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Загальні проблеми 
дослідження правовідносин у сфері 

адміністративно-правового забезпечення 
реалізації прав і свобод громадян 

Нині питанню правового статусу 
громадян у сфері державного управ
ління приділяється значна увага. 
Зокрема, характеристиці їхніх прав і 
свобод, гарантій реалізації, охорони 
та захисту присвячено велику кіль
кість монографій, дисертацій та інших 
наукових досліджень. Утім, проблема
тика правовідносин у сфері реалізації 
прав і свобод громадян у державному 
управлінні залишається ще недостат
ньо дослідженою. Це обумовлює ак
туальність і новизну цієї статті, мета 
написання якої – на підставі аналізу 
теоретичних джерел і законодавчих 
актів розкрити зміст структури пра
вовідносин у сфері реалізації прав і 
свобод громадян у державному управ
лінні, визначити їхні особливості й 
надати характеристику суб’єктів ука
заних правовідносин. 

Система правових засобів забезпе
чення реалізації та захисту прав і сво
бод громадян у сфері державного 

управління звичайно розуміється як 
зумовлена призначенням та особливо
стями державного управління взаємо
пов’язана і взаємодіюча сукупність 
організаційно-правових засобів забез
печення захисту прав і свобод грома
дян, що використовуються в різнома
нітних сферах здійснення державної 
влади.Ця система розвивається разом 
із її предметом, збагачуючись новими 
елементами, змінюючи свою внутріш
ню структуру та зв’язки із суміжними 
засобами охорони прав і свобод люди
ни та громадянина [1, с. 99–100]. 

Місце, роль прав і свобод грома
дян визначаються на підставі регулю
вання управлінської діяльності орга
нів державної влади та органів місце
вого самоврядування, запровадження 
регламентації демократичних взаємо
відносин між цими органами та гро
мадянами, тобто відносин, які мають 
забезпечити кожній людині реальне до
держання та охорону у сфері держав-
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ного управління належних їй прав і 
свобод, виконання обов’язків, а також 
ефективний захист цих прав і свобод у 
разі їх порушення. 

Права і свободи громадян у сфері 
державного управління реалізуються 
через конкретні правовідносини. 

Правовідносини - особлива, спе
цифічна форма відносин, що слугує 
відповідним засобом переведення пра
вил поведінки у відносини суб’єктів пра
вового регулювання [2, с. 92-93]. Своєю 
чергою С. Г. Стеценко правовідносини 
визначає як результат впливу право
вих норм на поведінку суб’єктів, унаслі
док якого між ними виникають правові 
зв’язки [3, с. 80]. На думку А. Ю. Олій
ника, правовідносини - це специфічні 
суспільні відносини, які виникають на 
підставі норм права, учасники яких є 
носіями суб’єктивних прав та юридич
них обов’язків [4, с. 163]. 

Отже, правовідносини - це вре
гульовані нормами права специфічні 
суспільні відносини, учасники яких 
мають взаємні права, свободи та обо
в’язки, що гарантуються державою. 
Саме права, свободи та обов’язки, 
закріплені в нормативно-правових 
актах, визначають найбільшу за обся
гом частину тих відносин і зв’язків, що 
склалися між органами державного 
управління і громадянами. 

З цього визначення випливає, що 
правовідносини у сфері державного 
управління - це врегульовані нормами 
права суспільні відносини, які склада
ються з приводу здійснення державної 
влади через необхідність управління 
справами держави і суспільства. Їхні 
учасники є носіями суб’єктивних 
прав та юридичних обов’язків із вирі
шення питань суспільної життєдіяль
ності за допомоги державної влади. 
Усяке правовідношення є індивідуалі
зованим, тобто складається між окреми
ми суб’єктами (громадянами,їхніми ор
ганізаціями, державними органами), 
пов’язаними між собою правами та 
обов’язками, що визначають забезпе
чену законом міру можливої та належ-
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ної поведінки. Міра поведінки озна
чає встановлення її меж (допустимих 
меж). Можливість і зобов’язання реа
лізуються в конкретних діях, у реаль
ній поведінці. Тому правовідносини 
виникають із настанням передбачених 
законом юридичних фактів (договорів, 
адміністративних актів, правопорушень, 
подій). 

Доцільно сказати, що правовідно
сини у сфері державного управління 
мають такий же елементарний склад, 
як правовідносини суб’єктів інших 
галузей права, тобто охоплюють учас
ників правовідносин, їхні права та обо
в’язки і те, з приводу чого виникають 
ці правовідносини. Водночас право
відносини за участі громадян, що вини
кають у процесі реалізації їхніх прав і 
свобод у сфері державного управлін
ня, мають певні особливості. Голов
ною їхньою особливістю є те, що гро
мадяни, як учасники цих правовідно
син, виступають як приватні особи, 
тобто реалізують свої особисті загаль-
ногромадські права і свободи. 

Через це правовідносини між гро
мадянами, що наділені правами та обо
в’язками у сфері державного управлін
ня, з одного боку, та органами держави 
(їхніми посадовими особами), наді
леними владними повноваженнями,– 
з іншого, можуть виникати тільки на 
визначених законом підставах, а саме: 

1) у зв’язку з реалізацією громадя
нами належних їм за законом прав і 
свобод у сфері функціонування орга
нів державної влади; 

2) у зв’язку з виконанням громадя
нами покладених на них обов’язків у 
зазначеній сфері; 

3) за вчинення громадянами пору
шень їхніх обов’язків, передбачених від
повідними правовими нормами; 

4) за порушення органами держав
ної влади або їхніх посадових осіб 
прав та охоронюваних законом інте
ресів громадян. 

Перелічені правові відносини відзна
чаються значним різноманіттям, що 
обумовлене розходженням рольових 
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позицій громадян у їхніх взаємовідно
синах з органами державної влади. 
Дати вичерпний опис їхньому змісту 
неможливо. Загальним для них є те, 
що вони складаються у сфері держав
ного управління та визначаються обся
гом і характером правосуб’єктності 
певних громадян [5, с. 242–243]. 

Для того, щоб управлінські ланки 
активно працювали у сфері реалізації 
правовідносин, а громадяни мали реаль
ну можливість дієво впливати на за
безпечення своїх прав і законних інте
ресів, необхідно здійснити ряд умов як 
з боку органів державного управління, 
так і з боку самих громадян. Але ці 
умови не можуть розглядатися виключ
но у прагматично-практичному сенсі, 
оскільки розглядувана проблема взає
мовідносин держави і громадян має 
дуже важливий для її розуміння мето
дологічний аспект. 

Саме в цьому аспекті великого 
значення набувають підходи до вирі
шення більш загальних проблем, зокре
ма про особистість як важливий орієн
тир в організації та діяльності органів 
державного управління, про взаємо
зв’язок прав і свобод громадян із ком
петенцією апарату державного управ
ління, про діяльність громадян у ви
значенні ефективності управлінської 
діяльності. Без установлення цих орі
єнтирів складно визначити й основні 
підходи для визначення ознак право
відносин у сфері реалізації прав і сво
бод громадян. 

Правовідносини громадян у сфері 
державного управління мають свої 
специфічні, притаманні для них озна
ки: 1) є видом юридичного зв’язку; 
2) врегульовані нормами права; 3) їхні 
учасники є носіями відповідних прав 
та обов’язків; 4) суб’єкти правовід
носин мають взаємозалежні юридич
ні права та обов’язки (якщо одного 
суб’єкта правовідносин наділено 
правом, то на іншого покладається 
юридичний обов’язок); 5) є результа
том волевиявлення сторін (суб’єкти 
правовідносин реалізують свої права і 

свободи за допомоги свідомих дій); 
6) захищаються з боку держави: в разі 
невиконання або неналежного вико
наних обов’язків забезпечуються при
мусовими заходами. 

Як будь-які відносини, врегульо
вані за допомоги норм права, право
відносини у сфері державного управ
ління мають свою структуру, тобто 
сукупність складових взаємопов’яза
них обов’язкових елементів. 

Структура правовідносин – основ
ні елементи правовідносин і доцільний 
спосіб зв’язку між ними на підставі су
б’єктивних юридичних прав, обов’язків, 
повноважень і відповідальності з при
воду забезпечення прав та інтересів. 

Термін «структура» є актуальним 
у визначенні правовідносин, оскільки 
термін «склад» лише зазначає їхні еле
менти без указівки на їхній логічний 
взаємозв’язок. Правовідносини – ло
гічно пов’язана конструкція всіх 
елементів, де основними напрямками 
зв’язку є їхні суб’єкти, що реалізують 
суб’єктивні юридичні права, суб’єктив
ні юридичні обов’язки, повноваження 
і суб’єктивну юридичну відповідаль
ність заради досягнення результату 
цього зв’язку. 

Структуру правовідносин у сфері 
державного управління складають такі 
елементи: 1) суб’єкти (сторони, уча
сники) правовідносин, наділені вла
стивістю правосуб’єктності (сукупності 
правоздатності та дієздатності, що мі
стить деліктоздатність); 2) зміст право
відносин, тобто суб’єктивні права та 
юридичні обов’язки, якими наділяю
ться його учасники, а також їхні мож
ливі заохочення і відповідальність; 
3) об’єкт (він же часто і предмет) право
відносин, тобто фактичну поведінку 
його учасників, на яку спрямоване пра
вове регулювання; 4) підстави виник
нення правовідносин, тобто юридичні 
факти (події). 

Суб’єкт – учасник правовідносин, 
який має конкретні права та обов’яз
ки [3, с. 82]. Суб’єктами можуть бути: 
1) органи виконавчої влади; 2) органи 
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місцевого самоврядування; 3) грома
дяни України; 4) іноземні громадяни 
та особи без громадянства; 5) об’єднан
ня громадян. 

У більшості випадків усіх суб’єктів 
адміністративно-правових відносин пере
діляють на індивідуальних (громадяни 
України, іноземці, особи без громадян
ства) і колективних (об’єднання грома
дян, підприємства, установи, організації, 
органи місцевого самоврядування). 

Для того, щоб бути суб’єктом право
відносин у сфері державного управлін
ня, треба мати правосуб’єктність. Пра-
восуб’єктність є особливою властивістю, 
політико-юридичним станом певної 
особи і містить три елементи: 

1) правоздатність - загальна (аб
страктна) можливість, що визнається 
державою, мати передбачені законом 
права та обов’язки, здатність бути їхнім 
носієм. Підкреслімо, що це не фак
тичне правоволодіння, а тільки мож
ливість або здатність до цього. Пра
воздатністю рівною мірою володіють 
усі громадяни без винятку, вона 
виникає в момент їхнього народжен
ня і припиняється зі смертю. У сучас
ному цивілізованому суспільстві немає 
і не може бути людей, що не наділені 
загальною правоздатністю. Це - найваж
ливіша передумова і невід’ємний еле
мент політико-юридичного і соціаль
ного статусу особи. Правоздатність 
виникає від моменту народження і 
припиняється зі смертю особи; 

2) дієздатність - передбачена нор
мами права здатність індивіда самостій
но, своїми усвідомленими діями здій
снювати (виконувати) суб’єктивні 
юридичні права та обов’язки; 

3) деліктоздатність - здатність нести 
юридичну відповідальність за свої дії. 

Слід нагадати, що виходячи з заз
начених раніше особливостей обов’яз
ковим суб’єктом правовідносин є орган 
державного управління чи його пред
ставник. 

Щоби повною мірою зрозуміти, яку 
роль органи державного управління 
відіграють у реалізації прав і свобод 
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громадян, детальніше зупинімося на 
деяких із них. Центральне місце в 
системі реалізації прав і свобод гро
мадян посідає Президент. Відповідно 
до Конституції він є главою держави, 
гарантом державного суверенітету, 
територіальної цілісності України, до
держання Конституції, прав і свобод 
людини і громадянина. Реалізації цих 
цілей підпорядковано різноманітні його 
функції. 

Серед органів державної влади 
слід звернути увагу на повноваження 
Верховної Ради, яка виступає гарантом 
щодо захисту прав і свобод людини 
та громадянина в Україні. Відповідно 
до Конституції України, до повнова
жень парламенту належать: прийняття 
законів прав і свобод людини і гро
мадянина та їхніх гарантій; затвер
дження загальнодержавних програм 
економічного, соціального, національ
но-культурного розвитку, охорони 
довкілля; призначення на посаду та 
звільнення з посади Уповноваженого 
Верховної Ради з прав людини. Вер
ховна Рада має широкі повноваження 
та можливості для здійснення парла
ментського контролю за дотриманням 
прав і свобод громадян та необхідні 
повноваження для оперативного реа
гування на випадок будь-яких порушень 
з боку інших державних органів (ст. 85). 
Можна зробити висновок, що основ
ною функцією Верховної Ради є прий
няття законів, що спрямовані на за
кріплення, захист, гарантування прав і 
свобод людини та громадянина, а також 
установлення відповідальності за пору
шення прав і свобод людини та грома
дянина в Україні. 

У забезпеченні прав і свобод гро
мадян важливу роль відіграє Уповно
важений Верховної Ради з прав людини. 
Згідно з Конституцією він здійснює пар
ламентський контроль за додержанням 
конституційних прав і свобод людини 
і громадянина (ст. 101) [6]. Основним 
напрямком роботи омбудсмена є кон
троль за дотриманням прав людини 
органами і посадовими особами всіх 
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рівнів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування. Головним 
призначенням Уповноваженого з прав 
людини є діяльність, спрямована на 
утвердження законності в галузі забез
печення постійно діючого контролю 
парламенту за дотриманням прав лю
дини органами і посадовими особами 
виконавчої влади всіх рівнів, органами 
місцевого самоврядування, з метою 
захисту прав громадян від протиправ
них діянь цих органів.Уповноважений 
діє на підставі відомостей про пору
шення прав і свобод людини та грома
дянина (зокрема основних соціальних 
прав і свобод людини та громадя
нина), які отримує: за зверненнями 
громадян України, іноземців, осіб без 
громадянства чи їхніх представників; 
за зверненнями народних депутатів, з 
власної ініціативи. 

Особливість цього інституту по
лягає в тому, що він не належить до 
жодної гілки влади, а є органом sui 
generis, тобто особливого роду, і діє 
лише йому притаманними засобами і 
методами. Уповноважений з прав 
людини діє на підставі звернень гро
мадян України, іноземців, осіб без 
громадянства чи їхніх представни
ків, за зверненнями народних депута
тів України, які є специфічним су
б’єктом звернень до Уповноважено
го (ст. 1) [7]. 

Ще одним органом, який активно 
сприяє додержанню прав і свобод гро
мадян, є Кабінет Міністрів України. 
Його основними напрямами діяльно
сті щодо захисту прав і свобод люди
ни та громадянина в Україні відповідно 
до норм Конституції є: 1) втілення в 
життя Конституції та інших законів, 
указів Президента; 2) забезпечення про
ведення фінансової, цінової, інвести
ційної та податкової політики, політи
ки у сферах праці та зайнятості насе
лення, соціального захисту, освіти, науки 
і культури, охорони природи, еколо
гічної безпеки і природокористування; 
3) вжиття заходів із забезпечення 
прав і свобод людини та громадянина. 

Згідно з Законом України «Про міс
цеве самоврядування» місцеві державні 
адміністрації та органи місцевого само
врядування забезпечують законність і 
правопорядок; додержання прав і сво
бод громадян; виконання державних і 
регіональних програм соціально-еко
номічного та культурного розвитку, 
програм охорони довкілля (ст. 26) [8]. 

Забезпечення реалізації прав і 
свобод людини та громадянина є одним 
із пріоритетних завдань і Міністерства 
юстиції України.У процесі своєї діяль
ності це міністерство розробляє про
екти законів із захисту і розвитку 
прав людини, регулювання відносин 
між громадянами і державною владою, 
здійснює організацію розгляду скарг і 
заяв громадян із питань, що належать 
до повноважень міністерства і пов’я
зані з роботою його органів, установ, 
організацій [9, с. 96]. 

Найважливішою ланкою в захисті 
прав і свобод у цілому, а також прав і 
свобод людини та громадянина є суд, 
оскільки Конституцією проголошено, 
що правосуддя в Україні здійснюється 
виключно судами (ст. 124) [6]. Слід за
значити, що суди не мають права від
мовити в судовому захисті прав і сво
бод людини та громадянина, у прийнятті 
скарг на рішення, дії чи бездіяльність 
органів державної влади, місцевого 
самоврядування, посадових і службо
вих осіб із підстав, не передбачених 
Конституцією чи законом. 

У системі органів, що здійснюють свої 
повноваження із захисту основних 
соціальних прав і свобод громадян, 
особливе місце посідає прокуратура, 
до повноважень якої належать: підтри
мання державного обвинувачення в суді; 
представництво інтересів громадяни
на або держави в суді у випадках, ви
значених законом; нагляд за додержан
ням законів органами, які проводять 
оперативно-розшукову діяльність, ді
знання, досудове слідство; нагляд за до
держанням законів у виконанні су
дових рішень у кримінальних справах, 
а також у застосуванні інших заходів 
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примусового характеру, пов’язаних із об- ва, притягнення винних до юридичної 
меженням особистої свободи громадян. відповідальності. Відповідно до ст. 2 

Для забезпечення права на захист Закону України «Про міліцію» основ-
від обвинувачення та надання правової ними її завданнями є гарантування 
допомоги у вирішенні справ у судах та особистої безпеки громадян, захист їхніх 
інших державних органах в Україні прав і свобод, законних інтересів [11]. 
діє інститут адвокатури. Відповідно до На сьогоднішній день у законодав-
Закону України «Про адвокатуру» адво- стві існує правова база для практичної 
катура є добровільним професійним реалізації громадянами наданого їм 
об’єднанням, покликаним, згідно з Кон- Конституцією права вносити в органи 
ституцією, сприяти захистові прав і державної влади пропозиції про поліп-
представляти інтереси громадян Украї- шення їхньої діяльності, оскаржувати 
ни, іноземних громадян, осіб без грома- дії та рішення посадових осіб держав-
дянства, юридичних осіб, надавати їм них і громадських органів. Громадяни 
іншу юридичну допомогу (ст. 1) [10]. можуть звертатися зі скаргою до ви-

У реалізації прав і свобод громадян щого в порядку підлеглості органу або 
органом, який покликаний приводити посадової особи, що не позбавляє особи 
в дію механізм правової охорони, ви- права звернутися до суду згідно з чин-
ступає Міністерство внутрішніх справ. ним законодавством. Водночас було би 
Воно забезпечує застосування заходів доцільно, щоб усі зазначені способи 
державного примусу, маючи на меті оскарження органічно створювали 
усунення перешкод реалізації прав та єдиний механізм захисту прав і свобод 
обов’язків, поновлення порушеного пра- людини у сфері державного управління. 
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Загальні проблеми дослідження правовідносин... 

Лазур Я. В. Деякі теоретико-правові проблеми дослідження правовідносин 
у сфері адміністративно-правового забезпечення реалізації прав і свобод громадян 

У статті на підставі аналізу теоретичних джерел і законодавчих актів розкри
вається зміст структури правовідносин у сфері реалізації прав і свобод громадян у 
державному управлінні, визначаються особливості та надається характеристика 
суб’єктів указаних правовідносин. 

Ключові слова: правовідносини, права і свободи громадян, державне управлін
ня, суб’єкт правовідносин, правоздатність, дієздатність. 

Лазур Я. В. Некоторые теоретико-правовые проблемы исследования правоот-
ношений в сфере административно-правового обеспечения реализации прав и сво
бод граждан 

В статье на основе анализа литературных источников и законодательных 
актов раскрывается содержание структуры правоотношений в сфере реализации 
прав и свобод граждан в государственном управлении, определяются особенности 
и предоставляется характеристика субъектов указанных правоотношений. 

Ключевые слова: правоотношения, права и свободы граждан, государственное 
управление, субъект правоотношений, правоспособность, дееспособность. 

Lazur Y. Some legal and theoretical problems of research on legal relations in the 
sphere of the legal administrative securing of the realization of citizens’ rights and free
doms 

This article reveals on the basis of theoretical analysis of literary sources and acts of 
legislation the structure of legal relations in the field of realization of the citizens’ rights 
and freedoms in public administration, defines the features and characteristics of the 
subjects of these relationships. 

Key words: legal relationships, rights and freedoms of citizens, public administration, 
the subject of legal relations, legal ability, legal competence. 
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