. При 

функціональному підході це діяльність відповідних структурних утворень 

щодо виконання функцій, спрямованих на реалізацію публічного інтересу. 

При організаційно-структурному підході публічна адміністрація – це 

сукупність органів, які утворюються для здійснення (реалізації) публічної 

влади [15, с. 23]. 

Проте з такою позицією Колпакова В. К. не погоджується Патерило І. В. 

У питанні: чи дійсно лише «органи» входять до складу публічної 

адміністрації та, чи дійсно публічна адміністрація задіяна у здійсненні 

(реалізації) публічної влади у всіх формах її прояву? На думку Патерило І. В., 

Колпаков В. К. помиляється у твердженні, що публічна адміністрація 

представлена лише органами влади та займається реалізацією публічної 

влади [14, с. 83-84]. 

На підставі здійсненого аналізу Патерило І. В. прийшла до висновку, 

що публічна влада здійснюється у різноманітних формах широким колом 

суб’єктів, починаючи від органів державної влади та закінчуючи окремими 

фізичними особами. Належність їх діяльності до категорії «публічна влада» 

обумовлюється тим, що останні діють в інтересах більшості (народу), 

переслідуючи мету задоволення публічного інтересу [14, с. 83-84]. 

Відносно вищенаведеного, ми вважаємо, що органи публічної влади в 

рівній мірі покликані виконувати норми Конституції та завдання, виписані 

законами України, а саме діяти в інтересах всього суспільства. 

Ми повинні звернути увагу, що категорія «публічна адміністрація» 

може вживатися у вузькому та широкому значенні. Звідси, наведена позиція 
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Колпакова В. К. відповідає вузькому розумінню терміна «публічна 

адміністрація». Наприклад, у вузькому значенні в європейському розумінні 

під «публічною адміністрацією» розуміється «регіональні органи, місцеві та 

інші органи публічної влади», «центральні уряди» та «публічна служба» [16, 

с. 74]. 

Також слід звернути увагу, що Авер’янов В. Б. термін «публічна 

адміністрація» теж визначав у вузькому значенні. При цьому він зазначав, що 

наведена тенденція є одним із можливих перспективних напрямів 

дослідження [17, с. 14]. Таке визначення відповідає позиції й інших 

науковців, які під публічною адміністрацією розуміють організацію і 

діяльність органів і установ, які підпорядковані політичній владі та 

забезпечують виконання законів, діючи в публічних інтересах, і наділені 

прерогативами публічної влади [18, с. 32]. 

Щодо широкого розуміння терміну «публічна адміністрація» слід 

погодитися з висловленою думкою Комашка М. В.: у широкому значенні, яке 

надається в європейському праві, до суб’єктів «публічної адміністрації», крім 

органів публічної влади, відносять також органи, які не входять до неї 

організаційно, але виконують делеговані нею функції [19, с. 28-29]. Тобто, 

«тут охоплюється діяльність усіх органів публічної влади в державі. 

Звичайно, і таке трактування нарівні з іншими має право на існування, однак 

тут так само варто звернутися до призначення наукової термінології» [20, 

с. 165]. 

Щодо визначень поняття «публічна адміністрація» у вузькому та 

широкому розумінні, наведемо влучне спостереження Пухтецької А. А., яка 

звертає увагу на існування подібного розуміння у роботах європейських 

вчених, які під поняттям «публічна адміністрація» розуміють сукупність 

органів, установ та організацій, що здійснюють адміністративні функції; 

адміністративна діяльність, яка здійснюється цією адміністрацією в інтересах 

суспільства; сфера управління публічним сектором з боку тієї ж публічної 

адміністрації [21, с. 41; 22, с. 13-14]. 
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Цікавою є думка та підхід до визначення поняття публічної 

адміністрації, висловлена відомим мексиканським адміністративістом 

А. Каррильо Флоресом, який публічну адміністрацію визначає як 

організацію, яка здійснює будь-яку державну діяльність і яка не перебуває у 

підпорядкуванні судової та законодавчої влади [23, с. 87]. Наведене 

визначення ілюструє, що у зарубіжних країнах підхід до формулювання 

наукового поняття є іншим ніж той, що характерний для вітчизняної правової 

науки. 

В європейській спільноті до суб’єктів публічної адміністрації відносять 

різноманітні органи публічної влади, до яких включають різноманітні 

установи публічного права (включаючи державу, регіональні та місцеві 

органи державної влади, незалежні публічні підприємства) та будь-яких 

фізичних осіб під час виконання ними повноважень офіційних органів [24]. 

Отже слід говорити про функції держави, які реалізують органи 

виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інші уповноважені 

суб’єкти, здійснюючи свої повноваження в межах визначених законом. 

При цьому ми не повинні забувати, що на кожному етапі історичних 

умов розвитку суспільних відносин формуються органи публічної влади, 

котрі одночасно зосереджують попередній досвід, який, у залежності від 

динаміки розвитку відносин суспільства, може доповнюватися новими, 

притаманними саме цій системі регулювання, управлінськими відносинами 

[25, с. 55]. 

Характерним у цьому відношенні є діяльність органів державної влади, 

функціональна діяльність яких у багатьох випадках, навіть за період 

незалежності України, зазнала суттєвих змін, про що свідчить численна 

кількість Указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України 

щодо реорганізації діяльності органів державної влади. 

Очевидно, що зміст сучасних адміністративно-правових відносин 

збагачується, якісно оновлюється. Суб’єкти публічної влади у таких 
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правовідносинах починають застосовувати приватно-правові, договірні 

інструменти [7, с. 162]. 

Яскравим прикладом щодо сучасних публічних відносин є країни 

Європейського Союзу. Незважаючи на те, що у різних країнах діють різні 

системи публічного управління, в країнах Європейського Союзу задля 

досягнення його цілей сформована і функціонує складна і багаторівнева 

система європейського врядування, яка постійно вдосконалюється. 

Врядування виникає в результаті пошуку нетрадиційних підходів до 

розв’язання завдань державного управління, як наступний крок до 

формування нової парадигми державного управління після спроб та 

експериментів з «новим державним менеджментом» (new public management). 

Врядування зазвичай визначають як процес взаємодії органів влади із 

суспільними інститутами та громадянами у процесі прийняття рішень, як 

спосіб вироблення політики, до якого залучаються багато «гравців» та який 

передбачає багатовекторне, вертикальне і горизонтальне співробітництво для 

досягнення цілей. Врядування з’являється там і тому, де і чомусь традиційні 

методи управління не дають бажаних результатів; тому, що для досягнення 

мети необхідно значно більше зусиль та ресурсів, ніж їх має уряд; тому, що 

органи державної влади під тиском громадськості або обставин готові 

поділити відповідальність з органами регіонального чи місцевого 

самоврядування, приватним сектором, громадянським суспільством або 

міжнародними структурами [26, с. 59-60]. 

З урахуванням нормативно-правового регулювання та викладених 

вище міркувань, можна дійти висновку, що публічна влада здійснюються у 

різноманітних формах, широким колом уповноважених суб’єктів, наділених 

адміністративно-управлінськими функціями, з метою задоволення 

публічного інтересу та інтересів суспільства в цілому. Діяльність суб’єктів, 

наділених адміністративно-управлінськими функціями, є законодавчо 

закріпленою й перебуває під організуючим впливом держави. 
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Характерними ознаками суб’єкта публічної адміністрації є те, що, по-

перше, така діяльність є законодавчо визначеною, різноманітна система 

суб’єктів є складною й численною і залежить від законодавчого та 

нормативного закріплення їх прав й обов’язків, по-друге, суб’єкт публічної 

адміністрації здійснює владні управлінські функції, у тому числі й на 

виконання делегованих повноважень, по-третє, основною метою діяльності 

суб’єкта публічної адміністрації є забезпечення публічних інтересів й 

інтересів суспільства в цілому. 

Таким чином, публічна адміністрація – це законодавчо визначена 

система широкого кола уповноважених суб’єктів, наділених адміністративно-

управлінськими функціями, основною метою діяльності яких є забезпечення 

публічних інтересів й інтересів суспільства в цілому [27, c. 130]. 

Під час втілення в життя своїх повноважень суб’єкти публічної 

адміністрації зіштовхуються з численними порушеннями як прав держави чи 

громади, яку вони опосередковано уособлюють під час виконання своїх 

функцій, так і з порушеннями їх права як самостійних суб’єктів цивільного 

обороту – юридичних осіб, якими є переважна більшість суб’єктів публічної 

адміністрації.  

Одним з дієвих засобів, здатних забезпечити належну діяльність 

суб’єктів публічної адміністрації, є їх звернення до суду з позовом про 

вирішення спору, предметом якого можуть бути вимоги як майнового 

характеру (стягнення коштів, витребування майна тощо), так і немайнового 

характеру (зупинення діяльності, зобов’язання вчинити дії тощо). 

Необхідність вирішення такого спору виникає у процесі діяльності (реалізації 

компетенції) суб’єкта публічної адміністрації. 

Слід зазначати, що поняття право на позов в адміністративному 

судочинстві є досить новим та виникло у зв’язку з прийняттям Кодексу 

адміністративного судочинства України, прийнятого у 2005 році [29]. 

Незважаючи на те, що з моменту створення системи адміністративного 

судочинства в Україні минуло майже п’ятнадцять років, вона досі 
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залишається в стадії реформування. Недостатньо розробленим у науковому 

середовищі залишаються питання, пов’язані: з реалізацією суб’єктом 

публічної адміністрації права на позов; правового статусу суб’єктів владних 

повноважень як сторони адміністративного процесу тощо. 

Здебільшого увагу дослідників привертають особливості судового 

захисту прав і охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб 

у спорах з органами публічної адміністрації, а також досліджуються окремі 

аспекти пов’язані з:  

- правом особи на судовий захист в адміністративному суді;  

- порядком і підставами звернення до адміністративного суду; 

- оскарженням громадянами незаконних дій посадових осіб органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 

- оформленням та поданням адміністративного позову; 

- структурою адміністративного позову тощо. 

Обрання зазначених питань для наукового дослідження є цілком 

слушним, оскільки основним завданням адміністративного судочинства є 

захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних 

осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і 

службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських 

функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих 

повноважень. 

Спрямованість таких досліджень відображає імперативний припис 

ст. 55 Конституції України, відповідно до якої права і свободи людини і 

громадянина захищаються судом, кожному гарантується право на 

оскарження в суді дій чи бездіяльності органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Важливо також 

зазначити, що здійснюючи правосуддя, суд також захищає державні та 

суспільні інтереси у спосіб, визначений законами України. 
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Проблематика захисту прав і охоронюваних законом інтересів 

фізичних та юридичних осіб в адміністративному судочинстві на 

доктринальному рівні привертає увагу науковців. Про це свідчить не тільки 

значна кількість статей з цього напрямку, але й монографічні дослідження 

представників науки адміністративного права: Осадчого А. Ю., 

Кобилянського К. М., Закаленко О. В., Заярного О. А., Константія О. В., 

Башкатової В. В., Куйбіди Р. О., Перепелюка В. Г., Коліушко І. Б., 

Ківалова С. В. та інших. 

Тобто більшість досліджень присвячуються захисту прав та інтересів 

учасників адміністративних правовідносин, які є фактично споживачами 

публічних послуг. 

Щодо визначення поняття «адміністративний позов» Заярний О. А. 

зосереджується саме на захисті інтересів фізичних та юридичних осіб від 

неправомірних дій чи бездіяльності суб’єкта публічної адміністрації,  та 

визначає адміністративний позов як «спосіб реалізації процесуальної форми 

судового оскарження незаконних рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 

владних повноважень» [28, с. 70]. 

Разом з тим, адміністративним судам України підвідомчі також спори 

за позовами органів державної влади, правоохоронних органів, органів 

місцевого самоврядування у випадках визначених законом. Це вбачається з 

наступних положень статей КАС України:  

- у статті 4 наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

1) адміністративна справа - переданий на вирішення адміністративного 

суду публічно-правовий спір; 

2) публічно-правовий спір - 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; або 

хоча б одна сторона надає адміністративні послуги на підставі 

законодавства, яке уповноважує або зобов’язує надавати такі послуги 
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виключно суб’єкта владних повноважень, і спір виник у зв’язку із наданням 

або ненаданням такою стороною зазначених послуг; 

8) позивач - особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано 

позов до адміністративного суду, а також суб’єкт владних повноважень, на 

виконання повноважень якого подано позов до адміністративного суду; 

- ч. 1 ст. 19:  

юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у 

публічно-правових спорах, зокрема: 

3) спорах між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації 

їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих 

повноважень; 

4) спорах, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, 

скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів; 

5) за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, коли право 

звернення до суду для вирішення публічно-правового спору надано такому 

суб’єкту законом; 

8) спорах щодо вилучення або примусового відчуження майна для 

суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності тощо. 

Стаття 5 (Право на звернення до суду та способи судового захисту) 

КАС України гарантує право особи на звернення до адміністративного суду. 

Важливою гарантією забезпечення цього права є норма, що міститься в 

частині п’ятій цієї статті про те, що ніхто не може бути позбавлений права на 

участь у розгляді своєї справи. Також норми частини 3 та 4 вказаної статті 

закріплюють право на позов в адміністративному суді суб’єкта публічної 

адміністрації у випадках, передбачених Конституцією та законами України, у 

тому числі й з метою захисту прав, свобод та інтересів інших осіб. 

Виходячи зі змісту ст. 5 КАС України, право на пред’явлення 

адміністративного позову мають усі особи, які вважають, що у сфері 

публічно-правових відносин їх права і охоронювані законом інтереси 

порушені. Суб’єкт публічної адміністрації теж має право звернутися до 
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адміністративного суду з позовом у випадках, визначених Конституцією та 

законами України [29]. 

Норми вказаної статті визначають систему юридичних гарантій у праві 

суб’єктів публічної адміністрації на пред’явлення адміністративного позову. 

У даному випадку мова йде про гарантування державою права особи на 

адміністративний судовий захист. 

Конституція та закони України визначають не тільки коло суб’єктів, які 

мають право звернутися з позовом до адміністративного суду, але й надають 

можливість широкого застосування форм судового захисту. Конституційні 

положення зобов’язують суд забезпечити всім особам, які звернулися з 

позовом, рівні можливості щодо надання та дослідження доказів, заявлення 

клопотань та здійснення інших процесуальних прав. Так у рішенні 

Конституційного Суду України від 25 грудня 1997 року дано таке офіційне 

тлумачення: «Частина перша статті 55 Конституції України містить загальну 

норму, яка означає право кожного звернутися до суду, якщо його права чи 

свободи порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди 

для їх реалізації або мають місце інші ущемлення прав та свобод. Зазначена 

норма зобов’язує суди приймати заяви до розгляду навіть у випадку 

відсутності в законі спеціального положення про судовий захист. 

Відмова суду у прийнятті позовних та інших заяв чи скарг, які 

відповідають встановленим законом вимогам, є порушенням права на 

судовий захист, яке відповідно до статті 64 Конституції України не може 

бути обмежене» [30; 31]. 

З Єдиного державного реєстру судових рішень вбачається, що спори за 

зверненням органів публічної адміністрації мають місце та є досить 

чисельними, що дозволяє виокремити їх в окрему категорію 

адміністративних справ [32].  

На відміну від проблемних питань, пов’язаних із захистом прав і 

охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб в 

адміністративному судочинстві, проблемні питання пов’язані з позовом 
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суб’єкта публічної адміністрації в адміністративному судочинстві є 

малодослідженими в науці адміністративного процесуального права, але 

воно має як теоретичне, так і практичне значення, що й зумовлює 

необхідність здійснення цього дослідження. 

Як наголошує Закаленко О. В., адміністративний позов є одним із 

ключових інститутів адміністративного процесуального права, і дослідження 

його правової природи, структури, видів, а також права на адміністративний 

позов має як теоретичне, так і практичне значення. Виконуючи функцію 

правозахисного інструменту, що забезпечує ініціювання судового захисту 

прав, свобод та інтересів громадян від неправомірних рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єктів владних повноважень, він використовується і як засіб 

реалізації владних повноважень суб’єктів у сфері публічно-правових 

відносин, що опосередковуються відповідним рішенням адміністративних 

судів [33 , с. 1]. 

Так, поняття права на позов є однією зі складних категорій права. У 

юридичній науці відсутня єдина позиція щодо правової природи «права на 

позов». Аналізуючи науковий доробок щодо досліджуваної категорії, 

приходимо до висновку, що поряд з терміном «право на позов» зустрічається 

застосування таких понять як: «позов», «право на судовий захист», «право на 

подання позовної заяви» тощо, які іноді ототожнюються авторами з «правом 

на позов». Разом з тим, у вказані поняття можуть вкладатись різні змісти. 

Ще у 1949 році відомий процесуаліст М. А. Гурвіч зазначав, що право 

на позов, як юридично-технічний термін, не відноситься до числа щасливих 

утворень юриспруденції. Ним позначаються ряд понять, що істотно 

відрізняються за своїм змістом і значенням, - понять, що змінювали одне 

одного протягом довгого періоду розвитку права від часів давнього Риму до 

наших днів [34, c. 4]. 

У правовій науці «праву на позов», його юридичній природі найбільша 

увага присвячено з боку вчених-процесуалістів, а також деяких 

представників галузевого матеріального права, серед яких слід відмітити 
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Покровського І. А, Гордона В. М., Гурвіча М. А., Добровольського А. А., 

Мотовіловкера Є. Я., Крашеніннікова Е. А., Осокіну Г. Л. та інших. 

Так, наприклад, Осокіна Г. Л., аналізуючи доктринальні підходи до 

визначення природи права на судовий захист, зазначає про відсутність єдиної 

теорії щодо його правової природи та звертає увагу на дуалістичний характер 

даного правового явища, а саме: право на судовий захист може розглядатись 

як суб’єктивне матеріальне право, тобто право на отримання судового 

захисту засобом реалізації якого є по суті позов або право на судовий захист 

повністю ототожнюється з правом на звернення за захистом до суду – 

процесуальне право. При цьому погоджуємось з думкою зазначеного 

науковця, що дані теорії досить однобічно характеризують сутність права на 

судовий захист, оскільки ігнорують або процесуальний елемент (в основу 

покладається абстрактне право на отримання судового захисту), або 

матеріально-правовий елемент (право на захист ототожнюється виключно з 

правом на звернення за захистом) [35, c 5]. 

Харитонов Є. О. наводить короткий огляд підходів до розуміння права 

на позов різними науковцями, а саме: 

- право на позов є поняттям виключно процесуального права і 

розглядається як забезпечена законом можливість звернення до суду за 

захистом своїх цивільних прав (зокрема, Юдельсон К., Масленнікова Н.); 

- право на позов існує у процесуальному розумінні і право на позов 

у матеріальному розумінні. У першому випадку вони мають на увазі право на 

звернення до суду за судовим захистом, а у другому – це право на примусове 

здійснення свого матеріального права до відповідача (зокрема, Гурвіч М., 

Мусін В., Чечіна Н., Чечот Д.); 

- у складі права на позов поєднуються дві правомочності: право на 

звернення до суду, тобто право на пред’явлення позову, і право на отримання 

судового захисту, тобто право на задоволення позову (Добровольський А., 

Іванова С., Мельников О., Пушкар Є.) [36, c. 220]. 
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Наведемо декілька прикладів різних підходів до розуміння права на 

позов. 

Гордон В. М. право на позов визначав як право на судове рішення, яке 

відповідно до закону зобов’язаний постановити суд, відповідно на 

об’єктивно правильне рішення, що має встановленою законом правову силу, 

тобто, право на позов фактично розглядається як права на публічно правову 

вимогу до держави на винесення правосудного судового рішення [34, c. 125]. 

Добровольський А. О. зазначав, що в цілому право на позов включає в 

себе право на його пред’явлення і задоволення, тобто право на процес і право 

на примусове здійснення матеріально-правової вимоги [37, c. 89]. 

Гурвіч М. А. розрізняв право на позов у процесуальному розумінні 

(право на пред’явлення позову) і право на позов у матеріальному розумінні. 

Під правом на пред’явлення позову розуміється право ініціювати та 

процесуально супроводжувати провадження у справі до її вирішення. Тобто 

по суті право на пред’явлення позову розглядається ним як один з аспектів 

процесуальної правоздатності особи. Право на позов у матеріальному 

розумінні, за Гурвічем М. А., є суб’єктивне право, яке здатне бути примусово 

реалізоване відносно зобов’язаної особи [34, с. 4]. 

Мотовіловкер Є. Я. право на позов розглядає через призму 

охоронювальних правовідносин та розглядає право на позов у матеріальному 

розумінні як вимогу позивача про примус, що спрямована суду [38, c. 125]. 

Макаров В. В., досліджуючи розвиток вчення про право на позов у 

Німеччині, звертає увагу на панування розробленого Розенбергом Л. 

розуміння права на позов як права вимагати правосуддя, яке полягає не 

тільки у праві звертатись до суду з клопотанням про надання судового 

захисту, але й, в першу чергу, права на те, що подана позовна вимога 

належним чином була розглянута і за наслідками розгляду винесено 

справедливе рішення [39, c. 11]. 

Наведене розуміння права на позов є цікавим та актуальним для даного 

етапу розвитку адміністративного процесуального права України під час 
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якого все більшого значення, в тому числі, у правозастосовчій практиці 

набуває використання міжнародних правових актів, зокрема Європейської 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка у статті 6 

декларує, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його 

справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, 

встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків 

цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого 

проти нього кримінального обвинувачення [40]. 

Аналіз наукової літератури з адміністративного права свідчить, що 

надбання вчених цивілістів були використані та адаптовані в подальшому 

для цілей адміністративного права та процесу з урахування особливостей, 

притаманних їм. Вбачається, що на основі наведених теоретичних здобутків 

було удосконалено та виведено теорії, які стосуються «адміністративного 

позову», права на «адміністративний позов» тощо. 

Так, Котенко В. М., Янюк Н. В. розрізнюють адміністративний позов в 

процесуальному та матеріальному розумінні. Матеріальне розуміння 

адміністративного позову – це вимога позивача до відповідача, процесуальне 

розуміння адміністративного позову – вимога до суду за захистом прав та 

інтересів [41; 42]. 

Інша група дослідників говорить про дуалістичну природу 

адміністративного позову, зауважуючи про цілісність явища, яке містить в 

собі дві складові – матеріально-правову та процесуальну [43; 44]. 

І традиційно, третя група дослідників вважає адміністративний позов 

виключно процесуальним інститутом адміністративного судочинства [45; 

46]. 

Досить вдалим, таким, що акумулює наведені вище теоретичні 

напрацювання, вважаємо, є визначення правової категорії «адміністративний 

позов», що наводиться Ківаловим С. В., а саме: адміністративний позов - це 

звернена через адміністративний суд матеріально-правова вимога позивача 

до відповідача щодо захисту прав, свобод, інтересів чи реалізації 
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повноважень у сфері публічних відносин шляхом вирішення публічно-

правового спору на засадах рівності та змагальності сторін [47, с. 15]. 

Таким чином підтверджується зв’язок і взаємне проникнення теорій 

«права на позов», що розроблені в межах цивілістичної науки та «права на 

адміністративний позов» в межах науки адміністративного процесуального 

права. Вважаємо за недоцільне в межах даного дослідження здійснення 

спроби виведення самостійної концепції права на адміністративний позов, 

адже метою здійснення нашого наукового пошуку є більш практичні аспекти 

цього явища, аніж просте дублювання відомих теорій. 

Приймаючи за основу концепцію Ківалова С. В., не можемо 

погодитись з нею в частині адресата звернення з матеріально-правовою 

вимогою – позивач до відповідача «щодо захисту прав, свобод, інтересів чи 

реалізації повноважень у сфері публічних відносин шляхом вирішення 

публічно-правового спору на засадах рівності та змагальності сторін», 

виходячи з наступних міркувань: 

- відповідач не здійснює захисту прав, свобод чи інтересів позивача; 

- відповідач не є суб’єктом , який вирішує публічно-правовий спір; 

- відповідач і позивач знаходяться на одному рівні, тобто діють в 

умовах рівності та змагальності; 

- адміністративний суд не виступає посередником «через якого 

звертається позивач до відповідача з вимогою». 

Наведені аргументи дозволяють стверджувати про те, що позивач 

звертається з вимогою захистити свої права та інтереси саме до 

адміністративного суду, який, у свою чергу, вирішуючи публічно-правовий 

спір, шляхом прийняття рішення на засадах рівності та змагальності сторін, у 

разі наявності підстав, здійснить владний вплив на відповідача. 

Тобто, проаналізувавши теоретичні напрацювання як вчених цивілістів, 

так і вчених адміністративістів щодо правової природи «права на позов», 

«права на адміністративний позов», правової природи «адміністративного 

позову», ми приєднуємося до думки науковців, що право на позов (право на 
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адміністративний позов) являє собою забезпечене законом право зацікавленої 

особи (у нашому випадку – суб’єкта публічної адміністрації) звернутись до 

адміністративного суду за наданням правового захисту (вирішення публічно-

правового спору) шляхом винесення відповідного судового рішення. 

Саме мета діяльності суб’єктів публічної адміністрації – забезпечення 

публічних інтересів й інтересів суспільства в цілому – визначає специфіку 

позовного провадження за їх зверненням. 

Таким чином, правом на адміністративний позов суб’єкта публічної 

адміністрації є забезпечене законом право суб’єкта публічної адміністрації, 

наділеного адміністративно-управлінськими функціями, звернутись до 

адміністративного суду за наданням правового захисту шляхом винесення 

відповідного судового рішення з метою забезпечення публічних інтересів і 

інтересів суспільства в цілому. 

 

1.2. Зміст права на позов суб’єкта публічної адміністрації 

  

У попередньому підрозділі нашої роботи зроблено висновок про те, що 

правова природа «права на адміністративний позов» являє собою забезпечене 

законом право зацікавленої особи звернутись до адміністративного суду за 

наданням правового захисту (вирішення публічно-правового спору) шляхом 

винесення відповідного судового рішення, а, відповідно, право на 

адміністративний позов суб’єкта публічної адміністрації є забезпечене 

законом право суб’єкта публічної адміністрації, наділеного адміністративно-

управлінськими функціями, звернутись до адміністративного суду за 

наданням правового захисту шляхом винесення відповідного судового 

рішення з метою забезпечення публічних інтересів та інтересів суспільства в 

цілому. 

З наведеного вбачається, що право на адміністративний позов може 

знайти свою реалізацію виключно в межах правовідносин за участі 
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щонайменше трьох суб’єктів – суб’єкта публічної адміністрації (особа, що 

звертається за наданням правового захисту), суду (суб’єкта, у компетенції 

якого є вирішення спорів), відповідача (суб’єкта, на якого буде спрямований 

вплив держави, у випадку задоволення позову). 

Тобто зміст права на позов неможливо розкрити поза 

правовідносинами, в межах яких воно знаходить своє втілення. 

Аспектом, який детермінує особливість нашого дослідження, є суб’єкт 

реалізації права на позов – суб’єкт публічної адміністрації, а саме 

уповноважений суб’єкт, наділений адміністративно-управлінськими 

функціями, основною метою діяльності якого є забезпечення публічних 

інтересів та інтересів суспільства в цілому. 

В межах нашого дослідження, вважаємо за необхідне проаналізувати та 

визначити правовідносини, в яких реалізується право на позов, зміст права на 

позов суб’єкта публічної адміністрації, правомочності, які входять до складу 

даного права, визначити їх особливості по відношенню до інших суб’єктів 

звернення з адміністративним позовом, обов’язки, які кореспондуються 

праву на позов. 

У теорії права усталеним є підхід до визначення поняття правовідносин 

як суспільних відносини, що урегульовані правом [48, c. 228]. Такий підхід у 

науці є найбільш узагальненим і таким, що не може викликати заперечень 

через об’єктивну загальну абстрактність цієї тези. 

У більш деталізованому визначенні правовідносини – це урегульовані 

правом та охоронювані державою суспільні відносини, учасники яких 

виступають в якості носіїв взаємно кореспондованих один одному 

юридичних прав та обов’язків [49, с. 186]. Хоча такий підхід і не позбавлений 

певної дискусійності у окремих дефініціях, але в цілому його можна 

прийняти, як даність для досягнення суто інструментальних цілей нашого 

дослідження. 

У теорії права суб’єктивне право визначається як вид і міра можливої 

(або дозволеної) поведінки суб’єкта права, встановлена юридичними 



48 
 

нормами для задоволення інтересів правомочної особи і забезпечувана 

державою [50, c. 388]. 

На думку М. І. Матузова, суб’єктивне право – визначена правова 

можливість, яка є багатоплановою та включає у себе мінімум чотири 

елементи: можливість позитивної поведінки уповноваженого, тобто право на 

власні дії; можливість вимагати відповідної поведінки від правозобов’язаної 

особи, тобто право на чужі дії; можливість застосування державного примусу 

у випадку невиконання зобов’язаною стороною своїх обов’язків (претензія); 

можливість користування на основі даного права певним соціальним благом. 

Тобто суб’єктивне право вчений розглядає в чотирьох його відображеннях: 

право-поведінка, право-вимога, права-претензія, право-користування [49, 

c. 191]. 

З наведеною думкою ми цілком погоджуємося та вважаємо, що такий 

підхід до визначення суб’єктивного права відображає основні ознаки, 

притаманні такому явищу юридичної дійсності як праву на позов. 

На нашу думку, право суб’єкта публічної адміністрації на 

адміністративний позов в повній мірі відповідає наведеним вище критеріям 

суб’єктивного права з наступних міркувань. 

По-перше, діяльність суб’єкта публічної адміністрації є чітко 

регламентованою нормами права. Виходячи з конституційного принципу, 

визначеного у ч. 2 ст. 19 Основного Закону, за якого органи державної влади 

та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти 

лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України [30] (тобто дозволено тільки те, що прямо 

визначено законом), діяльність суб’єкта публічної адміністрації за межами 

правової регламентації є неможливою, а отже реалізація суб’єктивного права 

на позов здійснюється в межах правовідносин. 

По-друге, право суб’єкта публічної адміністрації на позов є право на 

власну поведінку (дію), адже звернення до суду з позовом є активною, 

цілеспрямованою, усвідомленою дією відповідного суб’єкта.  
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Про-третє, право суб’єкта публічної адміністрації на позов є право 

вимагати відповідної поведінки від іншого суб’єкта правовідносин – суду – 

прийняти та розглянути позов відповідного суб’єкта. 

По-четверте, право суб’єкта публічної адміністрації на позов 

забезпечується можливістю державного примусу у випадку невиконання 

зобов’язаним суб’єктом свого обов’язку. В контексті нашого дослідження, на 

стадії розвитку правовідносин – реалізації права на позов – зобов’язаним 

суб’єктом, вважаємо, виступатиме суд, обов’язком якого є прийняття до 

розгляду відповідного позову та його вирішення. З огляду на таке, прикладом 

невиконання свого обов’язку зобов’язаним суб’єктом може бути повернення 

судом позовної заяви, відмова у відкритті провадження у справі, закриття 

провадження у справі, а, відповідно, можливість державного примусу 

проявляється у компетенції вищестоящого суду (апеляційного, касаційного) 

скасувати неправильне процесуальне рішення, що перешкоджає розгляду 

справи по суті та зобов’язати належний суд розглянути позов (направити 

справу для продовження розгляду). 

По-п’яте, право на позов суб’єкта публічної адміністрації забезпечує 

право суб’єкта звернення на користування певним соціальним благом. На 

нашу думку, у даному випадку таким соціальним благом виступає 

правосуддя, як можливість отримання державного захисту прав та/чи 

інтересів. 

В залежності від стадії реалізації права, конкретних обставин розвитку 

правовідносин на передній план може виходити одна чи кілька з 

можливостей, що є складовою суб’єктивного права на позов. В цілому ж, всі 

зазначені вище компоненти у їх єдності складають зміст та структуру 

суб’єктивного права на позов.  

Зазначимо, що право суб’єкта публічної адміністрації на позов не може 

розглядатись у якомусь одному розумінні, як одна з можливостей наведених 

вище. Тому в подальшому, досліджуючи кожен з елементів права на позов, 

одночасно спробуємо розглянути його як уособлення права на позов в цілому 
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та як елемент даного суб’єктивного права. Такий підхід дозволить 

підтвердити або спростувати зазначену вище тезу.  

При цьому, слід відмітити, що не всі складові суб’єктивного права на 

позов можуть одночасно мати місце під час реалізації конкретного 

суб’єктивного права на позов.  

Розглянемо кожен з елементів суб’єктивного права на позов. 

Право суб’єкта публічної адміністрації на позов як на власну поведінку 

(дію) визначається певним юридичним складом, який полягає в одночасному 

поєднанні наступних обставин: 

1) наявність порушеного права чи інтересу; 

2) наявність адміністративної процесуальної право- та дієздатності; 

3) факт звернення з позовом до суду. 

Вважаємо за недоцільне в контексті нашого дослідження присвячення 

значної уваги аналізу академічних дискусії стосовно того, чи має бути 

реальним (об’єктивно існуючим) факт порушення прав чи інтересів суб’єкта 

як передумови виникнення прав на позов, чи для виникнення права на позов 

достатньо того, що суб’єкт вважає свої права порушеними. 

В даному випадку, враховуючи більш практичне спрямування нашого 

дослідження, необхідно зазначити, що наша позиція збігається з думкою тих 

вчених, що для виникнення права на позов важливу роль відіграє саме 

суб’єктивне сприйняття суб’єктом дійсності. Тобто у випадку, якщо суб’єкт 

вважає, що його право порушено, у нього виникає право на звернення за його 

захистом. Питання реальності порушеного права суб’єкта є вже 

безпосередньо предметом дослідження суду після реалізації суб’єктом свого 

права на звернення з позовом. 

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

встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо 

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

порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист. До 

суду можуть звертатися в інтересах інших осіб органи та особи, яким 
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законом надано таке право. Суб’єкти владних повноважень мають право 

звернутися до адміністративного суду виключно у випадках, визначених 

Конституцією та законами України [29]. 

Щодо адміністративно-процесуальної правоздатності та дієздатності, 

то дані поняття є предметом дослідження наступних розділів роботи. 

В той же час, враховуючи специфіку суб’єкта права на позов – суб’єкта 

публічної адміністрації, необхідно зазначити, що становище суб’єктів 

правовідносин у сфері державного управління визначається характером та 

обсягом їх правосуб’єктності. Адміністративна правосуб’єктність являє 

собою здатність суб’єкта володіти правами та обов’язками (адміністративна 

правоздатність) у сфері державного управління та втілювати їх у 

вищезазначеній сфері (адміністративна дієздатність), а також здатність 

суб’єкта відповідати за проступки і правопорушення (адміністративна 

деліктоздатність) [51, с. 89]. 

Вивчаючи адміністративну правосуб’єктність як галузеву категорію, 

Т. О. Мацелик зазначає, що онтологічно – це здатність особи бути суб’єктом 

адміністративного права. Тобто специфіка категорії правосуб’єктності, як 

певної юридичної форми, полягає в тому, що вона фіксує межі правової 

здатності особи. З огляду на це, правосуб’єктність в одному з її аспектів 

учений розуміє як взаємозв’язок особи і суспільства стосовно майбутніх її 

відносин з усіма третіми особами – суб’єктами адміністративного права [52, 

с. 92]. 

Наведене є свідченням, що при характеристиці правосуб’єктності слід 

врахувати не тільки галузеву категорію, але й статус їх суб’єктів. 

Маючи універсальну правосуб’єктність, юридична особа, згідно ст. 91 

ЦК України, здатна мати такі ж цивільні права та обов’язки (цивільну 

правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть 

належати лише людині. Цивільна правоздатність юридичної особи може бути 

обмежена лише за рішенням суду. Юридична особа може здійснювати окремі 

види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання нею 
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спеціального дозволу (ліцензії). Цивільна правоздатність юридичної особи 

виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до єдиного 

державного реєстру запису про її припинення [53]. 

Юридична особа набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх 

через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. 

Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими 

документами та законом. У випадках, встановлених законом, юридична 

особа може набувати цивільних прав та обов’язків і здійснювати їх через 

своїх учасників. Орган або особа, яка відповідно до установчих документів 

юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов’язана діяти в 

інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх 

повноважень. У відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо 

представництва юридичної особи не має юридичної сили, крім випадків, коли 

юридична особа доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не 

могла не знати про такі обмеження (ст. 92 ЦК України) [53]. 

Відповідно, правоздатність та дієздатність особи визначена законом. 

Така особа має фактичну можливість бути суб’єктом адміністративно-

правових відносин. Комплекс прав і обов’язків як фізичних, так і юридичних 

осіб у різних галузях управління можуть бути різноманітними. 

Розкриваючи поняття суб’єктів адміністративного права, під якими 

В. К. Колпаков розуміє учасників суспільних відносин, які мають суб’єктивні 

права та виконують (суб’єктивні) обов’язки, встановлені адміністративно-

правовими нормами, вчений вказує на необхідність розмежування понять 

суб’єкта адміністративного права від суб’єкта адміністративних 

правовідносин. На відміну від суб’єкта адміністративних правовідносин, 

суб’єкт адміністративного права має лише потенційну здатність вступати у 

правовідносини. Наприклад, громадянин України, що перебуває за її межами, 

може фактично не брати участі в жодних адміністративно-правових 

відносинах, тобто не бути їх суб’єктом, однак суб’єктом адміністративного 
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права він є завжди, оскільки його як громадянина адміністративно-правові 

норми наділили комплексом прав і обов’язків [54, с. 183]. 

Це в повній мірі відноситься й до суб’єктів публічно-правового спору, 

обов’язковим його учасником є суб’єкт владних повноважень, іншою 

стороною публічно-правового спору може бути громадянин, організація або 

інший суб’єкт публічного управління, які наділені правами та обов’язками у 

разі їх участі у судовій справі. 

Якщо суб’єкт адміністративних правовідносин це фактичний носій 

правових зв’язків, тобто він обов’язково бере в них реальну участь, то 

суб’єкт адміністративного права є, ніби, претендентом на цю участь. Але для 

того, щоб визначатися таким претендентом, відповідна особа повинна бути 

потенційно здатним носієм суб’єктивних прав і обов’язків. Така потенційна 

здатність суб’єкта визначається як адміністративна правосуб’єктність [54, 

с. 184]. 

Таким чином адміністративно-процесуальна дієздатність суб’єкта 

публічної адміністрації, як володільця права на позов, має в якості 

обов’язкової складової – адміністративну правосуб’єктність. 

Наявність перших двох елементів складу визначають право на позов як 

потенційну можливість його реалізації. Тобто, навіть за існування вказаних 

обставин, суб’єкт публічної адміністрації може не вжити заходів до реалізації 

права на позов або відтермінувати таку реалізацію. 

У даному випадку відмічаємо справедливість зауваження 

Мотовіловкера Є. Я. про те, що суб’єктивне право є можливістю задоволення 

інтересу уповноваженої особи, а можливість і дійсність (здійснення 

можливості, її актуалізація) це різні речі [38, c. 85]. 

Факт звернення до суду є тим «спусковим» механізмом, який по суті 

залучає до участі в процесі інших суб’єктів – учасників правовідносин по 

реалізації права на позов. Тобто, по суті, до звернення до суду з позовом у 

іншого суб’єкта правовідносин (суду) є «потенційний» обов’язок – у разі 
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звернення відповідного суб’єкта прийняти його позов до розгляду та 

вирішити спір. 

Таким чином, вважаємо, наведене підтверджує тезу, що право на позов, 

як право на власні дії, не може уособлювати право на позов в цілому та має 

розглядатись в якості його елементу, і є, по суті, передумовою існування 

інших елементів даного права. 

Розглянемо інший аспект права суб’єкта публічної адміністрації на 

позов як право вимагати від зобов’язаної особи виконання своїх обов’язків. 

Право на позов у такому розумінні є нерозривним із правом на вчинення 

власних дій та є похідним від нього. Так, лише за наявності зазначеного вище 

юридичного складу, у зобов’язаного суб’єкта виникає відповідний 

дзеркальний (кореспондуючий) обов’язок. 

При цьому обов’язок особи вжити відповідних дій, при настанні 

певних умов, існує та перебуває у «режимі очікування», та реалізується у 

відповідь на дії уповноваженої особи. Для повноти розуміння механізму 

реалізації права на позов як права «на чужі дії», вважаємо, слід звернутись до 

основ теорії права, зокрема в частині, що стосується поняття юридичного 

обов’язку та його елементів. В теорії права до складу юридичного обов’язку, 

традиційно, включають чотири елементи:  

˗ необхідність вчинити дії або утриматись від них; 

˗ необхідність для правозобов’язаної особи відреагувати на звернені до 

нього законні вимоги уповноваженої особи; 

˗ необхідність нести юридичну відповідальність за невиконання цих вимог; 

˗ необхідність не перешкоджати уповноваженій особі користуватись тим 

благом, у відношенні до якого останній має право [49, c. 192]. 

Юридичний обов’язок – вид і міра належної (або необхідної) поведінки 

суб’єкта права, що встановлена юридичними нормами для задоволення 

інтересів правомочної особи, забезпечувана державою. Носієм юридичного 

обов’язку є правозобов’язаний [50, c. 389]. 



55 
 

Інтерпретуючи дані теоретичні постулати до теми нашого дослідження, 

приходимо до висновку, що право на «чужі дії» полягає в обов’язку 

адміністративного суду відреагувати на позов суб’єкта публічної 

адміністрації послідовно шляхом: 

1) прийняття позову до розгляду (відкриття процедури); 

2) розглянути позов; 

3) вирішити позов (задовольнити або відмовити). 

Таке твердження відповідає позиції, відповідно до якої у складі права 

на позов поєднуються дві правомочності: право на звернення до суду, тобто 

право на пред’явлення позову, і право на отримання судового захисту, тобто 

право на задоволення позову (Добровольський А., Іванова С., Мельников О., 

Пушкар Є.) [36, c. 220]. 

Ми дотримуємося позиції, що право на адміністративний позов, яке 

належне суб’єкту публічної адміністрації, спрямоване до суду, як суб’єкта 

уповноваженого розглянути та вирішити спір (правозобов’язана особа). 

Вважаємо за необхідне навести нормативне відображення зазначеної 

теоретичної конструкції. 

Необхідність вчинити дії або утриматись від них проявляється в 

наступному (відповідно вимог КАС України): суддя, після одержання 

позовної заяви, з’ясовує, чи: 1) подана позовна заява особою, яка має 

адміністративну процесуальну дієздатність; 2) має представник належні 

повноваження (якщо позовну заяву подано представником); 3) відповідає 

позовна заява вимогам, встановленим статтями 160, 161, 172 цього Кодексу; 

4) належить позовну заяву розглядати за правилами адміністративного 

судочинства і чи подано позовну заяву з дотриманням правил підсудності; 5) 

позов подано у строк, установлений законом (якщо позов подано з 

пропущенням встановленого законом строку звернення до суду, то чи 

достатньо підстав для визнання причин пропуску строку звернення до суду 

поважними); 6) немає інших підстав для залишення позовної заяви без руху, 

повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/print#n10693
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/print#n10714
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/print#n10834
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адміністративній справі, встановлених цим Кодексом. Суддя відкриває 

провадження в адміністративній справі на підставі позовної заяви, якщо 

відсутні підстави для залишення позовної заяви без руху, її повернення чи 

відмови у відкритті провадження у справі (ст. 171 КАС України) [29]. Тобто, 

встановивши відповідність позову формальним вимогам, визначеним 

законом, суд зобов’язаний відкрити провадження в адміністративній справі. 

Відкриття ж провадження у справі тягне за собою наступний обов’язок 

суду – відреагувати на викладені у позові вимоги щодо захисту прав суб’єкта 

звернення (чи прав особи, в інтересах якої звернення подано), яке полягає у 

процедурі перевірки позовних вимог – судовий розгляд адміністративного 

позову. При цьому суд зобов’язаний утриматись від перешкоджання 

уповноваженій особі користуватись своїми процесуальними правами, 

утриматись від надання будь-якій особі переваг за якоюсь ознакою тощо, що 

нормативно реалізовано через закріплення принципів рівності, змагальності 

та диспозитивності адміністративного процесу: 

- усі учасники судового процесу є рівними перед законом і судом. Не може 

бути привілеїв чи обмежень прав учасників судового процесу за ознаками 

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

етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 

проживання, за мовними або іншими ознаками (ст. 8 КАС України); 

- розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на 

засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів 

і у доведенні перед судом їх переконливості. Суд вживає визначені 

законом заходи, необхідні для з’ясування всіх обставин у справі, у тому 

числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи. (ст. 9 

КАС України); 

- суди ухвалюють рішення іменем України негайно після закінчення 

судового розгляду (ст. 243 КАС України). 

Щодо необхідності несення судом юридичної відповідальності за 

невиконання свого юридичного обов’язку, то дане питання є надзвичайно 
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актуальним та дискусійним, зокрема, суд, як орган державної влади, 

здійснює свою діяльність через відповідних уповноважених суб’єктів – 

суддів, які, в свою чергу, здійснюють правосуддя одноособово або 

колегіально. Отже, по суті, відповідальність за невиконання суддею чи 

колегією суддів своїх обов’язків під час здійснення судочинства 

покладається саме на них. Разом з тим, слід звернути увагу на форми 

відповідальності, до якої може бути притягнуто суддю: 

- кримінальна – за постановлення суддею (суддями) завідомо 

неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови (ст. 375 КК 

України) [55]; 

- дисциплінарна – суддю може бути притягнуто до дисциплінарної 

відповідальності в порядку дисциплінарного провадження з таких 

підстав, зокрема: незаконна відмова в доступі до правосуддя (у тому 

числі незаконна відмова в розгляді по суті позовної заяви, 

апеляційної, касаційної скарги тощо) або інше істотне порушення 

норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що 

унеможливило реалізацію учасниками судового процесу наданих їм 

процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків або 

призвело до порушення правил щодо юрисдикції або складу суду; 

порушення засад рівності всіх учасників судового процесу перед 

законом і судом, змагальності сторін та свободи в наданні ними суду 

своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; 

неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Ради суддів України 

про реальний чи потенційний конфлікт інтересів судді (крім 

випадків, коли конфлікт інтересів врегульовується в порядку, 

визначеному процесуальним законом) (ст. 106 ЗУ «Про судоустрій 

та статус суддів») [56]; 

- адміністративна – неповідомлення особою у встановлених законом 

випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту 
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інтересів; вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального 

конфлікту інтересів (ст. 172-7 КУпАП) [57]. 

Наведені положення закону стосуються відповідальності судді під час 

здійснення ним правосуддя та можуть мати прояв під час реалізації 

суб’єктом публічної адміністрації права на позов, наприклад: незаконна 

відмова у доступі до правосуддя, дія в умовах реального конфлікту інтересів, 

прийняття неправосудного рішення тощо. При цьому вид відповідальності, 

до якої притягується особа, кваліфікація діяння здійснюється у кожному 

конкретному випадку в залежності від обставин справи. 

Разом з тим, скасування або зміна судового рішення не має наслідком 

дисциплінарну відповідальність судді, який брав участь у його ухваленні, 

крім випадків, коли скасоване або змінене рішення ухвалено внаслідок 

умисного порушення норм права чи неналежного ставлення до службових 

обов’язків (ч. 2 ст. 106 Закону України «Про судоустрій та статус суддів») 

[56]. 

Тобто, право на позов, як право «на чужі дії», забезпечується можливістю 

застосування юридичної відповідальності до зобов’язаного суб’єкта – судді. 

Наступним елементом права на позов, який підлягає розгляду, є 

можливість застосування державного примусу у випадку невиконання 

зобов’язаною стороною – судом – своїх обов’язків прийняти, розглянути та 

вирішити позов суб’єкта публічної адміністрації. Як вже було зазначено 

раніше, можливість державного примусу проявляється у компетенції 

вищестоящого суду (апеляційного, касаційного) скасувати неправильне 

процесуальне рішення, що перешкоджає розгляду справи по суті та 

зобов’язати належний суд розглянути позов (направити справу для 

продовження розгляду) або скасувати рішення (повністю або в частині) про 

відмову у позові та задовольнити його. 

Так, під час реалізації суб’єктом публічної адміністрації свого права на 

позов, уповноважений суб’єкт – адміністративний суд – може: 
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- на стадії відкриття провадження: залишити позовну заяву без руху, 

повернути позовну заяву, відмовити у відкритті провадження за 

позовом; 

- на стадії розгляду провадження – зупинити, залишити позов без 

розгляду, закрити провадження за адміністративним позовом; 

- на стадії вирішення спору – відмовити у задоволенні позову 

(відмовити у захисті права чи інтересу). 

Відповідно до статей 294, 328 КАС України, окремо від рішення суду 

можуть бути оскаржені в апеляційному порядку (а після їх перегляду 

апеляційним судом у касаційному порядку) ухвали суду першої інстанції, 

зокрема, щодо: повернення заяви позивачеві (заявникові); відмови у відкритті 

провадження у справі; зупинення провадження у справі (переглядається лише 

в апеляційному порядку); залишення позову (заяви) без розгляду; закриття 

провадження у справі [29]. 

Таким чином, крім юридичної відповідальності, право суб’єкта публічної 

адміністрації на позов забезпечується також можливістю застосування 

державного примусу до зобов’язаного суб’єкта – суду – з метою примусити 

його розглянути позов у встановленому законом порядку (за умови 

порушення ним відповідних вимог закону). 

Право суб’єкта публічної адміністрації на позов, як право на 

користування певним благом, слід розглядати у контексті доступу до 

соціального блага – правосуддя з метою захисту публічних інтересів чи 

інтересів суспільства в цілому. Тобто в даному випадку користування правом 

доступу до правосуддя здійснюється державою чи суспільством (певною 

частиною суспільства) опосередковано через суб’єкт публічної адміністрації, 

який реалізує своє право на позов. 

Таким чином, приходимо до висновку, що право на адміністративний 

позов суб’єкта публічної адміністрації реалізується в межах правовідносин 

адміністративного судочинства та може включати у себе чотири складові, які 

є взаємозалежними та реалізуються послідовно, відповідно до фактичних 
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правовідносин. При цьому обов’язковими елементами є: право на власні дії, 

право вимагати відповідних дій від зобов’язаного суб’єкта, право 

користуватись соціальним благом – правосуддям. Інший елемент – 

можливість державного примусу, застосування юридичної відповідальності 

не є обов’язковим та його наявність у конкретних правовідносинах 

зумовлюється дотриманням судом вимог законодавства. 

Також, на нашу думку, враховуючи специфічний суб’єктний склад 

учасників правовідносин, актуальним є дослідження обов’язку реалізувати 

право на позов. 

Як вже зазначалось раніше, мета діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації – забезпечення публічних інтересів та інтересів суспільства в 

цілому. 

Тобто суб’єкт публічної адміністрації, до компетенції якого входить 

діяти в інтересах держави чи суспільства в цілому, водночас є юридичною 

особою, яка має діяти також у своїх інтересах як юридичної особи, суб’єкта 

господарювання тощо. При цьому інтереси суспільства вимагають реалізації 

права на позов, разом з тим, інтереси юридичної особи, в даному випадку, 

можуть не співпадати або може бути відсутня реальна можливість реалізації 

даного обов’язку. Така ситуація є досить поширеною у правовідносинах, 

пов’язаних з реалізацією своїх функції органами Державної служби з 

надзвичайних ситуацій України (ДСНС). Прикладами такої ситуації є 

необхідність звернення до суду для застосування заходів реагування у сфері 

державного нагляду та контролю. Так, у справі № 1540/4086/18 [58] в межах 

позапланової перевірки Степанівського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату перевірено: територію, будівлі та приміщення на 

додержання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та 

пожежної безпеки, за результатами якої складено акт № 36 від 17.05.2018 

року, яким встановлені порушення приписів Кодексу цивільного захисту 

України № 5403-УІ, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених 

наказом МВС України № 1417 від 39.12.2014 року та інших чинних 
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нормативно-правових актів, стандартів, норм і правил у сфері пожежної, 

техногенної безпеки. Позиція ДСНС полягає в тому, що певні порушення є 

такими, які впливають на ризик виникнення надзвичайної ситуації, аварії чи 

пожежі та можуть спричинити загрозу життю та здоров’ю людей, а також 

неможливістю її ефективної ліквідації та рятуванню людей. 

Тобто, очевидним є наявність інтересів суспільства щодо забезпечення 

безпеки населення від надзвичайної ситуації, яка може виникнути у зв’язку із 

допущеними суб’єктом господарювання порушеннями вимог законодавства. 

З іншого боку, під час подання позову про застосування заходів реагування, 

орган ДСНС зобов’язаний сплатити судовий збір, що прямо суперечить 

інтересам юридичної особи, як суб’єкта господарювання, оскільки зменшує 

обсяг майна юридичної особи на визначений проміжок часу (у випадку 

задоволення позову судовий збір повертається) або до зменшення обсягу 

майна взагалі (у випадку відмови у позові судовий збір не відшкодовуються). 

Тобто в даному випадку йдеться про конкуренцію інтересів суб’єкта 

звернення та публічних інтересів (інтересів суспільства), яка вирішується на 

користь інтересів суспільства, виходячи з мети діяльності суб’єкта публічної 

адміністрації, в нашому випадку метою діяльності ДСНС, зокрема, є: 

реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення 

і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню, ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, 

пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а 

також гідрометеорологічної діяльності; здійснення державного нагляду 

(контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері 

цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-

рятувальних служб тощо[59]. 

Аналогічною є ситуація, пов’язана з захистом публічних інтересів у 

податкових правовідносинах, де суми судового збору можуть складати 

десятки тисяч гривень. Але в даному випадку частішою є ситуація за якої, 

суб’єкт публічної адміністрації не має коштів для сплати такого судового 
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збору і, як наслідок, позбавляється можливості захистити інтереси 

суспільства (приклад, справа № 826/16949/16, де повернуто апеляційну 

скаргу Державної податкової інспекції у Деснянському районі Головного 

управління ДФС у м. Києві на рішення Окружного адміністративного суду 

м. Києва від 04 травня 2018 року через несплату судового збору [60]). 

Таким чином, слід прийти до висновку, що суб’єкт публічної 

адміністрації зобов’язаний реалізувати своє право на позов у випадку, якщо 

захист публічних інтересів чи інтересів суспільства в цілому визначено в 

якості мети діяльності даного суб’єкта. 

З огляду на наведене, нами здійснено подальше уточнення змісту права 

на позов суб’єкта публічної адміністрації. Додатково аргументовано, що до 

змісту права на позов входять чотири складові, які виникають (реалізуються) 

поетапно в залежності від стадії реалізації права, є взаємопов’язаними, 

породжують одне-одного: право на власну поведінку (дію); право вимагати 

відповідної поведінки від іншого суб’єкта правовідносин; можливість 

державного примусу у випадку невиконання зобов’язаним суб’єктом свого 

обов’язку; користування певним соціальним благом – правосуддям. 

Доведено, що право на позов, за наявності передумов та підстав для його 

реалізації, є обов’язковим для реалізації у випадку, якщо захист публічних 

інтересів чи інтересів суспільства в цілому визначено в якості мети 

діяльності суб’єкта публічної адміністрації. 

 

1.3. Види адміністративних позовів, що ініціюються суб’єктом 

публічного адміністрування 

 

 Прийшовши до висновку, що під правом на адміністративний позов 

суб’єкта публічної адміністрації необхідно розуміти забезпечене законом 

право суб’єкта публічної адміністрації, наділеного адміністративно-

управлінськими функціями, звернутись до адміністративного суду за 
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наданням правового захисту шляхом винесення відповідного судового 

рішення з метою забезпечення публічних інтересів і інтересів суспільства в 

цілому, вважаємо за необхідне продовжити наукове дослідження шляхом 

проведення класифікації даного юридичного явища. 

Проведення класифікації видів адміністративних позовів, що 

ініціюються суб’єктом публічної адміністрації, на нашу думку, має 

практичне значення для реалізації ним своїх повноважень щодо захисту 

публічних інтересів чи інтересів суспільства в цілому, оскільки дозволяє, в 

залежності від спірних правовідносин, обрати найбільш відповідний та 

ефективний спосіб захисту з урахуванням конкретних правовідносин, стану 

їх розвитку. 

За результатами аналізу приходимо до висновку, що виходячи з 

визначення права суб’єкта публічної адміністрації на позов, об’єктів захисту, 

по суті класифікації підлягають безпосередньо види позовів, право заявити 

які наявне у відповідного суб’єкта. Тобто класифікація права на позов 

суб’єкта публічної адміністрації здійснюється за видами адміністративних 

позовів. 

Перед тим, як перейти безпосередньо до здійснення класифікації 

адміністративних позовів за видами слід вказати, що ж розуміється у 

юридичній науці під поняттями «публічний інтерес» та «інтереси суспільства 

в цілому» як об’єктів захисту з боку суб’єктів публічної адміністрації. 

На думку Галунько В. публічний інтерес (за змістом) – це важливі для 

значної кількості фізичних і юридичних осіб цінності (потреби), які 

відповідно до законодавчо встановленої компетенції забезпечуються 

суб’єктами публічної адміністрації [61, c. 181]. 

Публічний інтерес – це інтерес соціальної спільності, що визнаний, 

задоволений державою. Визнання публічності інтересу здійснюється шляхом 

його правового (юридичного) забезпечення (фіксації в нормах і встановленні 

механізму реалізації). Визнання інтересів публічними є умовою та гарантією 

існування й розвитку відповідних спільностей. Визнання публічними 
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управлінських інтересів перетворює їхніх носіїв на суб’єктів публічного 

управління (державного чи громадського) [62, с. 31]. 

Туманов Д. визначає інтереси суспільства як інтереси в існуванні 

певного блага, яке має значення для суспільства в цілому або окремої 

соціальної групи. Під благом розуміється те, що, з точки зору суспільства або 

окремої соціальної групи, є корисним для них [63, c. 443]. 

Інші науковці розглядають дане поняття більш спрощено та 

визначають суспільні інтереси як інтереси великої групи осіб або інтереси 

невизначеного кола осіб [64, с. 60]. 

Таким чином приходимо до висновку про відносну близькість понять 

«публічного інтересу» та «інтересу суспільства в цілому», які співвідносяться 

між собою як частина та ціле, оскільки суспільний інтерес, який зафіксовано 

в правових нормах та забезпечений механізмом його реалізації, є публічним 

інтересом. 

Поняття публічного інтересу та інтересу суспільства, вважаємо, є тісно 

пов’язаними з поняттям «охоронюваний законом інтерес», який є 

самостійним об’єктом судового захисту. Спробу визначення правової 

природи даного явища було здійснено Конституційним Судом України, який 

у своєму рішенні зазначив, що «поняття «охоронюваний законом інтерес», 

що вживається в частині першій статті 4 Цивільного процесуального кодексу 

України (1501-06) та інших законах України у логічно-смисловому зв’язку з 

поняттям «права», треба розуміти як прагнення до користування конкретним 

матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним 

змістом об’єктивного і прямо не опосередкований у суб’єктивному праві 

простий легітимний дозвіл, що є самостійним об’єктом судового захисту та 

інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і 

колективних потреб, які не суперечать Конституції (254к/96-ВР) і законам 

України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності 

та іншим загальноправовим засадам [65]. 
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Як справедливо зауважив Галунько В., не має значення інтереси 

скількох осіб на основі адміністративних норм забезпечує суб’єкт публічної 

адміністрації. Головне, щоб він діяв у суворій відповідності до принципу 

законності та не відстоював приватних особистих (третіх зв’язаних з ним 

осіб) та корпоративних інтересів [61, c. 181]. 

Питання видів адміністративних позовів є недостатньо розробленим у 

сучасній адміністративній процесуальній науці, на що справедливо звертає 

увагу Куйбіда Р., зазначаючи при цьому про важливе значення класифікації 

адміністративних позовів, з огляду на те, що по суті вид позову визначає 

резолютивну частину рішення суду у випадку його задоволення [66, c. 293]. 

Тобто якщо слідувати даній логіці, прив’язуючи вид позову до резолютивної 

частини рішення, то можна говорити про класифікацію позовів за способом 

захисту, якого вимагає позивач. 

У чинній на сьогодні редакції Кодексу адміністративного судочинства 

України у ст. 5 визначено перелік способів захисту, які пропонуються 

позивачеві, а саме: 

1) визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акта чи 

окремих його положень; 

2) визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи 

окремих його положень; 

3) визнання дій суб’єкта владних повноважень протиправними та 

зобов’язання утриматися від вчинення певних дій; 

4) визнання бездіяльності суб’єкта владних повноважень 

протиправною та зобов’язання вчинити певні дії; 

5) встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) 

суб’єкта владних повноважень; 

6) стягнення з відповідача - суб’єкта владних повноважень коштів на 

відшкодування шкоди, заподіяної його протиправними рішеннями, дією або 

бездіяльністю; 
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7) примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів 

нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності 

тощо [29]. 

Слід звернути увагу на те, що до прийняття Кодексу адміністративного 

судочинства України у новій редакції способи захисту були передбачені у 

ч. 4 ст. 105 та були наступними: 1) скасування або визнання нечинним 

рішення відповідача - суб’єкта владних повноважень повністю чи окремих 

його положень; 2) зобов’язання відповідача - суб’єкта владних повноважень 

прийняти рішення або вчинити певні дії; 3) зобов’язання відповідача - 

суб’єкта владних повноважень утриматися від вчинення певних дій; 4) 

стягнення з відповідача - суб’єкта владних повноважень коштів на 

відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дією або 

бездіяльністю; 5) виконання зупиненої чи невчиненої дії; 6) встановлення 

наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб’єкта владних 

повноважень; 7) примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів 

нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності 

[29]. 

Як бачимо нова редакція Кодексу адміністративного судочинства 

закріплює дещо інші способи захисту, які більше відповідають судовій 

практиці розвинених демократичних країн. 

В якості прикладу можна навести передбачений раніше спосіб захисту 

у вигляді «зобов’язання суб’єкта владних повноважень прийняти рішення», 

що по суті було втручанням суду у здійснення компетенції відповідного 

суб’єкта. Зокрема, частими були випадки, коли суди застосовували даний 

спосіб захисту та зобов’язували колегіальний орган прийняти конкретне 

рішення. Такі рішення суду нерідко скасовувались через «втручання суду у 

дискреційні повноваження суб’єкта публічної адміністрації». Це 

підтверджується судовою практикою, в тому числі правовими висновками 

адміністративних судів різних рівнів, про те що «суд є правозастосовчим 

органом та не може підміняти державний орган, рішення якого оскаржується, 
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приймати замість нього рішення, яке визнається протиправним, інше 

рішення, яке б відповідало закону, та давати вказівки, які б свідчили про 

вирішення питань, які належать до компетенції такого суб’єкта владних 

повноважень» [67; 68; 69]. 

Разом з цим, слід звернути увагу, що ст. 245 КАС України містить 

виключення, а саме: у випадку визнання бездіяльності суб’єкта владних 

повноважень протиправною та зобов’язання вчинити певні дії суд може 

зобов’язати відповідача - суб’єкта владних повноважень прийняти рішення 

на користь позивача, якщо для його прийняття виконано всі умови, визначені 

законом, і прийняття такого рішення не передбачає права суб’єкта владних 

повноважень діяти на власний розсуд. У випадку, якщо прийняття рішення 

на користь позивача передбачає право суб’єкта владних повноважень діяти 

на власний розсуд, суд зобов’язує суб’єкта владних повноважень вирішити 

питання, щодо якого звернувся позивач, з урахуванням його правової оцінки, 

наданої судом у рішенні. А згідно ч. 5 ст. 245 КАС України, якщо судом 

визнано нормативно-правовий акт протиправним і нечинним повністю або в 

окремій частині та при цьому виявлено недостатню правову врегульованість 

відповідних публічно-правових відносин, яка може потягнути за собою 

порушення прав, свобод та інтересів невизначеного кола осіб, суд має право 

зобов’язати суб’єкта владних повноважень прийняти новий нормативно-

правовий акт на заміну нормативно-правового акта, визнаного незаконним 

повністю або у відповідній частині. 

Захист порушених прав, свобод чи інтересів особи, яка звернулася до 

суду, може здійснюватися судом також в інший спосіб, який не суперечить 

закону і забезпечує ефективний захист прав, свобод, інтересів людини і 

громадянина, інших суб’єктів у сфері публічно-правових відносин від 

порушень з боку суб’єктів владних повноважень [29]. 

Цитоване положення Закону дає підстави стверджувати, що 

законодавець, розуміючи динамічність розвитку правовідносин у країні, не 

дає виключного переліку способів захисту можливого до застосування судом. 
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Разом з тим, слід звернути увагу, що під час формування наведеного переліку 

способів захисту, акцент зміщується у бік захисту саме прав та інтересів 

суб’єкта приватного права, права та інтереси якого «зазнають негативного 

впливу» з боку держави в особі її уповноважених органів. 

Водночас відповідно до ч. 6 ст. 7 КАС України допускається 

застосування «аналогії закону» та «аналогії права»[29]. 

Таким чином, незважаючи на явну спрямованість адміністративного 

судочинства на захист прав суб’єкта приватного права від дій держави, 

вказані способи захисту, на нашу думку, можуть бути застосовані й під час 

реалізації суб’єктом публічної адміністрації свого права на позов. 

Більш того, п. 10 ч. 2 ст. 245 КАС України передбачає, що у разі 

задоволення позову суд може прийняти рішення про інший спосіб захисту 

прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб’єктів у сфері 

публічно-правових відносин від порушень з боку суб’єктів владних 

повноважень, який не суперечить закону і забезпечує ефективний захист 

таких прав, свобод та інтересів. 

Така позиція відповідає й практиці Європейського суду з прав людини, 

яка є обов’язковою складовою застосування принципу верховенства права, 

закріпленого у ст. 6 КАС України – Суд застосовує принцип верховенства 

права з урахуванням судової практики Європейського суду з прав людини. 

У постановах Верховного Суду, Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного Суду по справі №813/4430/16 року від 04.09.2018 року та 

по справі № 800/548/17 від 05.10.2018 року, зазначено, «що статтею 13 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право на 

ефективний засіб юридичного захисту) передбачено, що кожен, чиї права та 

свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний 

засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке 

порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні 

повноваження. При цьому під ефективним засобом (способом) слід розуміти 

такий, що призводить до потрібних результатів, наслідків, дає найбільший 
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ефект. У пункті 145 рішення від 15.11.1996 року у справі «Чахал проти 

Об’єднаного Королівства» Європейський суд з прав людини зазначив, що 

згадана норма гарантує на національному рівні ефективні правові засоби для 

здійснення прав і свобод, що передбачаються Конвенцією, незалежно від 

того, яким чином вони виражені в правовій системі тієї чи іншої країни. 

Засіб захисту, що вимагається зазначеною статтею, повинен бути 

ефективним як у законі, так і на практиці, щоб його використання не було 

ускладнене діями або недоглядом органів влади відповідної держави (пункт 

75 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Афанасьєв проти 

України» від 05.04.2005 року). 

Таким чином ефективний спосіб захисту повинен забезпечити 

поновлення порушеного права, бути адекватним наявним обставинам та 

виключати подальше звернення особи до суду за захистом порушених прав» 

[70; 71]. 

Слід врахувати, що специфікою застосування суб’єктом публічної 

адміністрації свого права на позов, вважаємо, є те, що таке право може бути 

реалізовано під час розвитку правовідносин, пов’язаних із взаємодією 

суб’єктів публічної адміністрації між собою як під час відносин прямого 

підпорядкування одне одному, так і під час «горизонтальної» взаємодії 

вказаних суб’єктів, за якої взаємодія відбувається між не підпорядкованими 

одне одному суб’єктами публічної адміністрації. Отже, на нашу думку, 

застосування наведених у ст. 5 КАС України засобів захисту, а також інших 

«ефективних способів захисту» у позовному провадженні за позовом 

суб’єкта публічної адміністрації є можливим та виправданим. Таким чином 

класифікацію позовів суб’єктів публічної адміністрації можна здійснювати за 

критерієм передбаченого законом способу захисту та виглядає наступним 

чином: 

- позов про визнання протиправним та нечинним нормативно-

правового акта чи окремих його положень; 
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- позов про визнання протиправним та скасування індивідуального акта 

чи окремих його положень; 

- позов про визнання дій суб’єкта владних повноважень протиправними 

та зобов’язання утриматися від вчинення певних дій; 

- позов про визнання бездіяльності суб’єкта владних повноважень 

протиправною та зобов’язання вчинити певні дії; 

- позов про встановлення наявності чи відсутності компетенції 

(повноважень) суб’єкта владних повноважень; 

- позов про стягнення з відповідача - суб’єкта владних повноважень 

коштів на відшкодування шкоди, заподіяної його протиправними рішеннями, 

дією або бездіяльністю. 

- позов за вимогою застосувати інший ефективний спосіб захисту. 

Вважаємо, що наведена вище класифікація має найбільше практичне 

значення, з огляду на те, що саме її покладено в основу судової статистики. 

Так за кількістю справ тієї чи іншої категорії, дослідженню кількісних 

показників у динаміці можна зробити висновки про стан конкретних 

економічних та соціальних процесів, а враховуючи призначення та мету 

адміністративного судочинства, зробити висновки щодо стану розвитку 

демократії у країні, правосвідомість службових осіб органів публічної 

адміністрації тощо. Також дана класифікація, по суті, використовується 

судами вищих інстанцій при здійсненні узагальнення судової практики, з 

метою виявлення проблемних моментів правозастосування. 

Подібну класифікацію використовує і Абушенко Д. Б., який 

адміністративні позови класифікує за характером матеріально-правової 

вимоги, а не способом захисту. При цьому класифікація також здійснюється 

у відповідності до положень статті Кодексу адміністративного судочинства 

Російської Федерації та має наступний вигляд: 

- про визнання нормативно-правового акту недіючим; 

- про оскарження рішення, дій (бездіяльності) органу державної 

влади, органу місцевого самоврядування, іншого органу, організації, 
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наділеної окремими державними чи іншими публічними 

повноваженнями; 

- про присудження компенсації за порушення права на судочинство в 

розумний строк чи права на виконання судового акта у розумний 

строк; 

- про призупинення діяльності чи ліквідації політичної партії, іншого 

громадського об’єднання, релігійної організації й іншої 

некомерційної організації; 

- про заборону діяльності громадського об’єднання чи релігійної 

організації, які не є юридичними особами; 

- про припинення діяльності засобів масової інформації тощо [72, 

c. 164]. 

Цікавою є класифікація адміністративних позовів, яку пропонує 

Демський Е. Ф., а саме за способом процесуального захисту адміністративні 

позови він поділяє на: 

- зобов’язуючі позови, які спрямовані на примусове здійснення вимог 

позивача. Предметом зобов’язуючого позову є матеріально-правова 

вимога, спрямована на поновлення порушеного права чи інтересів 

позивача. Змістом зобов’язуючого позову є вимога позивача до суду 

про примус відповідача до виконання визначених у позові дій; 

- установчі позови, спрямовані на підтвердження судом наявності чи 

відсутності легітимності нормативних актів чи повноважень осіб, які 

беруть участь у справі. Предметом установчого позову є 

матеріально-правова вимога, спрямована на недопущення 

порушення права та інтересів учасників адміністративного 

судочинства (позивача). Змістом установчого позову є вимога 

позивача до суду про визнання наявності чи відсутності 

легітимності нормативних актів, а також суб’єкта владних 

повноважень; 
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- застосовчі позови, спрямовані на примусове забезпечення виконання 

вимог законодавства за зверненням до суду суб’єкта владних 

повноважень. Предметом застосовчого позову є матеріально-

правова вимога суб’єкта владних повноважень, спрямована на 

припинення порушеного права та зміни правовідносин. Змістом 

застосовчого позову є вимога позивача до суду щодо припинення та 

зміни правовідносин [73, с. 304-305]. 

Картузова І., інтерпретуючи роботу Штефана М. Й., пропонує 

запозичити теоретичні здобутки цивільного процесу та класифікувати всі 

адміністративні позови на позови про присудження (виконавчі), позови про 

визнання (установчі) та перетворювальні позови: 

- до присуджувальних науковець відносить адміністративні позови 

про відшкодування шкоди, завданої незаконним рішенням, дією або 

бездіяльністю суб’єкта владних повноважень; 

- до позовів про визнання належать адміністративні позови про 

визнання нечинним рішення відповідача – суб’єкта владних 

повноважень повністю чи окремих його положень та відшкодування 

шкоди, завданої незаконним рішенням, дією або бездіяльністю 

суб’єкта владних повноважень; 

- до перетворювальних позовів відносяться адміністративні позови 

про примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів 

нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної 

необхідності [45, с. 99]. 

Абушенко Д. Б. також здійснює класифікацію адміністративних 

позовів за процесуальною метою та наводить її в наступному вигляді: 

1) адміністративні позови про визнання, де позивач просить підтвердити 

наявність (відсутність) спірних правовідносин, визнати за ним спірне 

публічне право, встановити наявність (відсутність) повноважень на 

вирішення конкретного питання визначеним публічним органом або 
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констатувати невідповідність акта, рішення дії (бездіяльності) 

нормативно-правовому акту. 

Адміністративні позови про визнання, в свою чергу, поділяються на: 

- позитивні позови (вимоги стосуються встановлення наявності 

спірного публічного права або повноважень відповідного 

публічного органу); 

- негативні позови (вимоги стосуються встановлення факту 

відсутності спірного публічного права, відсутності повноважень 

відповідного публічного органу, констатація невідповідності акта, 

рішення, дії (бездіяльності) нормативному акту); 

2) адміністративні позови про присудження (адміністративні позови з 

виконавчою силою) – позови, у яких адміністративний позивач просить 

примусити адміністративного відповідача до прийняття рішення або 

вчинення певних дій, спрямованих на відновлення порушеного 

публічного права або забезпечення публічного інтересу; 

3) перетворювальні (конститутивні) адміністративні позови – позови, 

направлені на виникнення, зміну чи припинення публічного 

матеріального правовідношення або вирішення питання про 

застосування адміністративних обмежень у відношенні фізичних осіб 

чи про обмеження правосуб’єктності організацій, їх ліквідації. 

Перетворювальні адміністративні позови поділяються на: 

- правовстановлюючі (задоволення позову тягне за собою виникнення 

нового правовідношення між адміністративним позивачем та 

адміністративним відповідачем); 

- правозмінюючі (задоволення такого позову породжує зміну 

існуючого між адміністративним позивачем та адміністративним 

відповідачем правовідношення); 

- правоприпиняючі (задоволення такого позову тягне за собою 

припинення існуючого між адміністративним позивачем та 

адміністративним відповідачем правовідношення) [72, c. 164-165]. 
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 Разом з тим, вважаємо, слід погодитись з тезою, що будь-яка 

класифікація є умовною та, у певних випадках, не можна однозначно 

віднести явище до тієї чи іншої категорії, адже за наявності відповідних умов 

одне і те саме явище набуває ознак, притаманних різним категоріям. 

 Прикладом такого явища можна навести адміністративний позов про 

визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акта чи окремих 

його положень. Так, застосовуючи наведену вище класифікацію, даний вид 

позову можна віднести до категорії перетворювальних. Оскільки, в разі 

задоволення такого позову, з моменту вступу рішення в законну силу, 

змінюється правовідношення, яке виникало на підставі нечинного повністю 

або в частині нормативно-правового акту. 

Абушенко Д. Б. ж відзначає дуалістичну правову природу вказаного 

вище позову та зазначає про можливість віднесення його до категорії 

перетворювальних або до позовів про визнання. Критерієм віднесення даного 

виду адміністративного позову науковець вказує час, з якого нормативно-

правовий акт визнається нечинним – з моменту вступу в законну силу 

відповідного рішення суду чи з іншої дати, визначеної судом. Так, у випадку 

визнання нечинним нормативно-правового акту на майбутнє – позов має 

перетворювальний характер. У випадку ж визнання нормативного акту 

нечинним з дати його прийняття – науковець говорить про модель 

негативного позову про визнання [72, c. 165]. 

З такою позицією безумовно доцільно погодитись, оскільки, 

теоретично вона є логічною, але на даний час не може бути застосована до 

чинного в Україні адміністративного процесуального законодавства, 

оскільки Кодекс адміністративного судочинства України не містить 

дискреційних повноважень суду щодо визначення моменту визнання 

нечинності нормативно-правового акту, а жорстко закріплює момент його 

нечинності як день набрання законної сили судовим рішенням (відповідно до 

ч. 2 ст. 265 КАС України, нормативно-правовий акт втрачає чинність 
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повністю або в окремій його частині з моменту набрання законної сили 

відповідним рішенням суду) [29]. 

Така конструкція правової норми, з одного боку, сприяє стабільності 

правового регулювання (не допускається визнання нечинним нормативного 

акту з дати його прийняття), і, разом з тим, обмежує право суб’єкта 

звернення з адміністративним позовом відновити становище, яке було 

погіршене в період дії нормативно-правового акту в подальшому визнаного 

нечинним. В даному контексті конструкція Кодексу адміністративного 

судочинства Російської Федерації вбачається нам більш досконалою та 

спрямованою захистити порушені права та інтереси (відповідно до ч. 4 

ст. 215 КАС РФ, в резолютивній частині рішення суду у адміністративній 

справі про оскарження нормативно правового акту має міститись, зокрема, 

вказівка на задоволення адміністративного позову повністю чи частково і на 

визнання оскаржуваного нормативного правового акту не діючим повністю 

чи частково з дня набрання законної сили рішенням суду чи з іншої 

визначеної судом дати) [74]. 

Право на позов, на нашу думку, може бути реалізоване компетентним 

суб’єктом публічної адміністрації на різних стадіях розвитку суспільних 

відносин в межах яких відбувається порушення публічних інтересів та 

інтересів суспільства. Оскільки порушення публічних інтересів та інтересів 

суспільства відбуваються внаслідок певних дій учасників відносин, то таким 

порушенням притаманна певна стадійність: початок, процес, результат 

(настання негативних наслідків). Вважаємо, що реалізувати своє право на 

позов суб’єкт публічної адміністрації може на будь-якій з цих стадій. 

Проте слід зауважити, що, в залежності від стадії вчинення порушення, 

мета подання позову теж буде змінюватись. З огляду на таке, пропонується 

класифікація позовів критерієм якої є, в залежності від стадії вчинення 

порушення, мета позову. 

Виходячи з такого, право на позов може бути реалізовано шляхом 

подання відповідного позову: 
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- з метою упередити, не допустити порушення публічних інтересів та 

інтересів суспільства; 

- з метою припинити порушення публічних інтересів та інтересів 

суспільства; 

- з метою відновлення публічних інтересів та інтересів суспільства; 

- з метою застосування до порушника публічних інтересів та інтересів 

суспільства заходів відповідальності; 

- з метою забезпечення публічних інтересів та інтересів суспільства в 

цілому. 

Водночас, дана класифікація є досить умовною, оскільки позов може 

бути поданий з метою «вирішити проблему» комплексно та містити вимоги, 

які можуть охоплювати собою кілька цілей. Наприклад, позов може бути 

подано з метою припинення порушення публічних інтересів чи інтересів 

суспільства та з метою їх відновлення тощо. 

Таким чином, ми приходимо до висновку, що класифікація позовів, що 

ініціюються суб’єктом публічної адміністрації здійснюється у відповідності 

до виду адміністративного позову, право заявити який наявне у відповідного 

суб’єкта. При цьому питання видів адміністративних позовів є недостатньо 

розробленим у науці адміністративного процесуального права, в більшій 

мірі, під час здійснення такої класифікації вченими адміністративістами 

використовуються (адаптуються, екстраполюються на публічно-правову 

сферу) розробки у галузі цивільного процесу. Разом з тим, нами 

пропонується класифікація адміністративних позовів за метою, якої прагне 

досягти суб’єкт звернення з позовом. Така класифікація дозволяє, в 

залежності від розвитку стану правовідносин, за яких здійснюється 

порушення публічного інтересу чи інтересу суспільства в цілому, обрати 

найбільш адекватний ситуації та ефективний спосіб захисту. 
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Висновки до розділу 1 

 

Підсумовуючи дослідження загальнотеоретичних підходів до 

розуміння сутності права на позов суб’єктів публічної адміністрації, його 

правової природи та реалізації суб’єктами публічної адміністрації, можна 

прийти до наступних висновків. 

 1. Здійснений аналіз нормативно-правового регулювання діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації та аналіз сутності та змісту категорії 

«публічна адміністрація» дав змогу дійти висновку, що публічна влада в 

Україні здійснюється у різноманітних формах, широким колом 

уповноважених суб’єктів, наділених адміністративно-управлінськими 

функціями, є законодавчо закріпленою й перебуває під організуючим 

впливом держави з метою задоволення публічного інтересу. Характерними 

ознаками публічної адміністрації є: законодавча визначеність, складність, 

численність та різноманітність системи суб’єктів, діяльність яких залежить 

від законодавчого та нормативного закріплення прав і обов’язків; суб’єкт 

публічної адміністрації здійснює владні управлінські функції, у тому числі й 

на виконання делегованих повноважень; основною метою діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації є забезпечення публічних інтересів й 

інтересів суспільства в цілому. 

2. Під публічною адміністрацією слід розуміти законодавчо визначену 

систему широкого кола уповноважених суб’єктів, наділених 

адміністративно-управлінськими функціями, основною метою діяльності 

яких є забезпечення прав, свобод та охоронюваних законом інтересів 

фізичних та юридичних осіб, публічних інтересів й інтересів суспільства в 

цілому. 

3. Право на адміністративний позов суб’єкта публічної адміністрації є 

забезпечене законом право суб’єкта публічної адміністрації, наділеного 

адміністративно-управлінськими функціями, звернутись до 

адміністративного суду за наданням правового захисту шляхом винесення 
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відповідного судового рішення з метою забезпечення публічних інтересів й 

інтересів суспільства в цілому. 

4. Право на адміністративний позов суб’єкта публічної адміністрації 

реалізується в межах правовідносин адміністративного судочинства та 

включає у себе три складові, які є взаємозалежними та реалізуються 

послідовно, відповідно до фактичних правовідносин: право на власну 

поведінку (дію), право вимагати відповідної поведінки від іншого суб’єкта 

правовідносин та право користуватись соціальним благом – правосуддям. 

Інший елемент – можливість державного примусу, застосування юридичної 

відповідальності не є обов’язковим, та його наявність у конкретних 

правовідносинах зумовлюється дотриманням судом вимог законодавства. 

 5. Право на позов, за наявності передумов та підстав для його 

реалізації, є обов’язковим для реалізації у випадку, якщо захист публічних 

інтересів чи інтересів суспільства в цілому визначено в якості мети 

діяльності суб’єкта публічної адміністрації. 

6. Пропонується класифікація адміністративних позовів за метою, якої 

прагне досягти суб’єкт звернення з позовом, а саме: з метою упередити, не 

допустити порушення публічних інтересів та інтересів суспільства; з метою 

припинити порушення публічних інтересів та інтересів суспільства; з метою 

відновлення публічних інтересів та інтересів суспільства; з метою 

застосування до порушника публічних інтересів та інтересів суспільства 

заходів відповідальності; з метою забезпечення публічних інтересів та 

інтересів суспільства в цілому. 
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РОЗДІЛ 2. ПРАВО НА ПОЗОВ СУБ’ЄКТА ПУБЛІЧНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

 

2.1. Особливості правового статусу суб’єкта публічної адміністрації 

в адміністративному судочинстві 

 

Питання правового статусу суб’єкта публічної адміністрації в 

адміністративному судочинстві в контексті теми дослідження, на нашу думку, 

слід обмежити аналізом правового статусу даного суб’єкта, як позивача або 

особи, що звертається в інтересах іншої особи з метою захисту публічних 

інтересів чи інтересів суспільства в цілому. 

Норми адміністративного права наділяють суб’єктів адміністративно-

правових відносин правами та обов’язками у сфері публічного управління. 

Водночас незалежно від правового статусу суб’єкта, фізичної або юридичної 

особи, суб’єкта публічного або приватного права, залежно від сфери 

управлінських відносин, такі суб’єкти наділяються суб’єктивними правами та 

обов’язками шляхом їх законодавчого закріплення. 

На думку В. Б. Авер’янова, поняття «адміністративно-правовий статус» 

охоплює комплекс конкретно визначених суб’єктивних прав і обов’язків, які 

закріплені за відповідним суб’єктом нормами адміністративного права. Тобто 

необхідною ознакою набуття особою адміністративно-правового статусу є 

наявність у неї конкретних суб’єктивних прав і обов’язків, які реалізуються 

цією особою як у адміністративних правовідносинах, так і поза ними [75, 

с. 194]. Також правоздатність особи (фізичної та юридичної) може 

утворювати як адміністративну процесуальну правоздатність, так і 

адміністративну процесуальну дієздатність, що охоплюється 

адміністративною процесуальною правосуб’єктністю й розкривається в 

нормах ст. 43 Кодексу адміністративного судочинства України. 
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Крім традиційного віднесення до структури правового статусу прав і 

обов’язків суб’єкта, до неї також відносять правові гарантії їх реалізації 

[76, с. 202; 77, с. 156]. 

Слід зауважити, що права та обов’язки суб’єкта публічної адміністрації 

у адміністративному судочинстві під час реалізації його права на позов 

визначаються виключно його процесуальним становищем – позивача у справі, 

та не мають, у зв’язку з цим, кардинальних відмінностей, які б були 

характерними виключно позивачу – суб’єкту публічної адміністрації, та які 

не були б властиві іншим позивачам. 

У зв’язку з наведеним, вважаємо особливості правового статусу 

суб’єкта публічної адміністрації будуть визначатись з урахуванням інших 

його структурних елементів, зокрема правових гарантій реалізації прав та 

виконання обов’язків, а також інших чинників, що впливають на правовий 

статус даної категорії учасників адміністративного процесу. 

В той же час, специфіка суб’єкта звернення з позовом до 

адміністративного суду – суб’єкта публічної адміністрації, значним чином 

впливає на реалізацію принципу диспозитивності під час судового розгляду. 

Так, відповідно до ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства України, 

кожна особа, яка звернулася за судовим захистом, розпоряджається своїми 

вимогами на свій розсуд, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Таким 

правом користуються й особи, в інтересах яких подано позовну заяву, за 

винятком тих, які не мають адміністративної процесуальної дієздатності. 

Тобто позивач, за загальним правилом, має можливість у будь-який 

момент відмовитись від своїх вимог, змінити їх (збільшити або зменшити). 

На нашу думку, позивач – суб’єкт публічної адміністрації позбавлений 

такої свободи у розпорядженні своїми позовними вимогами. Такі обмеження 

зумовлені метою подання адміністративного позову – захист публічних 

інтересів чи інтересів суспільства в цілому. Саме тому категорія «інтересу», 

«публічного інтересу», «інтересів суспільства в цілому» тощо має вагоме 

значення для цілей нашого дослідження та є важливим чинником, що 
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впливає на правовий статус суб’єкта публічної адміністрації як позивача у 

адміністративній справі. 

Правову основу участі суб’єкта публічної адміністрації в 

адміністративному судочинстві визначає Конституція України, відповідно до 

норм якої, кожен має право на судовий захист. 

С. Г. Стеценко виділяє такі види правових гарантій: стан 

законодавства, його стабільність і відповідність розвитку відносин у 

суспільстві, рівень юридичної техніки; стан діяльності з попередження і 

припинення правопорушень, зокрема, заходів юридичної відповідальності; 

доступність і якість правосуддя; ефективність контролю за реалізацією 

правових актів [78, с. 195]. 

В наведеному однією із гарантій правової держави є доступність до 

правосуддя, яка нерозривно пов’язана з гарантією права особи на те, що 

ніхто, у тому числі й суб’єкт публічної адміністрації, не може бути 

позбавлений права на адміністративний судовий захист. 

Під судовим захистом Ю. В. Білоусов розуміє передбачену законом вид 

і міру можливого або обов’язкового впливу на суспільні відносини, які 

зазнали протиправного впливу, з метою поновлення порушеного, 

невизначеного чи оспорюваного права [79, с. 27]. 

Н. В. Вітрук розглядає систему юридичних гарантій через призму прав 

і обов’язків особи і поділяє їх на дві головні групи: гарантії реалізації прав і 

виконання обов’язків та гарантії їх охорони. До першої групи відносяться 

закріплені законодавством, а саме: конкретизація меж (границь) прав, 

обов’язків і законних інтересів; юридичні факти, з якими пов’язується їх 

реалізація; процесуальні форми реалізації прав, обов’язків і законних 

інтересів, засоби заохочення і пільги для стимулювання правомірної 

ініціативної їх реалізації. До другої групи відносяться: засоби нагляду і 

контролю за правомірністю поводження суб’єктів права з метою виявлення 

суб’єктів правопорушень; з правового захисту, засоби юридичної 

відповідальності, запобіжного заходу й інші правоохоронні засоби; 
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процесуальні форми охорони прав і обов’язків (включаючи форми 

застосування правоохоронних засобів); норм профілактики і попередження 

правопорушень [80, с. 314, 322]. 

Незважаючи на різні доктринальні підходи щодо юридичних гарантій, 

науковці пов’язують юридичні гарантії з особами, які беруть участь у 

адміністративній справі. 

Стаття 42 Кодексу адміністративного судочинства України містить 

склад осіб, які беруть участь у адміністративній справі. До них законодавець 

відносить сторін, третіх осіб, а також органи та особи, яким законом надано 

право звертатися до суду в інтересах інших осіб. 

На думку В. С. Стефанюка, склад осіб, які беруть участь у справі, слід 

поділити за такими критеріями: 

– наявність заінтересованості в результатах вирішення 

адміністративної справи: заінтересовані особи та учасники, які такої 

заінтересованості не мають. До заінтересованих осіб віднесені: сторони, треті 

особи, їхні представники. Незаінтересованими особами є: свідок, експерт, 

спеціаліст, перекладач та ін. У свою чергу, заінтересованих осіб за 

характером інтересу поділено на тих, які мають матеріально-правову 

заінтересованість у результатах вирішення адміністративної справи (сторони 

і треті особи), і тих, які мають процесуально-правову заінтересованість 

(представники сторін і третіх осіб); 

– роль в адміністративному процесі - учасники поділені на три групи: 

особи, які беруть участь у справі (сторони, треті особи, представники сторін 

та третіх осіб); особи, які сприяють розгляду справи (свідки, експерти, 

спеціалісти); особи, які обслуговують адміністративний процес (перекладач, 

секретар судового засідання, судовий розпорядник) [81, с. 72]. 

Проте позиція В. С. Стефанюка була піддана критиці з боку 

І. В. Топора, на думку якого «запропонована систематизація за виділеними 

критеріями не позбавлена певних критичних застережень, оскільки, 

наприклад, прокурор чи Уповноважений Верховної Ради України з прав 
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людини як суб’єкт судового адміністративного процесу бере участь у ньому, 

реалізуючи компетенцію, встановлену законодавством, виконуючи державну 

функцію захисту. При виконанні зазначеної функції ані прокурор, ані 

Уповноважений не мають суб’єктивного (особистого) інтересу, але 

заінтересовані у вирішенні справи по суті, виступаючи на захист порушених 

прав. Виходячи із зазначеного, проблематичним постає віднесення їх до 

певної категорії за ознакою заінтересованості в результатах вирішення 

справи» [82, с. 266-267]. 

Вказані І. В. Топором особи (Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини та прокурор) є суб’єктами публічної адміністрації, яким в 

адміністративних справах законом надано право захищати права, свободи та 

інтереси третіх осіб, тобто інтереси індивіда – приватний інтерес й інтереси 

держави – публічний інтерес. Інші суб’єкти публічної адміністрації (органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування) теж можуть бути 

залучені судом до участі у справі як законні представники або вступити у 

справу за своєю ініціативою з метою виконання покладених на них 

повноважень не маючи суб’єктивного (особистого) інтересу. 

В основі діяльності вказаних суб’єктів публічної адміністрації лежить 

«інтерес» або «охоронюваний законом інтерес». З’ясуємо ці поняття. 

Одним із перших, хто звернув увагу і здійснив обґрунтування категорії 

«інтерес», був К. Гельвецій, який пов’язував «інтерес» як «пружину» 

людської діяльності, яку було орієнтовано на виявлення об’єктивних 

соціальних детермінацій останньої. Вчений розрізняв три види інтересів: 

1) інтереси індивідів або «особисті», «приватні» інтереси; 

2) інтереси тих чи інших соціальних груп всередині певного 

суспільства або «інтереси співтовариств»; 

3) інтереси суспільства чи «суспільний інтерес». 

З’ясуванню специфіки кожного з цих трьох видів, вивченню й 

раціональному регулюванню співвідношення між ними К. Гельвецій надавав 

кардинального значення [83, с. 158]. 
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Отже, суб’єкт публічної адміністрації, будучи учасником 

правовідносин у сфері правосуддя, виступаючи на захист порушених прав 

індивіда або держави, не має особистого інтересу, заінтересований у 

вирішенні справи по суті. У даному випадку, мова може йти про 

конкуренцію приватних і публічних інтересів та їх розмежування. 

Сутнісним критерієм розмежування між ними полягає юридична 

категорія «інтересу». Соціальне життя кожного суб’єкта адміністративного 

права (особи, колективу, держави, суспільства) є постійний пошук 

можливостей задовольнити ті чи інші потреби [84, c. 159]. 

Поняттям «публічного інтересу» та «інтересам суспільства в цілому» 

присвячено увагу у підрозділі 1.3. нашої роботи, де наводився їх системний 

аналіз для мети здійснення класифікації права на позов суб’єкта публічної 

адміністрації. 

Ми прийшли до висновку про відносну близькість понять «публічного 

інтересу» та «інтересу суспільства в цілому», які співвідносяться між собою 

як частина та ціле, оскільки суспільний інтерес, який зафіксовано в правових 

нормах та забезпечений механізмом його реалізації, є публічним інтересом. 

Конституційний Суд України у своєму рішенні № 18-рп/2004 від 

01 грудня 2004 року прийшов до висновку, що «охоронюваний законом 

інтерес» є самостійним об’єктом судового захисту та визначив його 

наступним чином: «поняття «охоронюваний законом інтерес», що 

вживається в частині першій статті 4 Цивільного процесуального кодексу 

України (1501-06) та інших законах України у логічно-смисловому зв’язку з 

поняттям «права», треба розуміти як прагнення до користування конкретним 

матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним 

змістом об’єктивного і прямо не опосередкований у суб’єктивному праві 

простий легітимний дозвіл, що є самостійним об’єктом судового захисту та 

інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і 

колективних потреб, які не суперечать Конституції (254к/96-ВР) і законам 
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України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності 

та іншим загальноправовим засадам» [65]. 

Таким чином, категорія «інтерес» та «охоронюваний законом інтерес» 

є об’єктивно існуючими категоріями, які вживаються у широкому та 

вузькому значеннях як самостійні об’єкти правовідносин при розгляді справ 

в адміністративному суді. 

На думку В. В. Башкатової юридична категорія «інтерес» особи в 

адміністративному праві полягає: 

– в реалізації принципу пріоритету прав і свобод людини і громадянина; 

– пріоритету індивідуальних прав і свобод людини і громадянина перед 

охороною суспільних інтересів; 

– в реалізації ратифікованих міжнародно-правових актів, які відкрили 

новий етап у розвитку вітчизняної юриспруденції у питаннях захисту 

інтересів особи; 

– в системі адміністративних судів, покликаних захистити права і 

законні інтереси особи у сфері публічно-правових відносин від порушень з 

боку органів публічної влади та їх посадових і службових осіб; 

– в розвитку системи надання адміністративних і правових послуг, які 

дозволять забезпечити гарантовані та охоронювані законом права і законні 

інтереси особи [85, с. 64]. 

Щодо проблематики порушеної І. В. Топором при віднесенні 

прокурора чи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до 

осіб, які не мають особистого інтересу у вирішенні адміністративної справи, 

слід виходити з того, що за ознакою наявності юридичного інтересу, вказані 

суб’єкти під час розгляду справи відрізняються від інших осіб, які беруть 

участь у справі. У даному випадку сутнісним критерієм розмежування 

суб’єкта публічної адміністрації та інших осіб, які беруть участь у справі є 

юридична категорія «інтересу», який може полягати у сутнісних 

відмінностях захисту індивіда і держави під час розгляду справи в 

адміністративному суді, що узгоджується з частиною другою ст. 3 
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Конституції України, в якій наголошується, що права і свободи людини та їх 

гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає 

перед людиною за свою діяльність, а утвердження та забезпечення прав і 

свобод людини є головним обов’язком держави [30]. 

З урахуванням вище викладених міркувань та нормативно-правового 

визначення категорії «інтерес» зазначимо, що при захисті прав, свобод та 

охоронюваних законом інтересів в адміністративному суді, юридичний 

інтерес суб’єкта публічної адміністрації повинен полягати в пріоритеті 

захисту прав, свобод та охоронюваних законом інтересів індивіда, перед 

охороною суспільних інтересів. Акцентуємо увагу, що дана гарантія має свій 

прояв під час реалізації суб’єктом публічної адміністрації свого права на 

позов в інтересах інших суб’єктів. 

Виходячи зі змісту норм ст. 43 Кодексу адміністративного судочинства 

України, учасником адміністративного процесу є особа, яку чинним 

законодавством України наділено процесуальними правами та обов’язками в 

сфері розгляду адміністративних справ адміністративними судами. Тобто це 

особа, яка може вчиняти процесуальні дії, спрямовані на досягнення мети 

процесу, хоча б в одній зі стадій адміністративного процесу [86, с. 126]. 

Беручи до уваги положення коментованої статті та інших положень 

Кодексу адміністративного судочинства України, І. О. Картузова прийшла до 

висновку, що законодавець провів поділ учасників адміністративного 

процесу за підставою наявності в них юридичної зацікавленості у 

результатах розв’язання адміністративної справи. Виходячи з цього, 

учасників адміністративного процесу поділено на дві основні групи: особи, 

які заінтересовані в результаті справи та особи, які не мають юридичної 

заінтересованості у результатах вирішення адміністративної справи [86, 

с. 125-126]. 

Перша група визначена законодавцем як «учасники справи». Особи, які 

беруть участь у справі, реалізують надані їм процесуальні права та обов’язки 

в адміністративному процесі для того, щоб досягти певного правового 
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результату, в якому вони заінтересовані. Саме ознака наявності юридичного 

інтересу в результаті справи первісно відрізняє осіб, які беруть участь у 

справі, від інших учасників адміністративного процесу. Саме характер 

юридичної заінтересованості в адміністративній справі не є однаковим для 

всіх осіб, які беруть участь у справі. Деякі з них мають матеріально-правовий 

інтерес в результаті справи, це сторони та треті особи; інші мають 

процесуально-правовий інтерес, це представники сторін та третіх осіб [86, 

с. 126-127]. 

Стаття 42 Кодексу адміністративного судочинства України закріплює 

вичерпний перелік осіб, які беруть участь у справі, однак не деталізує їх. На 

нашу думку, при класифікації осіб, які беруть участь у адміністративному 

процесі треба виходити із сторін, які визначені в нормах ст. 46 Кодексу 

адміністративного судочинства України, відповідно до якої сторонами в 

адміністративному процесі є позивач та відповідач. Перш за все, вказані 

особи мають юридичний інтерес у результаті вирішення адміністративної 

справи. 

Сторонами в адміністративному процесі є позивач та відповідач. 

Одним із позивачів в адміністративному процесі може бути суб’єкт публічної 

адміністрації, яким може бути подано адміністративний позов до суду на 

захист прав, свобод та інтересів особи та інтересів держави, а також 

особистих охоронюваних законом інтересів, тобто з метою забезпечення 

публічних інтересів та інтересів суспільства в цілому. 

Відповідно до норм Кодексу адміністративного судочинства України 

суб’єкт публічної адміністрації наділений правом на пред’явлення 

адміністративного позову у визначених нормами ст. 19 випадках, згідно якої 

адміністративним судам підвідомчі спори між суб’єктами владних 

повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у 

тому числі делегованих повноважень, спори, що виникають з приводу 

укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними 

адміністративних договорів, спори за зверненням суб’єкта владних 
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повноважень у випадках, коли право звернення до суду для вирішення 

публічно-правового спору надано такому суб’єкту законом [29]. 

З огляду на специфіку досліджуваної сфери, а саме – адміністративного 

судочинства, правовідносини за участю цих суб’єктів є, по-перше, виключно 

адміністративними процесуальними. По-друге, ці правовідносини доволі 

неоднорідні і чисельні. Отже предмет правового регулювання, який 

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

судочинстві, включає такі групи адміністративних процесуальних 

правовідносин: 

1) пов’язані з порушенням суб’єктами владних повноважень 

адміністративної справи або їх вступом у процес; безпосередньою участю 

суб’єктів владних повноважень у розгляді адміністративної справи 

адміністративним судом; оскарженням суб’єктами владних повноважень 

рішень адміністративного суду, який розглядав та вирішував відповідну 

адміністративну справу; 

2) пов’язані зі 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; 

3) пов’язані зі здійсненням допоміжних процесуальних заходів, таких, 

наприклад, як забезпечення доказів, забезпечення адміністративного позову, 

залучення у процес третіх осіб, перекладачів, свідків тощо [87, с. 15]. 

Таким чином, відповідно до норм Кодексу адміністративного 

судочинства України позивачем в адміністративній справі може бути і 

суб’єкт владних повноважень (суб’єкт публічної адміністрації). 

З приводу визнання позивачем суб’єкта публічної адміністрації в 

адміністративному процесі, важливо звернути увагу на Постанову Пленуму 

Вищого Адміністративного Суду України «Про практику застосування 

адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного 
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судочинства України під час розгляду адміністративних справ» № 2 від 

06 березня 2008 р., в якому звертається увага, що пунктом 8 частини першої 

статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що 

позивачем в адміністративній справі може бути суб’єкт владних повноважень, 

на виконання повноважень якого подана позовна заява до адміністративного 

суду. Проте такий суб’єкт владних повноважень може бути позивачем у 

адміністративній справі лише у випадках, передбачених частиною четвертою 

статті 46 Кодексу адміністративного судочинства України, до переліку яких 

віднесено також випадки, встановлені іншими законами (пункт п’ятий 

частини четвертої статті 46 Кодексу адміністративного судочинства України) 

[88]. 

Тобто законодавцем визначено коло адміністративних позовів, де 

позивачем може бути суб’єкт публічної адміністрації, а саме: 

1) про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї 

діяльності громадського об’єднання; 

2) про примусовий розпуск (ліквідацію) громадського об’єднання; 

3) про затримання іноземця або особи без громадянства чи примусове 

видворення за межі території України; 

4) про встановлення обмежень щодо реалізації права на свободу 

мирних зібрань (збори, мітинги, походи, демонстрації тощо); 

5) в інших випадках, коли право звернення до суду надано суб’єкту 

владних повноважень законом [29]. 

Отже законодавцем визначено коло випадків коли відповідачем в 

адміністративному процесі за позовом суб’єкта публічної адміністрації 

можуть бути громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, їх 

об’єднання, юридичні особи, які не є суб’єктами владних повноважень. 

У наведеному, вважаємо, проявляється сутність реалізації суб’єктом 

публічної адміністрації права на позов спрямованого на забезпечення 

інтересів суспільства в цілому шляхом поставлення таких інтересів вище 

інтересів окремого індивідуума – фізичної особи, громадського об’єднання. 
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Адже в даному випадку саме інтереси суспільства потребують обмеження 

прав окремого громадянина чи їх групи. 

Наведемо приклади з судової практики щодо застосування норм 

частини четвертої статті 46 Кодексу адміністративного судочинства України: 

– Постанова Заводського районного суду м. Миколаєва у справі 

№ 487/831/16-а від 26 квітня 2016 року за позовом Департаменту праці та 

соціального захисту населення Миколаївської міської ради до ОСОБА_2 про 

повернення надміру виплачених державних коштів [89]; 

– Постанова Малиновського районного суду м. Одеси у справі 

№ 521/21773/16-а від 18 січня 2017 року за позовом ОСОБА_1 комітету 

Одеської міської ради до Громадського формування «Козацька молодь» про 

припинення юридичної особи [90]; 

– Постанова Луганського окружного адміністративного суду у справі 

№ 812/362/16 від 10 червня 2016 року за позовом Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення до товариства з обмеженою 

відповідальністю «Телерадіокомпанія «Акцент» про анулювання ліцензії на 

мовлення [91]. 

Аналіз норм статті 46 Кодексу адміністративного судочинства України 

та судової практики свідчать, що правовідносини, які виникають за позовом 

суб’єкта публічної адміністрації є різноманітними. Вони можуть стосуватися 

широкого кола питань. Зокрема, таких, що стосуються рішення суду про 

припинення діяльності юридичної особи; анулювання ліцензій, повернення 

надміру виплачених державних коштів тощо. Нормативною базою прийняття 

такого рішення є норми Кодексу адміністративного судочинства України та 

законів України. 

Також реалізація права на позов суб’єкта публічної адміністрації може 

бути здійснена в межах реалізації контрольних функцій, наприклад, 

контролюючі органи, згідно абзацу другого пункту 2 ст. 67 Податкового 

кодексу України, в установленому законом порядку мають право звертатися 

до суду про винесення судового рішення щодо: припинення юридичних осіб 
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або підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців; відміни 

державної реєстрації припинення юридичних осіб або підприємницької 

діяльності фізичних осіб-підприємців; скасування державної реєстрації змін 

до установчих документів [92]. Це також стосується стягнення штрафів та 

пені за позовом Фонду соціального захисту інвалідів (частина п’ята ст. 20 

Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»); 

стягнення недоїмки із загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування за позовом органів Пенсійного фонду України [93] тощо. 

Що стосується позову суб’єкта публічної адміністрації до суду про 

обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання (збори, мітинги, походи, 

демонстрації тощо), то з цього приводу слід звернути увагу на роз’яснення 

Вищого Адміністративного Суду України від 12 квітня 2012 року, в якому 

вказується, що єдиною правовою підставою для задоволення позову органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування про обмеження щодо 

реалізації права на мирні зібрання є визнання судом того факту, що 

проведення такого заходу може створити реальну небезпеку заворушень чи 

злочинів, загрозу здоров’ю населення або правам і свободам інших людей. 

Така небезпека не повинна бути уявною, а ґрунтуватися на конкретних 

фактах чи даних про наявність реальної загрози інтересам національної 

безпеки та громадського порядку [94]. 

Тобто Кодексом адміністративного судочинства України та законами 

України чітко обмежено коло питань, що можуть бути предметом спору за 

позовами суб’єкта публічної адміністрації, що обумовлюється вимогами 

статті 3 Конституції України про те, що права і свободи людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 

Виходячи зі змісту юридичної категорії «інтерес», суб’єкт публічної 

адміністрації як сторона адміністративного позову здійснює позов в 

адміністративному суді щодо певної категорії осіб, які слід класифікувати на 

такі сторони адміністративного процесу: 

– громадян України, іноземців та осіб без громадянства; 
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– юридичних осіб публічного та приватного права; 

– держави. 

Здійснюючи позов в адміністративному процесі щодо вказаної 

категорії сторін, суб’єкт публічної адміністрації не має на меті власного 

(суб’єктивного) інтересу у вирішенні адміністративної справи. Однак, 

представляючи інтереси вказаних сторін, суб’єкт публічної адміністрації має 

процесуальний інтерес в вирішенні адміністративної справи, на відміну від 

особистого позову, який суб’єкт публічної адміністрації подає до 

адміністративного суду з метою захисту власних інтересів, пов’язаних із 

публічною службою, тобто має особистий власний (матеріальний) інтерес [95, 

с. 118]. 

Таким чином суб’єкт публічної адміністрації, будучи учасником 

правовідносин у сфері правосуддя, має право, у випадках встановлених 

законом, звертатися з позовом до адміністративного суду з метою захисту 

прав і охоронюваних законом інтересів громадян, юридичних осіб та 

інтересів держави, а також захисту власних інтересів, пов’язаних з публічною 

службою. 

При зверненні з позовом до адміністративного суду з метою захисту 

прав і охоронюваних законом інтересів громадян, юридичних осіб та 

інтересів держави, суб’єкт публічної адміністрації не має на меті власного 

(суб’єктивного) інтересу у вирішення адміністративної справи на відміну від 

позову, який суб’єкт публічної адміністрації подає до адміністративного суду 

з метою захисту власних інтересів, пов’язаних з публічною службою 

(публічний інтерес, інтереси суспільства в цілому). 



93 
 

2.2. Види суб’єктів публічної адміністрації та особливості їх участі 

в адміністративних справах позовного провадження 

 

Здобуття Україною незалежності зумовило необхідність створення 

нової системи публічного адміністрування усіма галузями народного 

господарства. 

Попередня система державного управління показала свою 

неефективність та певною мірою стала однією з причин розпаду Радянського 

Союзу. Особливістю становлення публічної адміністрації в Україні було те, 

що, перебуваючи у складі СРСР, республіка не мала досвіду самостійного 

прийняття рішень та навіть повноцінної мережі адміністративних органів. 

Адже в СРСР рішення на усіх рівнях (від центрального до місцевого) 

приймалися компартійними органами [96]. 

 Слід відмітити, що в сучасній науковій літературі здійснюється перехід 

від категорії державного управління до більш сучасної та притаманної 

розвиненим країнам категорії, а саме категорії публічного адміністрування. 

При цьому категорії «суб’єкт публічної адміністрації», «публічна 

адміністрація» є ключовим у здійсненні публічного адміністрування. 

На нашу думку, яку ми висловлювали раніше, публічна адміністрація – 

це законодавчо визначена система широкого кола уповноважених суб’єктів, 

наділених адміністративно-управлінськими функціями, основною метою 

діяльності яких є забезпечення публічних інтересів й інтересів суспільства в 

цілому [27, c. 130]. У науковому середовищі широко використовується 

поняття «суб’єкт публічної адміністрації», підходи до визначення якого, за 

великим рахунком, не знаходять великої відмінності. 

Так суб’єкт публічної адміністрації – це суб’єкт владних повноважень, 

який здійснює публічне адміністрування: надає адміністративні послуги чи 

виконавчо-розпорядчу адміністративну діяльність. Це, насамперед, орган чи 

посадова особа суб’єктів, для яких публічне адміністрування є основним 
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видом діяльності – органи виконавчої влади та суб’єкти місцевого 

самоврядування [97, c. 75]. До складу даних суб’єктів відносять: 1) органи 

виконавчої влади; 2) суб’єкти місцевого самоврядування; 3) суб’єкти 

делегованих повноважень: а) громадські об’єднання; б) інші суб’єкти, під час 

здійснення делегованих законодавством виконавчих функцій [97, c. 420]. 

Слід відзначити, що віднесення до суб’єктів публічної адміністрації 

інших суб’єктів, крім державних органів, обґрунтовується положеннями 

Рекомендацій Комітету міністрів РЄ від 11.09.1984 №R (84)15, положення 

яких присвячені відповідальності держави. Даний документ відносить до 

суб’єктів, за яких держава несе відповідальність: будь-яких суб’єктів 

публічного права будь-якого виду та на будь-якому рівні (включаючи, 

загальнодержавний рівень, рівень регіону, провінції, муніципалітет, тощо), а 

також будь-яку приватну особу, при здійсненні нею державних функцій [98]. 

 Таким чином, категорії «публічна адміністрація» та «суб’єкт публічної 

адміністрації» співвідносяться як ціле та частина (структурний елемент). 

 Наведені вище положення свідчать, що категорія суб’єктів публічної 

адміністрації є досить широкою, охоплює значну кількість суб’єктів, які є як 

публічно-правовими, так і приватноправовими, відносяться до різних гілок 

влади, широко диференціюються за ієрархічним положенням тощо, а отже 

володіють притаманними лише ним (їх групі) ознаками та властивостями, що 

не характерні для інших. Отже, з метою структурування вказаних суб’єкті та 

подальшого дослідження їх окремих представників, необхідно здійснити їх 

видову класифікацію, яка дозволить згрупувати суб’єктів публічної 

адміністрації та надати їм характеристики за видами. 

Проведення класифікації (надання типологічної характеристики) 

суб’єктів публічної адміністрації, на нашу думку, дозволяє конкретизувати 

досліджуване явище. 

Проведення типологічної характеристики суб’єктів публічної 

адміністрації, вважаємо, надасть можливість дослідити їх правову природу, 
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визначити особливості кожної з груп суб’єктів (за їх наявності), дослідити та 

візуалізувати існуючі між ними зв’язки. 

На даному етапі дослідження, на нашу думку, необхідно визначитись 

із категоріальним апаратом, оскільки, при проведенні класифікації суб’єктів 

публічної адміністрації, будуть застосовуватись відповідні поняття 

формальної логіки, зокрема, класифікація, критерії, ознаки тощо. 

Під класифікацією в логіці розуміють багатоступеневий, 

розгалужений поділ логічного обсягу поняття [99, с. 145]. Також під 

класифікацією розуміється система супідрядних понять (класів об’єктів) тієї 

чи іншої галузі знань чи діяльності людини, що використовується як засіб 

для встановлення зв’язків між цими поняттями чи класами об’єктів [100, 

с. 357]. 

Відмінністю, ознакою за якою здійснюється відмежування однієї 

групи суб’єктів публічного адміністрування від іншої, буде критерій 

класифікації. Так, традиційним є визначення критерію, як ознаки, на підставі 

якої проводиться оцінка, визначення чи класифікація чого-небудь [101, 

c. 656]. 

Таким чином, проведення класифікації суб’єктів публічної 

адміністрації за відповідними критеріями є необхідною передумовою 

продовження нашого дослідження. 

Разом з тим, перед визначенням критеріїв для проведення 

класифікації, вважаємо, необхідно в загальному вигляді навести систему 

суб’єктів публічної адміністрації. 

Аналіз викладеного показує, що до системи суб’єктів публічної 

адміністрації норми адміністративного права відносять широке коло 

суб’єктів. Найбільш поширене виділення таких основних видів суб’єктів 

адміністративного права, без їх конкретизації, надає В. К. Колпаков: фізичні 

особи – громадяни України, іноземці, особи без громадянства; юридичні 

особи – органи виконавчої влади, будь-які інші державні органи, органи 

місцевого самоврядування, об’єднання громадян, підприємства, установи, 
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організації (в особі їхніх керівників, які очолюють органи управління цих 

підприємств, установ, організацій); колективні суб’єкти (утворення), які не 

мають ознак юридичної особи, але тією чи іншою мірою наділені нормами 

адміністративного права, певними правами і обов’язками: структурні 

підрозділи державних і недержавних органів, підприємств, установ, 

організацій, деякі інші громадські утворення (наприклад, загальні збори 

громадян за місцем проживання) [54, с. 185]. 

Вважаємо за доцільне надати загального аналізу діяльності органів 

публічного управління, яка охоплює визначену систему органів управління. 

Поняття «система органів» має щонайменше потрійне смислове 

навантаження. По-перше, фіксує відокремлення певної групи суб’єктів, 

наділених публічною владою, що входять до конкретної системи, від усіх 

інших видів органів. По-друге, окреслює цілком визначений суб’єктивний 

склад даної системи. По-третє, підтверджує наявність у сукупності цих 

суб’єктів певних ознак, притаманних соціальним системам, зокрема таких, як 

єдність цільового призначення, функціональна самодостатність, ієрархічність 

внутрішньої організації, субординаційність зв’язків між внутрішніми 

ланками тощо [102, с. 9]. 

Систему суб’єктів публічної адміністрації утворюють численні та 

різноманітні органи держави, їх посадові і службові особи та інші суб’єкти 

при здійсненні ними владних управлінських функцій. За відсутності 

вичерпного нормативно-закріпленого переліку суб’єктів публічної 

адміністрації, для визначення їх приблизного переліку необхідно звернутись 

до ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України, який до суб’єктів 

публічної адміністрації відносить: органи державної влади; органи місцевого 

самоврядування; посадових та службових осіб вищезазначених органів; 

інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на 

основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень 

[29]. Система центральних органів виконавчої влади визначена Указом 

Президента України від 15.12.1999 року №1572/99 [103], Постановою 
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Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів 

виконавчої влади» № 442 від 10 вересня 2014 р. [104]. 

Система Центральних та місцевих органів виконавчої влади за даними 

урядового порталу [105] налічує: п’ятнадцять Міністерств; двадцять три 

Служби; тринадцять Агентств; чотири Інспекції; сім центральних органів 

виконавчої влади зі спеціальним статусом; шість інших центральних органів 

виконавчої влади; двадцять сім місцевих органів влади. 

Водночас, треба пам’ятати, що публічне управління, на відміну від 

законодавчої діяльності та судочинства, може здійснюватися не лише 

органами виконавчої влади. У цей процес, як зазначено вище, «залучені» 

також й інші суб’єкти, наділені різними за змістом і обсягом 

адміністративними повноваженнями [7, с. 122]. 

Так, авторський колектив підручника «Адміністративне право 

України» за редакцією Т. О. Коломоєць, до суб’єктів публічної адміністрації 

відносить органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 

Президента України та Адміністрацію Президента України [106, с. 55-76]. 

У контексті наведеного І. В. Ковбас та Т. І. Друцул при дослідженні 

системи органів публічної адміністрації, взагалі не визначають коло 

суб’єктів, а лише зазначають їх ознаки. На їх думку: «У числі суттєвих ознак 

органів публічної адміністрації, що зумовлюють їх приналежністю до 

управлінської системи органів, необхідно перш звернути увагу на те, що, з 

одного боку, органи публічної адміністрації входять до більш загальної 

системи (так званої «метасистеми»), якою є державний апарат (механізм) 

загалом. Причому органи публічної адміністрації є його найбільш численною 

й розгалуженою частиною, яка відіграє надзвичайно важливу роль у 

здійсненні всіх основних завдань і функцій держави. З іншого боку, органи 

публічної адміністрації об’єднують більш прості складові частини, які також 

є системами (а відносно державного апарату загалом – підсистемами). 

Останні ж складаються з іще простіших систем, і так далі» [107, с. 105]. 
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І. В. Патерило зазначає, що основними суб’єктами реалізації публічної 

влади виступають Верховна Рада України, Президент України, органи 

виконавчої влади, органи прокуратури, органи судової влади, інші державні 

органи (наприклад, Служба безпеки України), органи місцевого 

самоврядування, суб’єкти делегованих повноважень. Аналіз повноважень, 

перелічених суб’єктів, дозволяє деяких із них об’єднати в одну групу. В 

якості критерію для такого об’єднання виступає той факт, що вони є 

задіяними у реалізації (виконанні) положень Конституції та законів України, 

не приймаючи при цьому участі ані у законотворенні, ані у здійсненні 

судочинства. Терміном, який об’єднує таких суб’єктів, є публічна 

адміністрація [14, с. 83-84]. 

На думку професора В. М. Бевзенко, публічне управління, на відміну 

від законодавчої діяльності та судочинства, може здійснюватися не лише 

органами виконавчої влади, а також іншими суб’єктами, які наділені різними 

за змістом і обсягом адміністративними повноваженнями: Верховна Рада 

України, її органи; Рахункова палата України; Уповноважений Верховної 

Ради України з прав людини; Президент України, Адміністрація Президента 

України; Рада національної безпеки і оборони, її органи та посадові особи; 

органи прокуратури; державні органи, які не входять до системи органів 

виконавчої влади; суб’єкти публічних повноважень з особливим статусом; 

органи місцевого самоврядування; юридичні особи публічного права, які не 

мають статусу органу публічної влади (підприємства, установи, організації, 

фонди публічного права); юридичні особи приватного права; фізичні особи; 

юридичні особи та колективні суб’єкти, які не наділені статусом юридичної 

особи; суб’єкти публічних (невладних) повноважень; органи виконавчої 

влади; інші суб’єкти публічних повноважень [7, с. 120-133]. 

М. Й. Вільгушинський вважає, що наявність заснованої на нормах 

публічного права можливості суб’єктів публічної влади видавати юридичні 

акти та вчиняти дії, спрямовані на забезпечення реалізації публічного 

інтересу, мають такі суб’єкти: 1) Верховна Рада України як орган 
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законодавчої влади, а також суб’єкти, діяльність яких тісно пов’язана з його 

роботою – Рахункова палата України; комітети Верховної Ради України; 

Апарат Верховної Ради України; Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини; 2) Президент України і допоміжні (консультативні) органи 

(Адміністрація Президента України; Рада національної безпеки та оборони 

України, Представництво Президента України в Автономній Республіці 

Крим); 3) Кабінет Міністрів України; 4) центральні органи виконавчої влади 

– міністерства, державні служби, державні агентства, державні інспекції, 

фонди, національні агентства, державні комітети, адміністрації; 5) органи 

прокуратури України; 6) інші центральні органи державної влади та державні 

установи, які не належать до системи органів виконавчої влади (Служба 

безпеки України; Національні комісії з регулювання природних монополій; 

Вища рада юстиції; Центральна виборча комісія України; Національний банк 

України тощо); 7) органи влади Автономної Республіки Крим; 8) місцеві 

державні адміністрації; 9) територіальні представництва (головні управління, 

відділи тощо) центральних органів виконавчої влади та органів державної 

влади (установ), які не належать до системи органів виконавчої влади; 10) 

органи судової влади і суб’єкти владних повноважень, які забезпечують 

функціонування судів; 11) органи місцевого самоврядування; 12) інші 

юридичні особи публічного права: загальнодержавного рівня (національні 

акціонерні компанії), регіонального рівня (наприклад, комунальні 

підприємства); 13) посадові та службові особи органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права; 

14) суб’єкти делегованих повноважень [108, с. 13]. 

Наведений перелік суб’єктів публічної адміністрації свідчить, що 

публічна влада здійснюється відповідно до Конституції та законів України у 

різноманітних формах, широким колом уповноважених на те суб’єктами, 

через які реалізуються численні прямі та зворотні зв’язки між суб’єктами і 

об’єктами управління. 
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Взявши за основу визначені В. М. Бевзенко та М. Й. Вільгушинським 

перелік суб’єктів публічної адміністрації, здійснимо аналіз діяльності 

окремих із них. 

Відповідно до пункту 7 частини першої ст. 4 Кодексу 

адміністративного судочинства України до суб’єктів владних повноважень 

законодавець відносить: орган державної влади, орган місцевого 

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

здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в 

тому числі на виконання делегованих повноважень або наданні 

адміністративних послуг. 

Під органом державної влади у контексті даної статті розуміються 

органи законодавчої та виконавчої влади [86, с. 28], а також інші суб’єкти 

при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі 

законодавства. 

Не зважаючи на те, що законодавець не вказує, які саме це органи 

державної влади, під органом державної влади слід розуміти як органи 

виконавчої влади, так і орган законодавчої влади, тобто Верховну Раду 

України та її органи. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є 

парламент – Верховна Рада України (ст. 75 Конституції), яка бере участь у 

формуванні вищих органів держави та здійснює контроль за діяльністю 

Кабінету Міністрів України [30]. 

Рахункова палата є державним колегіальним органом, який від імені 

Верховної Ради України, здійснює контроль за надходженням коштів до 

Державного бюджету України та їх використанням [109]. 

Суб’єктом публічної адміністрації є також Уповноважений Верховної 

Ради України з прав людини, який на постійній основі здійснює 

парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод 

людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в межах 

її юрисдикції та секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини [110]. 
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Президент України є гарантом державного суверенітету, 

територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і 

свобод людини і громадянина [30]. Реалізуючи конституційні повноваження, 

Президент видає Укази та розпорядження, які можуть бути оскаржені в 

адміністративному суді. 

Органом, утвореним Президентом України, є Адміністрація 

Президента України, основними завданнями якої є організаційне, правове, 

консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення 

здійснення Президентом України визначених Конституцією України 

повноважень, контроль за виконанням указів, розпоряджень, доручень 

Президента України [111]. 

Суб’єктом реалізації публічної влади виступають й інші державні 

органи, які не входять до системи органів виконавчої влади. Враховуючи їх 

значну кількість, проаналізуємо діяльність деяких із них. 

Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 

року, прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, 

передбаченому цим Законом, здійснює встановлені Конституцією України 

функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів 

суспільства та держави [112]. 

Служба безпеки України – державний правоохоронний орган 

спеціального призначення. Діяльність цієї служби здійснюється на основі 

дотримання прав і свобод людини [113]. 

Національний банк України є особливим центральним органом 

державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження 

і принципи організації якого установлені Конституцією України та Законом 

України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 року [114]. 

Зокрема, НБУ видає нормативно-правові акти, має право делегувати частину 

своїх повноважень окремим комітетам Правління Національного банку. 

Голова Національного банку видає акти організаційно-розпорядчого 
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характеру, обов’язкові до виконання усіма службовцями Національного 

банку, його підприємствами, установами. 

Поряд із державними органами управлінську діяльність здійснюють й 

інші юридичні особи публічного права. Згідно абзацу третього частини 

другої ст. 81 ЦК України юридична особа публічного права створюється 

розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу 

влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування 

[53]. Питання, пов’язані з впорядкування діяльності суб’єктів 

підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств, 

регулюється чинним на сьогодні Декретом Кабінету Міністрів України «Про 

впорядкування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, створених за 

участю державних підприємств» № 24-92 від 31 грудня 1992 року [115]. 

Наприклад, з метою підвищення ефективності функціонування державних 

підприємств, які провадять господарську діяльність у сфері розроблення, 

виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, 

військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-

технічному співробітництві з іноземними державами, Кабінет Міністрів 

України постановою № 1221 від 29 грудня 2010 року утворив Державний 

концерн «Укроборонпром» [116]. 

Вища рада правосуддя є колегіальним, незалежним конституційним 

органом державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на 

постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її 

функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед 

суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу 

суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної 

етики в діяльності суддів і прокурорів [117]. 

Фонд соціального страхування України, відповідно до Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 

1999 року, є некомерційною самоврядною організацією. Управління Фондом 

здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих 
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осіб і роботодавців. За приписами ст. 6 Закону «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» Фонд в межах своєї компетенції видає 

регуляторні нормативно-правові акти та документи, що регламентують 

діяльність Фонду [118]. 

Правовий статус Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та його 

керівні органи визначені Законом України «Про систему гарантування 

вкладів фізичних осіб» від 23 лютого 2012 року [119], згідно ст. 3 якого Фонд 

є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів 

фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації 

банків у випадках, встановлених Законом. Враховуючи, що Фонд 

гарантування вкладів фізичних осіб є суб’єктом публічного права, спори, які 

виникають у цих відносинах, підлягають розгляду в порядку 

адміністративного судочинства. 

Суб’єктом публічної адміністрації є також органи місцевого 

самоврядування. Відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», місцеве самоврядування здійснюється 

територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через 

сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні 

та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад 

сіл, селищ, міст. Відповідно до ст. 11 Закону виконавчими органами 

сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад є їх 

виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі 

органи. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах 

рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань 

здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – також 

підконтрольними відповідним органам виконавчої влади [120]. 

Суб’єктами публічної адміністрації виступають юридичні особи 

приватного права. У випадках, передбачених нормативно-правовими актами, 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть 

делегувати частину своїх повноважень (функцій) юридичним особам 
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приватного права. Це також стосується і громадських об’єднань зі статусом 

юридичної особи. Наприклад, частиною третьою ст. 21 Закону України «Про 

громадські об’єднання» від 22 березня 2012 року встановлено, що громадське 

об’єднання зі статусом юридичної особи, створена ним юридична особа 

(товариство, підприємство) може бути виконавцем державного замовлення 

відповідно до закону [121]. 

В окремих випадках нормативними актами може бути передбачено 

залучення приватних осіб до реалізації публічного управління в окремих 

сферах. У даному разі фізичні особи наділяються частиною прав та 

обов’язків, які мають службовці (працівники) відповідного органу державної 

влади або органу місцевого самоврядування. При реалізації таких прав і 

виконанні обов’язків фізичні особи здійснюють публічне управління [7, 

с. 130]. Наприклад, відповідно до ст. 36 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», громадський контроль у галузі 

охорони навколишнього природного середовища здійснюється громадськими 

інспекторами з охорони довкілля [122]. 

Також до суб’єктів публічної адміністрації можуть бути віднесені інші 

суб’єкти, зокрема, приватні нотаріуси під час надання послуг з державної 

реєстрації [123], приватні виконавці [124], громадські екологічні інспектори 

тощо. 

З наведеного вбачається, що основну масу суб’єктів публічної 

адміністрації складають органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування. Інші суб’єкти публічної адміністрації являють собою 

кількісно меншу частину даної системи. Слід уточнити, що реалізація права 

на позов приватноправовового суб’єкта публічної адміністрації прямо 

залежить від того чи делегується йому таке право законом. Станом на 

сьогодні, незважаючи на можливість віднесення таких суб’єктів як, 

наприклад, приватні нотаріуси, приватні виконавці, громадські екологічні 

інспектори тощо, до системи суб’єктів публічної адміністрації, чинне 

законодавство не передбачає для них можливості звернення з позовом саме в 
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аспекті здійснення ними публічного адміністрування. Разом з тим, дані особи 

можуть бути відповідачами як виконавці адміністративних послуг. 

З зазначеного вище можна зробити висновки, що критерії для 

класифікації наведених суб’єктів публічної адміністрації можуть бути 

різноманітними. Так, класифікація суб’єктів публічного адміністрування 

може бути здійснена за видом діяльності, зокрема: 

- діяльність у сфері публічного адміністрування є основним видом 

діяльності суб’єкта (міністерства, органи центральної виконавчої влади 

тощо); 

- діяльність у сфері публічного адміністрування не є основним видом 

діяльності (органи місцевого самоврядування, громадські об’єднання, 

приватні нотаріуси тощо). 

Подібною буде класифікація суб’єктів публічного адміністрування за 

критерієм реалізації компетенції: 

- Суб’єкти публічної адміністрації, які реалізують власну компетенцію; 

- Суб’єкти, які реалізують делеговані повноваження. 

Групування також можливе за критерієм належності суб’єкта до 

публічно-правової чи приватно-правової сфери. 

В залежності від обраного критерію кожна з груп суб’єктів публічної 

адміністрації може бути піддана подальшій більш детальній класифікації. 

Наприклад, органи державної влади (як найбільш значна кількісно група 

суб’єктів публічної адміністрації) може бути класифікована за критерієм 

функціональної підпорядкованості, критерієм ієрархічної підпорядкованості, 

територіальною підвідомчістю, за наявністю спеціального статусу тощо. На 

нашу думку, незважаючи на те, що зазначений вище розподіл за групами 

суб’єктів публічної адміністрації можна продовжувати, наведено основні 

групи суб’єктів публічної адміністрації, які мають значення для нашого 

дослідження. 

Разом з тим, суб’єкти публічної адміністрації, під час реалізації права 

на позов, отримуючи процесуальний статус позивача в порядку 
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адміністративного судочинства, проходять певну процедуру уніфікації свого 

правового статусу, зумовлену особливостями їх участі у провадженні в 

адміністративному суді. 

Так, враховуючи, що суб’єктом публічної адміністрації є переважно 

відповідний колективний суб’єкт, який реалізує свою компетенцію подаючи 

та підтримуючи в процесі адміністративний позов, важливого значення 

набуває використання в адміністративному судовому процесі інституту 

процесуального представництва, адже суб’єкт публічної адміністрації 

здебільшого діє у судовому процесі через свого представника.  

На думку І. В. Топора, процесуальне представництво являє собою 

процесуальну діяльність особи (представника), спрямовану на захист 

публічних суб’єктивних прав та інтересів іншої особи, яка бере участь у 

справі, публічних інтересів, а також сприяє адміністративному суду з’ясувати 

об’єктивну істину у справі, прийняти обґрунтоване, справедливе й законне 

рішення [125, с. 337-338]. 

Топор І. В., при процесуальному статусі представника в 

адміністративному судочинстві, також виділяє й адміністративне 

процесуальне представництво під яким розуміє правовідносини, в яких одна 

особа (представник) на підставі повноважень, наданих їй договором або 

законом, вчиняє в адміністративному судовому процесі процесуальні дії, 

спрямовані на захист прав та інтересів іншої особи, а також інтересів у сфері 

публічних відносин [125, с. 338]. 

Картузова І. О. вважає, що представництво є правовим інститутом, 

який опосередковує відносини, які виникають у зв’язку з діяльністю однієї 

особи від імені та в інтересах іншої особи, спрямованої на реалізацію прав та 

обов’язків того, кого представляють [86, с. 144]. 

Процесуальне представництво в адміністративному процесі 

врегульовано досить чітко. Адміністративне судочинство стосується 

вирішення спорів у публічно-правових відносинах, та, на відміну від 

цивільного судочинства, представник, який бере участь в адміністративному 
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процесі на основі договору, має диспозитивні права лише тоді, коли цими 

диспозитивними правами він спеціально наділений у виданій йому 

довіреності. Зазначене стосується права на вчинення таких процесуальних 

дій (в контексті нашого дослідження): 1) відмовитися від адміністративного 

позову; 2) визнати адміністративний позов; 3) досягти примирення. 

Зазначене не стосується випадків, коли прокурор здійснює 

процесуальне представництво у справі чи до справи судом залучені, як 

законні представники, органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, що випливає зі ст. 60, ч. 1 ст. 61 КАС України (прим. автора 

– ст. 53, ч. 1. ст. 54 КАС України в редакції від 15.12.2017) [125, с. 339]. 

Особливість процедури представництва, під час реалізації суб’єктом 

публічної адміністрації права на позов, у адміністративному процесі, на нашу 

думку, визначається наступним: 

- правовідносини, що виникають в адміністративному процесуальному 

представництві, носять публічно-правовий характер і пов’язані зі сферою 

реалізації публічної влади; 

- в переданому на вирішення адміністративному суду спорі щонайменше 

однією із сторін спору обов’язково є суб’єкт публічної адміністрації 

(позивачем під час реалізації права на позов), його посадова чи службова 

особа або інший суб’єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі 

закону, в тому числі на виконання делегованих повноважень. Суб’єкт 

публічної адміністрації має особливий правовий статус й наділений 

владними повноваженнями щодо об’єкта управління; 

- процесуальне представництво спрямоване на забезпечення публічних 

інтересів й інтересів суспільства в цілому; 

- адміністративне представництво має обмежений характер, а за певних 

обставин носить обов’язковий характер представництва, який ґрунтується на 

силі закону. Мається на увазі те, що посадова особа суб’єкта публічної 

адміністрації, яка представляє його за посадою (наприклад керівник), не 

може бути, на відміну від адвоката, представником інтересів інших фізичних 
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і юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування тощо. 

Таким чином, наведені особливості процесуального представництва в 

адміністративному судочинстві суттєво відрізняють адміністративне 

процесуальне представництво суб’єктів публічної адміністрації від інших 

видів процесуального представництва, які не можна ототожнювати. 

Аналізуючи процесуальний статус представника, зокрема представника 

позивача – суб’єкта публічної адміністрації, в адміністративному судочинстві 

та звертаючись до частини першої ст. 55 КАС України, яка визначає, що 

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, І. В Топор. приходить до висновку, що представник позивача 

чи третьої особи, який заявляє самостійні вимоги на предмет спору, набуває 

право звернення до адміністративного суду. Таке право він реалізує від імені 

тієї особи, яку він представляє в адміністративному судочинстві [125, с. 337]. 

Відповідно до ч. 3 ст. 55 КАС України, юридична особа незалежно від 

порядку її створення, суб’єкт владних повноважень, який не є юридичною 

особою, беруть участь у справі через свого керівника, члена виконавчого 

органу, іншу особу, уповноважену діяти від її (його) імені відповідно до 

закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) 

(самопредставництво юридичної особи, суб’єкта владних повноважень), або 

через представника [29]. 

Незважаючи на діюче Положення про юридичну службу міністерства, 

іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та 

організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

26 листопада 2008 року № 1040 [126], це Положення не вирішує питання 

процесуального представництва суб’єкта публічної адміністрації в 

адміністративній справі, а лише у загальних рисах регулює питання 

діяльності юридичної служби суб’єкта публічної адміністрації. 
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Порушене вище питання має важливе значення в адміністративному 

процесі і зміни, які відбулися 03 жовтня 2017 року із прийняттям Закону 

України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу 

України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» [127], 

в більшій мірі, урегульовують наявні прогалини в адміністративному 

законодавстві. Так, частина друга ст. 55 КАС України визначає, що особиста 

участь у справі особи не позбавляє її права мати в цій справі представника. 

Таким чином КАС України прямо передбачає можливість мати законних 

представників для посадових осіб чи службових осіб суб’єктів владних 

повноважень, чого не було в попередніх редакціях цього кодексу. 

Із прийняттям змін до кодексу також вводиться можливість 

представництва сторін та інших учасників справи на основі довіреності, яка 

видається за підписом (в тому числі електронним цифровим підписом) 

посадової особи, уповноваженої на це законом, установчими документами, а 

також можливість буди представником адвокатові (стаття 59 КАС України). 

Разом з тим, не можна оминути увагою ст. 131-2 Конституції України 

відповідно до якої, виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в 

суді, а також захист від кримінального обвинувачення. Законом можуть бути 

визначені винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах 

щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних 

спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та 

осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена [30]. 

Відповідно до п. 11 Перехідних положень Конституції України, 

представництво відповідно до пункту 3 частини першої статті 131-1 та статті 

131-2 виключно прокурорами або адвокатами у Верховному Суді та судах 

касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної 

інстанції - з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції - з 1 січня 2019 року. 

Представництво органів державної влади та органів місцевого 
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самоврядування в судах виключно прокурорами або адвокатами 

здійснюється з 1 січня 2020 року[30]. 

Відповідно до ст. 16 КАС України, учасники справи мають право 

користуватися правничою допомогою. Представництво в суді, як вид 

правничої допомоги, здійснюється виключно адвокатом (професійна 

правнича допомога), крім випадків, встановлених законом. 

Стаття перша Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» визначає представництво як вид адвокатської діяльності, що 

полягає в забезпеченні реалізації прав і обов’язків клієнта в цивільному, 

господарському, адміністративному та конституційному судочинстві, в 

інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами, прав і 

обов’язків потерпілого під час розгляду справ про адміністративні 

правопорушення, а також прав і обов’язків потерпілого, цивільного позивача, 

цивільного відповідача у кримінальному провадженні [128]. 

Таким чином в Україні запроваджується «монополія» адвокатів на 

надання правничої допомоги у вигляді представництва в судах. Разом з цим 

слід зазначити, що у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону 

«Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської 

монополії)» щодо якого Конституційний суд України надав позитивний 

висновок [129, 130]. Із прийняттям даного законопроекту скасовується норма 

щодо виключного представництва іншої особи в суді через адвоката та, 

відповідно, розширюються можливості представництва суб’єкта публічної 

адміністрації в суді. 

З огляду на таке, складається ситуація, за якої суб’єкт публічної 

адміністрації має можливість брати участь у адміністративному процесі: 

1) через свого керівника або члена виконавчого органу, 

уповноваженого діяти від її (його) імені відповідно до закону, статуту, 

положення, якщо суб’єкт публічної адміністрації має статус юридичної 

особи; 
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2) через керівника, якщо суб’єкт публічної адміністрації не є 

юридичною особою; 

3) через адвоката. 

На нашу думку, проблемою в даному випадку може стати отримання 

суб’єктом публічної адміністрації професійної правничої допомоги, адже їх 

керівники в більшості випадків не мають юридичної освіти, не володіють 

юридичними знаннями на належному рівні, тобто виникає необхідність 

залучення професійного адвоката для захисту публічних інтересів. Разом з 

тим, постає питання оплати послуг відповідного фахівця, адже, наприклад, 

державні органи не здійснюють господарської діяльності, а отже можуть 

розпоряджатись грошовими коштами, які спеціально виділені на юридичну 

допомогу. Більш того, проблемним стає оперативність надання юридичної 

допомоги суб’єкту публічної адміністрації, адже закупівля юридичних 

послуг здійснюється через авторизований електронний майданчик за умови, 

що вартість предмета закупівлі товару таких послуг дорівнює або перевищує 

200 тисяч гривень (у відповідності до Закону України «Про публічні 

закупівлі» [131]). 

В той же час, чинний Кодекс адміністративного судочинства України 

надає можливість суб’єкту публічної адміністрації реалізувати право на 

позов без обов’язкового залучення адвоката для отримання правничої 

допомоги. Таку можливість забезпечують положення КАС України щодо 

розгляду справ у спрощеному позовному провадженні без виклику сторін, що 

дозволяє скористатись власним ресурсами, зокрема юридичною службою 

суб’єкта органу публічної адміністрації, працівники якої можуть не бути 

адвокатами, але володіти юридичними знаннями та підготувати належним 

чином необхідні документи, а їх подання до суду вже здійснюватиметься за 

підписом керівника суб’єкта публічної адміністрації. 

Також необхідно більш детально присвятити увагу характеристиці 

представництва прокуратурою публічних інтересів, інтересів держави, 

інтересів суспільства в цілому у порядку адміністративного судочинства. 
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Відповідно до частини третьої ст. 53 КАС України, прокурор у визначених 

випадках звертається до суду з позовною заявою, бере участь у розгляді 

справ за його позовами, вступає за своєю ініціативою у справу, провадження 

у якій відкрито за позовом іншої особи, до початку розгляду справи по суті, 

подає апеляційну, касаційну скаргу, заяву про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами. 

Прокурор, який звертається до адміністративного суду з метою 

представництва інтересів держави в адміністративному суді (незалежно від 

форми, в якій здійснюється представництво), повинен обґрунтувати 

наявність підстав для здійснення такого представництва. Відповідно до 

частини другою та третьою ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», 

прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави у разі 

порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих 

інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної 

влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних 

повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а 

також у разі відсутності такого органу [112]. Аналогічні положення містить 

Наказ Генерального прокурора України «Про організацію діяльності 

прокурорів щодо представництва інтересів держави в суді та при виконанні 

судових рішень» № 186 від 21 вересня 2018 року [131].  

Підтвердженням цього можуть бути наступні приклади з судової 

практики: 

– Постанова Одеського окружного адміністративного суду у справі 

№ 815/4706/16 від 11 листопада 2016 року за позовом заступника керівника 

Роздільнянської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Головного 

управління Держгеокадастру в Одеській області до Орджонікідзевської 

сільської ради Ширяївського району Одеській області про визнання 

протиправним та скасування рішення, де суд визнав протиправним та 

скасував рішення сесії Орджонікідзевської сільської ради Ширяївського 

району Одеської області від 23.12.2015 року № 42-VII «Про надання дозволу 
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С.Ф.Г. «ОСОБА_1» на обробіток та використання за призначенням земельної 

ділянки за межами населеного пункту із земель запасу на площі 46,4 га» 

[133]. 

– Постанова Львівського окружного адміністративного суду у справі № 

813/4583/16 від 02 березня 2017 року за позовом виконуючого обов’язки 

керівника Радехівської місцевої прокуратури Львівської області до Буської 

міської ради Львівської області про визнання протиправною бездіяльності, 

зобов’язання вчинити дії, де суд визнав протиправною бездіяльність Буської 

міської ради Львівської області щодо незабезпечення проведення робіт з 

винесення меж історичного ареалу м. Буська Львівської області та 

закріплення їх в натурі (на місцевості) та віднесення в його межах земель до 

земель історико-культурного призначення та зобов’язав Буську міську раду 

Львівської області вжити відповідні заходи [134]. 

При цьому прокурору законодавчо заборонено здійснювати функції 

представництва в суді інтересів держави в особі державних компаній, а також 

громадських об’єднань (ст. 23 Закону України «Про прокуратуру»). Так, 

ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду у справі № 

805/96/16-а від 24 березня 2016 року за апеляційною скаргою прокурора 

Донецької області на постанову Донецького окружного адміністративного 

суду від 27 січня 2016 року у справі № 805/96/16-а за позовом 

ТОВ «Краматорський феросплавний завод» до Департаменту державної 

виконавчої служби Міністерства юстиції України про скасування постанов 

суд повернув апеляційну скаргу прокурора, у зв’язку з тим, що останній 

звертається в інтересах держави в особі Публічного акціонерного товариства 

«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» [135]. 

Прокурор, відповідно до статті 53 КАС України, повинен обґрунтувати 

наявність підстав для здійснення представництва інтересів держави. 

Невиконання прокурором вимог щодо надання обґрунтування наявності 

підстав для здійснення інтересів держави (ст. 53 КАС України) має наслідком 
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залишення позовної заяви без руху або повернення позовної заяви (ст. 169 

КАС України). 

Так, наприклад, ухвалою Дворічанського районного суду Харківської 

області про визнання незаконною бездіяльність Дворічанської селищної ради 

Харківської області та зобов’язання вчинити певні дії у справі № 618/806/17 

від 28 вересня 2017 року суд на підставі вимог ст. ст. 60, 108 КАС України 

залишив адміністративний позов Ізюмської місцевої прокуратури 

Харківської області до Дворічанської селищної ради Харківської області без 

руху (прим. автора – ст. 53, 169 КАС України в редакції від 15.12.2017). Дане 

рішення було прийнято у зв’язку з тим, що прокурором не обґрунтовано 

наявність підстав для представництва [136]. 

Як бачимо, право прокурора на звернення до адміністративного суду та 

вступ у справу чітко обмежено представництвом, зокрема, інтересів держави. 

При зверненні прокурора з позовом до адміністративного суду в 

інтересах особи та держави необхідно виходити з сутності інституту 

прокуратури як органу, який здійснює функцію охорони закону, державно-

правових відносин. Вступаючи в адміністративний процес, прокурор стає 

його учасником і підпорядковується тим правилам, які регулюють права та 

обов’язки суб’єктів цього процесу, але цей факт є внутрішнім стосовно того, 

що прокурор, перш за все, – представник державного органу, який виконує 

правозахисну функцію [137, с. 4]. 

Таким чином, роблячи загальний висновок з викладеного, зазначимо, 

перелік та характеристика суб’єктів публічної адміністрації дає підстави 

дійти висновку, що публічне управління в державі здійснюється численною 

кількістю суб’єктів, їх посадовими та службовими особами. Ними є: органи 

державної влади (законодавчої, виконавчої, судової); державні органи, які не 

входять до системи органів виконавчої влади; органи місцевого 

самоврядування; юридичні особи публічного права, які не мають статусу 

органу публічної влади; юридичні особи та колективні суб’єкти (громадські 

об’єднання), які наділені статусом юридичної особи, а також ті, які не 
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наділені статусом юридичної особи; юридичні особи приватного права; 

фізичні особи приватного права; суб’єкти публічних (невладних) 

повноважень. 

Залежно від правового статусу суб’єкти публічної адміністрації 

наділені різними за змістом і обсягом адміністративними повноваженнями і 

здійснюють владні управлінські функції на основі законодавства, в тому 

числі на виконання делегованих повноважень, а деякі з них не є постійними 

учасниками адміністративно-правових відносин [138, с. 214]. Особливістю 

участі суб’єктів публічної адміністрації під час реалізації права на позов в 

порядку адміністративного судочинства є те, що в більшості випадків участь 

таких суб’єктів здійснюється через представників: керівника, члена 

виконавчого органу (самопредставництво) або адвоката чи прокурора. 

2.3. Держава як особливий суб’єкт права на позов в 

адміністративному процесі 

 

Держава в ролі суб’єкта реалізації права на адміністративний позов 

займає особливе місце в системі учасників адміністративного судочинства. 

Так одним з найважливіших питань організації адміністративного 

судочинства є встановлення складу та процесуального положення учасників 

адміністративного процесу. Розв’язання цього питання дозволить визначити 

роль кожного учасника процесу в розгляді адміністративної справи судом та 

реальний обсяг їхніх процесуальних прав і обов’язків. 

Учасником адміністративного процесу є особа, яку чинним 

законодавством України наділено процесуальними правами та обов’язками в 

сфері розгляду адміністративних справ адміністративними судами. Тобто це 

особа, яка може вчиняти процесуальні дії, спрямовані на досягнення мети 

процесу, хоча б на одній зі стадій адміністративного процесу [86, с. 126]. 
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Відповідно до статті 43 Кодексу адміністративного судочинства 

України, учасники адміністративного процесу повинні мати адміністративну 

процесуальну правосуб’єктність, під якою законодавець розуміє:  

1) здатність мати процесуальні права та обов’язки в адміністративному 

судочинстві (адміністративна процесуальна правоздатність) 

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); 

2) здатність особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні 

права та обов’язки, в тому числі доручати ведення справи 

представникові (адміністративна процесуальна дієздатність), 

належить фізичним особам, які досягли повноліття і не визнані 

судом недієздатними, а також фізичним особам до досягнення цього 

віку у спорах з приводу публічно-правових відносин, у яких вони 

відповідно до законодавства можуть самостійно брати участь. 

3) здатність особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні 

права та обов’язки, в 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). 

Для цілей нашого дослідження значення мають перший та третій 

пункти з наведених вище, адже саме вони вказують на закріплення на 

законодавчому рівні процесуальної правосуб’єктності за суб’єктами 

публічної адміністрації. 
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Адміністративна процесуальна дієздатність – це здатність особисто 

здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов’язки, в тому 

числі доручати ведення справи представникові [86, с. 129]. 

Слід звернути увагу, що в юридичній літературі поняття «суб’єкти» і 

«учасники» адміністративного процесу не ототожнюються. З приводу 

розмежування поняття «суб’єкт процесу» й поняття «учасник процесу» 

О. В. Кузьменко зазначає, що зазначені поняття перебувають у різних 

площинах знань. Учасники процесу – це онтологічна категорія, і кожен з них 

має розглядатися як правовий феномен, тобто бути абстрактним і 

об’єктивним відбитком реальних фактів участі тих чи інших осіб в 

адміністративному процесі. Суб’єкти процесу – категорія гносеологічна, вона 

сформована на базі відповідних правових феноменів у результаті 

дослідницьких зусиль і містить суб’єктивні погляди на властивості, що 

характеризують учасників в адміністративному процесі [139, с. 24]. 

В іншій праці О. В. Кузьменко зазначає, що суб’єкт адміністративного 

процесу є носієм прав і обов’язків з реалізації процесуальної діяльності у 

сфері публічного управління, який здатний надані права реалізовувати, а 

покладені обов’язки – виконувати; учасник адміністративного процесу – це 

реально існуючий індивід адміністративного процесу [140, с. 176]. 

З приводу суб’єктів адміністративного процесу Е. Ф. Демський 

зазначає, що суб’єктами адміністративного процесу є особи, які потенційно 

мають право (можуть) бути учасниками процесу за наявності відповідних 

юридичних фактів, а учасниками процесу є особи, які реально беруть участь 

у розгляді та вирішенні конкретних адміністративних справ, хоча дослідники 

процесуальних відносин інтенсивно використовують поняття «суб’єкти 

провадження» [73, с. 79]. 

Сукупність процесуальних прав та обов’язків осіб, які беруть участь у 

справі, визначають їх процесуальне положення та дають їм можливість 

відігравати активну роль в адміністративному процесі. Для ефективного 

захисту та реалізації своїх прав, свобод та інтересів у сфері публічно-
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правових відносин особи, які беруть участь у справі, наділені великим 

обсягом процесуальних прав, які вони здійснюють при розгляді справи в 

адміністративному суді. Наявність широкого кола та особливостей 

процесуальних прав у осіб, які беруть участь у справі, є ще однією 

відмінністю цієї групи осіб від інших учасників адміністративного процесу. 

Особи, які беруть участь у справі, наділені також певними обов’язками, що 

кореспондують процесуальним правам інших осіб, та дають змогу суду 

здійснювати ефективний розгляд адміністративної справи [86, с. 130]. 

Отже учасником адміністративного процесу є особа, яка бере участь у 

справі та яку процесуальне законодавство наділяє процесуальними правами 

та обов’язками, які вона здійснює при розгляді справи в адміністративному 

суді з метою захисту та реалізації прав, свобод та охоронюваних законом 

інтересів. 

В адміністративному судочинстві суб’єкт публічної адміністрації може 

виступати як позивач, так і як відповідач, проте, реалізуючи право на позов, 

суб’єкт публічної адміністрації набуває правого статусу позивача. 

Пункт восьмий частини першої статті 4 Кодексу адміністративного 

судочинства України дає таке визначення поняття «позивач»: позивач - 

особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано позов до 

адміністративного суду, а також суб’єкт владних повноважень, на виконання 

повноважень якого подано позов до адміністративного суду [29]. 

Визначення поняття «позивач» у загальних рисах мало в чому 

відрізняється від усталеного уявлення вказаного поняття, які вживаються в 

інших процесуальних законах. 

Відповідно до статті 45 Господарського процесуального кодексу 

України, сторонами в судовому процесі - позивачами і відповідачами - 

можуть бути особи, зазначені у статті 4 цього Кодексу. Позивачами є особи, 

які подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного, 

невизнаного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу 

[141]. 
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Відповідно до статті 48 Цивільного процесуального кодексу України, 

сторонами в цивільному процесі є позивач і відповідач. Позивачем і 

відповідачем можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава. Норми 

статті 48 ЦПК кореспондуються із статтею 58 того ж кодексу, в якій 

зазначається, що держава бере участь у справі через відповідний орган 

державної влади відповідно до його компетенції, від імені якого діє його 

керівник або представник [142]. 

Незважаючи на те, що норми Цивільного процесуального кодексу 

України визнають позивачем і відповідачем державу, на гостроту 

проблемних питань ідентифікації держави як відповідача у справах про 

стягнення бюджетних коштів звертають свою увагу Ю. В. Білоусов і 

С. О. Іванов. Науковці зазначають, що незважаючи на те, що виключне право 

на визначення відповідача у справі має позивач, запорукою правильного 

вирішення справи є саме визначення належного відповідача у справі, який 

повинен бути суб’єктом матеріальних відносин, суб’єктом, на який може 

бути покладено обов’язок поновити порушене, оспорюване чи невизнане 

право або охоронюваний законом інтерес. І хоча суд наділений 

повноваженнями у встановленому законом порядку проводити заміну 

неналежного відповідача у справі чи залучати належного відповідача (ч. 1 

ст. 33 ЦПК України, ч. 2. ст. 24 ГПК України, ч. 3 ст. 52 КАС України), така 

процесуальна дія не завжди дає можливість правильно визначити відповідача, 

особливо якщо це може суперечити волевиявленню позивача (прим. автора – 

ст. 51 ЦПК, ст. 48 ГПК, ст. 48 КАС України в редакції від 15.12.2017) [143, 

с. 83]. 

На відміну від цивільного процесу в адміністративному процесі 

трактування терміну «позивач» має свої особливості і зводиться фактично до 

двох видів позивачів. Норми Кодексу адміністративного судочинства 

України не визначають позивачем в адміністративному процесі державу. 

Проте держава може бути як позивачем в адміністративному процесі, так і 

відповідачем. У першому випадку мова йде про закріплений в Конституції 
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України принцип відповідальності держави (суб’єктів публічної адміністрації, 

їх посадових та службових осіб) перед людиною, в другому – про 

конституційний принцип обов’язків людини перед суспільством. В зв’язку з 

чим видається доцільним акцентувати увагу на цьому питанні. 

Слід зазначити, що відповідно до Закону України «Про внесення змін 

до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України та інших законодавчих актів», який прийнятий 03 жовтня 2017 року 

та набрав чинності 15 грудня 2017 року, було суттєво змінено Кодекс 

адміністративного судочинства України. Фактично його повністю викладено 

в новій редакції. 

Разом з тим, Кодекс адміністративного судочинства України не 

присвячує окремої уваги такому суб’єкту процесуальних відносин як держава, 

не містить його визначення та не окреслює його процесуального статусу.  

В той же час, термін «держава» в процесуальному законі 

використовується. Так в частині четвертій статті 55 Кодексу 

адміністративного судочинства України використовується термін «держава», 

де зазначається, що «держава, територіальна громада бере участь у справі 

через відповідний орган державної влади, орган місцевого самоврядування 

відповідно до його компетенції, від імені якого діє його керівник або 

представник» [29]. 

Тобто процесуальний закон визначає особливості участі «держави» у 

адміністративному процесі та вказує по суті на те, що держава уособлюється 

у відповідному органі державної влади, який, у свою чергу, діє через свого 

керівника чи представника. 

У контексті теоретико-методологічного сприйняття ми підтримуємо 

позицію С. Г. Стеценка та В. Р. Щавінського. 

Зокрема, С. Г. Стеценко зазначає, що адміністративний процес має три 

складових: 
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1) адміністративно-судовий процес, у рамках якого здійснюється 

розгляд публічно-правових спорів в адміністративних судах; 

2) адміністративно-управлінський процес, у рамках якого здійснюється 

виконавчо-розпорядча діяльність органів публічної адміністрації; 

3) адміністративно-юрисдикційний процес, у рамках якого 

здійснюється розгляд справ про адміністративні правопорушення та 

застосування заходів адміністративного примусу [144, c. 42]. 

Щавінський В. Р. звертає увагу, що соціально-правове підґрунтя 

розгляду держави як відповідача в адміністративному судочинстві базується 

на наступних факторах: 

– по-перше, сутність самої адміністративної юстиції, яка передовсім 

опікується справами «людина проти держави»; 

– по-друге, фактична нерівність сторін публічно-правового спору, де 

однією зі сторін виступає представник держави, у якого апріорі більший 

обсяг владних повноважень; 

– по-третє, наявною та обстоюваною у фаховій літературі презумпцією 

правомірності правової позиції громадянина у взаєминах з державою 

(органами публічної адміністрації та посадовими особами); 

– по-четверте, приписами чинних нормативно-правових актів, де 

вказується про можливість розгляду держави у якості відповідача у судових 

справах; 

– по-п’яте, більш фінансово вигідним становищем позивача – фізичної 

чи юридичної особи, яка не є представником держави, у контексті розподілу 

судових витрат; 

– по-шосте, різноманітними напрямами діяльності держави, де 

намагання забезпечити реалізацію загальносуспільних інтересів призводить 

до обмеження (порушення) прав окремо взятої особи [145, с. 93]. 

У питанні відповідальності держави в адміністративному судочинстві 

слід виходити з того, що суспільство у відносинах держави і громадянина 

покладає на ці сторони не тільки права, але й певні обов’язки. Тобто у 
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випадках, визначних законом, держава в особі уповноважених суб’єктів 

публічної адміністрації в адміністративному судочинстві виступає позивачем. 

Тим самим при розгляді справи в адміністративному суді між 

державою і громадянином складаються дуже складні й непрості відносини, 

юридичними аспектами яких є правові відносини між особистістю і 

державою, інтереси якої представляє суб’єкт владних повноважень. Так 

відповідачем (боржником) в інтересах держави відповідно до Порядку 

виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів 

або боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

03 серпня 2011 р. № 845 [146] щодо виконання рішень судів, є держава в 

особі суб’єкта публічної адміністрації – відповідного органу Казначейства. 

Не менш складні відносини виникають і між суб’єктами публічної 

адміністрації, за яких позов в інтересах держави в особі суб’єкта публічної 

адміністрації подається до іншого державного органу. 

Тобто, якщо абстрагуватись від учасників конкретного 

адміністративного процесу, можна прийти до висновку, що держава подає 

позов до держави. Прикладами таких позовів можна навести: 

- справу № 823/1172/18, що розглядалась Черкаським окружним 

адміністративним судом за позовом Департаменту освіти та 

гуманітарної політики Черкаської міської ради до управління 

Державної казначейської служби у м. Черкасах Черкаської області, 

треті особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні 

позивача: Департамент економіки та розвитку Черкаської міської 

ради та КНП Третій Черкаський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги про визнання протиправним та скасування 

попередження і зобов’язання вчинити дії [147]; 

- справу № 1840/2900/18, що розглядалась Сумським окружним 

адміністративним судом за позовом Департаменту соціального 

захисту населення Сумської міської ради до Управління Державної 

казначейської служби України у м. Сумах Сумської області про 
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зобов’язання вчинити дії, а саме: зобов’язати Управління державної 

казначейської служби України у м. Сумах Сумської області 

прийняти до виконання виконавчий лист № 591/6232/16-а, виданий 

07.03.2017 року Зарічним районним судом м. Суми, про стягнення за 

рахунок бюджетних асигнувань Зарічного відділу державної 

виконавчої служби м. Суми Головного територіального управління 

юстиції у Сумській області на користь Департаменту соціального 

захисту населення Сумської міської ради витрат по сплаті судового 

збору у розмірі 1378,00 грн. та виконавчий лист № 592/10805/16-а, 

виданий 30.05.2017 року Ковпаківським районним судом м. Суми, 

про стягнення за рахунок бюджетних асигнувань Ковпаківського 

відділу державної виконавчої служби м. Суми Головного 

територіального управління юстиції у Сумській області на користь 

Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради 

витрати по сплаті судового збору у розмірі 1378,00 грн. [148]; 

- справу № №812/12/17, що розглядалась Луганським окружним 

адміністративним судом за позовом Управління Державної 

казначейської служби України у Старобільському районі Луганської 

області до Управління державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції в Луганській області про 

визнання незаконною та скасування постанови про накладення 

штрафу ВП № 52942461 від 12.12.2016 року [149]. 

Разом з тим, слід зауважити, що незважаючи на нібито абсурдність 

ситуації, коли держава подає позов до себе через різні суб’єкти публічної 

адміністрації, такі дії, вважаємо, є виправданими та у кінцевому результаті 

сприяють утвердженню законності та врегульовують відносини різних 

суб’єктів публічної адміністрації між собою. Отже, в результаті реалізації 

такого права суб’єкта публічної адміністрації на позов, досягаються наступні 

цілі (на прикладі наведеної вище судової практики): 



124 
 

1) забезпечується майновий інтерес позивача суб’єкта публічної 

адміністрації, який одночасно є самостійною юридичною особою 

(визнається незаконною та скасовується постанова про накладення 

штрафу, приймається до виконання виконавчий лист про стягнення 

на користь позивача судового збору тощо); 

2) вирішується спір між суб’єктами публічної адміністрації щодо 

реалізації кожним з них своєї компетенції, а отже досягається 

правова визначеність у діяльності різних виразників волі держави. 

Відповідно до ст. 167 Цивільного кодексу України, держава діє у 

цивільних відносинах на рівних правах з іншими учасниками цих відносин. 

Держава може створювати юридичні особи публічного права (державні 

підприємства, навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, 

встановлених Конституцією України та законом. Держава може створювати 

юридичні особи приватного права (підприємницькі товариства тощо), брати 

участь в їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено 

законом. 

Таким чином, держава в особі відповідного суб’єкта публічної 

адміністрації, який реалізує свою компетенцію, може брати участь у 

правовідносинах. При цьому, питання реалізації такої компетенції може бути 

як предметом адміністративного спору (публічно-правового), так і 

предметом цивільного спору (приватно-правового).  

Питання юрисдикційного розмежування спорів та віднесення справ до 

юрисдикції адміністративного чи іншого суду було весь час дискусійним, в 

тому числі, під час застосування норм права судами. Станом на сьогодні 

чинною є правова позиція Верховного Суду у складі колегії суддів 

Касаційного адміністративного суду, що висловлена у Постанові від 

03 квітня 2018 року у справі № 2а-6386/12/1070, а саме «Визначальною 

ознакою справи адміністративної юрисдикції є суть (зміст, характер) спору. 

Публічно-правовий спір, на який поширюється юрисдикція адміністративних 

судів, є спором між учасниками публічно-правових відносин і стосується 
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саме цих відносин. Приватноправові відносини вирізняються наявністю 

майнового чи немайнового, особистого інтересу учасника. Спір має 

приватноправовий характер, якщо він обумовлений порушенням або 

загрозою порушення приватного права чи інтересу, як правило, майнового, 

конкретного суб’єкта, що підлягає захисту в спосіб, передбачений 

законодавством для сфери приватноправових відносин [150]. 

Норми ст.ст. 1173-1176 Цивільного кодексу України закріплюють 

право на відшкодування шкоди, завданої фізичній або юридичній особі, 

завданої органом держави або органом місцевого самоврядування, їх 

посадовими або службовими особами, а також завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього 

(досудового) слідства, прокуратури або суду [53]. 

Таке відшкодування здійснюється за рахунок держави або органів 

місцевого самоврядування. Постановою Пленуму Верховного Суду України 

«Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової 

шкоди)» № 4 від 31 березня 1995 року передбачено, що при розгляді справ за 

позовами про відшкодування моральної шкоди на підставі ст. 56 Конституції 

України судам слід мати на увазі, що при встановленні факту заподіяння 

такої шкоди незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу 

державної влади, місцевого самоврядування або їх посадових чи службових 

осіб при здійсненні ними своїх повноважень вона підлягає відшкодуванню за 

рахунок держави чи органів місцевого самоврядування [151]. 

Частиною першою статті 80 Закону України «Про державну службу» 

теж передбачено, що матеріальна та моральна шкода, заподіяна фізичним та 

юридичним особам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 

державних службовців під час здійснення ними своїх повноважень, 

відшкодовується за рахунок держави. При цьому відповідно до частини 

другої цієї статті держава в особі суб’єкта призначення має право зворотної 

вимоги (регресу) у розмірі та порядку, визначених законом, до: 

1) державного службовця, який заподіяв шкоду; 
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2) посадової особи (осіб), винної (винних) у незаконному звільненні, 

відстороненні або переведенні державного службовця чи іншого працівника 

на іншу посаду, щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди, 

заподіяної державному органу у зв’язку з оплатою часу вимушеного прогулу 

або часу виконання нижчеоплачуваної роботи [152]. 

Таким чином, під час реалізації права на позов в порядку регресу, 

держава в особі відповідного суб’єкта публічної адміністрації компенсує свої 

майнові втрати, пов’язані з неналежною діяльністю своїх працівників. Проте, 

в даному випадку, слід зауважити, що незважаючи на присутність публічно-

правового елементу (реалізація компетенції щодо подання позову), даний 

спір підсудний суду загальної юрисдикції, враховуючи суть спору, 

правовідносини, що призвели до його виникнення, а саме: неналежне 

виконання працівником (державним службовцем) своєї трудової функції. 

Характерною ознакою позивача–держави в особі відповідного суб’єкта 

публічної адміністрації є також те, що процес в адміністративній справі 

ведеться від імені та в інтересах позивача, навіть у тому випадку, коли справу 

порушує не особисто позивач, а інші особи в його інтересах [153, с. 105]. 

Ми погоджуємося з думкою професора В. М. Бевзенка, який звертає 

увагу, що правові засади участі суб’єктів владних повноважень в 

адміністративному судочинстві являють собою цілу множину доволі 

неоднорідних за своєю юридичною силою та спрямованістю правового 

регулювання нормативно-правових актів. На жаль, поки доводиться 

констатувати, що ці нормативно-правові акти не можна назвати ідеальною 

узгодженою системою, яка забезпечує ефективне та злагоджене 

функціонування суб’єктів владних повноважень і гарантує фізичним, 

юридичним особам досконалий судовий захист їх публічних прав, свобод та 

інтересів [87, с. 17]. 

Відповідно до частин другої та третьої статті 46 Кодексу 

адміністративного судочинства України позивачем і відповідачем можуть 

бути суб’єкти владних повноважень, тобто органи державної влади, через які 
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держава здійснює свої повноваження (у тому числі як позивача, так і 

відповідача), проте в Кодексі адміністративного судочинства України 

окремий процесуальний суб’єкт «держава» відсутній. 

У контексті нашого дослідження нас цікавить діяльність держави як 

позивача в адміністративному судочинстві, проте суперечність норм Кодексу 

адміністративного судочинства України не дозволяє нам оминути увагою й 

державу в якості відповідача, оскільки законодавець безпосередньо не 

визначає державу стороною в адміністративному процесі, але вказує на 

особливість правового становища держави, за якого в практичній діяльності в 

якості позивача, так і відповідача в адміністративному процесі виступає 

відповідний державний орган чи орган місцевого самоврядування в межах 

делегованих повноважень. 

Разом з цим, в частині четвертій статті 55 Кодексу адміністративного 

судочинства України використовується термін «держава» і визначено, хто 

може бути представником держави в адміністративній справі. 

У своїй більшості суб’єкти владних повноважень, які реалізують 

інтереси держави, виступають в адміністративному процесі в якості 

відповідача. Водночас законодавець надає право суб’єкту владних 

повноважень діяти від імені та в інтересах держави і в якості позивача. 

На думку В. Р. Щавінського актуальність розгляду вказаних питань 

пояснюється багатьма факторами, основними з яких можуть вважатись 

наступні: 

– по-перше, законодавчо визначена можливість суб’єкта владних 

повноважень подавати позов до адміністративного суду; 

– по-друге, наявність конкретних життєвих ситуацій, коли завдання 

адміністративного судочинства, а саме захист прав, свобод та інтересів 

фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових 

відносин не може бути вирішене без участі держави (суб’єкта владних 

повноважень) у якості позивача в адміністративному процесі; 
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– по-третє, порівняно з іншими проблемами недостатня розробленість 

наукою адміністративного процесуального права питань, пов’язаних з 

участю держави у якості позивача в адміністративному судочинстві; 

– по-четверте, урізноманітнення діяльності органів держави, яка, на 

відміну від радянського минулого, має вирішувати низку нових, раніше 

маловідомих питань, таких, приміром, як належна реакція на процеси 

глобалізації; 

– по-п’яте, наявність низки проблем правотворчого та 

правозастосовного характеру, що мають місце у розгляді та вирішенні 

адміністративними судами справ, в основі яких звернення органу державної 

влади, органу місцевого самоврядування, їхніх посадових чи службових осіб, 

іншого суб’єкта при здійсненні ним владних управлінських функцій на 

основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень 

[154, c. 103-104]. 

Отже, крім спорів щодо захисту прав, свобод та охоронюваних законом 

інтересів особи, в рамках адміністративного судочинства захищаються й 

інтереси держави, виразником інтересів якої є уповноважений суб’єкт 

публічної адміністрації. 

Інтереси держави в адміністративному судочинстві представляє 

уповноважений суб’єкт публічної адміністрації, їх посадові та службові 

особи на яких державою покладено виконання конкретних завдань 

відповідно до їх компетенції, однак, на нашу думку, при такому 

представництві допускається звуження змісту та обсягу публічно-правового 

спору. 

Адже суб’єкт публічної адміністрації, реалізуючи своє право на позов, 

звертається, передусім, за захистом своїх інтересів або інтересів іншого 

суб’єкта публічної адміністрації (в межах своєї компетенції). Тобто інтереси 

держави в цілому в даній ситуації захищаються опосередковано за схемою: 

захист інтересів окремого елементу держави є захистом інтересів держави в 

цілому. Наприклад, у справах про виконання рішень суду про стягнення 



129 
 

коштів на користь державного органу або державної установи, підприємства, 

організації забезпечуються, передусім, їх інтереси, але не інтереси держави 

як самостійного суб’єкта правовідносин. 

Питання виконання рішень суду про стягнення коштів, боржником за 

якими є державний орган або державна установа, підприємство, організація, 

регулюється, крім Кодексу адміністративного судочинства України, й 

іншими нормативно-правовими актами, зокрема: Бюджетним кодексом 

України [155]; Законами України «Про виконавче провадження» та «Про 

гарантії держави щодо виконання судових рішень» [124; 156]; постановами 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виконання рішень 

про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників» та 

«Про затвердження Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, 

виконання яких гарантується державою» [157; 158]. 

Однак, Ю. В. Білоусов та С. О. Іванов стверджують, що «нечіткість 

положень чинного законодавства щодо особи відповідача по цих справах та 

витрати в зв’язку з цим значної кількості часу для визначення цього 

відповідача часто призводить до поширення фактів відмов у проведенні 

виплат з державного бюджету з посиланням на пропущення строку подання 

рішення до виконання» [143, с. 95]. 

На проблемність питань вирішення адміністративними судами спорів, 

які виникають у зв’язку з виконанням рішень суду про стягнення коштів, 

боржником за якими є державний орган або державна установа, 

підприємство, організація, звертається увага в Постанові Пленумі Вищого 

адміністративного суду України «Про узагальнення практики вирішення 

адміністративними судами спорів, які виникають у зв’язку з виконанням 

рішень суду про стягнення коштів, боржником за якими є державний орган 

або державна установа, підприємство, організація» № 13 від 29 вересня 

2016 року, в якому звертається увага, що вагома частина судових рішень не 

виконується взагалі або виконується несвоєчасно, у тому числі й рішення про 

стягнення коштів, боржником за якими є державний орган або державна 
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установа, підприємство, організація. Така ситуація породжує виникнення 

нових спорів, з метою вирішення яких стягувачі звертаються до 

адміністративних судів [159]. 

Вирішення адміністративними судами спорів за позовами суб’єктів 

публічної адміністрації до органів Казначейства про визнання 

протиправними дій щодо невиконання виконавчого документа призвело до 

того, що на сьогодні сформувались різні судові позиції щодо вирішення 

таких спорів. Так при розгляді справ за позовами стягувачів до органів 

Державної казначейської служби з приводу невиконання останніми судових 

рішень, адміністративні суди за однакових обставин справи по-різному 

кваліфікують дії органів Казначейства щодо невиконання ними рішень суду. 

Зокрема, адміністративні суди в одних випадках за поданими позовами дії 

органів Державної казначейської служби щодо невиконання рішення суду 

визнають неправомірними, в інших – правомірними. Така суперечливість у 

судових рішеннях негативно впливає на авторитет адміністративної юстиції і 

ще більше породжує проблему захисту та виконання судового рішення [159]. 

Проблемними також є питання та особливості вирішення спорів за 

позовами суб’єктів публічної адміністрації про оскарження дій органів 

Казначейства щодо відмови у виконанні судових рішень про стягнення 

грошових коштів з Пенсійного фонду України. 

Вивчення судової практики показує, що адміністративні суди 

неоднозначно вирішують згадану категорію спорів, у результаті чого 

сформувалось дві судових позиції. Перша позиція пов’язана з 

обґрунтуванням окремими судами правомірності дій органів Казначейства 

щодо відмови у виконанні судових рішень про стягнення грошових коштів з 

Пенсійного фонду України. Зокрема, в ухвалі Харківського апеляційного 

адміністративного суду від 09.12.2014 року у справі № 816/1713/14-а суд 

погодився з висновком суду першої інстанції, що дії Головного управління 

Державної казначейської служби України у Полтавській області щодо 

повернення без виконання заяви позивача про виконання виконавчого листа 
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про стягнення з Головного управління Пенсійного фонду України в 

Полтавській області на його користь грошових коштів є правомірними, 

оскільки рахунки боржника в Головному управлінні Державної казначейської 

служби України у Полтавській області відсутні, а тому, відповідно, 

здійснювати їх обслуговування, зарахування та списання коштів відповідач 

можливості не має [160]. 

Разом з тим, в більшості випадків адміністративні суди при розгляді 

вказаних позовів роблять висновок про неправомірність дій органів 

Казначейства щодо відмови у виконанні судових рішень про стягнення 

грошових коштів з органів Пенсійного фонду (друга позиція). Підставою є те, 

що Управління Пенсійного фонду України у районах, у тому числі й 

Управління Пенсійного фонду України в Решетилівському районі 

Полтавської області, є державними органами, тому на них поширюються 

вимоги Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових 

рішень», статтею третьою якого передбачено, що у випадку відсутності 

відповідного рахунку боржника в органах казначейської служби, стягнення 

коштів відбувається за рахунок коштів, передбачених за бюджетною 

програмою для забезпечення виконання рішень суду [161]. 

Таким чином, з одного боку, аналіз обох судових позицій підтверджує, 

що суперечливим у правозастосуванні є питання визначення компетенції 

органів казначейства щодо виконання рішень судів у справах, за якими 

боржником є органи Пенсійного фонду України, оскільки відповідно до 

чинного законодавства органи Пенсійного фонду України є державними 

органами, але не мають відкритих рахунків в органах Казначейства. 

Водночас нормативне регулювання цього питання показує, що Законом 

України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» 

гарантується виконання органами Державної казначейської служби рішень 

суду про стягнення коштів та зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, 

боржником за якими є державний орган, державне підприємство, установа, 

організація. За змістом цього Закону та Порядку виконання рішень про 
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стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, 

виконання рішень судів про стягнення коштів, боржниками за якими є 

державний орган, здійснюється шляхом списання коштів з рахунків такого 

державного органу [156]. 

Таким чином, на нашу думку актуальним постає питання про 

виокремлення держави окремим суб’єктом адміністративно-процесуальних 

правовідносин. Адже у наведених прикладах держава бере участь у публічно-

правових відносинах не як єдине ціле, а як сукупність різних суб’єктів 

публічної адміністрації, які володіють різною компетенцією. Окрім того, 

суб’єкт публічної адміністрації, будучи уповноваженим органом держави, не 

є самостійним органом, він лише виконує державну волю. Право на позов, в 

такому випадку, реалізується суб’єктом публічної адміністрації, коли його 

розуміння волі держави не співпадає з розумінням такої волі іншого 

компетентного суб’єкта. Отже слід розмежовувати відносини, за яких право 

на позов реалізується відповідним суб’єктом публічної адміністрації в 

інтересах держави (прямий захист інтересів держави), та відносини, за яких 

реалізація права на позов спрямована на захист інтересів суб’єкта публічної 

адміністрації (опосередкований захист інтересів держави). Аналогічна 

ситуація виникає з відповідальністю держави та суб’єкта публічної 

адміністрації, який реалізує інтереси держави на підставі встановленої 

законодавством компетенції і виступає як самостійний учасник публічно-

правового спору. 

Визнаючи державу носієм публічних прав й обов’язків, зважаючи на 

теорію її юридичної особистості, не можна не враховувати, що в дійсності 

права й обов’язки держави здійснюються численними посадовими особами 

та установами (тобто суб’єктами владних повноважень чи суб’єктами 

публічної адміністрації) з найрізноманітнішою компетенцією [162, с. 26]. 

У питанні відповідальності держави слід виходити з розмежування 

відповідальності держави та створених нею суб’єктів публічної адміністрації, 
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крім випадків, встановлених законом, коли суб’єкт публічної адміністрації, 

створений державою, не відповідає за зобов’язаннями держави. 

Вказані суб’єкти публічної адміністрації, відповідно до положень 

чинного законодавства, можуть нести відповідальність як за рахунок 

державного, так і місцевого бюджету, а держава, в особі уповноважених 

суб’єктів публічної адміністрації, має право зворотної вимоги (регресу) до 

винної посадової особи. 

Важливим також є питання процедури передання адміністративної 

компетенції від одного суб’єкта публічної адміністрації до іншого. Подекуди 

це призводить до того, що позивач – суб’єкт публічної адміністрації не може 

чітко визначити відповідача в адміністративній справі. 

Здійснений аналіз норм чинного законодавства та доктринальних 

думок, дає підстави визнати, що держава може виступати в 

адміністративному процесі не тільки у якості відповідача, але й у якості 

позивача. 

Зрозуміло, що такий стан справ може призвести до різного роду 

правових колізій і порушень при здійсненні адміністративного судочинства, 

що потребує привнесення змін до норм Кодексу адміністративного 

судочинства України. 

Підводячи підсумок даному аналізу вважаємо, що назріла необхідність 

унормування правового статусу держави як учасника адміністративного 

судочинства шляхом внесення відповідних змін до Кодексу 

адміністративного судочинства України, з питань визнання держави 

стороною адміністративного процесу та надання відповідних роз’яснень 

вищою судовою інстанцією з приводу визнання держави позивачем та 

відповідачем в адміністративному процесі. На нашу думку, хоча це дещо 

виходить за межі теми нашого дослідження, правильним буде внесення змін, 

які стосуються держави як учасника адміністративного процесу (позивача та 

відповідача). 
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З урахуванням характеру публічно-правового спору між позивачем та 

відповідачем (сторони адміністративного процесу), спір між якими становить 

предмет розгляду та розв’язання в адміністративному судочинстві, де 

сторони є головними учасниками судового процесу, виходячи зі специфіки 

правової природи держави як учасника публічно-правового спору та 

неврегульованості питання сторін адміністративного процесу, пропонуємо 

частину другу та частину третю статті 46 Кодексу адміністративного 

судочинства України викласти у такій редакції [163, с. 42]: 

«2. Позивачем в адміністративній справі можуть бути громадяни 

України, іноземці чи особи без громадянства, підприємства, установи, 

організації (юридичні особи), суб’єкти владних повноважень та держава в 

особі відповідного суб’єкта владних повноважень. 

3. Відповідачами в адміністративній справі можуть бути суб’єкт 

владних повноважень, держава в особі суб’єкта владних повноважень, якщо 

інше не встановлено цим Кодексом». 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Перелік та характеристика суб’єктів публічної адміністрації дає 

підстави дійти висновку, що публічне управління в державі здійснюється 

численною кількістю суб’єктів, їх посадовими та службовими особами. Ними 

є: органи державної влади (законодавчої, виконавчої, судової); державні 

органи, які не входять до системи органів виконавчої влади; органи 

місцевого самоврядування; юридичні особи публічного права, які не мають 

статусу органу публічної влади; юридичні особи та колективні суб’єкти 

(громадські об’єднання), які наділені статусом юридичної особи, а також ті, 

які не наділені статусом юридичної особи; юридичні особи приватного права; 

фізичні особи приватного права; суб’єкти публічних (невладних) 

повноважень. Залежно від правового статусу суб’єкти публічної адміністрації 

наділені різними за змістом і обсягом адміністративними повноваженнями і 
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здійснюють владні управлінські функції на основі законодавства, в тому 

числі на виконання делегованих повноважень, а деякі з них не є постійними 

учасниками адміністративно-правових відносин. 

2. Суб’єкт публічної адміністрації має право, у випадках встановлених 

законом, звертатися з позовом до адміністративного суду з метою захисту 

прав і охоронюваних законом інтересів громадян, юридичних осіб та 

інтересів держави, а також захисту власних інтересів, пов’язаних з публічною 

службою. 

3. При зверненні з позовом до адміністративного суду з метою захисту 

прав і охоронюваних законом інтересів громадян, юридичних осіб та 

інтересів держави, суб’єкт публічної адміністрації не має на меті власного 

(суб’єктивного) інтересу у вирішення адміністративної справи. 

4. Вважаємо, що назріла необхідність унормування правового статусу 

держави як учасника адміністративного судочинства, шляхом внесення 

відповідних змін до Кодексу адміністративного судочинства України, з 

питань визнання держави стороною адміністративного процесу та надання 

відповідних роз’яснень вищою судовою інстанцією з приводу визнання 

держави позивачем та відповідачем в адміністративному процесі.  

5. З урахуванням характеру публічно-правового спору між позивачем 

та відповідачем (сторони адміністративного процесу), спір між якими 

становить предмет розгляду та розв’язання в адміністративному судочинстві, 

де сторони є головними учасниками судового процесу, виходячи зі 

специфіки правової природи держави як учасника публічно-правового спору 

та неврегульованості питання сторін адміністративного процесу, пропонуємо 

частину другу та частину третю статті 46 Кодексу адміністративного 

судочинства України викласти у такій редакції: 

«2. Позивачем в адміністративній справі можуть бути громадяни 

України, іноземці чи особи без громадянства, підприємства, установи, 

організації (юридичні особи), суб’єкти владних повноважень та держава в 

особі відповідного суб’єкта владних повноважень. 



136 
 

3. Відповідачами в адміністративній справі можуть бути суб’єкт 

владних повноважень, держава в особі суб’єкта владних повноважень, якщо 

інше не встановлено цим Кодексом». 
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РОЗДІЛ 3. КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ФОРМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА 

НА ПОЗОВ ПУБЛІЧНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ У ЗАРУБІЖНОМУ 

АДМІНІСТРАТИВНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 

 

3.1. Правовий режим реалізації права на позов публічних 

адміністрацій у законодавстві зарубіжних країн 

 

Для цілей нашого дослідження надзвичайно цікавим та актуальним є 

дослідження правового режиму реалізації права на позов суб’єктами 

публічної адміністрації зарубіжних країн, оскільки вивчення їх позитивного 

досвіду нормативного регулювання даного процесуального явища дозволить 

ширше поглянути на нього, надати порівняльної оцінки нормативному 

регулюванню реалізації права на позов вітчизняними суб’єктами публічної 

адміністрації. 

Раніше ми прийшли до висновку, що правом на адміністративний позов 

суб’єкта публічної адміністрації є забезпечене законом право суб’єкта 

публічної адміністрації, наділеного адміністративно-управлінськими 

функціями, звернутись до адміністративного суду за наданням правового 

захисту шляхом винесення відповідного судового рішення з метою 

забезпечення публічних інтересів та інтересів суспільства в цілому. 

Тому під час проведення компаративного аналізу вважаємо за 

необхідне приділити увагу наступним аспектам: суб’єкту реалізації права на 

позов (суб’єкту публічної адміністрації), порядку звернення (мається на увазі 

хто саме уповноважений реалізувати право на позов від імені суб’єкта 

публічної адміністрації чи право на позов реалізується безпосередньо самим 

суб’єктом публічної адміністрації) та іншим аспектам, що мають значення 

для дослідження. 
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Для дослідження нами обрано країни як з розвиненою демократією, 

зокрема, Сполучені Штати Америки, так і країни колишнього СРСР, які 

розвиваються - Узбекистан, Казахстан. 

Обрані країни становлять інтерес для даного дослідження з огляду на 

те, що деякі з них мають розвинену систему судочинства, відносяться до 

іншої системи права ніж Україна, мають інший адміністративно-

територіальний устрій тощо, можуть мати невластиві іншим країнам 

особливості, які, в той же час, можуть бути запозиченими та 

екстрапольованими на українські реалії, при цьому інші країни (країни СНД) 

мають спільну з Україною історію, практично однакові вихідні дані при 

набутті незалежності, в той же час, шляхи розвитку цих країн відрізняються 

від українських. 

Цінність дослідження реалізації права на позов суб’єктами публічної 

адміністрації даних зарубіжних країн може пояснюватись соціальним 

спрямуванням політки на захист як інтересів кожного окремого суб’єкта, 

соціальної групи чи прошарку населення, так і суспільства в цілому, а також 

перебуванням держав у стані реформування, формування системи 

адміністративної юстиції. 

Право на позов суб’єкта публічної адміністрації з метою захисту 

публічних інтересів чи інтересів суспільства в цілому, яке є об’єктом нашого 

дослідження, є складовою більш ширшого явища юридичної дійсності - 

адміністративної юстиції. 

Найбільш повне визначення даного поняття було запропоновано 

Чечотом Д. М. у минулому столітті, проте залишається актуальним і на 

сьогодні. 

Чечот Д. М. зазначив, що адміністративна юстиція - це порядок 

розгляду та вирішення у судовій процесуальній формі спорів, що виникають 

у сфері адміністративного управління між громадянами чи юридичними 

особами з однієї сторони та адміністративними органами з іншої сторони, 

який здійснюється юрисдикційними органами, спеціально створеними для 
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вирішення правових спорів [164, c. 31]. Разом з тим необхідно зазначити, що 

судова процесуальна форма є характерною не для всіх моделей системи 

адміністративної юстиції. 

Караманукян Д. Т. у своєму монографічному дослідженні виділяє 

кілька моделей адміністративної юстиції, а саме: 

1. Адміністративна модель, за якої органи адміністративної юстиції 

входять до системи виконавчої влади і непідконтрольні судам 

загальної юрисдикції. 

2. Загально-судова модель, за якої спеціалізовані органи 

адміністративної юстиції відсутні. Всі спори розглядаються 

судами загальної юрисдикції. 

3. Квазісудова модель, за якої адміністративна юстиція 

представлена трибуналами, які підконтрольні судам загальної 

юрисдикції. 

4. Адміністративно-судова модель, за якої адміністративна юстиція 

представлена системою спеціалізованих адміністративних судів, 

які входять до судової системи [165, с. 3-4]. 

Розглянемо нормативні засади функціонування адміністративної 

юстиції у Сполучених Штатах Америки, як найбільш розвиненої країни з 

обраних для проведення компаративного аналізу. 

Так нормативну базу діяльності органів адміністративної юстиції у 

США складають федеральні нормативно-правові акти та нормативно-правові 

акти штатів, що зумовлено федеративним устроєм країни. 

Нормативно-правову основу діяльності судів у США, компетенцію 

суду здійснювати нагляд за законністю дій суб’єктів публічної адміністрації 

складає, в першу чергу, Конституція США від 17 вересня 1787 року. 

Відповідно до статті третьої Конституції США, судова влада 

Сполучених Штатів Америки надається одному Верховному суду і такій 

кількості нижчестоящих судів, яку Конгрес за необхідності встановить та 

створить. Судова влада розповсюджується на всі справи, які виникають при 
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застосуванні цієї Конституції, законів Сполучених Штатів і міждержавних 

договорів, як укладених раніше, так і тих, які Сполучені Штати укладуть в 

майбутньому, всі справи що стосуються послів, інших представників, 

консулів, усі справи адміралтейства та морської юрисдикції, всі спори в яких 

стороною є Сполучені Штати, у спорах між двома та більше штатами, між 

громадянами різних країн, між штатом і громадянами іншого штату, між 

громадянами різних штатів і громадянами одного штату у випадках, коли 

вони заявляють вимоги на землю, надану іншими штатами, а також між 

штатом та його громадянами і чужоземними державами, громадянами чи 

підданими [166]. 

Особливість системи адміністративної юстиції в США полягає в тому, 

що ключову роль у ній відіграють квазісудові органи, що входять в систему 

виконавчої влади (департаменти, агентства, комісії, служби, бюро тощо), які 

зазвичай іменуються адміністративні агентства [167, с. 68]. Тобто Сполучені 

Штати Америки відносяться до квазісудової моделі адміністративної юстиції. 

Разом з тим, адміністративні спори можуть розглядатись як квазісудовими 

установами, так і судами загальної юрисдикції. 

У США велика кількість органів виконавчої влади правомочні 

вирішувати спори, пов’язані з їх діяльністю. При цьому кінцевою судовою 

інстанцією виступають суди загальної юрисдикції. 

Правове становище адміністративних агентств, призначення 

адміністративних суддів, їх компетенція регулюються загальним 

нормативним актом – Федеральним актом «Про адміністративну 

процедуру»[168], а у деяких сферах діяльності адміністративні агентства та 

судді керуються спеціалізованими федеральними актами, прикладом такого 

акту можна навести Федеральний акт «Про імміграцію і натуралізацію»[169]. 

Відповідно до ст. 551 Федерального акту «Про адміністративну 

процедуру», агентство означає кожний орган уряду Сполучених Штатів, 

незалежно від того, чи знаходиться він у підпорядкуванні іншого агентства за 

виключенням:  
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⎯ Конгресу; 

⎯ Судів Сполучених Штатів; 

⎯ Урядів територій або володінь Сполучених Штатів; 

⎯ Уряду округу Колумбії; 

⎯ Органів, що складаються з представників сторін чи представників 

сторін у спорах; 

⎯ Військові комісії судів; 

⎯ Військова адміністрація в місці ведення війни або на окупованій 

території. 

Таким чином будь-який суб’єкт публічної адміністрації за умови, що 

він приймає рішення, які стосуються прав та обов’язків громадян [18, с. 368], 

має у своєму складі відповідний квазісудовий орган - трибунал, агентство 

тощо, який розглядає адміністративні спори, що виникають у зв’язку з 

діяльністю органів публічної влади між громадянами (приватними особами) і 

державою (публічним управлінням). Тобто, як справедливо відмітив 

Старілов Н. Ю., органи адміністративної юстиції стають «суддями у власній 

справі» [170, с. 137]. Отже виникає питання первинної юрисдикції такого 

спору. 

Відповідно до доктрини первинної адміністративної юрисдикції 

установа має пріоритет перед судом при вирішенні питання факту у сфері, в 

якій вона є спеціалістом. Однак у випадку, якщо спір стосується норми права, 

правильності тлумачення установою норм права, то первинна юрисдикція 

належить суду. Разом з тим, коли важко визначити являється те чи інше 

питання виключно правовим, то пріоритет юрисдикції надається 

квазісудвому органу [18, с. 394]. 

За загальним правилом квазісудовий процес ініціюється приватною 

особою шляхом подання скарги на дію чи бездіяльність або рішення 

адміністративного агентства. Проте значна кількість справ розглядається 

саме у квазісудовому порядку саме внаслідок реалізації суб’єктом публічної 

адміністрації свого права на звернення за вирішенням спору (позов, скарга, 



142 
 

заява, подання тощо – в даному випадку, вважаємо за доцільне, для зручності 

викладу матеріалу ототожнити дані поняття). 

З огляду на зазначене, цікавим постає питання реалізації права на позов 

суб’єкта публічної адміністрації у квазісудовому порядку, адже, по суті, 

суб’єкт звернення та суб’єкт вирішення спору співпадають, що, на нашу 

думку, не сприятиме об’єктивному розгляду спірного питання. Прикладом 

розгляду спорів у квазісудовому порядку за ініціативою суб’єкта публічної 

адміністрації можна навести справи, пов’язані з міграційними відносинами, 

зокрема щодо депортації фізичних осіб. 

Так при затриманні осіб, підозрюваних у порушенні міграційного 

законодавства, представники структурних підрозділів Департаменту 

національної безпеки (Прикордонна і митна охорона або імміграційна і митна 

поліція) звертаються до імміграційного суду (квазісудовий орган) для 

прийняття рішення про депортацію чи видалення особи [165, с. 43]. 

Аналогічним чином здійснюється процедура звернення суб’єкта 

публічної адміністрації безпосередньо до суду загальної юрисдикції. 

Інтереси держави США у судах представляють прокурори, які можуть 

від імені суб’єктів публічної адміністрації та в їх інтересах звертатись з 

позовами до суду.  

Прокурори входять до структури Міністерства юстиції США, яке 

очолює Генеральний прокурор [171]. 

Прокурори Сполучених Штатів являються головними представниками 

держави в судах під керівництвом Генерального прокурора. Прокурори діють 

на всій території Сполучених Штатів. Прокурори Сполучених Штатів 

здійснюють більшу частину роботи в судах, де стороною є Сполучені Штати. 

До кола повноважень прокурорів у відповідності до підрозділу 28 розділу 547 

Кодексу Сполучених Штатів відноситься: 

- Судове переслідування по кримінальним справам, порушеним 

федеральним урядом; 
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- Судове переслідування і захист у цивільних справах, в яких 

Сполучені Штати є стороною; 

- Стягнення боргів перед федеральним урядом, які не підлягають 

стягненню у адміністративному порядку [172]. 

В якості прикладу можна навести здійснення своєї діяльності 

прокурорами Податкового управління. Так робота прокурора даного 

управління включає в себе захист інтересів Сполучених Штатів в позовах про 

відшкодування податків, цивільній шкоді, в тому числі за позовом держави. 

Прокурорами управління подаються позови про стягнення на користь 

держави несплачених податків, про викуп федеральних податкових 

закладних, про виконання адміністративних повісток Служби внутрішніх 

доходів [173]. 

Наведені вище положення, що стосуються участі суб’єктів публічної 

адміністрації у США, дозволяють стверджувати, що квазісудова система 

адміністративної юстиції має бути більш гнучкою та оперативною у 

вирішення адміністративних спорів, які виникають під час реалізації ними 

своїх повноважень. Перевагою такої системи перед судовою, на нашу думку, 

є те, що справа розглядається таким адміністративним органом (посадовою 

особою), який володіє не лише юридичними знаннями, але і безпосередньо 

спеціальними знаннями у відповідній сфері публічного адміністрування.  

Бернам У. визначає три переваги існування адміністративних відомств: 

- відомства володіють спеціальними знаннями та досвідом, які 

дозволяють їм розглядати проблеми так, як це не можуть робити 

інші суб’єкти, зокрема судді; 

- ефективність відомств зумовлена, знову ж таки, наявністю 

відповідного досвіду у галузі управління; 

- самодостатність структури робить їх більш незалежними та 

ізольованими від політичного впливу [174, с. 340]. 
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Дана перевага над українською моделлю адміністративної юстиції – 

адміністративно-судовою є досить значною, адже розгляд адміністративних 

спорів українськими адміністративними судами досить часто потребує 

спеціальних знань у різних галузях науки, економіки тощо. Так розгляд 

адміністративних спорів, пов’язаних із податковими правовідносинами, 

займає значну частку справ, які розглядаються адміністративними судами. В 

той же час, суддя адміністративного суду ставиться у положення, коли він 

вимушений призначати по справі судово-бухгалтерську експертизу з метою 

з’ясування відповідності викладених у актах перевірки фіскальних органів 

фактичних обставин. В даному випадку встановлення фактичних обставин 

справи доцільно було б віднести до компетенції відповідного квазісудового 

органу, а у разі незгоди з його рішеннями в частині застосування та/або 

тлумачення норм права, віднести до компетенції адміністративного суду. В 

той же час, в умовах постійного бюджетного дефіциту віднесення розгляду 

адміністративних позовів суб’єктів публічної адміністрації – фіскальних 

органів до компетенції органу з їх структури, на нашу думку, в жодному б 

разі не сприяло справедливості та неупередженості такого розгляду спорів, 

тим більше за позовами фіскальних органів. Також дослідники 

адміністративної юстиції США відмічають тривалі строки розгляду органами 

адміністративної юстиції спорів, а також значні витрати на забезпечення 

процесу [170, с. 140]. Слід відмітити, що реалізація права на позов 

суб’єктами публічної адміністрації в США здійснюється з урахуванням 

особливостей системи судочинства у США та відсутністю адміністративних 

судів в їх чистому вигляді, тобто спеціалізованих судів у системі судоустрою 

країни. Отже справа за позовом суб’єкта публічної адміністрації, яка в 

Україні розглядалась адміністративним судом, в США може розглядатись 

або квазісудовим органом або судом загальної юрисдикції. 

Наступним етапом нашого дослідження є проведення аналізу реалізації 

права на позов суб’єктами публічної адміністрації країн близького 

зарубіжжя, зокрема країн, які раніше мали статус республік у СРСР. 
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Актуальність аналізу їх досвіду зумовлена тим, що до набуття ними 

незалежності вони мали практично однакову з Україною нормативно-правову 

базу, подібну соціальну та економічну структуру тощо. Разом з тим, по 

проходженні майже тридцяти років з часу їх самостійного розвитку 

нормативно-правова основа діяльності суб’єктів публічної адміністрації 

набула докорінних змін, і хоча в певних моментах такі зміни є природними та 

характерними для будь-якої країни, яка розвивається, деякі аспекти є 

автентичними та можуть бути, за їх цінності, впровадженими, 

імплементованими у національне законодавство. 

Вважаємо за необхідне розпочати аналіз нормативного регулювання 

реалізації суб’єктів публічної адміністрації свого права на позов з 

законодавства Республіки Узбекистан. 

Зазначена країна має подібну до української модель адміністративної 

юстиції, а саме: адміністративно-судову.  

Правову основу адміністративної юстиції в Узбекистані становить 

Конституція Республіки Узбекистан[175], Кодекс Республіки Узбекистан про 

адміністративне судочинство[176] та інші нормативно правові акти. 

Відповідно до ст. 44 Конституції Республіки Узбекистан кожному 

гарантується судовий захист його прав та свобод, право оскаржити в суд 

незаконні дії державних органів, посадових осіб, громадських 

об’єднань[175]. 

Слід звернути увагу на те, що Кодекс Республіки Узбекистан про 

адміністративне судочинство прийнято лише 25 січня 2018 року, а про 

необхідність створення системи адміністративних судів у Республіці 

Узбекистан зазначено в Указі Президента Республіки Узбекистан «Про 

заходи по корінному удосконаленню структури і підвищенню ефективності 

діяльності судової системи Республіки Узбекистан» від 21 лютого 2017 року 

[177]. 

Разом з тим, вважаємо, що перед його прийняттям було належним 

чином проаналізовано діяльність адміністративних судів інших країн та було 
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прийнято виважене рішення про впровадження саме такої моделі 

адміністративної юстиції. 

Відповідно до ст. 2 Кодексу Республіки Узбекистан про 

адміністративне судочинство завданням адміністративного судочинства 

являється: 

- забезпечення верховенства закону, прав та законних інтересів 

громадян, а також підприємств, установ, організацій (надалі – 

юридичні особи) у відносинах з адміністративними органами; 

- захист порушених прав та оспорюваних прав, свобод і 

законних інтересів громадян та юридичних осіб у сфері 

адміністративних та інших публічних правовідносин; 

- сприяння укріпленню законності і попередження порушень у 

сфері адміністративних й інших публічних правовідносин; 

- формування поваги до закону та суду [176]. 

Як вбачається з наведеного, так само, як і у Кодексі адміністративного 

судочинства України, в основу завдань адміністративного судочинства 

ставиться, в першу чергу, приватний інтерес громадян та юридичних осіб у 

відносинах з державою, захист від незаконних дій суб’єктів, що уособлюють 

державу. 

Можливість звернення з позовом з метою забезпечення публічних 

інтересів чи інтересів суспільства в цілому розглядається законодавцем 

Республіки Узбекистан скоріше як виняток із загального правила. Наведене 

підтверджується положеннями частини другої статті четвертої Кодексу 

Республіки Узбекистан про адміністративне судочинства, згідно якої у 

випадках, передбачених законодавством, в суд вправі звернутись прокурор, 

державні органи та інші особи[176]. 

Кодекс Республіки Узбекистан про адміністративне судочинства 

учасників адміністративного судочинства розділяє на дві групи: особи, що 

приймають участь у справі, та особи, які сприяють здійсненню правосуддя 

(стаття 37 Кодексу). При цьому до осіб, які беруть участь у справі, віднесено 
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сторін, третіх осіб, прокурора, державні органи та інших осіб, в силу 

покладених на них повноважень (ст. 38 Кодексу). 

Подальший аналіз вказаного нормативного акту дає підстави 

стверджувати, що суб’єктів публічної адміністрації, прокурора законодавець 

Республіки Узбекистан при поданні ними позову (заяви, скарги) відносить, 

по суті, до кола представників особи (суб’єкта) за захистом інтересів кого 

вони звертаються до адміністративного суду та наділяє їх правами та 

обов’язками такої особи. 

 На відміну від Кодексу адміністративного судочинства України, у 

Кодексі Республіки Узбекистан прямо передбачена можливість звернення 

державних органів та інших осіб до суду за захистом не лише прав і 

охоронюваних законом інтересів громадян та юридичних осіб, а й 

суспільства та держави (стаття 127 Кодексу Республіки Узбекистан про 

адміністративне судочинство) [176]. 

 Разом з тим, Кодекс Республіки Узбекистан про адміністративне 

судочинство прямо передбачає лише один випадок звернення суб’єкта 

публічної адміністрації до адміністративного суду, фактично в інтересах 

суспільства, а саме у випадку необхідності поміщення особи без визначеного 

місця проживання до центру реабілітації (стаття 190 Кодексу). В даному 

випадку право суб’єкта публічної адміністрації – органу внутрішніх справ –  

на позов реалізується шляхом подання до адміністративного суду 

відповідного звернення у процесуальній формі клопотання. 

 Широкі повноваження по зверненню до адміністративного суду надано 

прокурору. Відповідно до статті 46 Кодексу Республіки Узбекистан про 

адміністративне судочинство, прокурор вправі брати участь у судовому 

засідання по всім справам. Прокурор має право звернутись до суду з заявою 

про захист прав та охоронюваних законом інтересів громадян та юридичних 

осіб, а також суспільства та держави [176]. Дане положення кодексу 

кореспондується з положеннями ст. 41 Закону Республіки Узбекистан «Про 

прокуратуру», відповідно до якої прокурор для захисту прав та законних 
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інтересів громадян, юридичних осіб і держави має право звернутись із 

заявою до суду. Заява прокурора розглядається судом в порядку, 

визначеному законом [178]. 

Разом з тим, слід прийти до висновку про досить декларативний 

характер норм, що стосуються можливості суб’єктів публічної адміністрації 

Республіки Узбекистан реалізувати право на адміністративний позов в 

інтересах суспільства чи держави, адже норми адміністративного 

процесуального кодексу містять відсилочні норми щодо випадків можливості 

такого звернення до суду, а спеціалізовані нормативні акти, які регулюють 

діяльність даних суб’єктів, не приведенні у відповідність до новітнього 

законодавства, що з урахуванням вимог ст. 15 Конституції Республіки 

Узбекистан значним чином звужує реальну можливість реалізації ними свого 

права на позов, оскільки: «Держава, її органи, посадові особи, громадські 

об’єднання, громадяни діють у відповідності з Конституцією і 

законами»[175]. 

 З наведеного вбачається, що законодавство про адміністративну 

юстицію Республіки Узбекистан перебуває на стадії становлення та потребує 

подальшого розвитку та удосконалення. Незважаючи на певні прогресивні 

моменти, які закріплено в адміністративному процесуальному кодексі, а саме 

що стосується можливості звернення державних органів та прокурора в 

інтересах суспільства та держави, фактично відсутній механізм такого 

звернення до адміністративного суду. 

 У законодавстві Республіки Казахстан адміністративна юстиція 

побудована за квазісудовою моделлю. Незважаючи на те, що у Республіці 

Казахстан діє система адміністративних судів, до їх компетенції відноситься 

лише розгляд справ про адміністративні правопорушення. Так відповідно до 

частини 3 статті 3 Конституційного закону Республіки Казахстан від 

25 грудня 2000 року «Про судову систему і статус суддів Республіки 

Казахстан», в Республіці Казахстан можуть створюватись інші суди, в тому 

числі спеціалізовані (військові, фінансові, економічні, адміністративні, у 
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справах неповнолітніх та інші) [179]. Указом Президента Республіки 

Казахстан від 09 лютого 2002 року створено систему адміністративних судів 

[180], у зв’язку із прийняттям Кодексу про адміністративні правопорушення, 

що збільшило кількість справ даної категорії на 422 відсотки [181]. 

Правову основу діяльності адміністративної юстиції складає Закон 

Республіки Казахстан від 27 листопада 2000 року «Про адміністративні 

процедури» [182], який містить Главу 4-1, присвячену оскарженню дій 

(бездіяльності) посадових осіб і актів (рішень) державних органів. 

Відповідно до статті 20-1 зазначеного Закону, якщо інше не передбачено 

законами Республіки Казахстан, розгляд скарги на дії (бездіяльність) 

посадових осіб, а також на акти (рішення) державних органів здійснюється 

вищестоящим державним органом (вищестоящою посадовою особою). При 

цьому подача скарги не перешкоджає зверненню до суду за захистом 

оспорюваних прав, свобод та (або) законних інтересів. Розгляд таких 

звернень здійснюється судами загальної юрисдикції в порядку, 

передбаченому цивільним процесуальним кодексом Республіки Казахстан 

[183]. 

 Аналіз законодавства Республіки Казахстан дозволяє прийти до 

висновку, що суб’єкти публічної адміністрації фактично позбавлені права на 

адміністративний позов (права на звернення до суду з мотивів захисту 

інтересів суспільства, держави). Закон «Про адміністративні процедури», 

інші нормативні акти у сфері публічного управління не передбачають 

можливості такого звернення. Разом з тим, прокурор, у випадку відхилення 

його протесту на невідповідаючий закону нормативний правовий акт 

органом або посадовою особою, що його видала, або вищестоящим органом 

чи посадовою особою, звертається до суду з заявою про визнання 

нормативного акту незаконним (стаття 298 Цивільного процесуального 

кодексу Республіки Казахстан). Наведене кореспондується зі статтею 30 

Закону Республіки Казахстан «Про прокуратуру», а саме: при відхиленні акту 

прокурорського нагляду або залишенні його без розгляду, прокурор 
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звертається до суду з заявою про визнання актів, рішень і дій (бездіяльності) 

органів і посадових осіб недійсними [184]. Таким чином, на нашу думку, 

можливим є захист публічних інтересів, інтересів суспільства шляхом 

звернення суб’єкта публічної адміністрації до прокуратури і вже через 

прокурора реалізується право суб’єкта публічної адміністрації на звернення 

до суду. 

 Станом на сьогодні у Казахстані триває наукова дискусія щодо 

необхідності реформування адміністративної юстиції, при цьому наріжним 

каменем реформування науковці, зокрема Тукієв А. С., Шишимбаєва С. С., 

Парманкулова Б. А., визначають прийняття Адміністративного 

процесуального кодексу[185, с. 311, 319, 337]. 

10 травня 2018 року Міністерством юстиції Республіки Казахстан 

опубліковано проект Адміністративного процедурно-процесуального кодексу 

Республіки Казахстан [186]. Незважаючи на досить високий рівень 

законодавчої техніки, поза увагою розробників проекту все ж таки 

залишається питання реалізації суб’єктами публічної адміністрації права на 

адміністративний позов. Ні частина проекту кодексу, присвячена 

адміністративній процедурі, ні відповідний розділ проекту документу, 

присвячений адміністративному судочинству, не містить прямої можливості 

суб’єкта публічної адміністрації звернутися до суду чи квазісудового органу 

з заявою про захист публічних інтересів чи інтересів суспільства в цілому. 

Разом з тим, шляхом системного аналізу та тлумачення положень 

пропонованого нормативного акту можна прийти до висновку про знову ж 

таки можливість лише опосередкованого звернення через подання позову 

прокурором в інтересах суб’єкта публічної адміністрації. 

 Так, відповідно до ст. 9 зазначеного вище Проекту, будь-яка особа 

вправі в порядку, встановленому даним кодексом, звернутись до суду за 

захистом порушених чи оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів. 

Державні органи в межах своєї компетенції, фізичні і юридичні особи в 

порядку, встановленому даним кодексом, вправі звернутись до суду з 
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позовом про захист порушених чи оспорюваних законних інтересів інших 

осіб чи невизначеного кола осіб. Прокурор вправі звернутись до суду з 

позовом в цілях здійснення покладених на нього обов’язків, в порядку 

встановленим даним кодексом[186]. 

Відповідно до ст. 37 Проекту кодексу під позивачем розуміється особа, 

яка звернулась до суду для захисту своїх прав, свобод, законних інтересів, 

або особа, в інтересах якої подано заяву прокурором чи іншою особою, 

наділеною такими повноваженнями[186]. 

 Тобто, суб’єкт публічної адміністрації може звернутись до суду лише в 

чужих інтересах, при цьому правового статусу позивача набуде та особа, в 

інтересах якої відбулось звернення. Таким чином, право суб’єкта публічної 

адміністрації на позов реалізується опосередковано, фактично шляхом 

представництва його інтересів іншим суб’єктом, зокрема прокурором. 

Відповідно до статті 48 проекту Кодексу суд вправі залучити до участі 

у адміністративному судочинстві в якості представника позивача, якщо 

визнає існування загрози настання незворотних наслідків для життя, здоров’я 

або безпеки суспільства і держави[186]. 

Наведене положення завуальовано вказує на можливість суб’єкта 

публічної адміністрації бути позивачем в адміністративному судочинстві, 

адже, на нашу думку, складно уявити позов приватної особи під час розгляду 

якого судом може бути встановлена загроза настання незворотних наслідків 

для безпеки суспільства і держави. 

Проведений аналіз як діючого, так і перспективного законодавства 

Республіки Казахстан, яке унормовує адміністративну процедуру, дозволяє 

говорити, що процес реформування адміністративної юстиції здійснюється у 

позитивному напрямку, проте підлягає доопрацюванню та вдосконаленню, 

зокрема в частині, що стосується більш прямого та детального врегулювання 

реалізації суб’єктами публічної адміністрації права на позов для захисту 

публічних інтересів та інтересів суспільства в цілому. 
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Здійснивши аналіз нормативно-правого регулювання реалізації права 

на позов суб’єкта публічної адміністрації слід зауважити, що певні моменти 

слід було б запозичити для впровадження у національному праві. Зокрема, це 

стосується доцільності закріплення у Кодексі адміністративного судочинства 

України прямої можливості звернення державних органів та інших осіб до 

суду за захистом не лише прав і охоронюваних законом інтересів громадян та 

юридичних осіб, а й суспільства та держави (аналогічне положення міститься 

у статті 127 Кодексу Республіки Узбекистан про адміністративне 

судочинства). Разом з тим, і це було зазначено раніше, простого 

декларування такої можливості є недостатньо. Необхідне детальне 

врегулювання, вважаємо, саме у адміністративному процесуальному 

законодавстві випадків та порядку звернення суб’єктів публічної 

адміністрації до адміністративного суду з метою захисту публічних інтересів 

та інтересів суспільства в цілому. 

Проте, на нашу думку, слід з обережністю ставитись до впровадження 

досвіду інших держав у національне законодавство, не здійснювати 

«сліпого» копіювання норм невластивих для національного законодавства. 

Таке впровадження має бути проведено з урахуванням національних 

особливостей адміністративного процесуального права України, з 

урахуванням менталітету народу України, традицій у нормативному 

регулюванні. Наприклад, вважаємо, що на даному етапі розвитку 

українського суспільства, незважаючи на європейську орієнтованість 

державної політики при здійсненні реформування публічного 

адміністрування в Україні, недоцільно у повній мірі здійснювати 

перенесення квазісудової моделі адміністративної юстиції американського 

зразка, у зв’язку з високим ризиком необ’єктивного, упередженого розгляду 

адміністративних справ органами у системі виконавчої влади. Більш того з 

прийняттям Кодексу адміністративного судочинства України у новій 

редакції, вважаємо, довіра до судової гілки влади в Україні зростає, що 

дозволяє досить ефективно вирішувати адміністративні спори. 
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3.2. Особливості реалізації права на позов публічними 

адміністраціями у країнах-членах Європейського Союзу за 

національним та наднаціональним європейським правом 

 

Країни, які входять до Європейського Союзу, з моменту набуття 

Україною незалежності завжди були для неї взірцем розвитку, досконалості, 

демократії, техніки законотворення тощо. 

Визнання високих досягнень Європейського союзу знайшло своє 

закріплення на нормативному рівні. Так відповідно до Указу Президента 

України «Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського 

Союзу» [187]: «Ця Стратегія визначає основні напрями співробітництва 

України з Європейським Союзом (ЄС) – організацією, яка в процесі свого 

розвитку, досягла високого рівня політичної інтеграції, уніфікації права, 

економічного співробітництва, соціального забезпечення та культурного 

розвитку». І хоча наведений Указ на сьогодні вже втратив чинність [188], 

подібні положення знайшли своє послідовне втілення в Указі Президента 

України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», метою якої є 

впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на 

провідні позиції у світі [189] та Законі України «Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики», відповідно до якого однією з основних засад політики 

у сфері розбудови державності є модернізація системи державної служби з 

урахуванням європейського досвіду на принципах професійності та 

політичної нейтральності [190]. 

З огляду на таке, досвід країн Європейського Союзу є важливим та 

актуальним для подальшого розвитку та реформування публічного 

адміністрування в Україні. 

Вважаємо, що для цілей нашого дослідження актуальним буде досвід 

країн Європейського Союзу, таких як Федеративна Республіка Німеччина 

(Німеччина), Литовська Республіка (Литва). 
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Федеративна Республіка Німеччина має адміністративно-судову модель 

адміністративної юстиції, яка представлена системою спеціалізованих 

адміністративних судів, які входять до судової системи країни. Система 

адміністративного-процесуального законодавства Німеччини складається з 

трьох блоків, які разом формують нормативно-правову основу діяльності 

адміністративної юстиції, а саме: 

⎯ перший блок правових норм регламентує адміністративну процедуру, 

адміністративне провадження (Закон про адміністративне 

провадження) [191]; 

⎯ другий блок правових норм стосується регулювання судового 

адміністративного процесу (Закон про адміністративні суди) [192]; 

⎯ третій блок регламентує порядок виконання адміністративних рішень 

(Закон про виконання адміністративних рішень) [194]. 

Зазначені нормативні акти є основними для створення уявлення про 

систему адміністративної юстиції Німеччини та містять основні, базові 

положення, якими керуються суб’єкти адміністративної процедури, в тому 

числі суб’єкти публічної адміністрації. 

Серед наведених нормативних актів науковий інтерес в межах даного 

дослідження має, в першу чергу, Закон про адміністративні суди [192], 

оскільки саме він врегульовує процедуру звернення до адміністративного 

суду, а отже і порядок реалізації свого права на позов суб’єктом публічної 

адміністрації. 

Німецьке адміністративне право не визначає для адміністративних 

судів конкретно-визначеного каталогу підвідомчих їм спірних питань, а 

обґрунтовує їх загальну компетенцію шляхом загального застереження («всі 

публічно-правові спори») [185, c. 176]. 

Відповідно до параграфу 2 Закону про адміністративні суди, у сфері 

адміністративної юрисдикції у землях діють адміністративні суди, вищі 

адміністративні суди, у Федерації – Федеральний адміністративний суд з 

місцем знаходження у Лейпцигу. 
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Відповідно до актуальної інформації, що розміщена на офіційному 

Інтернет-ресурсі Федерального адміністративного суду, система 

адміністративних судів Німеччини є трьохрівнева, а саме:  

- на першому, найнижчому рівні, діють адміністративні суди, які володіють 

юрисдикцією у своєму окрузі (землі); 

- на другому рівні діють Вищі адміністративні суди (у землях Баден-

Вюртемберг, Баварія та Гессен вони називаються адміністративними 

судами. У Федеральних землях Берлін та Бранденбург діє один спільний 

Вищий адміністративний суд). Дані суди переглядають рішення нижчих 

інстанцій в апеляційному порядку та у визначених законом випадках 

діють як суд першої інстанції; 

- на третьому рівні діє найвища судова інстанція адміністративної 

юрисдикції - Федеральний адміністративний суд [195]. 

Особливістю адміністративного процесуального законодавства 

Німеччини є те, що процесуальний закон прямо передбачає окрему категорію 

спорів, які виникають між адміністративними органами. На цей вид спорів 

звертає увагу Вільфрід Бергманн, який зазначає, що при виникненні спорів 

між юридичними особами публічного права, має місце спеціальний позов – 

позов про зміну правовідносин, спрямований на відміну та (або) 

встановлення нікчемності рішення адміністративного органу чи корпорації. 

Дане правило застосовується також у випадку, коли адміністративний орган 

вважає, що вчинені іншим органом заходи або заявлені ним вимоги 

порушують його права [196, с. XXX]. 

Для суб’єктів публічної адміністрації процесуальне законодавство 

Німеччини передбачає також можливість подання до Вищого 

адміністративного суду клопотання про перевірку норм права. Так, 

відповідно до параграфу 47 Закону про адміністративні суди, Вищий 

адміністративний суд в рамках своєї компетенції виносить постанови по 

клопотанням у відношенні дійсності: 1) статутів, виданих у відповідності до 

Будівельного кодексу, а також постанов, прийнятих на його підставі; 2) 
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інших інструкцій, що підпадають під дію законів земель, якщо це 

передбачено законодавством відповідної землі. При цьому клопотання може 

бути заявлено будь-якою фізичною або юридичною особою права якої 

порушені або можуть бути порушені найближчим часом шляхом видання чи 

застосування інструкції, а також будь-яким адміністративним органом 

протягом одного року з моменту опублікування вказаної інструкції [192]. 

Слід звернути увагу на те, що повноваження суб’єкта публічної 

адміністрації на подання звернення до суду з метою перевірки норм права не 

обумовлені порушенням чи потенційним порушенням їх прав, а лише 

обмежено строком для такого звернення. На нашу думку, така конструкція 

правової норми надає суб’єкту публічної адміністрації широкі повноваження 

для реалізації свого права на звернення до адміністративного суду з метою 

захисту публічних інтересів та/або інтересів суспільства в цілому [193, 

с. 102]. 

Також специфічним правовим інститутом, притаманним німецькому 

адміністративному судочинству, є існування інституту представника 

інтересів Федерації у Федеральному адміністративному суді та представника 

публічних інтересів у судах нижчих інстанцій. Так відповідно до параграфу 

35 Закону про адміністративні суди, Федеральний уряд призначає 

представника інтересів Федерації у федеральному адміністративному суді, 

інституційно включивши його до складу Міністерства внутрішніх справ. 

Представник інтересів Федерації може брати участь у будь-якому 

провадженні, що здійснюється Федеральним адміністративним судом, крім 

проваджень у сенаті по справам військовослужбовців. Федеральний 

адміністративний суд надає можливість представнику Федерації висловити 

свою думку [192]. Аналогічно діє представник публічних інтересів у Вищих 

адміністративних судах та адміністративних судах. 

 Таким чином, вважаємо, здійснюється забезпечення дотримання 

(врахування) публічних інтересів та/або інтересів суспільства в цілому під 

час розгляду будь-яких адміністративних справ, незалежно від суб’єкта 
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звернення до суду, що дозволяє публічній адміністрації володіти актуальною 

інформацією та оперативно вживати відповідних заходів. Цікавим аспектом 

даного інституту є те, що особа-представник Федерації у Федеральному 

адміністративному суді, штатні працівники вищого рангу його апарату та 

представник публічних інтересів у Вищих адміністративних судах та 

адміністративних судах повинен мати кваліфікацію судді та відповідати 

вимогам, що вказані у додатку 1 до параграфу 110 Закону про судову систему 

Німеччини [192]. Наведене свідчить про важливість та значення, якого надає 

даним представникам публічної адміністрації німецька держава під час 

здійснення адміністративного судочинства [193, с. 103]. 

Слід зазначити, що німецькі судді по адміністративним справам мають 

застосовувати не лише національне право, але й міжнародне, і європейське, 

оскільки для європейського співтовариства у багатьох сферах видаються 

уніфіковані юридичні правила, які мають враховуватись національними 

судами. Європейське право має перевагу над національним правом. Якщо 

виникає сумнів у інтерпретації європейського права, національний суд 

направляє питання для роз’яснення до Європейської судової палати у 

Люксембурзі. Її тлумачення у такому випадку є обов’язковим для судів усіх 

держав-членів співтовариства [185, c. 177]. 

 Наступною країною, яка становить інтерес для нашого дослідження є 

Литовська Республіка, яка здобула незалежність практично в один час з 

Україною, проте в силу різноманітних обставин вже з 2004 року є членом 

Європейського Союзу, тому досвід даної країни є цікавим та актуальним для 

вивчення. Правову основу діяльності адміністративної юстиції у Литовській 

Республіці складає Конституція, яка у статті 111 визначає, що спеціалізовані 

суди можуть бути створені для розгляду адміністративних, трудових, 

сімейних й інших категорій справ у відповідності до закону [197]. Законом, 

яким було створено систему адміністративних судів є Закон Литовської 

Республіки «Про створення адміністративних судів» від 14 січня 1999 року, у 

статті першій якого визначено, що спеціальні адміністративні суди 
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створюються для розгляду скарг (запитів) щодо адміністративних актів, дій 

або бездіяльності (невиконання обов’язків) з боку державних органів і 

внутрішньої адміністрації. При цьому створено п’ять окружних 

адміністративних судів, Вищий адміністративний суд (Вільнюс) та відділ 

адміністративних справ Апеляційного суду Литви [198]. В подальшому до 

закону внесено зміни та станом на сьогодні система адміністративних судів 

Литви складається з одного окружного суду, регіонального окружного суду 

та Вищого адміністративного суду [199]. 

 Таким чином, система адміністративних судів у Литві є дворівневою: 

окружні адміністративні суди, як суди першої інстанції, та Вищий 

адміністративний суд. 

Процесуальні аспекти діяльності адміністративної юстиції, в тому 

числі ті, що стосуються звернення до адміністративного суду врегульовано у 

Законі Литовської Республіки «Про провадження в адміністративних 

справах», який було прийнято 14 січня 1999 року [200]. В подальшому 

зазначений закон прийнято в новій редакції [201]. 

Наведений закон містить положення, з яких вбачається, що суб’єкти 

публічної адміністрації наділені компетенцією звертатись до 

адміністративного суду з позовом про захист публічних інтересів та інтересів 

суспільства в цілому. 

Так, надаючи визначення адміністративному спору, литовський 

законодавець вказує, що адміністративними спорами є конфлікт між особою і 

суб’єктом публічного управління або конфлікт між суб’єктами публічного 

управління, які не підпорядковані один одному [201]. Стаття п’ята закону 

містить положення, відповідно до яких адміністративні суди розглядають 

справи, в тому числі ті, у яких може бути реалізоване право суб’єкта 

публічної адміністрації на позов, зокрема: 

- у випадках передбачених законом за заявою прокурора, органів 

публічного управління, організацій чи фізичних осіб про захист 
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суспільних інтересів або прав держави, муніципалітету і осіб, а також 

інтересів, що охороняються законом; 

- за запитом муніципальних установ, установ та служб по захисту 

муніципальних прав у сфері державного управління; 

- у випадках, передбачених законом у відповідності до запитів органів 

державного управління про врегулювання адміністративного спору 

[193, с. 104]. 

Категорії ж справ, які відносяться до юрисдикції адміністративних 

судів, в тому числі за зверненнями суб’єктів публічної адміністрації наведено 

у статті 17 Закону. До таких категорій віднесено наступні справи:  

- що стосуються податків, інших обов’язкових платежів, сплати мита, 

сплати, стягнення, застосування фінансових санкцій, податкові спори; 

- офіційні спори, коли одна зі сторін у спорі є державним службовцем 

або посадовою особою; 

- спори між непідвідомчими суб’єктами публічного управління 

відносно компетенції чи порушення законів, за виключенням 

цивільних спорів, що віднесені до компетенції судів загальної 

юрисдикції; 

- щодо законності рішень і дій (бездіяльності) державних органів, 

державних чи муніципальних підприємств і об’єднань з 

повноваженнями державного управління, а також затримок у діях 

даних суб’єктів; 

- щодо законності актів загального застосування, що прийняті 

асоціаціями, політичними партіями, політичними організаціями чи 

асоціаціями; 

- за зверненнями муніципальних рад щодо висновку про порушення 

присяги членом муніципальної ради, члена муніципальної ради – мера, 

який був підданий процедурі позбавлення повноважень та/або не 

виконав своїх обов’язків, передбачених законом [193, с. 104; 201]. 
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Стаття 23 Закону прямо передбачає, що фізичні особи, а також органи 

публічного управління, в том числі державні службовці і посадові особи, 

мають право скаржитись на юридичні акти, дії та бездіяльність, що мають 

місце з боку суб’єкта публічного управління, а також звертатись за захистом 

інтересів захищених законом. 

 Таким чином, слід прийти до висновку, що адміністративне 

законодавство Литовської Республіки має найбільш конкретно виражені 

положення, що стосуються реалізації права на позов суб’єктами публічної 

адміністрації. При цьому досить чітко визначено категорії справ, у яких таке 

право може бути реалізовано [193, с. 104]. 

Наступним елементом нашого дослідження є особливості реалізації 

права на позов публічними адміністраціями за наднаціональним 

європейським правом. 

В організаційних структурах Європейського Союзу поряд з 

політичними органами важливу роль відіграють правові інституції, які 

здійснюють свої повноваження у відповідності з повноваженнями, 

передбачених положеннями договорів ЄС. У зв’язку з чим у процесах 

асоціації з Європейським Союзом чималого значення для покращення 

національної правової основи і безпосередньої діяльності вітчизняних 

суб’єктів публічної адміністрації набуває вивчення відповідного досвіду 

діяльності правових інституцій Європейського Союзу, які склалися в рамках 

функціонування ЄС. Через призму нормативно-правового регулювання 

розглянемо різноманітні аспекти реалізації інституту позову суб’єктами 

інституційної діяльності ЄС з урахуванням його проблем та переваг, 

долучимося до правової системи європейської спільноти. На нашу думку, 

розгляд цього питання має важливе теоретичне і практичне значення для 

діяльності вітчизняних суб’єктів публічної адміністрації [202, с. 115]. 

Підписання Договору про заснування Європейської Спільноти 

25 березня 1957 року [203] звільнило правову систему Співтовариства від 

норм міжнародних угод за допомогою таких трьох важливих заходів. На 
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думку Уолтера Кернза, Договір визначив громадянина Співтовариства 

суб’єктом права, який має власні права і може скористатися правами з 

правової системи Співтовариства і посилатися на них у національних судах. 

Цей захід відомий як пряма дія права Співтовариства. Також система надає 

особі доступ до Суду Європейських Співтовариств як безпосередньо - через 

процедуру скасування відповідно до ст. 173 Договору про заснування 

Європейського Співтовариства, так і непрямо - за допомогою процедури 

преюдиційних звернень, що висвітлюються в ст. 177 Договору. Договором 

закріплено положення про затвердження певних норм, які починають діяти у 

внутрішньому правопорядку держав-членів, без прийняття додаткових 

законодавчих актів національними органами влади. Цей захід відомий як 

пряме застосування права Співтовариства. Договір розроблено так, щоб у 

разі конфлікту між правом Співтовариства і внутрішнім правом забезпечити 

пріоритет першого незалежно від конституційних заходів, які можуть бути 

вжиті державами-членами. Цей захід відомий як верховенство права 

Співтовариства [204, c. 37]. 

Європейський Союз є юридичною особою, що визначено в ст. 211 

Договору про заснування Європейського Співтовариства. З метою 

забезпечення покладених на Європейський Союз завдань, ЄС має 

інституційну структуру. Інституційна структура в ЄС створена так, щоб 

врахувати інтереси держав-членів у законодавчому органі – виборній 

асамблеї та в судовому органі, який розглядає всі спори щодо застосування 

права Співтовариства [203]. 

Відповідно до ст. 13 Договору про Європейський Союз його 

інституційний механізм складають: Європейський Парламент; Європейська 

рада; Рада Європейського Союзу; Комісія Європейського Союзу; Суд 

Європейського Союзу; Європейський центральний банк; Рахункова палата 

[205]. 

Кожна установа діє в межах повноважень, покладених на неї 

Договорами, та згідно зі встановленими в них процедурами, умовами та 
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цілями. Положення щодо Європейського центрального банку та Рахункової 

палати, а також детальні положення щодо інших установ визначені в 

Договорі про функціонування Європейського Союзу. Європейському 

Парламенту, Раді та Комісії допомагає Економічно-соціальний комітет та 

Комітет регіонів, що діють як дорадчі органи [205]. 

Вказані інституції ЄС наділені функціями різного характеру, які не 

можуть бути чітко пристосовані до традиційного розмежування між 

законодавчими, виконавчими, судовими та наглядовими органами. В межах 

нашого дослідження розглянемо діяльність окремих правових інституцій ЄС. 

Перше місце в ієрархічній структурі ЄС посідає Європейський 

Парламент. Європейський Парламент, діючи за допомогою регламентів та за 

власною ініціативою, згідно зі спеціальною законодавчою процедурою після 

отримання висновку Комісії та схвалення Радою, встановлює правила та 

загальні умови, що регламентують виконання обов’язків його членів. Усі 

правила та умови, що стосуються оподаткування членів та колишніх членів, 

вимагають одностайності в рамках Ради (частина друга ст. 223 ДЄС). 

Європейський Парламент також наділений правом звернення до Суду ЄС 

стосовно актів ЄС (ст. 263 Договору про функціонування Європейського 

Союзу) [206]. 

Крім законодавчих повноважень, Європейський Парламент має 

контрольні повноваження. На наднаціональному рівні в ЄС законодавчі 

повноваження реалізуються через систему трьох інститутів: Європейська 

комісія – Рада – Європейський Парламент [207, с. 363]. 

Одним із видів повноважень, що наближає статус Європейського 

Парламенту до національних парламентів і забезпечує баланс влади в 

інтеграційному утворенні, – це контрольні повноваження. Загалом 

парламентський контроль за діяльністю виконавчої влади є однією з 

найважливіших функцій та невід’ємною характеристикою будь-якої 

демократичної організації публічної влади [207, с. 367]. 
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До контрольних повноважень Європейського Парламенту слід віднести 

право на оголошення вотуму недовіри Європейській комісії; контроль за 

діяльністю Ради Європи; контроль за виконанням бюджету ЄС шляхом 

отримання звіту Рахункової палати. 

У ході виконання своїх обов’язків Європейський Парламент може 

створити тимчасовий Слідчий комітет для розслідування без шкоди 

повноваженням, що покладені Договорами на інші установи або органи, 

інкримінованих порушень або незадовільного управління в застосуванні 

права Союзу (ст. 226 ДЄС) [205]. 

Ще однією з функцій контролю Європейського Парламенту є 

запровадження інституту омбудсмена. Європейський Омбудсмен відіграє 

важливу роль в охороні прав фізичних та юридичних осіб країн ЄС, 

обирається Європейським Парламентом і уповноважений приймати від 

вказаних осіб, що проживають або мають юридичну адресу на території 

держави-члена, скарги щодо випадків незадовільного управління в діяльності 

установ, органів, служб або агенцій Союзу, окрім Суду Європейського 

Союзу, який здійснює свої судові повноваження. Омбудсмен вивчає такі 

скарги та звітує про них. Згідно зі своїми обов’язками Омбудсмен за власною 

ініціативою або на підставі скарг, поданих йому безпосередньо або через 

члена Європейського Парламенту, проводить розслідування, які він вважає 

обґрунтованими, крім випадків, коли інкриміновані факти є або були 

предметом судового провадження. Якщо Омбудсмен встановлює факт 

незадовільного управління, він передає питання на розгляд відповідної 

установи, органу, служби або агенції, які мають трьохмісячний строк для 

інформування Омбудсмена про їхню позицію. Після цього Омбудсмен 

направляє звіт до Європейського Парламенту та відповідної установи, 

органу, служби або агенції. Особа, що звертається зі скаргою, інформується 

про результат таких розслідувань. 

Омбудсмен є цілковито незалежним у виконанні своїх обов’язків. Під 

час виконання таких обов’язків він не звертається за вказівками та не 
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приймає їх від жодного уряду, установи, органу, служби або організації. 

Омбудсмен не може протягом строку перебування на посаді займатися 

жодною іншою оплачуваною або неоплачуваною професійною діяльністю. 

Європейський Парламент, діючи за допомогою регламенту, за власною 

ініціативою згідно зі спеціальною законодавчою процедурою після звернення 

щодо отримання висновку Комісії та за згодою Ради встановлює правила та 

загальні умови, що регулюють виконання обов’язків Омбудсмена. 

Омбудсмен подає до Європейського Парламенту річний звіт про 

результати своїх розслідувань і може бути звільнений Судом за поданням 

Європейського Парламенту у разі, якщо він більше не відповідає вимогам, 

необхідним для виконання його обов’язків, або якщо він винний у вчиненні 

серйозного проступку [206]. 

Таким чином Європейський Омбудсмен здійснює публічні 

повноваження і залучається до певних адміністративно-правових відносин. 

Наведені повноваження Європейського Омбудсмена багато в чому є 

тотожними з повноваженнями Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини. 

Європейська рада є органом ЄС і, на відміну від Європейського 

Парламенту, не бере участь у законодавчому процесі, проте Європейській 

раді, відповідно до частини сьомої ст. 17 ДЄС, належить прерогатива 

визначати кандидатуру на посаду голови Європейської комісії і виносити її 

на розгляд Європейського Парламенту. Також, відповідно до частини другої 

та третьої ст. 7 ДЄС, Європейська Рада, діючи одностайно на пропозицію 

однієї третини держав-членів або Комісії та після отримання згоди 

Європейського Парламенту, може встановити існування постійного та 

істотного порушення однією з держав-членів цінностей, зазначених у 2 статті 

[205], запропонувавши відповідній державі-члену подати свої пояснення. У 

разі прийняття рішення відповідно до частини другої, Рада може 

кваліфікованою більшістю вирішити призупинити певні права відповідної 

держави-члена, що випливають із застосування Договорів, включаючи право 



165 
 

голосу представника уряду держави-члена у Раді. Вживаючи таких заходів, 

Рада враховує можливі наслідки такого призупинення для прав та обов’язків 

фізичних і юридичних осіб. 

Європейська Рада, як правова форма, відіграє важливу роль у 

співробітництві глав держав і урядів держав-членів, є політичним органом і 

визначає загальні політичні та економічні орієнтири ЄС. У той же час, 

Європейську Раду доцільно розглядати як «президентську владу» 

Європейського Союзу, що за своїм характером здійснюваних функцій є 

своєрідним аналогом глави національної держави, в якій залежно від 

обставин проявляється колегіальна (Європейська рада у повному своєму 

складі) або індивідуальна (Голова Європейської ради) природа [207, c. 386]. 

Рада Європейського Союзу, на відміну від Європейської Ради, за своїм 

статусом належить до інститутів міжурядового співробітництва, що має 

подвійне призначення: з одного боку, вона діє як інститут Європейського 

Союзу, а з другого, є своєрідним форумом, в межах якого держави-члени 

озвучують і потім узгоджують національні інтереси [209, с. 262-263]. 

До складу Ради Європейського Союзу входять по одному міністру від 

держави-члена. Рада є організаційною структурою, що має значний 

управлінський потенціал, у рамках якої її представники урядів держав-членів 

безпосередньо беруть участь у прийнятті рішень. 

 З приводу того, до якої з «гілок влади» має бути віднесена Рада, 

точиться дискусія, яка не припиняється з часу заснування цього інституту. 

Головною причиною неодностайності в позиціях науковців є, по-перше, 

нетрадиційний спосіб формування цього інституту і, по-друге, широкий 

спектр повноважень [210, с. 180-181]. Так в частині першій ст. 16 ДЄС 

зазначено, що Рада спільно з Європейським Парламентом виконує 

законодавчу та бюджетну функції. Вона здійснює функцію з розробки 

політики та координаційну функцію, як встановлено Договорами, які, як 

наголошує І. В. Яковюк, на національному рівні реалізуються різними 

гілками влади [207, с. 392]. 
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Ми вважаємо, що незважаючи на те, що у Європейському Союзі Рада 

Європейського Союзу діє як законодавчий орган, проте цей орган реалізує й 

інші повноваження, зокрема у сфері відповідальності виконавчої влади. З 

огляду на функції, які реалізує Рада Європейського Союзу, ми погоджуємося 

з думкою, що цей орган є більш схожий на орган виконавчої влади [207, 

с. 398]. На користь такої позиції свідчить й те, що члени Ради ЄС працюють 

одночасно у декількох різних спеціалізованих установах (Ради із загальних 

справ, Ради закордонних справ, Ради з економіки та фінансів тощо), які 

ділять між собою відповідальність за сфери, що входять до її компетенції. 

Для здійснення правосуб’єктності Європейського Союзу від його імені 

діє Європейська комісія, яка виконує завдання, доручені ЄС, і розглядається 

як виконавчий орган Співтовариства. Обсяг повноважень Комісії значно 

перевищує повноваження будь-якого іншого органу Співтовариства. Вона 

має коло повноважень, які перевищують звичайні уявлення про 

повноваження виконавчих органів. Вважається, що останні вносять 

законодавчі пропозиції, впроваджують і забезпечують застосування 

законодавства. Те, що повноваження Комісії перевищують стандартні, можна 

збагнути, ознайомившись зі змістом ст. 155 ДЗЄС, яка сама по собі не вміщує 

вичерпного переліку функцій Комісії [204, c. 52]. 

Забезпечення примусового виконання зобов’язань державами-членами 

регулюється статтями 258–260 ДФЄС. Договір про функціонування 

Європейського союзу (англ. Treaty on the Functioning of the European Union, 

TFEU) – один з двох основоположних Європейського Співтовариства (поряд 

з Договором про Європейський союз). Чинна редакція Договору про 

функціонування ЄС діє з 2009 року після вступу в силу Лісабонського 

договору [206]. 

Хоча позивачем з цієї категорії справ виступає Європейська комісія і 

держави-члени, однак насправді основне навантаження припадає саме на 

Комісію, яка уповноважена здійснювати контроль за належним виконанням 

національними урядами положень установчих договорів ЄС, а також актів 
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його інститутів. Комісія звертається до Суду ЄС з позовом до держави-члена, 

яка порушила свої зобов’язання, передбачені установчими договорами. 

Процедура розслідування можливих порушень права ЄС складається з 

адміністративної (обов’язкова) і судової (факультативна) стадій, причому 

судова стадія настає лише за умови, що національний уряд проігнорував 

вказівки Комісії і у визначений нею строк не привів свою діяльність у 

відповідність до вимог Комісії [207, с. 432]. 

Щоб забезпечити належне функціонування ЄС, Європейська комісія: 

- забезпечує застосування положень Договору та заходів, що їх вживають 

інституції на його підставі; 

- формулює рекомендації та видає висновки з питань, викладених у цьому 

Договорі, якщо це чітко обумовлено в ньому чи якщо Комісія вважає за 

потрібне; 

- має власні повноваження вирішувати та брати участь у формуванні 

заходів, що їх уживає Рада та Європейський Парламент, у спосіб, 

обумовлений в цьому Договорі; 

- здійснює повноваження, що надає їй Рада, аби виконувати правила, що їх 

закладає остання (ст. 211 ДЗЄС) [206]. 

Відповідно до ст. 258 ДЗЄС, Комісія відповідальна за дотриманням 

взятих на себе зобов’язань, якщо Комісія вважає, що держава-член не 

виконала зобов’язання за Договорами, Комісія видає обґрунтований 

висновок із цього питання після надання зацікавленій державі змоги надати 

свої пояснення [206]. 

Процедура притягнення держави-члена до відповідальності за 

невиконання обов’язку по Договору визначена нормативно і передбачає 

існування двох стадій, з яких перша (адміністративна) є обов’язковою, тоді 

як друга (судова) – ні [211, с. 69-71]. 

Це пояснюється тим, що перш ніж держава-член подає позов проти 

іншої держави-члена про інкриміноване порушення зобов’язань за 

Договорами, держава-член виносить це питання на розгляд Комісії, яка надає 
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обґрунтований висновок, після того як кожній зацікавленій державі було 

надано можливість представити власну позицію по справі та свої коментарі 

до позиції іншої сторони як усно, так і письмово. Якщо Комісія не надала 

висновок протягом трьох місяців від дати, коли питання було винесено на її 

розгляд, відсутність такого висновку не перешкоджає винесенню цього 

питання на розгляд Суду ЄС (ст. 259 ДЗЄС) [206]. 

Адміністративна стадія починається зі встановлення Комісією факту 

порушення конкретною державою-членом обов’язку. Слід зазначити, що цей 

етап процедури хоча і передбачений договорами, проте не достатньо чітко 

виписаний, а тому переважно має неформальний характер. Комісія може 

встановити факт порушення як шляхом власних перевірок і запитів, так і за 

скаргою зацікавлених осіб [207, с. 518]. Проте, на думку М. В. Байтєєвої, в 

Європейському Союзі спостерігається негативна тенденція сприйняття 

національними урядами контролю і примусового виконання зобов’язань, 

передбачених установчими договорами [211, с. 70-71]. Встановивши факт 

порушення, Комісія відповідно до принципу лояльної співпраці спочатку 

звертається до національного уряду, пропонуючи йому надати додаткову 

інформацію, вжити заходів з усунення порушення, повідомивши про них 

Комісію [207, с. 518]. 

Підставою для переходу до судової стадії є висновок Комісії про 

невиконання національним урядом вимог, викладених у мотивованому 

висновку. За результатами розгляду справи Суд Європейського Союзу може 

визнати факт невиконання державою-членом обов’язку за Договором і 

зобов’язати її здійснити усі дії для виконання рішень Суду. Показово, що для 

притягнення до відповідальності держави-члена важливо встановити сам 

факт порушення обов’язку, а причини, мотиви і наслідки самого порушення 

не мають для Суду значення. Крім того, посилання держав-членів на 

особливості національного конституційного механізму поділу влади, так 

само як на особливості процедури імплементації, не мають для Комісії і Суду 

ніякого значення [207, с. 519]. 
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Варто додати, що Комісія виконує й судові функції при вирішенні 

питань у галузі конкуренції, діє як юридичний представник Співтовариства, 

підготовлює бюджет Співтовариства і має безліч адміністративних завдань 

[204, c. 52]. Зокрема, Комісія, представляючи Співтовариство, наділена 

компетенцією у відносинах як з державами-членами, так і державами, що не 

є членами Співтовариства, та міжнародними організаціями. Комісія бере 

участь у формуванні законодавства, видає законодавчі акти, а також має як 

спеціальні, так і загальні повноваження. 

З метою забезпечення функціонування самої Комісії та її підрозділів, 

Європейська комісія діє на підставі ухваленого Регламенту. Комісію очолює 

Голова Комісії, який може перерозподіляти обов’язки членів Комісії 

протягом усього строку мандату Комісії. Члени Комісії зобов’язані 

виконувати обов’язки, покладені на них Головою Комісії. Відповідно до 

ст. 245 ДЗЄС члени Комісії під час перебування на посаді не можуть 

займатися жодною професійною діяльністю, оплачуваною або 

неоплачуваною. Приступаючи до виконання своїх обов’язків, вони урочисто 

присягають поважати під час і після закінчення строку повноважень 

зобов’язання, що випливають із перебування на посаді, зокрема обов’язок 

поводитися чесно та розважливо щодо надання згоди на певні призначення 

або пільги після закінчення строку їхніх повноважень. У разі будь-якого 

порушення цих зобов’язань, Суд за поданням Ради, яка діє простою 

більшістю, або Комісії може прийняти рішення про те, що відповідний член, 

з огляду на обставини, має бути або примусово звільнений відповідно до 

статті 247, або має бути позбавлений права на пенсію чи інші аналогічні 

виплати [206]. 

Особливістю Комісії ЄС є те, що її члени задіяні у реалізації 

публічного управління і можуть бути примусово звільненими єдиним 

органом – Судом Співтовариства. Він може це зробити після того, як визнає, 

що особа, про яку йдеться, не відповідає умовам виконання власних 

обов’язків або вчинила серйозне порушення (ст. 160 ДЗЄС). Комісія також 
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може бути розпущена в повному складі у разі, якщо Європейський 

Парламент винесе резолюцію недовіри, яку буде прийнято двома третинами 

поданих голосів. 

Таким чином, якщо проти Співтовариства порушується справа про його 

позадоговірну відповідальність, представляти Співтовариство буде Комісія, 

навіть, якщо дію, яка спричинила собою делікт, було вчинено Радою 

Міністрів [204, c. 37]. Наведене в повній мірі стосується й діяльності 

вітчизняних суб’єктів публічної адміністрації. 

Проте діяльність Європейської комісії й, на сьогодні, перебуває в стані 

реформування. Це була перша спроба створення на рівні інтеграційного 

об’єднання інструменту ефективного управління, дотримання балансу між 

законодавчою і виконавчою владою, а також побудови традиційної системи 

стримувань і противаг у новій системі координат [212, c. 4]. А тому слід 

погодитися з думкою, що у функціональному аспекті Європейська комісія 

виконує владно-розпорядчі дії й уособлює виконавчу гілку влади [213, c. 4]. 

Проведений аналіз дозволяє говорити, що під час здійснення 

реформування української системи адміністративної юстиції, доцільно 

враховувати особливості її організації та функціонування в інших країнах, 

зокрема, країнах Європейського Союзу, до вступу в який прагне Україна. 

Разом з тим, слід наголосити на неможливості та недоцільності повного 

механічного копіювання зарубіжних моделей, а підходити до даного питання 

виважено з імплементацією лише позитивних моментів їх досвіду в 

українське законодавство. Як приклад можливого запозичення можна 

навести чітке визначення випадків реалізації права на позов суб’єктами 

публічної адміністрації, визначення процесуальних особливостей таких 

звернень тощо. 
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3.3. Практика Європейського Суду з прав людини у справах за 

участю публічних адміністрацій 

 

Інтеграція України в європейський правовий простір висуває на 

порядок денний необхідність запровадження стандартів діяльності публічної 

адміністрації на основі досвіду провідних країн Європейського Союзу. 

Демократичні перетворення, що почалися із здобуттям незалежності, 

призвели до запровадження в українській державі нової ідеології в 

діяльності, насамперед, органів публічної влади, коли влада, реалізуючи 

призначення демократичної соціальної правової держави, створює умови для 

реалізації прав і свобод громадян [214, c. 350-351]. 

Здійснювана реформа органів публічної влади спрямована на розробку 

нормативно-правової бази, яка повинна відповідати міжнародним та 

європейським стандартам. При цьому слід врахувати, що законодавство і 

політики ЄС мають значний вплив на розвиток адміністративного права та 

адміністративних структур у державах-членах ЄС. Більшість галузей 

державного управління охоплені або піддаються впливу з боку права ЄС. 

Ініціативи, які стосуються окремих адміністрацій сфер державного 

управління, одночасно охоплюють певну концепцію з чітко визначеними 

цілями та стандартами в сфері управління. Це можна чітко прослідкувати в 

рамках процесів лібералізації монополістичних в минулому секторів 

економіки, таких як комунікації, транспорт та енергетика, – що відбуваються 

шляхом запровадження і застосування відповідного конкурентного 

законодавства. Саме в цих сферах правові норми ЄС вимагають проведення 

ринково орієнтованих адміністративних реформ в державах-членах [215, 

с. 10].  

Одним із найважливіших напрямів реформування адміністративного 

законодавства, який би дозволив привести його до міжнародних стандартів і 

взагалі до якісно нового рівня, є його адаптація до законодавства 
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Європейського Союзу. Важливість цього процесу очевидна і беззаперечна. 

Досвід демократичних перетворень, які відбувались у країнах Європи, 

дозволить Україні реформувати систему адміністративного законодавства 

відповідно до стандартів реальної демократії та соціально-орієнтованої 

держави. 

Про важливість адаптації вітчизняного законодавства до законодавства 

ЄС наголосив Колпаков В. К., який зазначив, що вона є важливим чинником 

практичного виведення українського суспільства і держави на шлях реальної 

європейської інтеграції і втілення відповідних цінностей в економічне, 

політичне і соціальне життя [216, с. 13]. 

Компанієць І. М. відмітив, що першим суттєвим кроком на шляху 

адаптації адміністративного законодавства до законодавства Європейського 

Союзу було підписання 14 червня 1994 р. Угоди про партнерство та 

співробітництво між Україною та Європейським Співтовариством та 

державами-членами. Системного ж характеру адаптація набула після 

ухвалення Закону України від 18 березня 2004 р. «Про загальнодержавну 

програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу». Цього ж року Указом Президента України була ухвалена Концепція 

адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського 

Союзу, яка визначила шляхи вдосконалення державної служби відповідно до 

загальних засад її функціонування у державах ЄС [216, с. 171]. 

Стандарт – це певний зразок, основа для порівняння. В юридичному 

розумінні категорія «стандарт» означає вихідну точку для розвитку норм, 

проте не породжує при цьому чітких прав і обов’язків [217, с. 266]. 

Прагнення до руху в напрямку європейських стандартів на 

українському адміністративному просторі знайшли відбиття в Концепції 

адміністративної реформи в Україні, яка сформулювала його мету – поетапне 

створення такої системи державного управління, що забезпечить становлення 

України як високорозвиненої, правової, цивілізованої європейської держави з 

високим рівнем життя, соціальної стабільності, культури та демократії – і 
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визначила заходи її досягнення, які ґрунтуються на вироблених світовою 

практикою принципових засадах функціонування виконавчої влади [218, 

с. 10]. 

Впровадження європейських стандартів адміністративної юстиції і 

дотримання їх суб’єктами публічної адміністрації, є однією з передумов 

інтеграції України в європейський правовий простір. Зокрема однією з 

основних цілей національного реформування адміністративного права 

виступає його наближення до європейських стандартів діяльності публічної 

адміністрації [219, с. 11]. 

 Особливо така тенденція більш активно проявляться після підписання 

Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, перші розділи якої 

стосуються загальних принципів, політичного діалогу і реформ, зближення 

зовнішньої політики і безпеки, а також юстиції [220]. 

Зі становленням і розвитком адміністративної юстиції в Україні 

особливого значення набуває запровадження в її діяльності міжнародних 

стандартів. Значний масив міжнародних стандартів стосується прав людини і 

випливає з рішень Європейського суду з прав людини. Це, в першу чергу, 

право доступу до суду; право на справедливий та належний суд, процедурні 

моменти, пов’язані з судовим розглядом(строки розгляду тощо). 

Колпаков В. К. зазначає, що особливо важливі принципи містяться в 

судовій практиці Європейського суду. Вони повинні застосовуватися всіма 

державами–членами ЄС на національному рівні. Це, насамперед, принципи: 

адміністрування через закон, принципи пропорційності, юридичної 

визначеності, захисту законних очікувань, недопущення дискримінації, право 

на слухання в ході адміністративних процедур щодо прийняття рішень, 

забезпечувальні заходи, справедливі умови доступу громадян до 

адміністративних судів, позадоговірна відповідальність державної 

адміністрації [216, с. 15]. 

Створення Європейського суду з прав людини було передбачено 

статтею 19 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 
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04 листопада 1950 року, відповідно до якої для забезпечення дотримання 

Високими Договірними Сторонами їхніх зобов’язань за Конвенцією та 

протоколами до неї створюється Європейський суд з прав людини, який далі 

називається «Суд». Він функціонує на постійній основі. Юрисдикція Суду 

поширюється на всі питання, тлумачення і застосування Конвенції та 

протоколів до неї, подані йому на розгляд відповідно до статей 33, 34, 46 і 47 

(ст. 32 ) [40]. 

До 1998 року Суд діяв на непостійній основі і судовий механізм 

захисту прав людини, передбачений ЄКПЛ, включав три органи: 

Європейську комісію з прав людини (первісний розгляд скарг), 

Європейський суд з прав людини і Комітет міністрів Ради Європи. З 1 

листопада 1998 року (набрання чинності Протоколу № 11 до Конвенції) було 

докорінно змінено організацію системи ЄСПЛ. З цієї дати Суд діє як єдиний 

судовий орган за Конвенцією на постійній основі, а Комісію скасовано. З цієї 

ж дати фізичні особи можуть звертатись до Суду безпосередньо [221, с. 17]. 

Європейський суд створив і продовжує розвивати прецедентне право. З 

цього приводу слід зазначити, що Україна сприймає Європейську конвенцію 

про захист прав людини і основних свобод та рішення Європейського суду як 

джерела права. 

На сьогоднішній день правові позиції, що містяться в рішеннях 

Страсбурзького суду, не дивлячись на існування певних проблем, 

притаманних прецедентному праву, здійснюють безпосередній і серйозний 

вплив не тільки на його власну практику, але й на правові системи країн-

учасниць Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод [222, 

c.256]. 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 

04 листопада 1950 року [40] ратифікована Україною 17 липня 1997 року [223] 

та набула для неї чинності 11 вересня 1997 року. 

Відповідно до ст. 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 
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людини» суди застосовують у розгляді справ Конвенцію та практику Суду як 

джерело права [224]. 

Разом з тим, слід звернути увагу на те, що наведений закон під 

практикою Європейського суду з прав людини детально регламентує лише 

застосування та врахування Рішень, які прийнято щодо України (відповідно 

до ст. 1 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини»: Рішення - а) остаточне рішення 

Європейського суду з прав людини у справі проти України, яким визнано 

порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; б) 

остаточне рішення Європейського суду з прав людини щодо справедливої 

сатисфакції у справі проти України; в) рішення Європейського суду з прав 

людини щодо дружнього врегулювання у справі проти України; г) рішення 

Європейського суду з прав людини про схвалення умов односторонньої 

декларації у справі проти України [224]). Щодо таких рішень запроваджено 

процедуру офіційного їх перекладу та оприлюднення тощо. В той же час інші 

рішення Європейського суду з прав людини також мають істотне значення та 

підлягають врахуванню і застосуванню національними судами. У зв’язку з 

наведеним, виникає певна проблема у застосуванні суддями таких рішень, які 

не мають офіційного перекладу, а судді, у свою чергу, не завжди в змозі 

використати під час ухвалення рішення оригінальний текст. 

На дану проблему звертають увагу як юристи практики, так і 

представники юридичної науки, які говорять про особливу нагальність 

забезпечення вітчизняних суддів систематизованими збірниками офіційно 

перекладених рішень Європейського суду (у справах як проти України, так і 

проти інших держав-учасниць Конвенції) [225]. 

Чинний Кодекс адміністративного судочинства в повній мірі 

відображає наведені вище положення. Зокрема, у ст. 6 КАС України 

зазначено, що Суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням 

судової практики Європейського суду з прав людини. Вказаний принцип 
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обумовлений не тільки практикою й удосконаленням адміністративного 

судочинства, але й міжнародною нормотворчістю і правозастосуванням. 

Не можна обійти увагою і Постанову Пленум Вищого 

адміністративного суду України від 20.05.2013 року № 7 «Про судове 

рішення в адміністративній справі», відповідно до якої у мотивувальній 

частині рішення можуть також використовуватися посилання на рішення 

Конституційного Суду України, відповідні рішення Верховного Суду 

України, а також посилання на рішення Європейського суду з прав людини 

згідно із Законом України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» [226]. 

З наведеного вбачається, що вітчизняний законодавець надає Конвенції 

та тлумаченням її положень, що надані Європейським судом з прав людини, 

настільки великого значення, що дає вказівку національним судам при 

застосуванні основоположного принципу судочинства – принципу 

верховенства права обов’язково їх враховувати. 

Рішення Європейського суду з прав людини є підставою для перегляду 

судових рішень за виключними обставинами (ст. 361 КАС України – 

встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана 

Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні цієї 

справи судом). 

І хоча з наведеного вбачається, що Європейський суд з прав людини є 

міжнародним судовим органом до завдань якого відносять, в першу чергу, 

захист прав фізичних осіб саме від «зловживань» з боку держави, але його 

практика має бути обов’язково врахованою також суб’єктами публічної 

адміністрації під час реалізації ними свого права на позов. 

Запровадження європейських стандартів адміністративного права у 

практику діяльності публічної адміністрації є запорукою розвитку правової 

держави і громадянського суспільства, утвердження верховенства права і 
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закону, забезпечення ефективної охорони та захисту прав людини і 

громадянина [218, с. 10]. 

В останні роки одним із стандартів діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації країн ЄС являється належне урядування. Концепція належного 

урядування сформувалася в європейській правовій доктрині на основі та за 

умови дотримання двох основоположних принципів побудови правових 

систем провідних західноєвропейських країн – демократії та верховенства 

права. Подальший розвиток політико-правових учень західними 

дослідниками сприяв значній структуризації та розвитку концепції 

належного урядування [227, с. 37]. 

А. А. Пухтецька зазначає, що цілям комплексного запровадження 

стандартів належного урядування, сформованих сучасною європейською 

правовою наукою, першочергово відповідає запровадження в 

адміністративному законодавстві України вимог принципу верховенства 

права як фундаментального принципу правової системи, що основана на 

демократичних цінностях. Сучасний стан нормативного закріплення 

принципу верховенства права у чинному законодавстві України 

характеризується недостатньою конкретизацією змісту означеного принципу 

та основних ознак (критеріїв) його належного дотримання як органами 

публічної (державної та самоврядної) влади, так і громадянами [227, с. 37]. 

В міжнародних правових джерелах належне урядування визначають як: 

систему цінностей, політик та інституцій, за допомогою яких суспільство 

керує своїми соціальними, політичними та економічними справами через 

взаємодію з та всередині уряду, громадянського суспільства та приватного 

сектора; спосіб, у який суспільство самоорганізовується для прийняття та 

реалізації рішень – досягнення взаєморозуміння, консенсусу та взаємодії; 

охоплює механізми та процеси визначення інтересів громадян та їхніх 

об’єднань, узгодження розбіжностей та забезпечення реалізації законних 

прав та обов’язків. Це також норми (правила), інституції (організації) та 
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практика, що визначають межі та гарантії реалізації прав громадян, 

організацій та компаній [228, с. 5-10]. 

Також урядування визначається як правила (норми), процеси та моделі 

поведінки, за допомогою яких досягається забезпечення інтересів, 

управління (менеджмент) ресурсами, здійснюється реалізація державної 

влади у суспільстві, та спосіб, у який реалізуються публічні функції, 

здійснюється управління (менеджмент) ресурсами, а також реалізуються 

публічні (державні) регуляторні повноваження – найважливіші питання, що 

розглядаються в цьому контексті [229, с. 4-8]. Під ними Ерік Ноймайер 

розуміє «спосіб, у який політики уповноважені приймати рішення, спосіб, у 

який формулюються та запроваджуються означені рішення, а також межі 

дискреційних повноважень уряду щодо втручання у права громадян», а його 

зміст полягає у «здійсненні економічних, політичних та управлінських 

(адміністративних) повноважень з управління державними справами на усіх 

рівнях. У вузькому розумінні урядування слід розглядати як процес 

прийняття рішень та спосіб, у який такі рішення запроваджуються, 

перевіряються та переглядаються. Цей термін включає в себе механізми, 

процеси та інституції, через які громадяни та групи осіб визначають свої 

інтереси, здійснюють свої законні права, виконують обов’язки, досягають 

компромісу тощо» [230, с. 930]. 

 Незважаючи на те, що А. А. Пухтецька визначає ключовим суб’єктом 

урядування уряд [227, с. 36], слід зазначити, що належне урядування в певній 

мірі стосується й інших суб’єктів публічної адміністрації. До стандартів 

належного урядування у працях європейських дослідників сьогодні 

відносять: належне законодавство; законність; участь; прозорість процесу 

прийняття рішень; доступ до інформації; належну адміністрацію; належний 

персонал; належний фінансовий та бюджетний менеджмент; ефективність; 

відповідальність та нагляд [227, с. 38]. 
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Як бачимо з наведеного, до стандартів належного урядування відносять 

належну діяльність адміністрації, діяльність якої потрібна відповідати 

міжнародним та європейським стандартам. 

Наведемо кілька рішення Європейського суду, які є показовими та 

значними для суб’єктів публічної адміністрації і надають тлумачення 

окремим аспектам реалізації принципу належного урядування та які 

використані національними судами в обґрунтування прийнятих ними рішень. 

Насамперед, до таких рішень ЄСПЛ відносяться ті, які пов’язані з 

втручанням держави у права та свободи фізичних осіб.  

Так у Рішенні ЄСПЛ у справі «Рисовський проти України» (Заява № 

29979/04) від 20 жовтня 2011 року зазначається, що аналізуючи відповідність 

цього мотивування Конвенції Суд підкреслює особливу важливість принципу 

«належного урядування». Він передбачає, що у разі, коли йдеться про 

питання загального інтересу, зокрема, якщо справа впливає на такі 

основоположні права людини, як майнові права, державні органи повинні 

діяти вчасно та в належний і якомога послідовніший спосіб. Принцип 

«належного урядування», як правило, не повинен перешкоджати державним 

органам виправляти випадкові помилки, навіть ті, причиною яких є їхня 

власна недбалість. З іншого боку, потреба виправити минулу «помилку» не 

повинна непропорційним чином втручатися в нове право, набуте особою, яка 

покладалася на легітимність добросовісних дій державного органу. Іншими 

словами, державні органи, які не впроваджують або не дотримуються своїх 

власних процедур, не повинні мати можливість отримувати вигоду від своїх 

протиправних дій або уникати виконання своїх обов’язків. Ризик будь-якої 

помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а 

помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються 

[231; 232, с. 229]. 

Отже, принцип належного урядування, в тому числі під час реалізації 

суб’єктом публічної адміністрації свого права на позов, вимагає від нього 
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дотримання розумного балансу між інтересами суспільства, держави та 

інтересами приватної особи.  

Дана ситуація досить часто має місце у судовій практиці, коли від імені 

та в інтересах держави прокуратура звертається до суду за визнанням 

незаконним рішення органу місцевого самоврядування або районної 

державної адміністрації про надання громадянину земельної ділянки. В 

даному випадку виникає конфлікт інтересів суспільства та окремого 

громадянина, який підлягає вирішенню судом. З одного боку вбачається, що 

має місце порушення вимог законодавства під час проведення процедури 

надання земельної ділянки, з іншого боку, особа, яка її набула (а 

непоодинокими є випадки, коли земельна ділянка послідовно змінює кількох 

власників), справедливо розраховує на те, що державний орган чи орган 

місцевого самоврядування дотримався процедури та діяв у спосіб, 

передбачений законом [232, с. 229]. 

Як приклад можна навести справу № 911/3396/14 [233], де прокурор 

звернувся до суду з позовом до Підгірцівської сільської ради (с. Підгірці, 

Обухівський район, Київської обл.) та низки фізичних і юридичних осіб про 

визнання незаконними та скасування рішень, визнання незаконним 

державного акту на право власності на земельну ділянку, скасування 

державної реєстрації земельної ділянки, витребування з незаконного 

володіння земельної ділянки, визнання права власності на земельну ділянку з 

підстав відсутності у виконавчого комітету органу місцевого самоврядування 

повноважень щодо розпорядження спірною земельною ділянкою [232, 

с. 229]. 

Незважаючи на те, що дана справа розглядається судом господарської 

юрисдикції, вона є показовою у розумінні застосування судами України 

принципу належного урядування та застосування ними практики ЄСПЛ. 

Справа неодноразово розглядалась судами різних інстанцій. Слід зазначити, 

що Судовою палатою у господарських справах і Судовою палатою в 

адміністративних справах Верховного Суду України у 2015 році щодо цієї 
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справи прийняті судові рішення було скасовано у зв’язку з неоднаковим 

застосуванням норм матеріального права, але для об’єктивного розгляду 

справи по суті її було передано на розгляд до господарського суду [234]. 

Останнім судовим рішенням, що залишене без змін судами апеляційної та 

касаційної інстанцій, у задоволенні позову прокурора було відмовлено [235; 

236]. При цьому судом було встановлено порушення вимог законодавства під 

час здійснення процедури надання земельної ділянки – відсутність 

повноважень виконавчого комітету сільської ради на розпорядження землею, 

що «є підставою для визнання спірних рішень незаконними, та такими, що 

підлягають скасуванню». В той же час суд зазначив, що «у практиці ЄСПЛ 

напрацьовано три головні критерії, які слід оцінювати на предмет 

відповідності втручання в право особи на мирне володіння своїм майном 

принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого 

протоколу, а саме: (а) чи є втручання законним; (б) чи переслідує воно 

«суспільний інтерес»; (в) чи є такий захід (втручання в право на мирне 

володіння майном) пропорційним визначеним цілям. ЄСПЛ констатує 

порушення державою ст. 1 Першого протоколу, якщо хоча б одного критерію 

не буде додержано». Зі змісту рішення ЄСПЛ від 02.11.2004 року у справі 

«Трегубенко проти України» вбачається, що позбавлення майна може бути 

виправданим лише у випадку, якщо буде показаний «інтерес суспільства» та 

«умови, передбачені законом». Більше того, будь-яке втручання у право 

власності обов’язково повинно відповідати принципу пропорційності. Як 

неодноразово зазначав Суд, «справедливий баланс» має бути дотриманий 

між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основних 

прав людини. Пошук такого справедливого балансу пролягає через всю 

Конвенцію. Далі Суд зазначає, що необхідний баланс не буде дотриманий, 

якщо особа, про яку йдеться, несе «індивідуальний і надмірний тягар». 

Дотримання принципу «пропорційності» передбачає, що втручання в право 

власності, навіть якщо воно здійснюється згідно з національним 

законодавством і в інтересах суспільства, все одно буде розглядатися як 



182 
 

порушення ст. 1 Першого протоколу, якщо не було дотримано розумної 

пропорційності між втручанням у право особи та інтересами суспільства. 

Ужиті державою заходи мають бути ефективними з точки зору розв’язання 

проблеми суспільства, і водночас пропорційними щодо прав приватних осіб. 

Оцінюючи пропорційність, слід визначити, чи можливо досягти легітимної 

мети за допомогою заходів, які були б менш обтяжливими для прав і свобод 

заінтересованої особи, оскільки обмеження не повинні бути надмірними або 

такими, що є більшими, ніж необхідно для реалізації поставленої мети. 

Підсумовуючи викладене, суд дійшов висновку, що прокурором не доведено 

та не обґрунтовано дотримання ним розумної пропорційності між 

втручанням у право особи та інтересами суспільства, що, в свою чергу, є 

порушенням ст.1 Першого протоколу [232, с. 229-230; 233]. 

У справі № 823/1089/18 за позовом Департаменту архітектури та 

містобудування Черкаської міської ради до Головного інспектора 

будівельного нагляду відділу нагляду за діяльністю уповноважених органів з 

питань архітектури та містобудування управління Державної архітектурно-

будівельної інспекції в Черкаській області Ільченко Ірини Сергіївни та 

Державної архітектурно-будівельної інспекції України, за участю третіх осіб: 

ОСОБА_3, ОСОБА_4 про скасування рішення, Верховний Суд у складі 

колегії суддів Касаційного адміністративного суду, відмовляючи у 

задоволення касаційної скарги зазначив, що «у контексті скасування 

помилково наданого права на майно принцип «належного урядування» може 

не лише покладати на державні органи обов’язок діяти невідкладно, 

виправляючи свою помилку (наприклад, рішення у справі «Москаль проти 

Польщі» (Moskal v. Poland), пункт 69), а й потребувати виплати відповідної 

компенсації чи іншого виду належного відшкодування колишньому 

добросовісному власникові (зазначені вище рішення у справах «Пінкова та 

Пінк проти Чеської Республіки» (PincovaandPine v. theCzechRepublic), пункт 

53 та «Тошкуце та інші проти Румунії» (ToscutaandOthers v. Romania), пункт 

38)» [232, с. 230; 237]. 
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У наведеній справі предметом оскарження було рішення інспектора 

про скасування будівельного паспорту, що був виданий уповноваженим 

органом містобудування та архітектури - управлінням планування та 

архітектури департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської 

ради за заявою ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які мали намір здійснити 

будівництво житлового будинку. Спочатку будівельний паспорт було видано 

Департаментом архітектури та містобудування Черкаської міської ради у 

передбачений законом спосіб, а потім його було скасовано Головним 

інспектором будівельного нагляду відділу нагляду за діяльністю 

уповноважених органів з питань архітектури та містобудування управління 

державної архітектурно-будівельної інспекції в Черкаській області за 

результатами проведеної планової перевірку дотримання вимог 

законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, 

державних стандартів і правил управління планування та архітектури 

Департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради. У 

вказаному випадку судом не знайдено порушень під час надання спірного 

будівельного паспорту фізичним особам, але навіть у випадку допущення 

якихось порушень даний документ не підлягав скасуванню у відповідності до 

наведених вище правових позицій Європейського суду [232, с. 230]. 

Також у судових рішеннях судді України неодноразово зазначають, що 

у рішеннях Європейського суду з прав людини склалася практика, яка 

підтверджує, що дискреційні повноваження не повинні використовуватися 

свавільно, а суд повинен контролювати рішення, прийняті на підставі 

реалізації дискреційних повноважень, максимально ефективно (рішення у 

справі «Hasan and Chaush v. Bulgaria» № 30985/96). Прикладом такого 

судового рішення можна навести Постанову Верховного Суду у складі 

колегії касаційного адміністративного суду від 26 лютого 2019 року у справі 

№ 826/5737/16 за позовом фізичної особи до Київської міської ради про 

визнання протиправним рішення [238]. Предметом оскарження у даній справі 

було рішення Київської міської ради від 10 березня 2016 року № 212/212 
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«Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину ОСОБА_3 у мікрорайоні Жуляни 

у Солом’янському районі м. Києва для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд». За результатами 

судового розгляду рішення органу місцевого самоврядування було скасовано 

[232, с. 230]. 

У справі №822/2723/16 Верховний Суд у складі колегії суддів 

Касаційного адміністративного суду, мотивуючи своє рішення, використав 

наступну практику Європейського суду з прав людини, зокрема, «Верховний 

Суд вважає за необхідне зазначити, що Європейський суд з прав людини у 

своїх рішеннях неодноразово підкреслював особливу важливість принципу 

«належного урядування». Зокрема, на державні органи покладено обов’язок 

запровадити внутрішні процедури, які посилять прозорість і ясність їхніх дій, 

мінімізують ризик помилок (див., наприклад, рішення у справах «Лелас 

проти Хорватії» (Lelas v. Croatia), заява № 55555/08, пункт 74, від 20 травня 

2010 року, і «Тошкуце та інші проти Румунії» (ToscutaandOthers v. Romania), 

заява № 36900/03, пункт 37, від 25 листопада 2008 року).В силу принципу 

пропорційності втручання в право особи безперешкодно користуватися та 

розпоряджатися своїм майном можливе лише за умови дотримання 

«справедливої рівноваги» між інтересами суспільства та необхідністю 

дотримання фундаментальних прав людини. Верховний Суд зазначає, що 

неузгодженість дій органів державної влади або невиконання державними 

органами та їх посадовими особами своїх безпосередніх обов’язків не 

повинно тягти за собою покладення на суб’єкта господарювання надмірних 

обов’язків або інших несприятливих наслідків, як це мало місце у 

справі»[239]. Предметом оскарження у даній справі була бездіяльність 

Міністерства аграрної політики та продовольства України, Департаменту 

агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації, 

Відділу агропромислового розвитку Кам’янець-Подільської районної 

державної адміністрації по відношенню до Сільськогосподарського 
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приватного підприємства «Фарна» з приводу бездіяльності державних 

органів з погашення бюджетної кредиторської заборгованості в розмірі 725 

600 гривень 00 копійок за бюджетною програмою «Державна підтримка 

розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників 

та нагляд за ними». Права позивача було захищено судом [232, с. 231]. 

Таким чином, необхідно зазначити, що відображені у практиці 

Європейського суду з прав людини європейські стандарти, принципи, їх 

тлумачення мають важливе значення для здійснення адміністративних 

процедур в діяльності суб’єктів публічної адміністрації, у тому числі під час 

реалізації ними свого права на позов. 

Застосування практики Європейського суду з прав людини у судових 

справах за участі суб’єктів публічної адміністрації сприяє наближенню 

національного судового процесу (в першу чергу, адміністративного) до 

високих міжнародних стандартів здійснення правосуддя, захисту прав і 

свобод людини і громадянина, захисту інтересів держави, суспільних 

інтересів тощо. При цьому важливим є застосування «принципу належного 

урядування» (принципу «доброго урядування») у відображеному в практиці 

Європейського суду розумінні, як під час здійснення адміністративних 

процедур суб’єктами публічної адміністрації, так і під час судового 

контролю, якому підлягають прийняті ними рішення [232, с. 231]. 

Широке застосування практики Європейського суду під час публічного 

адміністрування, на нашу думку, дозволить, по-перше, уникнути багатьох 

судових спорів у національних судах, по-друге, зменшить кількість справ за 

зверненнями громадян України у Європейському суді з прав людини. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Проведене компаративне дослідження форм реалізації права на позов 

публічних адміністрацій у зарубіжному адміністративному законодавстві 

дозволяє прийти до наступних висновків: 
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1. На нашу думку, слід з обережністю ставитись до впровадження 

досвіду інших держав у національне законодавство, не здійснювати 

«сліпого» копіювання норм невластивих для національного законодавства. 

Таке впровадження має бути проведено з урахуванням національних 

особливостей адміністративного процесуального права України, з 

урахуванням менталітету народу України, традицій у нормативному 

регулюванні. 

2. При здійсненні реформування публічного адміністрування в Україні, 

недоцільно у повній мірі здійснювати перенесення квазісудової моделі 

адміністративної юстиції американського зразка, у зв’язку з високим ризиком 

необ’єктивного, упередженого розгляду адміністративних справ органами у 

системі виконавчої влади.  

3. Доцільно закріпити у Кодексі адміністративного судочинства 

України пряму можливість звернення державних органів та інших осіб до 

суду за захистом не лише прав і охоронюваних законом інтересів громадян та 

юридичних осіб, а й суспільства та держави.  

4. Необхідним є детальне врегулювання саме у адміністративному 

процесуальному законодавстві випадків та порядку звернення суб’єктів 

публічної адміністрації до адміністративного суду з метою захисту публічних 

інтересів та інтересів суспільства в цілому. 

5. Головна особливість правового механізму Європейського Союзу 

полягає в тому, що інституційну структуру становить значна кількість його 

органів, серед яких слід виділити Європейський Парламент, Європейську 

раду, Раду Європейського Союзу, Комісію Європейського Союзу, Суд 

Європейського Союзу, Європейський центральний банк, Рахункову палату, 

Трибунал та Європейського омбудсмена. Вказані інституції наділені 

функціями різного характеру та не мають традиційного розмежування між 

законодавчими, виконавчими, судовими та наглядовими органами. До їх 

компетенції входить прийняття рішень з низки питань, які мають пряму 

обов’язкову силу для держав-членів, у разі невиконання яких, Суд 
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Європейського Союзу може зобов’язати за невиконання державою-членом 

обов’язку за Договором виконати рішення Суду ЄС. 

6. Відображені у практиці Європейського суду з прав людини 

європейські стандарти, принципи, їх тлумачення мають важливе значення 

для здійснення адміністративних процедур в діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації, зокрема, але не виключно, під час реалізації ними свого права 

на позов. 

7. Застосування практики Європейського суду з прав людини у судових 

справах за участі суб’єктів публічної адміністрації сприяє наближенню 

національного судового процесу до високих міжнародних стандартів 

здійснення правосуддя, захисту прав і свобод людини і громадянина, захисту 

інтересів держави, суспільних інтересів тощо. При цьому важливим є 

застосування «принципу належного урядування» (принципу «доброго 

урядування») у відображеному в практиці Європейського суду розумінні, як 

під час здійснення адміністративних процедур суб’єктами публічної 

адміністрації, так і під час судового контролю, якому підлягають прийняті 

ними рішення. 

8. Широке застосування практики Європейського суду під час 

публічного адміністрування, на нашу думку, дозволить, по-перше, уникнути 

багатьох судових спорів у національних судах, по-друге, зменшить кількість 

справ за зверненнями громадян України у Європейському суді з прав 

людини. 
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ВИСНОВКИ 

 

У результаті дисертаційного дослідження здійснено теоретичне 

узагальнення та нове вирішення наукової проблеми у відповідності до 

наукового завдання щодо реалізації  суб’єктом публічної адміністрації права 

на позов в адміністративному судочинстві. Отримані результати викладено в 

наступних висновках: 

1. Здійснений аналіз нормативно-правового регулювання діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації та аналіз сутності та змісту категорії 

«публічна адміністрація» дав змогу дійти висновку, що публічна влада в 

Україні здійснюється у різноманітних формах, широким колом 

уповноважених суб’єктів, наділених адміністративно-управлінськими 

функціями, є законодавчо закріпленою й перебуває під організуючим 

впливом держави з метою задоволення публічного інтересу. Характерними 

ознаками публічної адміністрації є: законодавча визначеність, складність, 

численність та різноманітність системи суб’єктів, діяльність яких залежить 

від законодавчого та нормативного закріплення прав і обов’язків; суб’єкт 

публічної адміністрації здійснює владні управлінські функції, у тому числі й 

на виконання делегованих повноважень; основною метою діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації є забезпечення публічних інтересів й 

інтересів суспільства в цілому. 

2. Під публічною адміністрацією слід розуміти законодавчо визначену 

систему широкого кола уповноважених суб’єктів, наділених 

адміністративно-управлінськими функціями, основною метою діяльності 

яких є забезпечення прав, свобод та охоронюваних законом інтересів 

фізичних та юридичних осіб, публічних інтересів й інтересів суспільства в 

цілому. 

3. Право на адміністративний позов суб’єкта публічної адміністрації є 

забезпечене законом право суб’єкта публічної адміністрації, наділеного 

адміністративно-управлінськими функціями, звернутись до 
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адміністративного суду за наданням правового захисту шляхом винесення 

відповідного судового рішення з метою забезпечення публічних інтересів й 

інтересів суспільства в цілому. 

4. Право на адміністративний позов суб’єкта публічної адміністрації 

реалізується в межах правовідносин адміністративного судочинства та може 

включати у себе чотири складові, які є взаємозалежними та реалізуються 

послідовно, відповідно до фактичних правовідносин. При цьому 

обов’язковими елементами є: право на власні дії, право вимагати відповідних 

дій від зобов’язаного суб’єкта, право користуватись соціальним благом – 

правосуддям. Інший елемент – можливість державного примусу, 

застосування юридичної відповідальності не є обов’язковим, та його 

наявність у конкретних правовідносинах зумовлюється дотриманням судом 

вимог законодавства. 

 5. Право на позов, за наявності передумов та підстав для його 

реалізації, є обов’язковим для реалізації у випадку, якщо захист публічних 

інтересів чи інтересів суспільства в цілому визначено в якості мети 

діяльності суб’єкта публічної адміністрації. 

6. Пропонується класифікація адміністративних позовів за метою, якої 

прагне досягти суб’єкт звернення з позовом, а саме: з метою упередити, не 

допустити порушення публічних інтересів та інтересів суспільства; з метою 

припинити порушення публічних інтересів та інтересів суспільства; з метою 

відновлення публічних інтересів та інтересів суспільства; з метою 

застосування до порушника публічних інтересів та інтересів суспільства 

заходів відповідальності; з метою забезпечення публічних інтересів та 

інтересів суспільства в цілому. Така класифікація дозволяє, в залежності від 

розвитку стану правовідносин, за яких здійснюється порушення публічного 

інтересу чи інтересу суспільства в цілому, обрати найбільш адекватний 

ситуації та ефективний спосіб захисту. 

7. Перелік та характеристика суб’єктів публічної адміністрації дає 

підстави дійти висновку, що публічне управління в державі здійснюється 
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численною кількістю суб’єктів, їх посадовими та службовими особами. Ними 

є: органи державної влади (законодавчої, виконавчої, судової); державні 

органи, які не входять до системи органів виконавчої влади; органи 

місцевого самоврядування; юридичні особи публічного права, які не мають 

статусу органу публічної влади; юридичні особи та колективні суб’єкти 

(громадські об’єднання), які наділені статусом юридичної особи, а також ті, 

які не наділені статусом юридичної особи; юридичні особи приватного права; 

фізичні особи приватного права; суб’єкти публічних (невладних) 

повноважень. Залежно від правового статусу суб’єкти публічної адміністрації 

наділені різними за змістом і обсягом адміністративними повноваженнями і 

здійснюють владні управлінські функції на основі законодавства, в тому 

числі на виконання делегованих повноважень, а деякі з них не є постійними 

учасниками адміністративно-правових відносин. 

8. При зверненні з позовом до адміністративного суду з метою захисту 

прав і охоронюваних законом інтересів громадян, юридичних осіб та 

інтересів держави, суб’єкт публічної адміністрації не має на меті власного 

(суб’єктивного) інтересу у вирішення адміністративної справи. 

9. Вважаємо, що назріла необхідність унормування правового статусу 

держави як учасника адміністративного судочинства, шляхом внесення 

відповідних змін до Кодексу адміністративного судочинства України, з 

питань визнання держави стороною адміністративного процесу та надання 

відповідних роз’яснень вищою судовою інстанцією з приводу визнання 

держави позивачем та відповідачем в адміністративному процесі.  

10. З урахуванням характеру публічно-правового спору між позивачем 

та відповідачем (сторони адміністративного процесу), спір між якими 

становить предмет розгляду та розв’язання в адміністративному судочинстві, 

де сторони є головними учасниками судового процесу, виходячи зі 

специфіки правової природи держави як учасника публічно-правового спору 

та неврегульованості питання сторін адміністративного процесу, пропонуємо 
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частину другу та частину третю статті 46 Кодексу адміністративного 

судочинства України викласти у такій редакції: 

«2. Позивачем в адміністративній справі можуть бути громадяни 

України, іноземці чи особи без громадянства, підприємства, установи, 

організації (юридичні особи), суб’єкти владних повноважень та держава в 

особі відповідного суб’єкта владних повноважень. 

3. Відповідачами в адміністративній справі можуть бути суб’єкт 

владних повноважень, держава в особі суб’єкта владних повноважень, якщо 

інше не встановлено цим Кодексом». 

11. На нашу думку, слід з обережністю ставитись до впровадження 

досвіду інших держав у національне законодавство, не здійснювати 

«сліпого» копіювання норм невластивих для національного законодавства. 

Таке впровадження має бути проведено з урахуванням національних 

особливостей адміністративного процесуального права України, з 

урахуванням менталітету народу України, традицій у нормативному 

регулюванні. 

12. При здійсненні реформування публічного адміністрування в 

Україні, недоцільно у повній мірі здійснювати перенесення квазісудової 

моделі адміністративної юстиції американського зразка, у зв’язку з високим 

ризиком необ’єктивного, упередженого розгляду адміністративних справ 

органами у системі виконавчої влади.  

13. Доцільно закріпити у Кодексі адміністративного судочинства 

України пряму можливість звернення державних органів та інших осіб до 

суду за захистом не лише прав і охоронюваних законом інтересів громадян та 

юридичних осіб, а й суспільства та держави. 

14. Необхідним є детальне врегулювання саме у адміністративному 

процесуальному законодавстві випадків та порядку звернення суб’єктів 

публічної адміністрації до адміністративного суду з метою захисту публічних 

інтересів та інтересів суспільства в цілому. 
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15. Головна особливість правового механізму Європейського Союзу 

полягає в тому, що інституційну структуру становить значна кількість його 

органів, серед яких слід виділити Європейський Парламент, Європейську 

раду, Раду Європейського Союзу, Комісію Європейського Союзу, Суд 

Європейського Союзу, Європейський центральний банк, Рахункову палату, 

Трибунал та Європейського омбудсмена. Вказані інституції наділені 

функціями різного характеру, які не мають традиційного розмежування між 

законодавчими, виконавчими, судовими та наглядовими органами. Вони  

приймають рішення з низки питань, які мають пряму обов’язкову силу для 

держав-членів, у разі невиконання яких, Суд Європейського Союзу може 

зобов’язати за невиконання державою-членом обов’язку за Договором 

виконати рішення Суду ЄС. 

16. Відображені у практиці Європейського суду з прав людини 

європейські стандарти, принципи, їх тлумачення мають важливе значення 

для здійснення адміністративних процедур в діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації, зокрема, під час реалізації ними свого права на позов. 

17. Застосування практики Європейського суду з прав людини у 

судових справах за участі суб’єктів публічної адміністрації сприяє 

наближенню національного судового процесу (в першу чергу, 

адміністративного) до високих міжнародних стандартів здійснення 

правосуддя, захисту прав і свобод людини і громадянина, захисту інтересів 

держави, суспільних інтересів тощо. При цьому важливим є застосування 

«принципу належного урядування» (принципу «доброго урядування») у 

відображеному в практиці Європейського суду розумінні, як під час 

здійснення адміністративних процедур суб’єктами публічної адміністрації, 

так і під час судового контролю, якому підлягають прийняті ними рішення. 

18. Широке застосування практики Європейського суду під час 

публічного адміністрування, на нашу думку, дозволить уникнути багатьох 

судових спорів у національних судах та зменшить кількість справ за 

зверненнями громадян України у Європейському суді з прав людини.  
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