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Постановка проблеми. Повне та всебічне наукове пізнання поняття “адміністративно-

правове забезпечення публічного управління”, як і будь-якого іншого правового явища, передбачає 
з’ясування його сутності, структури і елементів. Особливо важливо це в сучасних умовах, коли 
пріоритетна роль у вирішенні управлінських питань відведена якісно новому підходу до 
керівництва, планування, організаційного забезпечення управлінської діяльності. Визначальним 
критерієм для таких змін є перехід від “державоцентристської ідеології” (відносини “влада – 
підкорення”), за якою людина сприймається як “підвладний об’єкт”, до так званої людино-
центристської ідеології, згідно з якою держава має, умовно кажучи, “служити” інтересам громадян 
(тобто діяти на благо людини), усебічно забезпечуючи пріоритет її прав, свобод та законних 
інтересів.  
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Очевидно, все це вплинуло на доктрину адміністративного права та систему термінологічного 
апарату, яка сьогодні повинна забезпечити законотворчий процес необхідною термінологією, 
досконалими та виваженими концепціями та практично корисними пропозиціями.  

Дослідження теоретичних аспектів адміністративно-правового забезпечення публічного 
управління виконано з урахуванням результатів наукової роботи вітчизняних вчених: Я. В. Лазура, 
О. М. Гуміна, Є. В. Пряхіна, І. Р. Березовської, І. О. Ієрусалімової, О. М. Дручек, С. В. Діденка,  
Р. С. Мельника, В. М. Бевзенка, В. П. Тимощука, В. В. Галунька та ін. 

 
Мета статті – проаналізувати зміст та структуру адміністративно-правового забезпечення 

публічного управління. 
Виклад основного матеріалу. У науковій літературі, визначаючи публічне управління як 

явище складне і багатогранне, більшість учених вказують на те, що не існує сталого, вичерпного та 
загальновизнаного формулювання визначення публічного управління. До визначення публічного 
управління швидше підходять із позиції реального змісту діяльності або форм, яких воно набуває і 
в яких діє [1, с. 65]. 

Вивчення наукових праць, у яких з’ясовуються сутність та зміст категорії “публічне 
управління”, дає змогу виділити такі його ознаки: 

1) здійснюється на основі волевиявлення громади (колективу людей) та реалізується 
суб’єктами, визначеними громадою, для задоволення потреб і досягнення цілей громади як об’єкта 
управління [2, c. 5]; 

2) має багаторівневий характер і, по суті, є формою прояву публічної влади на державному, 
регіональному і муніципальному рівнях [3, с. 21]; 

3) є зовнішньоорієнтованим [4, с. 98]. 
Для того, щоб сповна осягнути, що саме треба розуміти під поняттям “адміністративно-

правове забезпечення публічного управління”, на нашу думку, додатково необхідно проаналізувати 
поняття “забезпечення”, “правове забезпечення” та “адміністративно-правове забезпечення”. 

Великий тлумачний словник сучасної української мови слово “забезпечення” тлумачить як 
“створення надійних умов для здійснення чого-небудь; гарантування чогось; захист, охорону кого-, 
чого-небудь від небезпеки” [5, с. 281].   

А поняття “забезпечувати” трактується як “надати все необхідне” [6, с. 577] або як “надання 
(постачання) чогось або кимось в достатній кількості, створення усіх необхідних умов для 
здійснення чогось, гарантування чогось” [7].  

Отже, термінологічне окреслення поняття “забезпечення” стосується здійснення діяльності, 
спрямованої на створення належних умов функціонування будь-чого чи будь-кого. 

Під правовим забезпеченням у юридичній літературі зазвичай розуміють цілеспрямовану дію 
на поведінку людей і суспільні відносини за допомогою правових (юридичних) засобів [8, с. 327; 9, 
с. 160; 10, с. 392]. 

Доволі широкий перелік підходів вітчизняних науковців до тлумачення категорії 
“адміністративно-правове забезпечення”. 

О. М. Гумін та Є. В. Пряхін вважають, що поняття “адміністративно-правове забезпечення” 
можна розглядати у широкому та вузькому розуміннях. У широкому розумінні поняття “адмініст-
ративно-правове забезпечення” передбачає упорядкування суспільних відносин уповноваженими на 
те державою органами, їх юридичне закріплення за допомогою правових норм, охорону, реалізацію 
і розвиток. Своєю чергою, вузьке визначення адміністративно-правового забезпечення, на думку 
вчених, змінюватиметься залежно від того, про які суспільні відносини буде вестися мова. У 
структурі адміністративно-правового забезпечення вчені виділяють такі елементи: 1) об’єкт адмі-
ністративно-правового забезпечення; 2) суб’єкт адміністративно-правового забезпечення; 3) норми 
права (норми адміністративного права); 4) адміністративно-правові відносини та їх зміст; 5) га-
рантії, заходи, засоби, форми та методи адміністративно-правового забезпечення [11, с. 48–49].  

І. Р. Березовська, досліджуючи адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки 
України, визначає його як сукупність правових засобів, заходів та способів, за допомогою яких 
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забезпечуються функціонування та розвиток взаємодії органів виконавчої влади як суб’єктів 
забезпечення національної інформаційної безпеки. До його структурних елементів дослідниця 
зараховує: а) норми адміністративного права, що закріплюють права та обов’язки учасників 
взаємодії у сфері забезпечення інформаційної безпеки; б) адміністративно-правові відносини, що 
складаються у процесі спільної діяльності суб’єктів взаємодії у сфері забезпечення інформаційної 
безпеки; в) акти реалізації прав та обов’язків учасників взаємодії, що виражаються у втіленні 
приписів норм адміністративного права у процесі взаємодії суб’єктів забезпечення інформаційної 
безпеки [12, с. 33]. 

І. О. Ієрусалімова, досліджуючи адміністративно-правове забезпечення прав і свобод людини 
та громадянина, звертає увагу на те, що адміністративно-правове забезпечення, насамперед, 
передбачає регулювання за допомогою норм адміністративного права суспільних відносин, що 
виникають в процесі реалізації прав і свобод людини та громадянина, вплив на них за допомогою 
передбачених у законодавстві елементів [13, с. 83]. 

В. А. Головко, досліджуючи адміністративно-правове забезпечення захисту соціальних та 
економічних прав учасників дорожнього руху, визначає його як регламентовану нормами зако-
нодавства діяльність органів державної влади, зміст якої становить створення умов для реалізації, 
охорони та захисту прав громадян як учасників дорожнього руху за допомогою адміністративно-
правових засобів. До таких засобів автор зараховує: 1) засоби переконання і примусу; 2) засоби 
безпосереднього, прямого та опосередкованого захисту суб’єктів господарювання; 3) засоби адмі-
ністративного судочинства [14, с. 8–10]. 

Схожу позицію знаходимо у дисертаційному дослідженні М. О. Дручек,  котра, аналізуючи 
поняття адміністративно-правового забезпечення прав, свобод та інтересів дитини органами 
внутрішніх справ, під адміністративно-правовим забезпеченням розуміє здійснення державою за 
допомогою сукупності спеціальних механізмів упорядкування суспільних відносин, їх юридичне 
закріплення, охорону, реалізацію та розвиток [15, с. 126]. 

С. В. Діденко, досліджуючи механізм адміністративно-правового забезпечення обігу та 
застосування зброї в Україні, пропонує розглядати його через призму механізму правового 
регулювання та брати його за основу, оскільки, на думку вченого, він є однією з провідних 
категорій адміністративного права, за допомогою якої здійснюється ефективний вплив на поведінку 
суб’єктів права та має суміжні до виконання завдання поряд із категорією правового забезпечення. 
До його складових елементів автор зараховує: 1) норми права різного призначення; 2) акти 
застосування права і діяльність організацій та посадових осіб із втілення їх у життя (форми та 
методи); 3) принципи адміністративного права; 4) тлумачення адміністративних приписів у цій 
сфері як процес доведення та уточнення їх змісту; 5) адміністративно-правові відносини, які 
базуються на адміністративно-правових нормах та виникають і здійснюються на їх основі; 6) адмі-
ністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації, що здійснюють адміністративно-
правове забезпечення обігу та застосування зброї; 7) адміністративно-правові режими, зокрема 
обігу зброї на території України, ліцензування тощо; 8) адміністративні процедури діяльності 
суб’єктів публічної адміністрації у сфері забезпечення обігу та застосування зброї [16, c. 467]. 

Отже, визначення адміністративно-правового забезпечення та його елементів змінюється у 
дослідженнях вчених залежно від того, про які суспільні відносини йдеться. 

Аналіз вищезазначених підходів до визначення цієї категорії дає нам можливість визначити 
категорію “адміністративно-правове забезпечення публічного управління”.  

Відповідно до власного бачення досліджуваних явищ, на нашу думку, під адміністративно-
правовим забезпеченням публічного управління слід розуміти регламентовану адміністративно-
правовими нормами системну діяльність суб’єктів публічного управління щодо реалізації (захисту) 
публічних інтересів. 

До структури адміністративно-правового забезпечення публічного управління зараховуємо 
такі елементи: 1) об’єкт адміністративно-правового забезпечення публічного управління; 2) суб’єк-
ти адміністративно-правового забезпечення публічного управління; 3) адміністративно-правові 
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норми; 4) адміністративно-правові відносини та їх зміст; 5) форми публічного управління; 6) засоби 
захисту прав, свобод та законних інтересів приватних осіб у сфері публічного управління. 

Зупинімося докладніше на їхній характеристиці. 
Першим елементом структури адміністративно-правового забезпечення публічного управ-

ління є об’єкт адміністративно-правового забезпечення публічного управління.  
Об’єктом адміністративно-правового забезпечення публічного управління, на нашу думку, 

може бути все, що здатне сприяти здійсненню публічних (суспільних) інтересів. 
Публічний інтерес – це інтерес соціальної спільності, що визнаний, задоволений державою 

[17, c. 32]. Цю роль можуть виконувати права людини і громадянина, право власності й послуги 
інших осіб [18, с. 41]. 

Публічний інтерес має особливий порядок реалізації, він імперативний, його захист 
здійснюють різні державно-владні інститути, а його реалізація завжди відбувається в інституційних 
формах [19, с. 522]. 

Серед учених-адміністративістів поширений погляд, що публічний інтерес є не чим іншим, як 
певною сукупністю приватних інтересів [20, с. 12; 21, с. 23; 22, с. 35].  

Разом з тим, як справедливо зазначають у науковій літературі, публічні інтереси не є простою 
сукупністю індивідуальних інтересів членів суспільства чи його частини. Це своєрідна квінтесенція 
(поєднання) інтересів членів суспільства, тобто вони поєднують лише ті інтереси, які однаковою 
мірою важливі для кожного члена суспільства (всі прагнуть дихати чистим повітрям, користуватися 
безпечним громадським транспортом, мати доступ до об’єктів міської інфраструктури, жити у 
безпечному (некриміногенному) місті тощо) [22, с. 36].  

Отже, публічним інтересом необхідні визнати все те, що стосується благ та інтересів 
спільноти. 

Другим елементом структури адміністративно-правового забезпечення публічного управління 
є суб’єкти адміністративно-правового забезпечення публічного управління. 

У широкому значенні під суб’єктами забезпечення слід розуміти осіб, які своєю правомірною 
поведінкою створюють умови, за яких: а) суб’єкти права матимуть змогу належно реалізувати свої 
права, свободи, інтереси; б) діє система гарантій для набуття, реалізації, охорони й захисту прав, 
свобод, інтересів [23, с. 123]. 

Публічне управління, як одна із форм реалізації публічної влади, представлене значною 
кількістю суб’єктів. Узагальнювальним терміном, що об’єднує всіх суб’єктів публічного 
управління, є публічна адміністрація (англ. public administration). 

Попри частовживаність, поняття публічної адміністрації у вітчизняному законодавстві не 
використовується. Однак цей термін нерідко вживають у правових нормах, прийнятих на рівні 
Європейського Союзу (далі – ЄС), як у договорах, що засновують ЄС, так і в нормативно-правових 
актах, що є частиною acquis (правового доробку) ЄС, зокрема у рішеннях Суду Європейського 
Союзу. В установчих договорах ЄС поняття публічної адміністрації згадують у різних контекстах. 
До нього відсилають такі поняття, як “публічна служба” (public service), “центральні уряди” (central 
governments), “регіональні органи, місцеві та інші органи публічної влади” (regional, local and others 
public authorities) [24, с. 5].  

Останнім часом з’явилось чимало праць із теоретичних та практичних аспектів діяльності  
публічної адміністрації. Водночас позиції вчених щодо визначення її структури різняться.  

Аналіз наукової літератури свідчить про існування двох концептуальних підходів до 
розуміння публічної адміністрації як організаційно-правового утворення – так званий широкий і 
вузький.  

Прихильники вузького підходу вважають, що публічна адміністрація представлена:  
1) органами виконавчої влади; 2) органами місцевого самоврядування; 3) об’єднаннями громадян та 
іншими суб’єкти під час здійснення делегованих через закон адміністративних функцій;  
4) посадовими і службовими особами всіх вищезазначених суб’єктів [18, с. 7]. 

У широкому розумінні до публічної адміністрації зараховують: 1) органи державної влади;  
2) органи місцевого самоврядування; 3)  їхніх посадових і службових осіб; 4) інших суб’єктів у разі 
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здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, зокрема для виконання 
делегованих повноважень [22, с. 127–136; 25, c. 84; 26, с. 9].  

На думку вчених, значна кількість суб’єктів публічної адміністрації зумовлена поширеністю 
та всепроникним характером адміністративно-правових відносин, без яких не здійснюється 
публічна влада в державі, а також не реалізуються суб’єктивні публічні права приватних осіб. 
Водночас вчені зазначають, що не всі суб’єкти публічної адміністрації є постійними учасниками 
адміністративно-правових відносин й наділені повноваженнями застосовувати усі передбачені 
законодавством інструменти публічного управління (нормативні акти, адміністративні акти, 
адміністративні договори). Наприклад, Верховна Рада України, Конституційний Суд України, суди, 
Національна школа суддів України, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, органи суддівсь-
кого самоврядування, Державна судова адміністрація України, Вища рада правосуддя, установи 
(заклади) публічного права, фонди публічного права, суб’єкти делегованих повноважень вступають 
(залучаються) до адміністративно-правових відносин лише у разі наявності особливих приписів 
адміністративного законодавства [22, с. 125–137].  

Визначальне (ключове) місце серед суб’єктів публічного управління займають органи 
виконавчої влади.  

Відповідно до положень Конституції України, науковці традиційно визначають систему 
органів виконавчої влади як трирівневу, що складається із: 1) вищого органу в системі органів 
виконавчої влади – Кабінету Міністрів України; 2) центральних органів виконавчої влади – 
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; 3) місцевих органів виконавчої влади – 
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих (обласних, районних, Київської і 
Севастопольської міських) державних адміністрацій [27, с. 8–9]. 

Основними завданнями виконавчої влади є: реалізація та виконання законів на території всієї 
держави; забезпечення прав і свобод людини і громадянина; державно-правове регулювання у 
різних сферах суспільного життя (соціально-культурній, адміністративно-політичній, фінансово-
економічній); сприяння задоволенню життєвих потреб населення; надання адміністративних 
послуг.  

Важливими суб’єктами публічного управління є органи місцевого самоврядування.  
Система органів місцевого самоврядування визначається адміністративно-територіальним 

устроєм України й зумовлена утворенням цієї системи з: 1) Автономної Республіки Крим;  
2) областей; 3) районів; 4) міст; 5) районів у містах; 6) селищ і сіл (ст. 133 Конституції України).  

А тому, відповідно до ч. 1, 2 ст. 10 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
ст. 140 Конституції України, органами місцевого самоврядування, які у сукупності й утворюють 
систему, є: сільські ради;  селищні ради; міські ради; районні ради; обласні ради [28; 29]. 

Крім того, як справедливо зазначають у юридичній літературі, характеристика органів 
місцевого самоврядування буде неповною, якщо не назвати суб’єктів (посадових осіб) та інші 
органи, утворювані у межах цих органів або завдяки їм. До таких суб’єктів належать: 

– виконавчі органи рад – комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі 
органи (ч. 1 ст. 11 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 140 Конституції 
України);  

– сільські, селищні, міські, районні в місті (у разі їх створення) ради можуть дозволяти за 
ініціативою жителів створювати: 1) будинкові; 2) вуличні; 3) квартальні; 4) інші органи 
самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна (ч. 1 ст. 14 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України від 11 липня 2001 р. “Про 
органи самоорганізації населення”); 

– сільські, селищні, міські голови – посадові особи територіальної громади відповідно села 
(добровільного об’єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста (ч. 3 
ст. 11, ст. 12 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”); 

– старости – посадові особи місцевого самоврядування, які представляють інтереси жителів 
села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради (ст. 14-1 Закону України “Про 
добровільне об’єднання територіальних громад”; ч. 1 ст. 5 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”). Зауважимо: у законодавстві не передбачено, що місцеві ради 
об’єднаних територіальних громад обов’язково повинні вводити посаду старости. Тож на практиці 
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села чи селища можуть бути без старости. Також, як варіант, один староста може бути обраний на 
декілька сіл (селищ), що вже спостерігається за результатами проведених виборів старост. Окрім 
цього, законодавством не встановлено строк, протягом якого місцева рада об’єднаної терито-
ріальної громади має призначити вибори та обрати старост [30, с. 135]. 

Характерні ознаки місцевого самоврядування такі: 
– місцеве самоврядування – специфічна форма публічної влади, яка не є складовою механізму 

державної влади;  
– місцеве самоврядування займається питаннями місцевого значення, перелік яких визначає 

законодавство;  
– первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і пов-

новажень є територіальна громада села, селища, міста;  
– самостійність місцевого самоврядування, що виявляється в організаційній і матеріально-

фінансовій відокремленості, самостійному вирішенні місцевих справ у межах компетенції, закріп-
леної законодавством, самостійній відповідальності органів і посадових осіб місцевого само-
врядування.  

З огляду на положення чинного законодавства України, практику діяльності органів місце-
вого самоврядування усі правовідносини, котрі виникають за їх участю, можуть бути пов’язані із 
такими проявами діяльності публічної адміністрації: самоврядне управління; укладання та вико-
нання адміністративних договорів; сервісно-обслуговувальна діяльність (надання адміністративних 
послуг); загальноорганізаційна діяльність. 

По-своєму особливими представниками публічної адміністрації є суб’єкти делегованих 
повноважень. Це фізичні особи або колективні утворення, що в суспільно-державному житті, 
керуючись власними інтересами, на власний розсуд здійснюють надані їм дискреційні публічні 
(делеговані державою) повноваження [22, с. 168].  

Зазначимо, що делегування повноважень в адміністративно-правовій площині може виражатися 
у чотирьох варіантах: по-перше, це стосується тих випадків, коли нормативні акти уповноважують 
керівника органу, його структурного підрозділу здійснювати передання своїх повноважень чи їх 
частини іншій посадовій особі; по-друге, делегування повноважень найпоширеніше у взаємодії 
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; по-третє, делегування 
повноважень відбувається у системі органів виконавчої влади між співпідпорядкованими органами. 
Нормативно-правові акти передбачають можливість передавання власних повноважень широкого 
кола суб’єктів; по-четверте, як уже було зазначено, повноваження можуть делегуватися приватним 
особам (фізичним та юридичним), які в результаті набувають повноважень зі здійснення публічного 
управління. Однак вони стають суб’єктами публічного управління тільки у функціональному сенсі, а 
їхня діяльність чітко обмежена або законом, або актом делегування [21, с. 87–89].  

Обґрунтування вищезазначених положень знаходимо у відповідних нормах статей законів 
України: “Про природно-заповідний фонд України”; “Про місцеве самоврядування в Україні”; “Про 
місцеві державні адміністрації”; “Про участь громадян в охороні громадського порядку і 
державного кордону”; “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань”; Кодексі України про адміністративні правопорушення.  

Отже, публічне управління представлене широким колом суб’єктів, основні серед яких: 
органи виконавчої влади, суб’єкти  місцевого самоврядування та суб’єкти делегованих повно-
важень (у разі, коли виконують функції органу виконавчої влади або органу місцевого 
самоврядування). 

Третім елементом структури адміністративно-правового забезпечення публічного управління 
є адміністративно-правова норма. 

У загальному вигляді під адміністративною нормою розуміють обов’язкове правило 
поведінки, що встановлене й охороняється державою, метою якого є регулювання суспільних 
відносин, що виникають, змінюються та припиняються у сфері публічного управління [31, с. 48]. 

Основні ознаки адміністративно-правової норми такі: 
– вона встановлюється Конституцією та іншими законами України, Загальною декларацією з 

прав людини ООН, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод Ради Європи, 
іншими ратифікованими Верховною Радою України міжнародними правовими актами, підза-
конними нормативними правовими актами публічної адміністрації;  
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– її зміст зумовлений своєрідністю становища суб’єктів і об’єктів управління у публічному 
праві: суб’єкти публічного управління наділені юридично-владними повноваженнями, а об’єкти 
управління зобов’язані виконувати їхні законні вимоги; 

– вона визначає міру встановленої свободи для об’єктів публічного управління, які не є 
владними, та суворо регламентовані дії для суб’єктів публічної адміністрації;  

– через її опосередкування забезпечуються публічні права й свободи людини і громадянина, 
нормальне функціонування громадянського суспільства та держави;  

– за її порушення застосовується державний примус [18, с. 30–31]. 
Четвертим елементом структури адміністративно-правового забезпечення публічного 

управління є адміністративно-правові відносини та їх зміст.  
Адміністративно-правові відносини – це вид суспільних відносин, які виникають щонай-

менше між двома суб’єктами та регулюються нормами адміністративного права [22, с. 120]. 
Різноманітний характер юридичних взаємозв’язків учасників адміністративно-правових відносин, 
необхідність виявлення їх спрямованості та інші особливості дають підстави класифікувати ці 
відносини за різними критеріями: залежно від функцій, які виконуються; за адміністративно-
правовим статусом суб’єктів, що беруть участь у правовідносинах; за змістом; за галузевою 
діяльністю тощо  [32, с. 17]. Загальним для всіх видів адміністративно-правових відносин є те, що 
принаймні однією зі сторін є суб’єкт публічної адміністрації, наділений народом України владною 
компетенцією [18, с. 38]. 

Одним із найпринциповіших видів адміністративно-правових відносин є ті, що виникають 
між суб’єктом публічної адміністрації та приватною особою [22, с. 120].  

Приватна особа – це особа, що діє від себе особисто, неофіційно [33, с. 716]. Серед суб’єктів 
адміністративного права приватних осіб, які є учасниками адміністративних правовідносин і пра-
вовий статус яких характеризується відсутністю владних повноважень у сфері публічного 
управління, виділяють: фізичних осіб – громадян України, іноземців, осіб без громадянства; 
фізичних осіб-підприємців; юридичних осіб приватної форми власності (підприємства, установи, 
господарські товариства); громадські об’єднання; професійні спілки; політичні партії; органи 
самоорганізації населення; релігійні організації [21, с. 110].  

Зміст адміністративно-правових відносин – це сукупність суб’єктивних публічних прав 
(публічних правоможностей) та юридичних обов’язків суб’єктів адміністративного права, коли 
кожному суб’єктивному праву одного суб’єкта адміністративно-правових відносин відповідає 
(кореспондується) юридичний обов’язок іншого суб’єкта, і навпаки [18, с. 42–43]. 

Суб’єктивне публічне право у юридичній літературі визначають як основану на нормах 
публічного (адміністративного) права можливість приватної особи вимагати від публічної 
адміністрації такої поведінки, яка б задовольняла інтереси останньої. При цьому зазначають, що 
суб’єктивні публічні права виявляються не лише у відносинах “приватна особа – публічна 
адміністрація”, а й у відносинах “публічна адміністрація – приватна особа”, а також у відносинах, 
що виникають між двома юридичними особами публічного права. Наприклад, публічна 
адміністрація має право вимагати від приватної особи сплати податків [22, с. 116]. 

Своєю чергою, юридичний обов’язок – це передбачені для зобов’язаної особи та забезпечені 
можливістю державного примусу вид і міра необхідної поведінки, які потрібно виконувати в 
інтересах уповноваженої особи, що має відповідні публічні суб’єктивні права. Юридичний обо-
в’язок налічує чотири основні компоненти: 1) обов’язок здійснювати певні дії чи утримуватися від 
них (наприклад, водії транспортних засобів зобов’язані дотримуватися правил дорожнього руху);  
2) обов’язок відреагувати на законні вимоги уповноваженого суб’єкта; 3) обов’язок відповідати за 
невиконання цих вимог; 4) обов’язок не перешкоджати уповноваженому суб’єкту користуватися 
тим благом, на яке він має право (наприклад, публічна адміністрація не має права втручатися у 
корпоративне управління суб’єкта господарювання). Юридичні обов’язки в адміністративному 
праві забезпечують публічні інтереси людини і громадянина, суспільства і держави та є гарантіями 
суб’єктивних публічних прав [18, с. 45].  

П’ятим елементом структури адміністративно-правового забезпечення публічного управління 
є форми публічного управління. 

Під формами публічного управління розуміють відмінні за характером та наслідками способи 
зовнішнього вираження діяльності органів публічної адміністрації [34, с. 10]. 
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У сучасній науковій літературі виділяють такі форми публічного управління: 1) нормативні 
акти; 2) адміністративні акти; 3) адміністративні договори; 4) плани; 5) фактичні дії [21, с. 144]. Для 
їх означення використовують термін “інструменти публічного адміністрування” [21; 35] або 
“форми публічного управління” [34, с. 11]. 

Застосування публічною адміністрацією тiєї чи iншої форми багато в чому визначається її 
компетенцiєю, характеристиками об’єкта впливу, поставленою метою, прагненням отримати той чи 
iнший конкретний результат. Загалом форми публічного управління повиннi вiдповiдати таким 
вимогам: не виходити за межi режиму законностi; вiдповiдати компетенцiї суб’єкта публічної 
адміністрації; вiдповiдати змісту його адміністративних зобов’язань; вiдповiдати змiсту i характеру 
вирiшуваних питань; сприяти дотриманню публічного інтересу; враховувати особливостi конк-
ретного об’єкта владного впливу. 

На підставі вищенаведеного до форм публічного управління зараховуємо: нормативні акти, 
адміністративні акти, адміністративні договори, плани, фактичні дії. 

Під нормативним актом публічної адміністрації слід розуміти вид юридичного акта, 
прийнятого уповноваженим суб’єктом, що містить норму (норми) адміністративного права. 
Нормативні акти публічної адміністрації одночасно виконують дві основні функції. По-перше, вони 
є джерелом адміністративного права, по-друге, – інструментом діяльності публічної адміністрації. 
У зв’язку з цим необхідно звернути увагу на таку закономірність: що нижче розташований суб’єкт 
публічної адміністрації в адміністративній ієрархії, то більше виданий ним нормативний акт 
нагадує інструмент діяльності. Натомість акти суб’єктів публічної адміністрації загальнодер-
жавного рівня становлять, насамперед, джерела адміністративного права. У таких актах зосере-
джуються норми адміністративного права, які є обов’язковими для виконання [22, с. 253]. Без 
нормативних актів не може бути публічного управління як такого.  

Близький до нормативного акта адміністративний акт. Відмінність між ними полягає в тому, 
що адміністративні акти встановлюють, змінюють або припиняють конкретні адміністративні 
правовідносини. Тобто вони відрізняються від нормативних тим, що звернені до конкретних 
суб’єктів адміністративно-правових відносин і їх дія припиняється після здійснення встановлених у 
них прав і обов’язків, тобто після одноразового їх застосування [21, с. 158].  

В сучасному українському законодавстві поняття адміністративного акта вперше з’явилося у 
Постанові Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг” 
від 17 липня 2009 р. № 737, яку згодом було скасовано. Зокрема, у ній зазначалося, що адмі-
ністративний акт – це прийняте суб’єктом рішення індивідуальної дії, спрямоване на набуття, зміну 
чи припинення прав та обов’язків особи [36]. Чинне українське законодавство поняття “адміні-
стративний акт” не вживає.  

Визначаючи адміністративний акт, вчені-адміністративісти вказують на його характерну 
особливість – регулятивний характер. Регулятивна властивість адміністративного акта, на думку 
вчених, доволі принципова, оскільки на її підставі можна відмежувати адміністративні акти від 
інших заходів суб’єктів публічної адміністрації, які не є адміністративними актами [22, с. 262]. 

Адміністративні акти можна класифікувати за різними критеріями. Найуніверсальнішою, 
на нашу думку, є класифікація, яку запропонували вітчизняні вчені Р. С. Мельник та В. М. Бев-
зенко, які виділяють такі види адміністративних актів: 

1) наказові (містять наказ або заборону, приписують певний вид поведінки або зобов’язують 
утримуватися від певних дій (рішень)); 

2) правовстановлюючі (встановлюють, змінюють або припиняють конкретні правовідносини); 
3) підтверджуючі (підтверджують наявність у особи певного права або певної важливої з 

погляду права властивості. Підтверджуючі адміністративні акти засвідчують те, що вже фактично 
існує, надаючи цьому явищу юридичної обов’язковості. На відміну від правовстановлюючого акта, 
цей вид адміністративного акта не спрямований на зміну правового стану); 

4) обтяжуючі (обмежують права, свободи, законні інтереси приватних осіб, покладають на 
них додаткові обтяження або обмеження);  

5) сприяючі (підтверджують наявність права, надають особі таке право чи матимуть для неї 
інші позитивні наслідки) [22, с. 266–268].  

У певних випадках законодавець вимагає від суб’єктів публічної адміністрації діяти 
винятково із застосуванням адміністративного договору. Застосування адміністративного акта 
замість адміністративного договору в такому разі заборонене [22, с. 290]. 
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Характерними ознаками адміністративного договору є те, що він: 
1) виникає зі сфери реалізації публічно-владних повноважень органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування; 
2) забезпечує задоволення публічно-правових інтересів; 
3) передбачає можливість оперативного контролю за виконанням договору; 
4) підстава його виникнення – правозастосовний акт; 
5) забезпечується можливістю накладення санкцій адміністративного чи дисциплінарного 

характеру за порушення або невиконання договірних зобов’язань тощо [37, с. 20]. 
План у публічному управлінні – це рішення владного суб’єкта, що визначає порядок, послі-

довність чи встановлює зв’язок подальших дій та проведення заходів [21, с. 177]. Разом з тим, 
науковці акцентують на тому, що необхідно відмежовувати план (як акт планування) від 
затвердження плану (як інструменту публічного адміністрування). Акт планування (наприклад, 
план зонування території) є текстово-графічним матеріалом, що набирає юридичної сили, а відтак 
може застосовуватись на відповідній території лише після його затвердження органом місцевого 
самоврядування. Тобто самим інструментом є затвердження плану, що створює правові наслідки у 
вигляді виникнення, зміни або припинення прав і породжує обов’язки для приватних осіб.  

Ще однією формою публічного управління є здійснення суб’єктами публічної адміністрації 
фактичних дій.  

Фактична дія як інструмент публічного адміністрування – це різновид активної адмініст-
ративної діяльності публічної адміністрації, що має свідомо-вольовий характер,  і мета якого –  
отримання фактичного результату для приватних осіб під час надання адміністративних послуг і 
проведення перевірок, що не зумовлює виникнення, зміни або припинення адміністративно-
правових відносин. Основними видами фактичних дій є такі: інформування населення, проведення 
перевірки, здійснення моніторингу, надання довідок, виплата грошових коштів, адміністрування 
реєстрів [21, с. 182]. 

Важливим елементом структури адміністративно-правового забезпечення публічного управ-
ління є засоби захисту прав, свобод та законних інтересів приватних осіб у сфері публічного 
управління. До таких зараховують: адміністративне оскарження; відшкодування шкоди, завданої 
публічною адміністрацією [22, с. 345–365]; адміністративну медіацію; притягнення винних 
посадових осіб публічної адміністрації до спеціальної дисциплінарної відповідальності; засоби 
самозахисту – легальні засоби протесту [21, с. 266–267]. 

Отже, під адміністративно-правовим забезпеченням публічного управління слід розуміти 
регламентовану адміністративно-правовими нормами системну діяльність суб’єктів публічного 
управління щодо реалізації (захисту) публічних інтересів. 

До структури адміністративно-правового забезпечення публічного управління зараховуємо 
такі елементи: 1) об’єкт адміністративно-правового забезпечення публічного управління; 2) су-
б’єкти адміністративно-правового забезпечення публічного управління; 3) адміністративно-правові 
норми; 4) адміністративно-правові відносини та їх зміст; 5) форми публічного управління; 6) засоби 
захисту прав, свобод та законних інтересів приватних осіб у сфері публічного управління. 
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