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Публічно�правовий спір 
як категорія 

адміністративно�правової науки

Початок XXI століття характери-
зується для адміністративно-правової
науки появою нових напрямів дослі-
дження чи модернізацією вже опра-
цьованих. Це природно, адже життя
не стоїть на місці, виникають нові су-
спільні відносини, які об’єктивно
потребують свого врегулювання.
Водночас відбуваються суттєві зміни
традиційних сфер суспільного життя,
що також вимагає адекватного адмі-
ністративно-правового забезпечення.

Одним із важливих факторів, які
суттєво вплинули на розвиток науки
адміністративного права, стало запо-
чаткування у нашій державі адміні-
стративного судочинства, тобто діяль-
ності адміністративних судів щодо
розгляду і вирішення адміністратив-
них справ. Варто вказати, що Україна
одна з перших країн пострадянського
простору визнала необхідність та зро-
била реальні нормативно-правові
кроки з метою реального забезпечен-
ня прав людини на оскарження дій чи

бездіяльності органів публічної адмі-
ністрації. Кодекс адміністративного
судочинства визначає, що юрисдик-
ція адміністративних судів поширює-
ться на такі види публічно-правових
спорів:

1) спори фізичних чи юридичних
осіб із суб’єктом владних повноважень
щодо оскарження його рішень (нор-
мативно-правових актів чи правових
актів індивідуальної дії), дій чи без-
діяльності;

2) спори з приводу прийняття грома-
дян на публічну службу, її проходження,
звільнення з публічної служби;

3) спори між суб’єктами владних
повноважень з приводу реалізації
їхньої компетенції у сфері управління,
у тому числі делегованих повноважень;

4) спори, що виникають з приводу
укладання, виконання, припинення,
скасування чи визнання нечинними
адміністративних договорів;

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



установлених Конституцією та зако-
нами України;

6) спори щодо правовідносин, по-
в’язаних з виборчим процесом чи про-
цесом референдуму [1].

З позицій теми нашого наукового
повідомлення, принциповими момен-
тами у юрисдикції адміністративних
судів є два:

– людиноцентристська спрямова-
ність;

– введення категорії «публічно-
правовий спір».

Стосовно першого зазначимо, що
фактично це стало відображенням
загальної стратегії розвитку науки
адміністративного права, про що ба-
гато писав В. Б. Авер’янов. Зокрема,
абсолютно справедливими видаються
його слова про те, що «важливу роль
у демократичній трансформації адмі-
ністративних правовідносин у сфері
взаємодії органів публічного управ-
ління з приватними особами (що за
радянських часів іменувалися відноси-
нами «влада – підкорення») має віді-
гравати проведення радикальної ре-
форми адміністративного права на
основі європейських принципів та
стандартів, спрямованої на модерніза-
цію існуючих та запровадження якіс-
но нових інститутів адміністративно-
го права» [2, с. 5]. Дійсно, людино-
центристська спрямованість видається
і у позиції законодавця, який наді-
лив пересічного громадянина досить
значними правами у вирішенні супе-
речок із державою.

Дотичність появи Кодексу адміні-
стративного судочинства України, за-
провадження адміністративного судо-
чинства до загальної стратегії роз-
витку науки адміністративного права
підтверджується також і позицією 
С. Г. Стеценка, який стверджує, що
характерними особливостями, в яких
розвивається наука адміністративно-
го права, є:

– необхідність відображення в до-
слідженнях аналізу положень ст. 3 Кон-
ституції України, згідно з якими права

і свободи людини та їх гарантії визна-
чають зміст і спрямованість діяльності
держави, а остання відповідає перед
людиною за свою діяльність;

– утілення в життя адміністратив-
ної реформи та реформи адміністра-
тивного права;

– зміна ідеології адміністративно-
го права з «державоцентристської» на
«людиноцентристську»;

– проведення в державі конститу-
ційної (політичної) реформи, яка сут-
тєво впливає на взаємини між гілками
влади, формування Кабінету Міні-
стрів України тощо;

– євроінтеграційні спрямування Ук-
раїни, що вимагають відповідної мо-
дернізації системи публічного управ-
ління;

– необхідність чіткого визначення
предмета науки адміністративного
права та взаємин із такими науками,
як державне управління й теорія
управління [3, с. 30–31].

Що торкається другої складової
юрисдикції адміністративних судів –
введення категорії «публічно-правовий
спір», то ця проблема видається більш,
ніж актуальною як у сучасній адміні-
стративно-правовій науці, так і в прак-
тиці діяльності адміністративних судів.

Реалії сьогодення свідчать про
необхідність наукової розробки по-
няття публічно-правового спору. Це
пояснюється насамперед практичною
необхідністю, оскільки у чинному
Кодексі адміністративного судочин-
ства України вживається цей термін,
проте відсутнє його визначення, а
тому і не забезпечується єдине розу-
міння. Це нерідко ускладнює процес
розмежування адміністративної та
інших видів юрисдикції, призводить
до складнощів у розгляді конкретних
адміністративних справ.

Щодо наявних у чинному законо-
давстві та юридичній науці підходів до
розуміння публічно-правових спорів,
то необхідно вказати на такі.

1. Кодекс адміністративного судо-
чинства України у статті 3 містить
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положення, згідно з яким справа адмі-
ністративної юрисдикції (далі – адмі-
ністративна справа) – переданий на
вирішення адміністративного суду пуб-
лічно-правовий спір, у якому хоча б
однією зі сторін є орган виконавчої
влади, орган місцевого самоврядуван-
ня, їхня посадова чи службова особа
або інший суб’єкт, який здійснює вла-
дні управлінські функції на основі
законодавства, в тому числі на вико-
нання делегованих повноважень.
Іншими словами, ключова ознака
публічно-правового спору – хоча б
однією зі сторін є орган з публічними
повноваженнями. Крім того, зміст
статей 4 та 17 Кодексу адміністратив-
ного судочинства України свідчить
про те, що публічно-правові спори
становлять свого роду «ядро» щодо
поширення юрисдикції адміністратив-
них судів.

2. Відомий російський дослідник
проблем публічного права Ю.Тихоми-
ров зазначає, що публічно-правовий
спір є як би етапом у процесі розвит-
ку юридичної колізії. Це встановлена
законом процедура розгляду уповно-
важеними органами претензій суб’єк-
тів права з приводу їхніх інтересів,
актів і дій публічного (громадського)
характеру. Як видно, в такому визна-
ченні міститься кілька взаємозалеж-
них елементів, за допомогою яких
можна встановити ознаки публічно-
правових спорів та їх предмет. А це
відносини, по-перше, з приводу здійс-
нення публічної влади в широкому сенсі,
тобто діяльності органів державної
влади та місцевого самоврядування, а
також функціонування інститутів
прямої демократії. По-друге, відносини,
пов’язані з участю громадян в управ-
лінні державними і громадськими
справами. По-третє, відносини з при-
воду забезпечення та захисту публіч-
них інтересів, включаючи «переро-
стання» приватних інтересів у гро-
мадські [4].

3. Вітчизняні дослідники Н. Б. Пи-
саренко та В.А. Сьоміна стверджують,

адміністративно-правовий спір (а його
у баченні цих авторів та у контексті
пошуку адекватного визначення мож-
на визнати синонімом публічно-пра-
вового спору. – В. Щ.) – це юридичний
конфлікт між фізичною або юридич-
ною особою,– з одного боку, і суб’єк-
том владних повноважень – з другого,
що зумовлений здійсненням останнім
управлінських функцій і може вирі-
шуватися як у судовому, так і в позасу-
довому (адміністративному) порядку,
однак із застосуванням спеціальних
процедур, якими враховано ймовірну
нерівність учасників відносин, з яких
він виник [5, с. 23].

4. Акцент на захисті прав та інте-
ресів фізичних та юридичних осіб
робить Е. Ф. Демський, зазначаючи,
що безпосереднім завданням адміні-
стративного судочинства є вирішення
адміністративно-правових спорів, що
виникають у зв’язку із захистом прав
та інтересів фізичних та юридичних
осіб у сфері публічно-правових відно-
син від порушень із боку органів влад-
них повноважень [6, с. 248]. У цьому ж
контексті розглядається завдання
адміністративного судочинства Ні-
меччини, де доступ до адміністратив-
них судів, за законом, має будь-яка
особа, права якої порушено публіч-
ною владою [7, с. 292].

Підсумовуючи у цій частині, зазна-
чимо, що доцільно під публічно-пра-
вовим спором як однією із найважли-
віших категорій адміністративного
судочинства розуміти юридичний
конфлікт, що виник між органом
публічної адміністрації при реалізації
ним владних повноважень та фізич-
ною чи юридичною особою, права
якої порушені діями чи бездіяль-
ністю органу публічної адміністрації.
Думається, що таке розуміння здатне
збагатити науку адміністративного
права, потенційно можливо суттєво
покращити розуміння сутності як
публічно-правового спору, юрисдикції
адміністративних судів, так і адмініст-
ративну юстицію як суспільне явище.
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Цікаву позицію висловлює К. О.Ти-
мошенко. Вона зазначає, що аналіз
норм Кодексу адміністративного судо-
чинства України свідчить про те, що
предметом юрисдикції адміністратив-
них судів України є всі публічно-пра-
вові спори, за винятком тих, які, відпо-
відно до Конституції України та зако-
нів України, підлягають вирішенню в
порядку іншого судового проваджен-
ня. Водночас, обґрунтовано висновок
щодо необхідності приведення пред-
мета адміністративної судової юрис-
дикції відповідно до завдань адміні-
стративного судочинства, а саме: від-
несення до юрисдикції адміністратив-
них судів лише тих публічно-правових
спорів, які спрямовані на захист прав,
свобод та інтересів фізичних осіб,
прав та інтересів юридичних осіб від
порушень з боку суб’єктів владних
повноважень. При цьому захист прав,
свобод та інтересів фізичних і юри-
дичних осіб розглядається не як про-
цес, а як результат вирішення публіч-
но-правових спорів [8, с. 13].

У цілому погоджуючись із твер-
дженням даного автора, все ж таки
вважаю за доцільно висловити певні
застереження з приводу заключної
частини, а саме те, що захист прав,
свобод та інтересів фізичних і юридич-
них осіб розглядається не як процес, а
як результат вирішення публічно-
правових спорів. Навряд чи це може
бути сприйнято абсолютно однознач-
но, оскільки стаття 2 Кодексу адміні-
стративного судочинства України ви-
значає, що завданням адміністратив-
ного судочинства є захист прав, свобод
та інтересів фізичних осіб, прав та
інтересів юридичних осіб у сфері

публічно-правових відносин від пору-
шень 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
шляхом справедливого, неупередже-
ного та своєчасного розгляду адміні-
стративних справ. Виникає логічно
питання: результат (за К. О. Тимошен-
ко) та завдання (за Кодексом адміні-
стративного судочинства України) –
це синоніми? Навряд чи. Хоча спра-
ведливості заради вкажемо, що наука
узагалі (і наука адміністративного
права зокрема) не має кордонів і
автор не повинна здійснювати своє
дослідження суто на підставі будь-яко-
го нормативно-правового акта. Проте
коли дослідник намагається запропо-
нувати щось нове, він має певним
чином обґрунтовувати своє бачення.
Саме тому заміна розуміння захисту
прав, свобод та інтересів фізичних і
юридичних осіб із процесу на резуль-
тат вирішення публічно-правових
спорів видається більше мрією, ніж
реальним явищем.

Завершуючи, вкажемо на те, що
практична діяльність адміністратив-
них судів із вирішення публічно-пра-
вових спорів буде більш адекватно
відображати завдання, які стоять перед
адміністративним судочинством у разі
належного наукового опрацювання
категорії «публічно-правовий спір».
А це, у свою чергу, дасть змогу дійсно
констатувати,що держава стає ближчою
до людини, вона намагається відповіда-
ти перед людиною за свою діяльність.
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Щавінський В. Р. Публічно-правовий спір як категорія адміністративно-право-
вої науки

Стаття присвячена науковому опрацюванню категорії «публічно-правовий
спір». Основна увага приділена питанням розуміння завдання адміністративного
судочинства, власного формулювання терміна «публічно-правовий спір».

Ключові слова: публічно-правовий спір, адміністративно-правова наука, адмі-
ністративне судочинство.

Щавинский В. Р. Публично-правовой спор как категория административно-
правовой науки

Статья посвящена научной проработке категории «публично-правовой спор».
Основное внимание уделено вопросам понимания задач административного судо-
производства, собственной формулировке термина «публично-правовой спор».

Ключевые слова: публично-правовой спор, административно-правовая наука,
административное судопроизводство.

Schavinskiy V. Public legal dispute as a category of administrative and legal science
Article of scholarship devoted to the category of «public legal dispute.» The main

attention is paid to understanding the problem of administrative proceedings, of its own
formulation of the term «public legal dispute».

Key words: public law dispute, administrative and legal science, administrative pro-
ceedings.


