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АНОТАЦІЯ 

Бааджи, Н.А. Адміністративний розсуд в діяльності органів публічної 

адміністрації. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право». - Одеський державний університет внутрішніх справ, Одеса, 2020. 

У дослідженні здійснено комплексний аналіз природи адміністративного 

розсуду, що застосовується в діяльності органів публічної адміністрації України. 

Охарактеризовано засади, тенденції, проблеми та особливості правового 

регулювання та перспективи вдосконалення адміністративного розсуду в умовах 

здійснення адміністративної реформи та побудови правової держави. 

На основі теоретичних напрацювань адміністративно-правової науки, 

вітчизняного й зарубіжного законодавства, результатів адміністративної 

практики органів публічної адміністрації проведено аналіз низки елементів 

понятійно-категоріального апарату. Досліджено правові категорії: «розсуд», 

«адміністративний розсуд», «дискреція», «межі адміністративного розсуду», 

«оціночне поняття» та інші. 

Здійснено аналіз доктринальних досліджень, пов’язаних із проблемами 

застосування адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації. 

Унаслідок дослідження правової природи адміністративного розсуду в діяльності 

органів публічної адміністрації з’ясовано, що це явище є елементом юридичної 

діяльності суб’єкта публічної адміністрації, який характеризується певною свободою в 

правовому вирішенні того чи іншого питання, що надається цьому суб’єкту для 

прийняття раціонального, мотивованого й обґрунтованого рішення в справі, у межах, 

визначених нормами права. Адміністративний розсуд слід розглядати як пошук та 

винесення оптимального, вивіреного та зваженого рішення в конкретній справі, який 

здійснюється через інтелектуально-вольову або творчу діяльність. 

Унаслідок проведеного аналізу нормативно-правової основи застосування 

адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації вдалось 

установити, що нею є сукупність нормативно-правових актів законодавчого та 
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підзаконного характеру, які направлені на регулювання відносин, пов’язаних із 

реалізацією дискреційних повноважень органів публічної адміністрації в 

правотворчій та правозастосовній діяльності. Нормативно-правова основа 

застосування адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації 

являє собою регламентаційний механізм здійснення цими органами управлінської 

діяльності, вона є сукупністю норм матеріального та процесуального права. 

Законодавче закріплення адміністративного розсуду на сьогодні не має 

системної основи через відсутність спеціального нормативно-правового акта, 

який визначає концепцію адміністративних процедур. 

Зауважено на оціночні поняття, що містяться в нормах права, направлених 

на регулювання адміністративного розсуду в діяльності органів публічної 

адміністрації, які, виступаючи елементами дискреційних норм, обумовлюють 

нечіткість нормативних приписів останніх, і це найкращим чином характеризує 

логіко-правову природу самих оціночних понять. 

Досліджено систему принципів адміністративного розсуду в діяльності 

органів публічної адміністрації. З’ясовано, що така діяльність повинна 

базуватись на стійкій системі принципів, утілення яких дозволить створити 

ефективний механізм публічного адміністрування для виконання поставлених 

завдань та досягнення цілей. Сформульовано авторське визначення принципів 

адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації – це 

зумовлені соціально-економічними основами суспільного життя правові 

основоположні засади демократичного характеру, які встановлюють завдання та 

мету застосування адміністративного розсуду в діяльності органів публічної 

адміністрації, визначають його характер і зміст, регламентують процедуру та 

закріплюють умови й межі його застосування. 

Проведено аналіз сутності принципів верховенства права, законності, 

гуманізму, пропорційності, неупередженості, рівності перед законом, 

справедливості, недопустимості зловживання правом, добросовісності, 

розумності, варіативності (селективності), цілеспрямованості, цілісності, 

системності, науковості, компетентності, відповідальності та інших, які 
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покладаються в основу застосування адміністративного розсуду в діяльності 

органів публічної адміністрації, проведено обґрунтування їх дотримання. 

Досліджено форми реалізації адміністративного розсуду в діяльності органів 

публічної адміністрації, до яких належить: прийняття нормативно-правових 

актів, індивідуальних правових актів, укладання адміністративних договорів, 

учинення інших юридично значущих дій (конклюдентні акти-дії, бездіяльність). 

Унаслідок такого аналізу з’ясовано, що форми реалізації адміністративного 

розсуду в діяльності органів публічної адміністрації є зовнішнім вираженням 

його змісту, а його правореалізація характеризується тим, що вона не може 

відбуватися з виходом за рамки норм права. 

Здійснено аналіз основних форм адміністративного розсуду в діяльності 

органів публічної адміністрації, які обумовлені правом. 

Проаналізовано правову природу меж адміністративного розсуду в діяльності 

органів публічної адміністрації; запропоновано авторське визначення цього поняття: 

це встановлений у нормативно-правових актах за допомогою спеціальних правових 

засобів вид правових обмежень у діяльності органів публічної адміністрації, який 

обумовлює рамки, у яких органи публічної адміністрації мають можливість 

вольового вибору оптимального вирішення юридичного питання. 

Зроблено висновок, що межі адміністративного розсуду в діяльності органів 

публічної адміністрації встановлюються за допомогою: закріплення в нормі 

права всіх альтернатив, доступних для вибору суб’єкта адміністративного 

правозастосування; визначення нижніх і верхніх кількісних меж можливих 

варіантів рішення; надання органу публічної адміністрації, що здійснює 

правозастосування, можливостей приймати рішення, базуючись на загальних 

принципах і вимогах законодавства. Межі адміністративного розсуду в 

діяльності органів публічної адміністрації встановлюються за допомогою 

спеціального правового механізму застосування норм і принципів права. 

Досліджено особливості застосування адміністративного розсуду в діяльності 

органів публічної адміністрації в умовах надзвичайного правового регулювання. 

З’ясовано, що надзвичайне правове регулювання зумовлює зростання застосування 
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імперативних принципів у правовому впливі на суспільні відносини, збільшує межі 

дискреції, свободу розсуду органів публічної адміністрації при правозастосуванні 

та нормотворенні, допускає трансгресію власної компетенції визначеної 

законодавством для ординарної ситуації. Обмеження прав та свобод людини і 

громадянина, що здійснюється із застосуванням адміністративного розсуду в 

надзвичайних обставинах, є допустимим задля забезпечення публічного порядку, 

громадського спокою та національної безпеки. Адміністративний розсуд органів 

публічної адміністрації при застосуванні права при надзвичайному правовому 

регулюванні обмежується конституційними рамками допустимого втручання 

держави в права і свободи громадян. Законодавче обмеження дискреційних 

повноважень органів публічної адміністрації щодо переліку прав і свобод, які 

підлягають призупиненню (обмеженню) в умовах надзвичайного правового 

регулювання, а також законодавча регламентація процедурно-процесуальних форм 

реалізації такого роду повноважень – найважливіша гарантія забезпечення 

правового статусу особи. 

Досліджено вплив адміністративного розсуду в діяльності органів публічної 

адміністрації на корупційні відносини. Установлено, що факторами підвищення 

корупційного ризику є основні внутрішні і зовнішні причини, які зумовлюють 

збільшення ймовірності вчинення корупційних правопорушень. Доведено, що 

корупціогенність адміністративного розсуду в діяльності органів публічної 

адміністрації полягає в потенційній можливості здійснення або нездійснення 

своїх повноважень, а також у підставах і строках їх здійснення. 

Досліджено шляхи оптимізації меж адміністративного розсуду в діяльності 

органів публічної адміністрації. 

Із метою вдосконалення нормативно-правової основи застосування 

адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації 

запропоновано прийняти Закон України «Про адміністративну процедуру» та 

Закон України «Про нормативно-правові акти». 

Із метою посилення контрольно-наглядової діяльності держави за 

застосуванням адміністративного розсуду в правотворчій та правозастосовній 
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діяльності органів публічної адміністрації запропоновано внести низку змін до 

Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні».  

SUMMARY 

Baadzhy, N.A. Administrative discretion in the practice of public 

administration agencies. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

A dissertation for acquiring a Scientific Degree of the Candidate of Legal Sciences 

(PhD) in specialization 21.00.07 – ”administrative law and procedure; financeial law; 

information law”. – Odesa State University of Internal Affairs, Odesa, 2020. 

The research has provided a comprehensive analysis of the nature of 

administrative discretional powers used by public administration of Ukraine. The 

principles, tendencies, problems and peculiarities of legal regulation and prospects of 

improvement of administrative discretion achieving the rule of law in the process of 

administrative reform have been described. 

Based on the theoretical developments of administrative and legal science, 

domestic and foreign legislation, the results of the administrative practice of public 

administration an analysis of some conceptions have been analyzed: such as 

"discretion", "administrative discretion", "limits of administrative discretion", "value 

judgment" and other concepts that reflect the main features of such a complex, 

multifaceted and dynamic phenomenon as public administration discretion. 

Some doctrinal studies of other authors in relation to the problems of application 

of administrative discretion by the agencies of public administration have been 

analyzed in the current research. 

As a result of the research of the legal nature of administrative discretion of public 

administration it has been found that this phenomenon is an element of legal activity of 

the body of public administration and it is characterized by certain freedom in a 

particular case; it is granted to this body for rational and reasoned decision in the case 

within the margins set by law. Administrative discretion should be considered as the 

search for optimal, verified and considered decision in a particular case, which is 

carried out through intellectual or creative activity. 
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The analysis of the legal basis for the application of administrative discretion in 

the activities of public administration has discovered that this phenomenon is a set of 

regulatory acts stipulating relations in the field of discretionary powers of public 

administration in lawmaking and law enforcement. The legislative basis for the 

application of administrative discretion by public administration bodies is a regulatory 

mechanism for the implementation of administrative actions taken by these bodies, it is 

a set of substantive and procedural law. 

Today administrative discretion has no systematic legislation basis due to the lack 

of the specific legal act that would define the concept of administrative procedures. 

Attention has been paid to the value judgements within the law related to 

administrative discretion of public administration, they cause vagueness of the of 

discretionary norms. This is the best way to describe logical and legal nature of the 

value judgements. 

The system of principles of administrative discretion in the activity of public 

administration bodies has been researched. It has been found that such activities should 

be based on a stable system of principles, their implementation creates an effective 

mechanism of public administration for achieving objectives and goals. The author's 

definition of the principles of administrative discretion in the activity of public 

administration agencies has been developed – it is a legal fundamental pattern of 

democratic character conditioned by socio-economic basis of public life, which 

establishes tasks and purposes of administrative discretion of public administration 

agencies, determines its character, content, conditions and margins. 

The analysis of the essence of the following principles: the rule of law, legality, 

humanism, proportionality, impartiality, equality before the law, justice, 

inadmissibility of abuse of law, good faith, reasonableness, variability (selectivity), 

purposefulness, integrity, systematization, scientificity, responsibility, etc. that form a 

basis for the administrative discretion of public administration. Their conformity 

hasbeen justified. 

The forms of administrative discretion used by public administration agencies has 

been researched, they are the following: adoption of normative legal acts, individual 
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legal acts, conclusion of administrative agreements and other legally significant actions 

(implicit action or inaction). As a result it has been found that the forms of 

administrative discretion of public administration are an external expression of their 

content and they cannot occur outside the law. 

The main forms of administrative discretion of public administration bodies 

stipulated by the law have been analyzed. 

The legal nature of the limits of administrative discretion in the activities of public 

administration agencies have been analyzed; the author's definition of this concept has 

been given in the course of the conducting the current research: it is a type of legal 

restrictions for public administration established by legislation with the help of special 

legal means that define boundaries wherein the public administration have a possibility 

of voluntary choice of the optimum solution in a legal case. 

It has been concluded that the limits of administrative discretion of public 

administration agencies are established by: detalization in the law of all the 

alternatives available for the body of administrative law enforcement; determination 

of lower and upper quantitative limits of possible solutions; providing the law 

enforcement body of public administration with the possibility to make decisions 

based on the general principles and requirements of the law. The limits of public 

administration discretion are established by means of a special legal mechanism for 

the application of norms and principles of law. 

Peculiarities of administrative discretion applied by the bodies of public 

administration in case of emergency situations have been investigated. It has been 

found that emergency legislation contains a big number of imperative principles for the 

legal influence over public relations, while the limits of discretion are increased, 

freedom of decision making of public administration in the law enforcement and law-

making allows transgression of their legally defined powers to ordinary situations. 

Restrictions on the rights and freedoms established with the use of administrative 

discretion in emergency cases are permissible in order to ensure public order, peace 

and national security. The administrative discretion of public administration bodies in 

emergency legal regulation is limited by the constitutional framework of permissible 
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state interference in the rights and freedoms of citizens. Legislative restriction of 

discretionary powers of public administration bodies in the field of rights and freedoms 

that are restricted in emergency as well as legislative regulation of procedural forms of 

such powers are the most important guarantee of the legal status of a person. 

The influence of administrative discretion of public administration agencies on 

corruption relations has been investigated during the research. The factors increasing 

corruption risk are internal and external and they increase the possibility of committing 

corruption offenses. It has been proved that the corruption in public administration 

discretion lies in the potential possibility of exercising or not exercising their powers as 

well as in the reasons and terms of their exercise. 

The ways of optimization of the administrative discretion limits in the practice of 

public administration agencies have been researched. 

Adoption of the Law of Ukraine on Administrative Procedure and the Law of 

Ukraine on Legal Acts has been justified in order to improve the legal framework for 

the application of administrative discretion in the activities of public administration. 

It has been offered to draft a number of amendments to the Law of Ukraine on Local 

State Administrations and the Law of Ukraine on Local Government in Ukraine in 

order to strengthen state control and supervision over the application of administrative 

discretion in law-making and law enforcement of public administration. 
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ВСТУП 

Обґрунтування обрання теми дослідження. Адміністративне 

реформування, що здійснюється в Україні, направлене на вдосконалення 

управлінського процесу, дотримання законності в правозастосуванні. Водночас 

адміністративне законодавство нездатне детально регламентувати діяльність 

посадових осіб публічної адміністрації при вирішенні всіх правових ситуацій. 

Адміністративний розсуд може об’єктивно виступити як один зі способів 

подолання проблем правозастосування. Адже наявність можливості вибору 

одного з декількох варіантів рішень, які закріплені в правових актах, дозволяють 

публічній адміністрації застосовувати інструменти права з урахуванням 

конкретних обставин при вирішенні індивідуальних справ. При цьому фактичний 

зміст застосування адміністративного розсуду може призвести як до посилення, 

так і до зниження ефективності застосування норм права, хоча його метою є 

винесення найдоцільнішого, обґрунтованого і законного рішення. Адже у 

випадку, коли правові норми, направлені на застосування адміністративного 

розсуду, є невиправдано неконкретними і не містять чітких маркерів для вибору 

варіанта рішення, створюються сприятливі обставини не лише для прийняття 

хибних рішень, а й для різного роду зловживань правом, сприяючи зростанню 

корупційних проявів. 

Зауважимо, що вітчизняні наукові дослідження правового регулювання 

застосування адміністративного розсуду в основному зосереджені на розв’язанні 

теоретичних проблем діяльності органів публічної адміністрації. Це зумовило 

невідкладну потребу не лише перегляду матеріальних правових норм, а й 

глибокого аналізу наукових розробок феномену адміністративного розсуду в 

цьому напрямі адміністративно-правової науки. Адже практика застосування 

органами публічної адміністрації розсуду не узагальнювалась, незважаючи на 

особливі суспільні запити на об’єктивну інформацію в цій сфері 

адміністративних правовідносин. 

Більше того, застосування адміністративного розсуду в діяльності органів 

публічної адміністрації часто здійснюється з виходом за його допустимі межі, що 
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призводить до порушення прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб. 

Ця обставина підтверджується відомостями про скасування та визнання 

недійсними (повністю або частково) судами України за період з 1 січня 2015 р. 

по 25 квітня 2020 р. майже 87000 рішень органів місцевого самоврядування та 

майже 4800 рішень місцевих державних адміністрацій. 

Крім цього актуальність обраної теми дослідження зумовлена: 

- необхідністю визначення місця адміністративного розсуду в арсеналі 

засобів управління і правового регулювання, у створенні умов для підвищення 

якості публічного управління; 

- поглиблення наукового вивчення природи і ролі застосування 

адміністративного розсуду в діяльності публічної адміністрації; 

- необхідністю подальшого узгодження та деталізації норм права, що 

регулюють застосування адміністративного розсуду; 

- необхідністю окреслення подальших кроків у вдосконаленні 

законодавства. 

Теоретична основа дослідження. Загальнотеоретичні питання дослідження 

базуються на працях основоположників науки адміністративного права 

І.Ю. Андрієвського, О. фон Арнштедта, А. Батбі, М. Бертелемі, Е.М. Берендтса, 

М.М. Бєлявського, М.О. Гагена, В.М. Гессена, A.B. Горбунова, 

В.Ф. Дерюжинського, О.Ф. Євтіхієва, В.Г. Іозефі, Р. фон Лауна, К.-Е. Лейтхольда, 

Ю. Крижаніча, І.Т. Тарасова, І.Г. Юсті та ін.; учених адміністративно-правової 

науки радянського періоду С.С. Алєксєєва, В.М. Дубовицького, М.Д. Загряцкова, 

О.М. Одарченка, Ю.М. Старілова, С.О. Студеникіна та ін.; на доробках сучасних 

учених адміністративістів та теоретиків права В.Б. Авер’янова, 

М.О. Баймуратова, О.М. Бандурки, Ю.П. Битяка, С.В. Ківалова, Н.І. Козюбри, 

В.К. Колпакова, А.Т Комзюка, В.В. Копєйчикова, О.І. Миколенка, 

П.М. Рабіновича, О.Ф. Скакун, А.О. Селіванова, О.М.Якуби, Х.П. Ярмакі та ін. 

У праці використано здобутки вітчизняних дослідників адміністративного 

розсуду М.І. Бойчук, А.А. Гріня, О.С. Лагоди, Т.С. Мартьянової, С.А. Резанова, 

М.Б. Рісного, Г.Й. Ткач та ін. 
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У дослідженнях вищевказаних науковців досліджувались історико-

теоретичні аспекти застосування адміністративного розсуду, наводилась 

диференціація науково-методологічних підходів, аргументувались положення, за 

якими окремі аспекти адміністративного розсуду в правозастосуванні складають 

комплексну проблему, яка повинна бути вирішена як на теоретичному, так і на 

практичному рівнях. 

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

Дисертація виконана з урахуванням: рекомендацій, визначених у п.9 Резолюції 1862 

(2012) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Функціонування демократичних 

інститутів в Україні» від 26.01.2012 щодо необхідності дотримання Україною 

зобов’язань перед Радою Європи; положень Стратегії сталого розвитку «Україна – 

2020», затвердженої Указом Президента України від 12.01.2015 №5/2015, та 

відповідно до Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і 

науково-технічних розробок на період до 2020 р., затвердженого Постановою КМУ 

від 07.09.2011 №942; Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення 

діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років, 

затвердженого наказом МВС України від 16.03.2015 №275. 

Тематика дослідження узгоджується з планами науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських робіт Одеського державного університету 

внутрішніх справ на 2019 рік (пункти 1.2.2.5, 1.6.4, 1.6.6) та на 2020 рік (пункти 

1.2.1.2, 1.2.2.2, 1.6.6) 

Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради Одеського державного 

університету внутрішніх справ, протокол №4 від 1 грудня 2015 р. 

Мета і завдання дослідження відповідно до предмета та об’єкта дослідження. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу чинного 

законодавства України, локальних нормативно-правових актів та узагальнень 

адміністративної практики органів державної виконавчої влади та місцевого 

самоврядування визначити сутність, зміст і правові засади адміністративного 

розсуду та його застосування в діяльності органів публічної адміністрації, 
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розробити рекомендації з удосконалення правового регулювання та визначити 

перспективи розвитку національного законодавства в цьому напрямі. 

Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання: 

- з’ясувати поняття, сутність та генезис адміністративного розсуду в 

діяльності органів публічної адміністрації; 

- проаналізувати правову основу застосування адміністративного розсуду в 

діяльності органів публічної адміністрації; 

- дослідити систему принципів адміністративного розсуду в діяльності 

органів публічної адміністрації та окреслити їхнє коло; 

- здійснити аналіз основних форм реалізації адміністративного розсуду 

органів публічної адміністрації; 

- дослідити межі адміністративного розсуду в діяльності органів публічної 

адміністрації, з’ясувати їхню сутність та запропонувати авторське визначення 

дослідженого поняття; 

- з’ясувати особливості застосування адміністративного розсуду в діяльності 

органів публічної адміністрації в умовах надзвичайного правового регулювання; 

- дослідити корупціогенні властивості адміністративного розсуду в 

діяльності органів публічної адміністрації; 

- виокремити перспективні напрями розвитку адміністративного 

законодавства, направленого на регулювання застосування адміністративного 

розсуду в діяльності органів публічної адміністрації; 

- на підставі виконання поставлених завдань виробити конкретні пропозиції 

та рекомендації з удосконалення правового регулювання застосування 

адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації. 

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

застосування адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації. 

Предметом дослідження є адміністративний розсуд у діяльності публічної адміністрації. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є комплекс 

загальних і спеціальних методів пізнання, використання яких забезпечило 
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достовірність висновків і можливість виконання поставлених завдань та 

досягнення сформульованої мети. 

Застосування діалектичного методу надало можливість виявити місце 

адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації 

(підрозділи 1.1, 2.1, 2.2). 

За допомогою логіко-семантичного методу поглиблено понятійно-

категоріальний апарат наукових досліджень застосування адміністративного 

розсуду в діяльності органів публічної адміністрації (підрозділи 1.1, 1.3, 2.1, 2.3). 

Історичний метод забезпечив можливість виокремлення правових закономірностей 

становлення та розвитку феномену адміністративного розсуду в діяльності органів 

публічної адміністрації в Україні та за кордоном (підрозділи 1.1. 1.2, 3.2). 

Використання порівняльно-правового методу допомогло при проведенні 

комплексного порівняльно-правового аналізу правових аспектів застосування 

адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації в Україні 

та за кордоном (підрозділ 2.3), а методу системного аналізу – при порівнянні 

різних нормативно-правових актів, що регулюють правові підстави застосування 

адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації та його 

межі (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1). 

За допомогою догматичного методу проаналізовано зміст норм чинного 

вітчизняного законодавства, підзаконних актів державної виконавчої влади та 

актів місцевого самоврядування, виявлено в них колізії, прогалини, 

корупціогенні чинники й інші негативні фактори, що знижують якість 

нормативно-правових актів (підрозділи 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1). 

Метод теоретико-правового прогнозування надав можливість запропонувати 

перспективні форми розвитку (підрозділи 2.2, 2.3, 3.2). 

При формулюванні емпіричної основи дослідження використовувалися 

статистичний методи та метод анкетування (підрозділ 3.2). 

Структурно-логічний метод та методи групування і класифікації 

застосовувалися при дослідженні системи нормативно-правових актів, що 
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становлять правову основу застосування адміністративного розсуду в діяльності 

органів публічної адміністрації (підрозділи 1.2, 2.1, 2.2). 

Метод теоретико-правового моделювання було застосовано при підготовці 

пропозицій формулювання правових норм (підрозділи 1.1, 2.2, 2.3, 3.2). 

Зазначені вище методи дослідження використовувались у комплексі, що 

забезпечило достовірність одержаних результатів наукового пошуку. 

Нормативною основою дослідження є Конституція України, Закони України 

«Про Кабінет Міністрів України», «Про місцеві державні адміністрації», «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про Національну поліцію», Кодекс України 

про адміністративні правопорушення, Концепція реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 №333-р., постанови 

Кабінету Міністрів України, локальні акти органів місцевого самоврядування, 

матеріальне та процесуальне законодавство різних держав, рекомендаційні 

приписи Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Оновлення влади та 

антикорупційна реформа», затвердженої Постановою Верховної Ради України 

від 14.04.2016 №1099, та інші нормативно-правові акти законодавчого та 

підзаконного характеру. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, вітчизняні та 

зарубіжні наукові дослідження в галузі адміністративного права, узагальнення 

практики з питань застосування адміністративного розсуду в діяльності органів 

публічної адміністрації України та зарубіжних держав, методичні розробки 

органів публічної адміністрації щодо застосування адміністративного розсуду 

при виконанні управлінських завдань, практика правосуддя судів України 

загальної та спеціалізованої юрисдикції та Європейського суду з прав людини, 

політико-правова публіцистика та довідкові видання, а також зведені дані 

опитування практичних працівників органів публічної адміністрації, суддів, 

представників інститутів громадського суспільства та ін. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що робота є одним 

із перших досліджень, присвячених проблемним питанням адміністративного 
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розсуду в діяльності органів публічної адміністрації, та кандидатською дисертацією, 

у якій розглянуто правові й організаційні застосування цього феномену в діяльності 

органів публічної адміністрації за сучасних умов. 

Основними положеннями, що обумовлюють наукову новизну та виносяться 

на захист, є такі: 

уперше: 

- сформульовано авторські наукові визначення основних понять, що 

фігурують у відносинах застосування адміністративного розсуду в діяльності 

органів публічної адміністрації: «нормативно-правова основа застосування 

адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації», 

«принципи адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації», 

«межі надзвичайного правового регулювання» та розкрито їхній зміст; 

- за наслідками дослідження умов, порядку та меж застосування 

адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації за 

обставин надзвичайного правового регулювання доведено, що надзвичайне 

правове регулювання зумовлює зростання застосування імперативних принципів 

у правовому впливі на суспільні відносини, збільшує межі дискреції, свободу 

розсуду органів публічної адміністрації при правозастосуванні та нормотворенні, 

допускає трансгресію власної компетенції визначеної законодавством для 

ординарної ситуації; 

- визначено структуру системи факторів підвищеного корупційного ризику, 

які виникають при застосуванні адміністративного розсуду в діяльності органів 

публічної адміністрації. 

удосконалено: 

- наукове обґрунтування застосування адміністративного розсуду органами 

публічної адміністрації України під час правотворчої та правозастосовної діяльності; 

- вчення про форми реалізації адміністративного розсуду в діяльності 

органів публічної адміністрації; 

- теоретичну основу про фактори підвищення корупційного ризику під час 

застосування адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації; 
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дістали подальшого розвитку: 

- наукові напрацювання щодо розуміння окремих елементів понятійно-

категоріального апарату, що використовується в дослідженнях інституту 

дискреції, а саме понять «адміністративний розсуд», «межі адміністративного 

розсуду в діяльності органів публічної адміністрації» та ін.; 

- основні напрями вдосконалення організаційно-правових засад застосування 

адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації; 

- аргументація пропозицій з удосконалення національного законодавства 

України, направленого на регулювання правотворчої та правозастосовної 

діяльності органів публічної адміністрації, шляхом: 

прийняття Закону України «Про нормативно-правові акти» та Закону 

України «Про адміністративну процедуру»; 

закріплення в законодавчих правових актах низки юридично значимих 

норм, направлених на посилення контрольно-наглядової діяльності держави за 

застосуванням адміністративного розсуду в правотворчій та правозастосовній 

діяльності органів публічної адміністрації. 

У цілому новими є й інші висновки, пропозиції та рекомендації дисертанта, 

які виносяться на захист та мають значення для подальшого вирішення 

проблемних питань у межах проблем дослідження. 

Особистий внесок здобувача. Викладені в дисертації положення, що 

становлять її новизну, є результатом самостійної роботи автора. Наукові ідеї та 

розробки оприлюднено без співавторів у наукових фахових виданнях України та 

міжнародних періодичних виданнях. Особистий внесок здобувача в опублікованій 

праці у співавторстві з Войтов Г.В. полягає в аналізі правового механізму 

запобігання зловживанню адміністративним розсудом. Автору належить виконання 

аналітичної частини та участь у формулюванні висновків. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

положення і висновки, рекомендації та пропозиції, зроблені в дослідженні, 

впроваджені та можуть бути використані: 
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- у науково-дослідній сфері – для подальшого вивчення проблем 

застосування адміністративного розсуду в діяльності органів публічної 

адміністрації (акт впровадження у науково-дослідну діяльність Одеського 

державного університету внутрішніх справ від 9 липня 2020 року); 

- у навчальному процесі – при підготовці підручників, навчальних 

посібників, методичних матеріалів, лекцій, практичних і семінарських занять із 

дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний процес», 

«Адміністративна відповідальність» (акт впровадження у навчальний процес 

Одеського державного університету внутрішніх справ від 9 липня 2020 року). 

- у правотворчості – для вдосконалення законодавства, що регулює 

застосування адміністративного розсуду в діяльності органів публічної 

адміністрації (акт впровадження в практичну діяльність Львівської обласної ради 

від 4 червня 2020 р.); 

- у правозастосуванні – для вдосконалення практичної діяльності органів 

публічної адміністрації. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення, висновки та 

пропозиції, що містяться в дисертації, були предметом наукового обговорення на 

засіданнях кафедри адміністративного права та адміністративного процесу 

Одеського державного університету внутрішніх справ, доповідалися автором і 

були оприлюднені на науково-практичних конференціях. 

Публікації. Результати дослідження знайшли відображення в п’яти 

наукових статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях, одна з яких 

опублікована в зарубіжному фаховому виданні країни Європейського Союзу, а 

також у п’яти тезах  наукових доповідей. 

Структура та обсяг дисертації. Відповідно до мети й завдань дослідження 

дисертація складається з титульного аркушу, анотації, змісту, вступу, трьох 

розділів, що містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел, 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 246 сторінок. Список 

використаних джерел містить 477 найменувань і займає 51 сторінку. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНОПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО РОЗСУДУ 

В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

1.1. Понятійно-категоріальний апарат у дослідженнях 

адміністративного розсуду  

 

Проведення термінологічного дослідження юридичних категорій 

адміністративного права шляхом визначення їхніх критеріїв, здійснення 

теоретичного обґрунтування типології елементів понятійно-категоріального 

апарату забезпечує досягнення наукової мети дослідження. Водночас сучасна 

адміністративно-правова література, яка присвячена найбільш використовуваним 

формулюванням правових категорій, відображає не змістовні концепти, а лише 

окремі аспекти понятійних особливостей їхніх лексем. Більше того, у численних 

нормативно-правових актах, направлених на регулювання публічного 

адміністрування, дефініції понять трактуються неоднозначно, що призводить до 

помилок у нормотворчій та правозастосовній діяльності органів публічної 

адміністрації. Тож розкриття особливостей окремих правових категорій за темою 

нашого дослідження із застосуванням лексикографічних підходів забезпечить 

досягнення наукової мети дослідження. 

Розвиток публічно-управлінських відносин зумовлює виникнення у вітчизняному 

законодавстві великої кількості загальних правових норм та загальних принципів 

правозастосування, що при реалізації суб’єктом публічно-адміністративної діяльності 

ставить його в ситуацію необхідності робити певний вибір із низки можливих 

варіантів дій на власний розсуд. Таким чином розсуд, а в контексті нашого 

дослідження – адміністративний розсуд, стає ключовим елементом правильного, 

насамперед законного, правозастосування в публічному адмініструванні. 
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У юридичній літературі досі не склалось єдиного підходу щодо доктринального 

визначення розсуду. Суперечності в науковій сфері щодо чіткого визначення поняття 

з’явились у правовій науці ще в першій половині ХІХ ст. та тривають до сьогодні. 

Ситуація ускладняється тим, що дослідники у своїх працях приділяють увагу 

якомусь одному, конкретному виду розсуду, а тому пропоновані визначення понять 

ґрунтуються на різних ознаках за кількістю та змістом. 

Дореволюційне правознавство представлене працями, у яких висвітлювалися 

проблеми феномену розсуду, таких відомих учених, як Е. Бернацік, Ю.С. Гамбаров, 

В.М. Гессен, О.Д. Градовський, Д.Д. Грімм, А.І. Єлістратов, М.М. Коркунов, 

М.К. Лемке, П.І. Люблінський, С.А. Муромцев, С.В. Пахман, І.О. Покровський, 

Ф.В. Тарановський, Б.М. Чичерін, Г.Ф. Шершеневич та ін. 

У міжвоєнний період до цього явища проявляли інтерес Є.В. Васьковський, 

Р. фон Даун, Г. Єллінек, Г.В. Демченко, Л.Й. Петражицький та ін. 

Серед сучасних дослідників, які займались питаннями аналізу сутності 

адміністративного розсуду в адміністративному праві, варто зазначити таких 

вітчизняних та іноземних науковців, як В.Б. Авер’янов, Л.В. Аллахвердова, 

В.Г. Антропов, Н.О. Армаш, А. Барак, Д.М. Бахрах, В.М. Бевзенко, Л.М. Берг, 

Д.В. Бойко, Г. Бребан, В.В. Галунько, А.П. Головін, О.І. Губарєва, 

В.М. Дубовицький, А. Закс, М.К. Закурін, Т.О. Коломоєць, О.К. Костюкевич, 

О.С. Лагода, В.Г. Лебединський, В.В. Меншиков, О.А. Папкова, С.А. Резанов, 

В.І. Ремнєв, Б.М. Рісний, О.І. Сеньків, Т.Г. Слюсарева, Ю.М. Старілов, 

Ю.П. Соловей, В.П. Тимощук, Г.Й. Ткач, Ю.О. Тихомиров, В.Б. Томлін-

Татаренко, Т.М. Фуфалько, Г. Харт, В.П. Чабан, Д.М. Чечот, Л.О. Шарніна, 

О.М. Шемякін, А.М. Школик та ін. 

Здобутки зазначених учених покладено в основу формування розуміння 

природи адміністративного розсуду та його застосування органами й посадовими 

особами публічної адміністрації. Однак актуальність досліджуваного правового 

феномену та наявність практичних проблем при його застосуванні зумовили 

необхідність проведення подальших усесторонніх досліджень як самого поняття 

«адміністративний розсуд», так і пов’язаних із ним понять та категорій. 
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Загалом, розсуд як явище в праві є багатоаспектною категорією і може 

трактуватись із філософської, соціологічної, психологічної, юридичної та інших 

точок зору. У філософському розумінні – це форма свободи людей, свобода 

їхньої волі. Феномен розсуду пронизує всю людську практику і може вважатися 

одним із наріжних каменів теорії людської діяльності, що характеризує сутність 

її свідомості [1, с.8]. 

Тому, здійснюючи його аналіз, вкрай важливо зважати на те, що ця категорія 

належить до суб’єктивної сторони правомірної поведінки та визначається як вибір 

суб’єктом мети та способів її досягнення або як можливість виражати свою волю і 

приймати рішення незалежно від волі інших осіб. 

Розсуд як правовий феномен з’явився одночасно з правом та закріпився 

свого часу в низці важливих постулатів римського права: 

«discretion est scire per legen guid sit justum» – розсуд є знанням про те, що є 

справедливим; 

«discretio est discernere per legem guid sit justum» – розсуд це встановлення 

того, що є справедливим шляхом звернення до права [2, с.18]. 

Спочатку термін означав неконтрольовану, не встановлену законом 

діяльність органів державного управління. На цьому ґрунті в першій половині 

ХІХ ст. виникли перші теорії адміністративного розсуду (дискреції), відомі як 

теорії вільного розсуду. Намагаючись звузити розсуд у діяльності публічної 

адміністрації, розуміючи, що його неконтрольоване застосування призводить до 

беззаконня, О. Бахр та Е. Бернацік запропонували теорію внутрішніх меж 

вільного розсуду [3, с.155]. 

Із часом концепцію вільного розсуду було переосмислено. В основу 

адміністративного розсуду було покладено суспільний інтерес, унаслідок чого 

європейська адміністративно-правова наука збагатилась двома новими теоріями 

адміністративного розсуду авторства Рудольфа фон Дауна та Вальтера Єлінека [4, с.113]. 

Наше звернення до лексикографічних видань дало можливість відшукати, 

що розсуд тлумачиться як рішення, висновок, розмірковування, роздум, розсуд 

згідно зі своїм рішенням, розумінням чого-небудь [5, с.107]. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pl&sp=nmt4&u=https://pl.m.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DOtto_B%25C3%25A4hr%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700259,15700271,15700302&usg=ALkJrhiub-e8jkQzAssexyVz4ARN_aF9kw
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Електронне видання «Всесвітній словник української мови 

uk.Worldwide.Dictionary.org» термін «розсуд» ставить у синонімічний ряд із 

термінами «розум», «інтелект», «ум», «глузд» (розм.), «розуміння» [6]. 

Фразеологічний словник української мови пояснює слово «розсуд» як 

рішення, позиція, думка кого-небудь [7]. 

Тривала двомовна адміністративна та правозастосовна практика, що 

існувала, а подекуди і далі існує із різним ступенем застосування, змушує нас 

звернутися до словників російської мови. Російськомовним відповідником 

українського слова «розсуд» є російське «усмотрение», яке, до речі, теж 

пояснюється по-різному, а інколи призводить до хибних перекладів.  

В.І. Даль трактує його, як «що-небудь побачити, відкрити і розпізнати, 

помітити» [8, с.513]. У той час як у словниках авторства С.І. Ожегова 

«усмотрение» пояснюється як «встановити», «знайти», «визнати» [9, с.839]. 

Сучасний словник російських синонімів і відповідних по змісту висловів за 

редакцією Н. Абрамова пояснює його як «думку», «судження» [10]. А Словник 

російської мови за редакцією А.П. Євгеньєвої містить пояснення як «висновок», 

«думка», «рішення» [11]. 

Юридична література про розсуд у значенні особливої форми застосування 

права відображає численні авторські визначення. 

Зокрема, у свій час Г.Ф. Шершеневич визначав розсуд як можливість державної 

влади встановлювати форми права. Учений пов’язував його з певною міри свободи, 

наданою суб’єкту права для здійснення свого інтересу [12, с.202]. Натомість на той 

час Й.О. Покровський схилявся до жорсткого нормативного регулювання і повної 

заборони вирішувати справи не на підставі закону [13, с.13]. 

У більш пізній період проблема розсуду розглядалася як похідна від 

законності. Авторами особливо підкреслювалося те, що в розглянутій ними сфері 

застосування закону вибір рішення повинен бути пов’язаний і узами іншого роду 

– метою, яка або вказується законодавцем, або випливає зі змісту закону. Тому 

розсуд деколи розглядається як доцільність у сфері застосування закону [14, 

с.43]. 



26 

К.І. Коміссаров під розсудом розумів специфічний вид судової 

правозастосовної діяльності, сутність якого вбачається в наданні суду у 

відповідних випадках права приймати відповідно до конкретних умов таке 

рішення з питань права, можливість якого випливає із загальних визначених 

вказівок закону [15, с.51]. 

О.О. Березін зазначає, що семантичне значення слова «розсуд» містить 

суб’єктивну думку, висновок, а також рішення особи діяти за власним бажанням, 

у своїх інтересах [16, с.7]. 

Б.М. Лазарєв розглядає це поняття як вольову сторону співвідношення 

доцільності і законності. Крім цього автор розглядає поняття розсуду як певний 

ступінь оперативної самостійності органу держави в ухваленні рішення про те, 

чи вступати в дію в тому чи іншому випадку, у виборі моменту вступу в дію і 

найбільш доцільного, на думку органу, вирішення питання з декількох 

допустимих законом варіантів [17, с.92]. 

Д.М. Чечот визначив розсуд як право органу чи посадової особи приймати 

рішення з власної волі, що не пов’язана рамками його законності [18, с.13]. Така 

позиція дослідника піддається в літературі критиці, адже, як слушно заперечує 

М.Б. Рісний, такий підхід зводить категорію правозастосовного розсуду до 

практично нічим не обмеженої волі суб’єкта правозастосування [19, с.16]. 

Голова Верховного Суду держави Ізраїль А. Барак, опираючись на 

визначення Дж. Зусмена, оперує поняттям «вільний розсуд», пояснюючи, що це 

повноваження надано особі, яка наділена владою, обирати між двома або більше 

альтернативами, коли кожна альтернатива законна. Отже, це вибір лише із 

законних альтернатив. Якщо законна альтернатива відсутня, не може бути мови 

про розсуд [20, с.13]. Подібні погляди демонструють А. Закс та Х. Харт, які 

вважали, що розсуд означає право обирати між двома чи більше лініями дії, 

кожна з яких уважається дозволеною [21, с.162], а також В.Н. Дубовицький [22, 

c.12], А.Т. Боннер [23, с.36] та ін. При цьому В.Н. Дубовицький розглядав розсуд 

у широкому соціальному розумінні як будь-яке рішення, думку, висновок узагалі 

[24, с.49]. 
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В.C. Канцір застосовує термін «угляд», здійснивши некоректний дослівний 

переклад російськомовного «усмотрение», та обґрунтовує це поняття як 

дозволену законом інтелектуальну діяльність суду, змістом якої є проведення 

оцінки тих чи інших явищ та вибору одного з декількох допустимих варіантів 

рішення для забезпечення законності, справедливості, доцільності й 

ефективності правового регулювання [25, c.61]. 

На думку німецького дослідника Р. Краутхаузена, розсуд означає правові дії, 

учинені в порядку особистої відповідальності і відповідно до розуміння норми права 

уповноваженою особою для досягнення поставленої законом мети [26, с.10]. 

Із позиції Б. Стікельброк розсуд слід розглядати як форму 

правозастосування та тлумачення права [27, c.66]. 

О.А. Папкова під розсудом має на увазі врегульований правовими нормами, 

здійснюваний у процесуальній формі специфічний вид правозастосовної 

діяльності, сутність якої полягає в наданні у відповідних випадках повноважень 

самостійно вирішувати спірне правове питання на основі норм права, виходячи з 

мети, переслідуваної законодавцем, принципів права та інших загальних 

положень закону, конкретних обставин справи, а також засад розумності, 

сумлінності, справедливості і основ моралі [28, с.107]. При цьому в пізніших 

публікаціях авторка наводить визначення розсуду з відмінним формулюванням: 

«Це інтелектуально-вольова владна діяльність, сутність якої полягає в наданні 

правозастосовному суб’єкту у відповідних випадках повноваження вирішувати 

спірне правове питання, виходячи із цілей і принципів права, інших загальних 

положень закону, конкретних обставин справи, а також засад розумності, 

добросовісності, справедливості та основ моралі» [29, с.7]. 

О.О. Малиновський визначає розсуд як вибір суб’єктом певної мети та способів 

її досягнення або як можливість виражати свою волю та приймати рішення 

незалежно від волі інших осіб. Автор виділяє два складові елементи розсуду: перший 

– це розумова діяльність, у рамках якої здійснюється аналіз тих можливостей, які 

надає чинне законодавство для задоволення інтересу; другий – пов’язаний із 
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розумовою діяльністю вибір варіантів поведінки, направлений на задоволення свого 

інтересу в рамках конкретного суб’єктивного права [30, c.102]. 

Л.О. Шарніна, досліджуючи феномен розсуду в конституційному праві, 

опираючись на численні дослідження розсуду іншими авторами, виявила два 

концептуальні підходи в правовій науці до цього явища: 

1) як особливий спосіб нормування, заснований на застосуванні 

невизначених норм права при визначенні компетенції і порядку діяльності 

органів влади та посадових осіб, метою якого є надання свободи в прийнятті 

розумного рішення у справі; 

2) право діяти на власний розсуд, самостійно оцінюючи наявність обставин і 

підбираючи для них адекватну міру владного впливу [2, с.31]. 

З. Дунєвська визначає розсуд як можливість вільної в певних межах оцінки 

при прийнятті рішення або як вибір найбільш відповідного, справедливого та 

слушного рішення із числа варіантів, дозволених правовою нормою [31, с.39]. 

У польській мові одним із відповідників розсуду є «uznanie», у болгарській – 

«преценка», які також відображають інтелектуальні процеси людини при виборі 

варіантів. Хоча, як і вчені на пострадянському просторі, дослідники 

адміністративного права Республіки Польща та Республіки Болгарія у своїх 

наукових доктринах не виробили єдиного підходу до цього поняття та 

здебільшого застосовують термін «дискреція». 

З урахуванням зазначених ознак можна зробити висновок про те, що розсуд 

як правова категорія – це свобода суб’єкта правовідносин, яка базується на його 

розумовій діяльності з вибору раціонального та правомірного варіанта поведінки 

та обмежена рамками чинного законодавства. 

У юридичній літературі поняття «розсуд» як певна міра свободи суб’єкта 

правозастосування при виборі варіанта рішень зустрічається в сукупності з 

іншими означеними термінами [32, с.118-119], наприклад правозастосовний 

розсуд, судовий розсуд, адміністративний розсуд та інші, прив’язуючи його в 

такий спосіб до сфери застосування. Хоча дослідники виділяють лише такі види: 
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- політичний розсуд, що здійснюється суб’єктами верховної державної 

влади, є вираженням його політичної волі, через яку проявляється сутність 

держави (укладення міжнародного договору, вибір політичного курсу держави, 

оголошення війни або миру тощо) [33, с.2-7]; 

- конституційний розсуд – надзаконний розсуд, який здійснюється вищими 

органами влади, наділеними первинною компетенцією, а також народом в особі 

виборців, що полягає у формуванні політичної волі держави відповідно до 

політичних (ідеологічних) установок, відображених у конституції, а у своєму 

початковому значенні сходять до волі народу [2, с.289-290]; 

- законодавчий розсуд як вид конституційного розсуду [2, с.164-177]; 

- судовий розсуд, що здійснюється судовими органами та є певним чином 

обмеженим повноваженнями суду обирати такий варіант вирішення конкретної 

справи, який є максимально доцільним, законним та справедливим у відповідній 

ситуації [34, c.45]; 

- адміністративний розсуд, який здійснюється суб’єктами публічного 

адміністрування та, як і судовий, являє собою можливість при здійсненні дій і прийнятті 

рішень обирати один варіант за наявності множини інших законних варіантів. 

Крім цього трапляється поняття «розсуд у державному управлінні», тобто 

право адміністрації самостійно оцінити умови, за яких застосовується закон, із 

тим щоб обрати рішення, найбільш доцільне з усіх тих, які надаються законом. 

Таке визначення притаманне адміністративно-правій науці радянського періоду. 

Його використовували у своїх дослідженнях А.Є. Лунєв, С.С. Студеникін та Ц.А. 

Ямпольська [35, с.113]. 

Відсутність нормативних визначень поняття «адміністративний розсуд» 

зумовлює досить активну дискусію, наслідком якої є безліч визначень, 

запропонованих авторами. 

Як зазначає А.А. Грінь, словосполучення «адміністративний розсуд» указує 

на відповідну сферу та суб’єктів його здійснення. «Адміністративним» може 

бути названо все те, що пов’язано з роботою будь-якої адміністрації, 
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здійснюється за її розпорядженням (адміністративні органи; адміністративні 

повноваження, рішення; адміністративна влада) [36, с.20]. 

Довідкова література пояснює термін «адміністративний» як прикметник, 

що походить від іменника «адміністрація» (від лат. «administratio» – 

управління), під яким розуміються виконавчі і розпорядчі органи управління 

влади в державі; посадових осіб, які очолюють установи, підприємства, 

організації [37, с.29]. 

При цьому цей термін може уживатись у двох значеннях: 

1) стосовно до адміністрації (в адміністративному порядку – за 

розпорядженням органів виконавчої влади); 

2) властиве адміністраторові; організаторський; адміністративні здібності 

[38, с.20]. 

Таким чином у рамках нашого дослідження термін «розсуд» у сукупності з 

терміном «адміністративний» слід розуміти як такий, що стосується управління, 

адміністрування та властивий адміністрації. 

В основі поняття «адміністративний розсуд», як зазначає Л.Мішу, лежить 

право адміністрації обирати один із можливих варіантів виконання завдання, 

поставленого законом, і в рамках, окреслених законом [39, с.58]. 

Ю.П. Соловей уважає, що адміністративний розсуд – це оцінка фактичних 

обставин, підстави (критерії) якої не закріплені в правових нормах досить повно 

чи конкретно і яку здійснює орган (посадова особа) під час вибору в межах, що 

допускаються нормативними актами, оптимального варіанта рішення 

конкретного управлінського питання [40, с.7]. 

А.І. Казаміров та Д.Р. Усманова одночасно подають три визначення поняття, 

розкриваючи його в різних наукових площинах: 

- адміністративний розсуд, що здійснюється суб’єктами державного і муніципального 

управління, є можливістю при вчиненні дій і прийнятті рішень, заснованих на законі і 

спрямованих на виконання закону, виходити з принципу доцільності; 

- це суб’єктивна думка, рішення діяти на свій розсуд, за своїм бажанням, із 

певною метою та інтересах; 
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- це вільний вибір варіанта здійснення суб’єктивного адміністративного 

процесуального права особою, що розглядає по суті адміністративну справу, яка 

обмежена правами, свободами та законними інтересами інших осіб, які беруть 

участь у провадженні, а також цільовим призначенням адміністративної норми, 

на основі якої це право виникло [41, с.259]. Ідентична позиція зауважується і у 

працях Д.Ч. Купєєвої [42, с. 122-124]. 

О. Семеній розкриває адміністративний розсуд як владу суб’єктів публічної 

адміністрації здійснювати аналітичну, інтелектуальну, творчу діяльність у межах 

і спосіб, що встановлені законодавством, через оцінювання фактичних обставин 

справи на виконання законної мети з дотриманням принципів верховенства 

права, справедливості, розсудливості, оперативності, із подальшим вибором 

оптимального рішення в конкретній адміністративній справі [43, с.137]. 

На думку О.С. Лагоди, під адміністративним розсудом слід розуміти 

діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що 

ґрунтується на використанні можливостей, визначених нормою права, за 

власним переконанням [44, с.138]. 

А. Шот формулює визначення адміністративного розсуду як можливість 

органу влади здійснювати вибір варіантів учинення юридичних актів. Іншими 

словами, як пояснює автор, це уповноваження органу влади до дискреційних 

діянь [45, с.177]. 

Найбільш розгорнуте поняття подали О.А. Жердєв та Т.В. Михайліна. На 

думку авторів, адміністративний розсуд – це діяльність уповноваженого законом 

суб’єкта щодо застосування можливого варіанта поведінки, шляхом здійснення 

аналітичної, інтелектуальної і творчої діяльності, у межах і в спосіб, визначений 

законом, через оцінювання фактичних обставин справи задля виконання законної 

мети з дотриманням принципів верховенства права, справедливості, 

розсудливості, оперативності, із подальшим вибором оптимального рішення в 

конкретній ситуації [46, с.38]. 

У Є.А. Чабана сформувалось бачення, що адміністративний розсуд при 

прийнятті правозастосовного управлінського рішення уповноваженим 
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державним чи муніципальним службовцям полягає у виборі на основі правової 

норми «необхідного, доцільного, допустимого, корисного, значимого, розумного 

і морального» управлінського рішення [47, с.123]. 

А.П. Корєнєв під адміністративним розсудом розумів визначений рамками 

норм права певний ступінь свободи органу публічного управління в правовому 

вирішенні того чи іншого управлінського питання (справи), яка надається з 

метою прийняття оптимального рішення в справі. При цьому дослідник виділяв 

такі форми вираження, прояви адміністративного розсуду в правозастосовній 

діяльності відповідних органів і посадових осіб: 

1) право оцінювати юридичний факт; 

2) право вибору одного або декількох варіантів вирішення справи; 

3) прийняття в справі рішення на основі самостійного тлумачення 

передбачених нормами права неконкретизованих повноважень; 

4) прийняття в справі рішення на основі самостійного тлумачення 

неконкретних понять і виразів, які використовуються в застосовуваних нормах; 

5) прийняття в справі рішення на основі норм права, що відносять його 

прийняття до розсуду відповідного органу або посадової особи [48, с.73-74]. 

На думку Ю.О. Тихомирова, адміністративний розсуд є гарантованою 

можливістю вибору для прийняття правомірних рішень і вчинення дій 

уповноваженим суб’єктом у рамках його компетенції при виконанні 

управлінських та інших завдань. При цьому вчений розглядає адміністративний 

розсуд як механізм інтелектуально-вольової поведінки правозастосовника, до 

структури якого входять такі елементи: 

1) правильно зрозумілий публічний інтерес і співвіднесення з ним можливих 

дій і рішень у рамках власних повноважень; 

2) вироблення установки і формування відповідної мотивації; 

3) оцінка альтернатив юридичних дій і рішень та обґрунтування їх вибору; 

4) здійснення юридичних дій, бездіяльність (якщо це обумовлено рівнем 

компетентності), прийняття рішень; 
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5) намір і воля іти слідом за прийнятим рішенням, діяти в його руслі і 

приймати відповідні акти [49, с.264-266]. 

Оскільки адміністративний розсуд може виступати елементом 

правозастосування, то варто навести приклад поняття правозастосовного розсуду, 

наведені різними авторами: В.Г. Антроповим – як надану правом владну, 

інтелектуально-вольову діяльність правозастосувача з вибору суб’єктивно-

оптимального рішення [50, с.14]; М.Б. Рісним – як передбачене юридичними 

нормами повноваження правозастосовного суб’єкта обирати один із декількох 

дозволених ними варіантів рішення щодо встановлення застосованої норми, 

з’ясування (тлумачення) її змісту або визначення міри конкретизації суб’єктивних 

юридичних прав і обов’язків, що реалізується в певній процесуальній формі з огляду 

на зміст цієї норми та конкретні обставини справи та інші юридично значущі факти з 

метою забезпечення законності, справедливості, доцільності й ефективності 

державно-правового регулювання [51, с.8]. 

Таким чином адміністративний розсуд дослідники розглядають як: владу, 

повноваження, діяльність, ступінь свободи, юридичну можливість, доцільність тощо. 

Якщо рішення ми розуміємо як фіксацію норм права, то розсуд варто 

розглядати і як спосіб правотворчості, її механізм при реалізації норми. 

Крім цього, на нашу думку, адміністративний розсуд слід розглядати як 

пошук та винесення оптимального, вивіреного та зваженого рішення в 

конкретній справі, що у свою чергу здійснюється через інтелектуально-вольову 

або творчу діяльність. Оскільки неможливо законодавчо передбачити всі 

можливі варіанти й обставини справи, тому певне коло суспільних відносин 

вирішується «з поправкою» на розсуд. Тобто розсуд у юридичній діяльності – це 

інструмент законодавця, що має на меті сприяти винесенню найбільш 

оптимального рішення в певній справі. А під оптимальним рішенням слід 

розуміти таке рішення, яке повністю враховує унікальні для кожної конкретної 

справи обставини, а також максимально забезпечує досягнення цілей, що 

вказується законодавцем або випливає зі змісту закону. 
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Розсуд у діяльності органів публічної адміністрації – це, насамперед, вибір 

одного з варіантів рішення, які закріплені у відповідній нормі закону. Таким 

чином правозастосовний орган має законне право суб’єктивно використовувати 

інструменти права з урахуванням певних життєвих обставин на легальних 

засадах [52, с.169-171]. 

Як бачимо, єдності в розумінні досліджуваного поняття немає ані серед 

вітчизняних, ані серед зарубіжних учених. На нашу думку, не буде його й у 

близькому майбутньому. 

На сьогодні правова невизначеність поняття й особливостей застосування 

адміністративного розсуду в діяльності публічної адміністрації зумовлює 

тенденцію зростання порушень прав і свобод фізичних та юридичних осіб в 

адміністративно-публічних відносинах. У зв’язку із цим окремі питання для 

з’ясування сутності та меж його застосування вирішуються судами. 

Отже, можемо зробити висновок, що адміністративний розсуд – це елемент 

правозастосовної діяльності, який характеризується певною свободою суб’єкта 

публічної адміністрації, органу чи посадової особи, у правовому вирішенні того чи 

іншого питання, яка надається з метою прийняття раціонального, мотивованого й 

обґрунтованого рішення у справі, у межах, визначених нормами права. 

У літературі поняття розсуду пов’язано з латинським терміном «дискреція» 

(«discretion») від пізньолатинського «discretionem» (уміння розрізняти, 

повноваження), який означає: 

1) вирішення посадовою особою або державним органом якого-небудь 

питання, віднесеного до його компетенції, на власний розсуд; 

2) потенційне (приховане) повноваження посадової особи або органу 

державної влади, що проявляється, як правило, «за замовчуванням» закону 

(підзаконного акта) [53, c.183]. 

Зазначений термін в українську мову йшов двома шляхами. Із французької 

як «discretionnaire» (залежно від особистого розсуду) – особливі повноваження, 

що надаються главі держави, уряду або іншому вищому посадовцю, щодо дій на 

власний розсуд, зокрема в надзвичайних обставинах [53, c.183; 54, с.261] через 
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російське «дискреция», а також із німецької «diskretion» через польську як 

«dyskrecja» [55]. 

Хоча дослівний переклад із французької «діяльність на власний розсуд, за 

власним переконанням» піддається критиці в правовій науці, оскільки, як 

зазначає О.С. Лагода, він суперечить її правовому змісту, адже йдеться не про 

безконтрольну, безвідповідальну роботу посадових осіб, а про реалізацію 

повноважень у межах, визначених законом [44, с.20-24]. 

На сьогодні в правовій науці відсутнє єдине уніфікованого визначення поняття 

«дискреція». Кожен дослідник наділяє його своїм переліком характеристик, 

властивостей та змістом, проте всі визначення цього поняття досить схожі між 

собою, до того ж більшість науковців, розглядаючи його зміст, ототожнює його з 

поняттями «дискреційні повноваження» та «дискреційна влада». 

Лексикографічні джерела дискрецію визначають як: 

- право глави держави, глави уряду, інших посадових осіб органів державної 

влади діяти за певних умов на власний розсуд у рамках закону [56, с.173; 57, с.31]; 

- волю, розсуд, розпорядження [58, с.1657]; 

- спосіб вирішення економічних проблем, який полягає в тому, що особа, 

орган, приймаючи рішення, діють в основному на власний розсуд, залежно від 

свого бачення економічних русел їх оцінки [59]; 

- вирішення посадовою особою або державним органом будь-якого питання 

на власний розсуд [60, с.113]; 

- будь-які фактично створені законом можливості для представника держави 

«розв’язувати питання» на власний розсуд, зокрема: правила, які передбачають 

судження/оцінку з боку контролюючих органів і, як наслідок, допускають 

неоднозначне тлумачення [61]; 

- «вилки» в законі для застосування санкцій; можливість вибіркового 

застосування нездійсненного закону (або такого, який масово не виконується) [61]; 

- неоднозначні формулювання самого закону, що допускають різне 

тлумачення [61]; 

- суперечності між нормативними актами тощо [61]; 
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- вибіркове застосування законодавства [62]. 

Що ж стосується дискреції в розумінні особливого юридичного 

інструментарію, то вітчизняні та зарубіжні автори розробили різноманітні 

підходи і визначення: від цілком лаконічних до розгорнутих. Так А.В. Дьомін 

бачить дискрецію (дискреційну владу, дискреційні повноваження) особливим 

різновидом диспозитивності [63, с.43]. Крім цього автор пояснює дискрецію 

особливою формою управлінської діяльності, яка означає можливість владного 

суб’єкта діяти на свій розсуд залежно від ситуації, нерідко включаючи і «право 

на бездіяльність» [63. c.44]. 

На думку М.К. Закуріна, дискреційні повноваження у вузькому розумінні – 

це можливість діяти на власний розсуд, у межах закону, можливість застосувати 

норми закону та вчинити конкретні дії (або дію) серед інших, кожні з яких 

окремо є відносно правильними (законними) [64, с.17-24]. 

С.А. Резанов обстоює позицію, що застосування дискреційних прав – це 

дозволена законом інтелектуально-вольова діяльність компетентного суб’єкта, 

змістом якої є обрання одного з кількох варіантів рішення, установленого правовою 

нормою, для забезпечення законності, справедливості, доцільності й ефективності 

регулювання з метою ухвалення оптимального рішення в справі, максимально повно 

забезпечуючи досягнення встановлених правом цілей [65, с.90]. 

С.О. Шатрава зазначає, що дискреційним правом або дискреційною владою 

є надана особі свобода діяти на свій розсуд, тобто, оцінюючи ситуацію, обирати 

один із декількох варіантів дій (або утримуватися від дій) чи один із варіантів 

можливих рішень. Воно надає можливість посадовій особі диференціювати 

ситуації залежно від обставин, вичерпний перелік яких неможливо вказати в 

нормі права [66, с.276-277]. 

Деякі дослідники вбачають в адміністративній дискреції винятковий засіб, 

що підлягає застосуванню лише в надзвичайних обставинах. Зокрема це 

вбачається з праць зарубіжних авторів, які обстоюють думку про обмежене 

застосування дискреції лише в найбільш складних випадках (англ. «hard cases»), 

коли юридичні аргументи не обумовлюють єдине правильне рішення [67, с.14]. 
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А.-П. Дородо визначає адміністративну дискрецію як вибір між двома чи 

більше альтернативами, передбаченими законом, коли такий вибір передбачає 

суб’єктивну оцінку специфічних обставин конкретної справи [68, с.30]. 

Спроби з’ясувати зміст понять «дискреція» та «дискреційні повноваження» 

відбуваються на правозастосовному рівні. Так Касаційний кримінальний суд 

Верховного Суду в справі №634/609/15-к постановою від 01.02.2018 р. роз’яснив, 

що поняття судової дискреції (судового розсуду) у кримінальному судочинстві 

охоплює повноваження суду (права та обов’язки), надані йому державою, 

обирати між альтернативами, кожна з яких є законною, та інтелектуально-

вольову владну діяльність суду з вирішення у визначених законом випадках 

спірних правових питань, виходячи із цілей та принципів права, загальних засад 

судочинства, конкретних обставин справи, даних про особу винного, 

справедливості й достатності обраного покарання тощо. Далі в тексті постанови 

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду в розумінні поняття «дискреція» 

застосовує формулювання «розсуд», «судовий розсуд», «суддівський розсуд» 

ототожнюючи ці поняття [69]. 

Методологія проведення антикорупційної експертизи, затверджена наказом 

Міністерства юстиції України від 24.04.2017 р. №1395/5, у п. 1.6 визначає, що 

дискреційні повноваження – це сукупність прав і обов’язків органів державної 

влади та місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, що надають можливість на власний 

розсуд визначити повністю або частково вид і зміст управлінського рішення, яке 

приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох 

варіантів управлінських рішень, передбачених нормативно-правовим актом, 

проєктом нормативно-правового акта [70]. 

Зміст наведених авторських цитат, прикладів адміністративної та судової 

практики дає підставу стверджувати про спільну юридичну природу категорій 

«розсуд» та «дискреція», а тому існує можливість їх взаємозамінного 

використання. Тому поняття «адміністративна дискреція» і «адміністративний 

розсуд» варто розуміти як абсолютні синоніми. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1395323-17#n15
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Хоча А.А. Грінь, погоджуючись із подібністю значень понять «дискреція» і 

«розсуд», усе ж таки наполягає на безпідставності вважати їх синонімами, 

оскільки вони мають різні соціокультурні джерела походження і певне 

тлумачення, а також володіють стійкими, достатньою мірою сформованими на 

практиці відмінностями [36, с.24]. Таку позицію автор обґрунтує на поясненнях 

О.А. Мірошника, який зазначає, що, по-перше, дискреція, на відміну від розсуду 

(у загальному розумінні цього слова) «заснована на праві і обмежена правом, 

вона являє собою правову форму соціально-психологічного явища розсуду»; по-

друге, «усі прояви дискреції містять розсуд, але не кожний прояв розсуду є 

дискрецією (розсуд може проявлятися як свавілля), при цьому розсуд (у 

широкому розумінні) може як відповідати, так і не відповідати правовим нормам 

і принципам» [71, с.33]. 

На підтвердження ототожнення цих понять наведемо як приклад переклад 

слова «розсуд» англ. мовою «discretion» [72]. У свою чергу «discretion» з англ. 

мови перекладається як «розсуд; свобода дій; дискреційне право; розсудливість; 

обережність» («discretion» або «power of discretion»), а прикметник 

«discretionary» – як «наданий на власний розсуд, що діє на власний розсуд, 

дискреційний» [73]. Англійська фраза «at (one’s) discretion» (на (свій) розсуд) 

була вперше вжита в 1570 р. в значенні права вирішувати, чи судити; з того ж 

часу розглянутий термін застосовується в англійській мові для позначення віку, з 

якого особа вважається відповідальною за свої вчинки (англ. «the age of 

discretion») [74, с.38-40]. Крім цього поняття «дискреція» та «адміністративний 

розсуд» визначають синонімами більшість дослідників цього юридичного явища 

в адміністративному праві як України, так і інших країн, зокрема Російської 

Федерації (рос. «адмистративное усмотрение» – «административная 

дискреция»), Республіки Польща (польск. «uznanie administracyjne» - «dyskrecja 

administracyjnа»), Республіки Болгарія (болг. «преценка на администрацията» – 

«дискретност»). Це вбачається також і із цитованих нами вище авторських 

понять. До того ж поняття «дискреція» та «розсуд» ототожнює у своїх рішеннях 

Вищий адміністративний суд України [75; 76; 77; 78; 79]. 
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Таким чином семантичний і етимологічний аналіз слова «дискреція» 

дозволяє дійти висновку про його тотожність із розсудом. 

У нашому дослідженні ми розглядаємо категорію «розсуд» як ширший 

концепт, що характеризує феномен диспозитивності в цілому і універсально 

застосовний до всіх учасників правових відносин. Що ж стосується термінів 

«дискреції», «дискреційний» і похідних від них, то ми їх застосовуватимемо 

виключно для характеристики статусу владних суб’єктів, щоб підкреслити 

специфіку застосування диспозитивних принципів стосовно цих суб’єктів. Хоча 

таке розмежування є досить умовним. Зрештою, «дискреція» в переважній 

більшості наведених цитат визначається саме через «розсуд», тобто категорія 

«розсуд» виступає в диспозитивних відносинах родовим поняттям. 

У сучасному правознавстві в дослідженнях диспозитивної поведінки 

учасників правовідносин не вичерпується застосування авторами понять 

«розсуд» та «дискреція» та їхніх похідних. Поряд із ними часто із синонімічними 

значеннями автори вживають вислови «альтернатива», «згідно з баченням», 

«вибір», «вирішення», «волевиявлення», «на думку», «межі», «переконання», 

«повноваження», «на погляд», «рішення», а також їхні похідні й інші слова та 

словосполучення. Таким чином у правовій науці сформувалось у цілому єдине 

розуміння сутності розсуду та дискреції як правових феноменів. Їхнє 

призначення полягає в тому, щоб у ситуації повної або відносної невизначеності 

в законі правозастосовник міг би з низки правомірних альтернатив обрати 

оптимальне рішення, яке дозволить найбільш ефективно й справедливо 

реалізувати намір законодавця щодо тих правовідносин, у яких розсуд 

(дискреція) виступає правовим регулятором з оптимізації управлінського впливу, 

у тому числі коли правова система не містить чітких механізмів вирішення 

колізій, однак виникає потреба оперативно й гнучко відреагувати на специфіку 

окремих юридичних фактів, ситуацій та правовідносин у цілому. 
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1.2. Нормативно-правова основа застосування адміністративного 

розсуду в діяльності органів публічної адміністрації України 

 

У досягненні ефективних результатів публічного управління, які полягають 

в одночасному забезпеченні суспільного інтересу та основних демократичних 

стандартів, особлива роль відводиться правовому регулюванню організації 

діяльності публічної адміністрації. 

При цьому сучасний стан регулювання управлінської діяльності 

характеризується великою кількістю правових актів. Тут поряд із законами та актами 

центральних органів публічного управління застосовуються локальні правові акти, 

охоплені умовним поняттям «адміністративне законодавство». За місткістю ця 

галузь національного права лідирує в конкуренції з будь-якою іншою. Через 

величезний обсяг значущих і необхідних законів, нормативно-правових актів це 

послідовно призводить до фактичного «переростання формату» правового інституту 

у відповідні підгалузі адміністративного права [80, c.12]. 

В узагальненому розумінні адміністративне законодавство – це сукупність 

нормативно-правових актів, що діють у сфері державного управління. При цьому 

державне управління створює практичну основу для виникнення в системі 

адміністративно-правового регулювання відносин, породжених у процесі 

здійснення органами державного управління адміністративних функцій, процесу 

управління, застосування управлінських методів вирішення адміністративних 

справ. Відповідно і регулювання питань, пов’язаних зі здійсненням публічного 

адміністрування, прийняттям адміністрацією управлінських рішень із 

застосуванням феномену адміністративного розсуду, є предметом 

адміністративно-правового регулювання. Іншими словами – адміністративний 

розсуд є юридичним інструментом, який забезпечується писаним правом. 

Поняття «правова основа» увійшло в юридичні науки та практику 

правозастосування наприкінці 80-х років ХХ ст., а сьогодні широко 

використовується в державно-правовому будівництві. Однак досі не визначено 

загальновизнаний обсяг і зміст правової основи, чітко не окреслено коло 
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суспільно-правових відносин, які вона відображає, та її місце в низці інших 

правових категорій [81, с.98]. У міру поглиблення адміністративної реформи 

правова основа будь-яких правовідносин удосконалюється й оновлюється, як 

зазначається в заходах щодо впровадження Концепції адміністративної реформи, 

затвердженої Указом Президента України від 22.07.1998 №810/98 [82]. 

Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає поняття 

«основа» як те, на чому що-небудь ґрунтується, тримається, базується; головна 

складова частина чого-небудь; серцевина, ядро, найважливіша частина змісту чого-

небудь; головні засади, підвалини чого-небудь, найважливіші, вихідні положення; 

нижня опорна частина чого-небудь (будівлі, споруди, конструкції і т. ін.); головна 

умова, запорука чого-небудь; основа (застаріле слово) – заснування [83, с.861]. 

Найбільш поширені в юридичній науці бачення такої категорії, як «правова 

основа», полягає в розумінні її як певного виду суспільної діяльності чи 

правовідносин, ототожнюється з правом і його офіційною формою, тобто із 

системою чинних норм права, закріплених у Конституції, законах та підзаконних 

актах, актах органів місцевого самоврядування та правових актах міжнародного 

характеру [84, с.64; 85, с.85; 86, с.98]. Однак така позиція не є єдиною. 

Наприклад, В.І. Фаринник уважає, що правова основа обмежується поданням 

переліку правових актів, при цьому не подаючи будь-якого наукового 

визначення [87, c.4]. 

На думку Б.Б. Мельниченко, під правовою основою організації й діяльності 

органів публічної влади слід розуміти систему нормативних актів, що 

визначають функції, компетенцію, форми і методи діяльності органів державної 

влади і місцевого самоврядування, а також їхніх структурних підрозділів. Для 

цих актів характерним є те, що правові норми, які в них містяться, є переважно 

імперативними [88, с.174]. 

С.І. Субота вважає, що правова основа взаємодії є сукупністю нормативно-

правових актів законодавчого, підзаконного рівнів, які регулюють відносини, 

пов’язані зі спільною діяльністю суб’єктів [89, с.58]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
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У колективній праці О.Ю. Анциферова, С.М. Гусарова, С.В. Єськова, О.М. 

Чистолінова та ін. трапляється пояснення, що «правову основу державно-

правової діяльності слід розглядати як сукупність законодавчих та інших 

нормативно-правових актів, у рамках яких вона починається, розвивається та 

припиняється й, відповідно, у рамках яких можуть і повинні діяти всі суб’єкти 

….» [90, с.113]. 

Поняття правової основи, як стверджує Д. Єфіменко, охоплює будь-які 

правовідносини незважаючи на суб’єкти останніх. Автор наводить приклад, що 

правова основа ототожнюється насамперед з офіційним правом, тобто із 

системою чинних норм права, які закріплені законодавчо в нормативно-правових 

актах. Далі за текстом публікації автор ототожнює правову основу з правовою 

базою [91, с.276]. 

Ця правова категорія та її похідні трапляються в численних актах 

національного законодавства (причому в нормативних актах різної юридичної 

сили). Лише законів України можна назвати більше десятка: «Про боротьбу з 

тероризмом» [92], «Про Національну поліцію» [93] «Про нотаріат» [94], «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» [95], «Про місцеве самоврядування в 

Україні» [96], «Про правовий режим надзвичайного стану» [97], «Про правовий 

режим воєнного стану» [98] та ін. Серед актів підзаконного рівня можна назвати 

Указ Президента України «Про заходи щодо впровадження Концепції 

адміністративної реформи в Україні» [82] та ін. 

Нормотворець оперує також поняттям «основа законодавства»: у 

Цивільному кодексі України [100], Основах законодавства України про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування [101], Основах 

законодавства України про охорону здоров’я [102], в актах міжнародного права – 

Рішення про Основи митних законодавств держав – учасниць Співдружності 

Незалежних Держав [103] та ін. 

Хоча нормативного визначення не сформовано, оскільки це настільки 

загальнотеоретичне питання, що його формування не вплинуло б на 
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встановлення жодних правовідносин, хіба що на ті, які обумовлювали б саму 

нормативно визначену дефініцію. 

Більшість вітчизняних дослідників у галузі права, оперуючи поняттям 

«правова основа», говорить про систему права як про сукупність саме принципів 

і чинних норм права, якій притаманні єдність, узгодженість, диференціація 

(поділ) і згрупованість норм у відносно самостійні структурні утворення 

(інститути, галузі та підгалузі права) [104, с.90]. 

Досліджуючи правову основу муніципальних органів охорони 

правопорядку, Ю.М. Топчій слушно зазначив, що правова основа будь-яких 

суспільних відносин забезпечує їх упорядкування, регламентує основні права й 

обов’язки їхніх суб’єктів, визначає компетенції та повноваження публічних і 

приватних інституцій, установлює заходи правового примусу з метою захисту 

інтересів особи, держави та суспільства тощо. Автор далі розвиває думку про те, 

що обов’язковим елементом, який обумовлює існування правової основи певних 

правовідносин, завжди є нормативно-правовий акт як джерело права. І не просто 

акт – окремий документ, яким урегульовано певний вид правовідносин, а їх 

сукупність – цілісний і погоджений комплекс нормативно-правових приписів, що 

містяться в законах і підзаконних актах та згруповані залежно від предмета й 

методу правового регулювання, що в теорії права зазвичай розуміється як 

система нормативно-правових актів або система законодавства [105, с.47]. 

Чинне вітчизняне законодавство є неосяжною сукупністю правових норм, 

що регулюють застосування адміністративної дискреції та є розкиданими по 

різних актах. При цьому, набувши правову легітимацію завдяки нормативно-

правовим актам, як визначальній формі вираження позитивного права, 

адміністративний розсуд вступає в механізм адміністративно-правового 

регулювання в усій повноті. 

Аналізуючи основні нормативно-правові документи законодавчого 

характеру в діяльності органів публічної адміністрації, уважаємо за необхідне 

з’ясувати юридичні способи вираження і закріплення цього феномену в правових 

нормах. Наприклад, термін «розсуд» неодноразово застосовується в Житловому 
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кодексі України (ст.ст. 150, 171) [106], Цивільному кодексі України (ст.ст. 20, 

1066, 1088) [100], Господарському кодексі України (ст.ст.265, 300) [107], Кодексі 

законів про працю України (ст.ст.49-2, 66) [108], Кодексі торговельного 

мореплавства України (ст.ст. 146, 159, 383) [109]. Термін «вибір» трапляється в 

Житловому кодексі України (ст.171) [106], Цивільному кодексі України (ст.ст. 

284, 287, 300, 309, 310, 311, 312, 313, 590, 672, 709, 808, 1055) [100], 

Господарському кодексі України (ст.ст. 1-42, 407) [107], Кодексі про 

адміністративні правопорушення (ст.ст. 168, 273) [110], Кодексі законів про 

працю України (ст.ст. 2, 51) [108], Земельному кодексі України (ст. 151) [111]. 

Переважна більшість нормативно-правових актів містить приписи, які 

проявляються у відповідних юридичних конструкціях, наприклад: «на розсуд», 

«вибір», «мають право», «може», «деякі», «з поважних причин», «необхідні», «в 

установлений ними строк», «визначає доцільність», «у разі необхідності», 

«належні умови», «як правило», «у межах» тощо. Такими формулами 

законодавчі акти наділяють органи публічної адміністрації та їхніх посадових 

осіб дискреційним правом на оцінювання правової ситуації, вибір одного з 

варіантів рішень та дії чи бездіяльність у рамках визначеної нормативно-

правовим актом компетенції. 

Крім зазначених формулювань дослідники дискреційного права до правових 

норм, що направлені на визначення підстав застосування адміністративного 

розсуду, відносять такі, що містять так звані оціночні поняття – поняття, які не 

конкретизовані законодавцем, а уточняються органом, який застосовує закон 

[112, с.27]. Хоча в правовій науці немає єдності щодо визначення оціночного 

поняття. Наприклад, С.В. Петраков пояснює, що оціночна категорія права – це 

слово або словосполучення, яке розміщується законодавцем у тексті правової 

норми, виражає найбільш загальні властивості фактичних обставин, що мають 

юридично значущі наслідки для правовідносин, які виникли [113, с.65]. 

О.Е. Фетісов уважає, що оціночне поняття в праві – це санкціоноване 

нормою права або таке, що виникло під час взаємовідносин між суб’єктами, 

суспільне (завжди соціально значуще) явище, яке має на меті найбільш 
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загальним способом характеризувати найбільш загальні властивості 

різноманітних предметів, явищ, дій, процесів, умисно неконкретизоване 

законодавцем або безпосередньо учасниками правовідносин із метою надання 

більш широких повноважень суб’єктам правозастосування шляхом вільного 

оцінювання в рамках конкретної правозастосовної ситуації, але в межах і рамках, 

які допускаються правом, що дає, у свою чергу, можливість урахувати 

індивідуальні особливості справи з дотриманням функціонального призначення 

нормативного припису [114, с.9]. 

У нашому дослідженні ми оперуватимемо лаконічним поняттям, поданим у 

шеститомному виданні «Юридична енциклопедія» за редакцією Ю.С. 

Шемшученка: оціночні поняття в праві – поняття, зміст яких недостатньо чи 

взагалі не визначено теорією права. До них, зокрема, належать «особлива 

жорстокість», «винятковий цинізм», «злісне ухилення», «злісне хуліганство», 

«значний матеріальний збиток», «достатньо», «недостатньо» тощо. За своєю 

структурою вони відображають правову сутність, що виникає в змісті звичайного 

логічного поняття після перетворення його на юридичну норму [115, с.400]. 

Колпаков В.К. до оціночних понять відносить ті, зміст ознак яких у 

нормативному порядку чітко не визначається, а питання про їх наявність або 

відсутність вирішується практичними працівниками з урахуванням конкретних 

обставин, наводячи низку прикладів таких понять, що містяться у КУАП: «грубе 

порушення» (ст.ст. 85, 86, 108), «істотна шкода» (ст. 186), «аварійна 

обстановка» (ст. 128-1), «забезпечення необхідних умов життя, навчання та 

виховання» (ст. 184), «безгосподарне утримання» (ст. 150), «об’єкти, що 

сприяють масовому скупченню птахів, небезпечних для польотів повітряних 

суден» (ст. 111), «образливе чіпляння до громадян» (ст. 173), «стан, що ображає 

людську гідність і громадську мораль» (ст. 178), «злісна непокора» (ст. 185), 

«злісне ухилення» (ст.ст. 185-3, 185-4), «поважні причини» (ст. 210). Також для 

характеристики способу вчинення окремих правопорушень законодавець може 

застосовувати такі оцінні знаки, як «злісне» (ст.ст. 185, 185-3, 185-4), «грубе» 

(ст.ст. 85, 86, 108), «безгосподарне» (ст. 150) тощо [116, с. 256-257]. 
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Ю.П. Соловей у ряд оціночних понять ставить також терміни 

«бродяжництво», «жебракування»1, «п’яний вигляд, що ображає людську 

гідність і суспільну моральність» [117, с.28]. 

С.А. Резанов до оціночних понять відносить такі формулювання: «у 

необхідних випадках», «у виняткових випадках», «у випадках, що не терплять 

зволікання», «як правило» [118. с.58]. 

В.М. Чернега, аналізуючи норми законодавства в сімейному праві, 

обґрунтовано до переліку оціночних понять включив «справедливість», 

«добросовісність», «розумність», «відповідність моральним засадам», 

«аморальна поведінка», «негідна поведінка», «виняткові випадки», «достатній 

дохід (заробіток)», «нетривале проживання», «нетривалий час», «тривалий 

час», «поважні причини», «неповажні причини», «істотне значення», «істотне 

збільшення вартості майна», «особливі обставини», «надзвичайно невигідне 

матеріальне становище» та ін. [119, с. 313-317]. 

Предмети і явища, що позначаються оціночними поняттями, не піддаються 

групуванню за типовими ознаками, а тому вони лише орієнтують особу, яка 

здійснює правозастосування, визначаючи загальний напрям оціночної діяльності. 

Оцінюючи предмети і явища, позначені оціночним поняттям, 

правозастосувач використовує при цьому (у силу отриманих властивостей такого 

поняття) критерії, які зафіксовані в ньому недостатньо повно чи конкретно. 

Отже, суб’єкт правозастосування змушений діяти на свій розсуд, хоча при цьому 

його розсуд дійсно детермінований оцінюваним предметом або явищем і 

здійснюється в межах закону [117, с. 25]. 

Адміністративний розсуд і є необхідним елементом застосування оціночних 

понять, особливою ознакою яких є нечіткість, що найкращим чином 

характеризує логіко-правову природу оціночних понять та причини їх 

застосування в нормах права. 

                                                           

1 Категорії «бродяжництво» та «жебракування» не використовуються в сучасному 

законодавстві України.  



47 

Оціночні поняття, незважаючи на їх невизначеність, існують саме для 

подолання правової невизначеності. 

Адміністративний розсуд завжди має місце в тих випадках правового 

застосування, коли суб’єкт правозастосування вимушений здійснювати 

самостійне тлумачення оціночного поняття. 

Дослідження адміністративного розсуду з точки зору нормативно-правової 

моделі дає нам підстави розглядати його як засіб адміністративно-правового 

захисту та як засіб реалізації управлінської політики держави в певній сфері 

суспільних відносин. 

Розглядаючи структуру правової основи адміністративного розсуду в 

діяльності органів публічної адміністрації, можна виділити дві групи правових 

норм, які забезпечують його законне застосування: загальні і спеціальні. 

Загальні норми як базовий орієнтир застосування адміністративного розсуду 

є групою правових установок, які є основоположними для прийняття рішення 

органом (посадовою особою) публічної адміністрації і складають основи 

правового регулювання певного виду суспільних відносин, його мету, завдання та 

принципи. Загальні норми забезпечують правове регулювання застосування 

адміністративного розсуду в єдності з нормами спеціальними. 

Спеціальні норми являють собою виняток із загальних правил, сформульованих 

у нормах певного інституту адміністративного права [120]. Ці норми є результатом 

правової спеціалізації родових правовідносин із метою зміни способу або меж 

правового регулювання [121]. Прикладом можуть служити адміністративно-правові 

норми, що визначають відповідальність за порушення певного галузевого 

законодавства: про безпеку дорожнього руху (ст.ст. 119, 121-133 КУАП) [110]; про 

запобігання небезпечним інфекційним захворюванням (ст. 443 КУАП) [110]; митних 

правил (ст.ст. 468-485 Митного кодексу України) [99]; антимонопольного 

законодавства (ст. 1664 КУАП) [110] та ін. 

Серед актів, які становлять правову основу застосування адміністративного 

розсуду в діяльності органів публічної адміністрації, головна роль належить 

Конституції України як акту, що містить загальні правові норми. 
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Конституція України є правовою основою до регулювання будь-яких 

галузей правової діяльності, включно з нормотворчою та правозастосовною. Не 

лише конституційне право базується на конституції як джерелі права. Те, що цей 

правовий акт закладає основи правового регулювання всіх інших галузей права 

та держави загалом, не викликає сумніву. Конституція України є джерелом усіх 

вітчизняних галузей права, також і адміністративного, закріпляє основні права і 

обов’язки особи та громадянина, становить базисну основу для формування 

системи законодавства й механізму організації суспільства та держави. 

Аналіз положень Конституції України засвідчує, що всі її розділи тією чи 

іншою мірою є, по-перше, основою для формування норм адміністративного 

права, по-друге, правилами, якими у своїй діяльності мають безпосередньо 

керуватися суб’єкти публічної адміністрації [122, c.91]. 

Конституція регламентує основні засади у сфері діяльності всієї системи 

публічної влади. Як основний закон Конституція України визначає принципи 

побудови й функціонування системи публічного адміністрування; допомагає 

усвідомити його сутність і зміст, характерні ознаки і риси; виступає критерієм 

оцінки конституційної моделі публічного адміністрування, забезпечує 

наступність у розвитку його інститутів. 

Стаття 19 Конституції України обумовлює, що правовий порядок в Україні 

ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений 

робити те, що не передбачено законодавством; органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов’язані діяти лише на 

підставі, у межах повноважень та в спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України [123]. Дискреційні повноваження, які не обмежені 

законодавством, створюють підґрунтя для свавілля з боку суб’єктів владних 

повноважень. Тож дискреційні повноваження органу державної влади та 

місцевого самоврядування мають бути однозначно визначені в законах. А при 

здійсненні дискреційних повноважень публічні адміністрації зобов’язані 

дотримуватися конституційних принципів верховенства права, верховенства 

Конституції і законів України, рівності перед законом, народовладдя, поділу 
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влади, дотримання норм міжнародного права, справедливості, розумності, 

пропорційності, правової визначеності, моральності [124]. 

Відповідно до частини першої ст. 8 Конституції України в Україні 

визнається і діє принцип верховенства права. Цей конституційний принцип 

обумовлює законодавче закріплення механізму запобігання свавільному 

втручанню органів публічної влади при здійсненні ними дискреційних 

повноважень у права і свободи особи. Принцип юридичної визначеності як один 

з елементів верховенства права не виключає визнання за органом публічної 

влади певних дискреційних повноважень у прийнятті рішень, однак у такому 

випадку має існувати механізм запобігання зловживанню ними [125]. 

Конституційний припис ст. 3 про те, що людина, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю [123], слід розуміти як межі застосування адміністративного розсуду, 

вихід за які недопустимий і при нормотворенні, і при правозастосуванні. 

Загальною властивістю конституційних норм є створення правової 

можливості формувати та розвивати суспільні відносини у сфері діяльності 

публічної адміністрації з можливістю застосування адміністративного розсуду. 

Наприклад, до повноважень Кабінету Міністрів України належить 

призначення на посади та звільнення з посад за поданням Прем’єр-міністра 

України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до 

складу Кабінету Міністрів України (п. 9-2 ст. 116 Конституції України) [123]. У 

цьому випадку застосування розсуду має місце, коли за рівних умов із декількох 

кандидатів необхідно вибрати одного [36, с.29]. 

Для ефективного здійснення дискреційних повноважень особливе значення має 

належна процедура, що врівноважує владний вплив і приватні інтереси особи [126]. 

Саме процедуру як визначений законом алгоритм управлінських дій і передбачає 

конституційний припис «органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їхні посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах 

повноважень та в спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». У 
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такий спосіб держава забезпечує відповідальність за ухвалені нею рішення перед 

людиною, як того вимагає доктрина суспільного договору. 

Наступними актами вищої юридичної сили, що становлять правову основу 

застосування адміністративного розсуду в публічному адмініструванні, є закони України. 

Зако́н (англ. «law», англ. «act», нім. «Gesetz», рос. «закон», польськ. 

«ustawa», болг. «законът») – нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, 

що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом установлення 

загальнообов’язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим 

органом влади), або безпосередньо народом. 

Відповідно до усталеної світової практики закони (як і інші нормативно-

правові акти) в Україні приймаються на підставі Конституції України і повинні 

відповідати їй. Закони регулюють приватну і публічну сфери суспільних 

відносин: найбільш важливі питання суспільного устрою, права і свободи 

громадян, структуру і організацію державної влади, закріплюють правове 

становище фізичних і юридичних осіб, відносини між ними [127, с.313]. 

Не випадково в правознавстві закріпилося формулювання «у встановленому 

законом порядку». 

За формою систематизації чинні закони України поділяються на 

некодифіковані закони і кодифіковані (або ж кодифікаційні) закони, тобто 

кодекси. Кодифікація є процесом законодавчої діяльності, унаслідок якої 

переглядається вся нормативно-правова база і вирішуються проблеми із 

застарілими нормами, суперечностями, логічно пов’язуються частини чинних 

нормативних правових актів, формується єдина структура правового 

регулювання [128, с.113]. 

Закони, поряд із підзаконними актами (про них мова піде нижче), містять 

спеціальні норми – загальнообов’язкові приписи, які видаються з метою 

конкретизації та деталізації певного виду суспільних відносин, роль яких 

регулюється загальною правовою нормою [129, с.4]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Спектр суспільних відносин, які регулюються спеціальними нормами, 

настільки об’ємний і різноманітний, наскільки об’ємна і різноманітна їх видова 

класифікація. 

Ці норми є особливиим видом спеціальних правових приписів, які необхідні 

органу (посадовій особі) публічної адміністрації для виконання управлінського 

завдання. Вони: 

а) орієнтовані на застосування адміністративного розсуду; 

б) відображають найбільш доцільні способи виконання управлінських завдань; 

в) складаються з правил, адаптованих до певних життєвих чи управлінських 

ситуацій, у яких слід застосувати адміністративний розсуд; 

г) мають прикладний характер, оскільки виступають правовими засобами 

здійснення адміністративного розсуду; 

д) є похідними від основних норм. 

Спеціальні норми розширюють варіантність реалізації основної норми до 

меж адміністративного розсуду. 

Основною ознакою спеціальної норми, направленої на застосування 

адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації, є її 

законодавча форма закріплення. 

Законотворча діяльність Верховної Ради України на сьогодні налічує понад 

173 000 законів. Тож аналіз усіх чинних законів на предмет норм, що визначають 

адміністративний розсуд, у рамках дисертаційного дослідження є неможливим та 

й недоцільним. Однак проаналізуємо окремі з них як приклади правового 

регулювання досліджуваного феномену. Особливо ті, що направлені на 

регулювання діяльності важливих інститутів публічного адміністрування. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» відповідно до 

Конституції України визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в 

Україні, засади організації та діяльності, правового статусу й відповідальності 

органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Закон обумовлює низку 

ключових дефініцій, у тому числі поняття «місцеве самоврядування»: це 

гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів 
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села чи добровільного об’єднання в сільську громаду жителів кількох сіл, селища, 

міста – самостійно або під відповідальність органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та 

законів України. Закон також визначає організаційно-правову основу місцевого 

самоврядування, формулює загальну та виключну компетенцію сільських, 

селищних, міських рад; повноваження виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад; права та обов’язки сільського, селищного, міського голови; 

повноваження районних та обласних рад. Він нормативно регулює матеріальну й 

фінансову основу місцевого самоврядування; гарантії місцевого самоврядування; 

відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування. У перехідних 

положеннях визначаються особливості дії закону [96]. 

Установлюючи праворегулювальні приписи для одного з ключових інститутів 

публічного адміністрування, закон містить численні норми адміністративного 

розсуду, обумовлюючи дискреційну поведінку органів місцевого самоврядування та 

їхніх посадових осіб у багатьох сферах правового регулювання. 

Перш за все дискреційна норма вбачається із самого визначення місцевого 

самоврядування, яке обумовлює ст. 2 закону: «…самостійно або під 

відповідальність органів і посадових осіб … самоврядування вирішувати питання 

місцевого значення…». Наведена формула дискреції обумовлює право вибору 

територіальної громади на делегування управлінських повноважень чи 

самостійно здійснювати їх при вирішенні окремих питань [96]. 

Закон містить 10 формулювань «мають право»/«має право» у значенні 

вибору на використання певного права: у ч. 1 ст. 9 – ініціювати територіальною 

громадою розгляд питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування; у 

ч.7 ст. 47 – отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій 

та їхніх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи; у ч. 9 ст. 60 – 

учиняти сільськими, селищними, міськими, районними в містах радами низку 

розпорядчих дій щодо управління комунальним майном; у ч. 4 ст. 71 – 

звертатися до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів 

виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, 
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установ та організацій, які обмежують права територіальних громад, 

повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування [96]. 

Законом передбачено 44 дискреційні формули «можуть», які обумовлюють 

право: на дострокове припинення повноважень міських, селищних та сільських 

голів рад та депутатів місцевих рад (ч. 3 ст. 56); на скасування місцевою радою 

рішень свого виконавчого комітету (ч. 9 ст. 59); на розпорядження об’єктами 

комунальної власності відповідної територіальної громади (ч. 5 ст. 60); на 

розподіл місцевими радами між відповідними місцевими бюджетами коштів, 

переданих державою у вигляді дотацій та субвенцій (ч. 3 ст. 63); на утворення 

цільових фондів (ч. 1 ст. 68); на здійснення місцевих запозичень та отримання 

позик місцевим бюджетам (ч. 1 ст. 70); на створення комунальних банків та 

інших фінансово-кредитних установ (ч. 2 ст. 70) та ін. [96]. 

Єдине в законі формулювання «як правило» обумовлює в ч. 3 ст. 48 

дискрецію на вибір форми засідання тимчасових контрольних комісій ради, та 

єдине формулювання в ч. 10 ст. 46 «у виняткових випадках» – право на 

скликання сесії ради не пізніше як за день до її початку [96]. 

Численні формулювання «на розгляд ради» встановлюють дискреційні 

повноваження місцевих рад щодо встановлення ставок місцевих податків та 

зборів, рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду 

місцевого значення (ст. 30), щодо найменування (перейменування) вулиць, 

провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, 

розташованих на території відповідного населеного пункту, вирішення питань 

адміністративно-територіального устрою в порядку і межах повноважень, 

визначених законом (ст. 37), створення комунальної аварійно-рятувальної 

служби, що утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, вирішення 

питань про чисельність працівників такої служби та витрат на їх утримання (ч.1 

ст. 38), утворення установ із надання безоплатної первинної правової допомоги 

(п. 2 ч. 1 ст. 381) та ін. [96]. Оціночні поняття «без поважних причин» створюють 

умови для застосування розсуду для оцінки причин невиконання депутатом 

рішень та доручень ради, причин непроведення сесій ради, причин нескликання 
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їх сільським, селищним чи міським головою (ч. 6 ст. 46, ч. 5 ст. 49, п. 2 ч. 1 ст. 

78) [96]. Крім цього Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» для 

регулювання низки правовідносин містить оціночні норми «необхідний», 

«особливий» та їхні словоформи [96]. 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації», який визначає 

організацію, повноваження та порядок діяльності місцевих державних 

адміністрацій, дискреційні повноваження місцевих адміністрацій та інших 

органів публічної адміністрації закріплює такими формулюваннями: 

«має право» (зі словозмінами) – щодо прав щодо місцевих державних 

адміністрацій для реалізації наданих повноважень (ст. 28); щодо права голови 

місцевої адміністрації порушувати перед міністерствами, іншими центральними 

органами виконавчої влади вмотивовані питання про відповідність займаній 

посаді керівників їхніх територіальних органів (ч. 6 ст. 31); щодо скасування 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим розпоряджень голів відповідних 

районних державних адміністрацій, що суперечать чинному законодавству (ч. 5 

ст. 46) та ін.; 

«необхідний» – щодо фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, для 

здійснення місцевими державними адміністраціями своїх повноважень (ч. 3 ст. 14); 

стосовно вимоги голови місцевої державної адміністрації на витребовування 

інформації (ч. 6. ст. 36); стосовно визначення повноважень місцевої державної 

адміністрації в галузі соціально-економічного розвитку в контексті оціночної норми 

тричі застосовується зазначений термін (п. 3 ч. 1 ст. 17); 

«достатній» – щодо оцінки рівня володіння посадовими особами місцевих 

державних адміністрацій державною мовою, регіональними мовами або мовами 

меншин в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків [130]. 

Прикладом застосування адміністративного розсуду головою місцевої 

державної адміністрації є його повноваження на визначення структури місцевої 

державної адміністрації, установлене в ст. 5 закону. 

Цілу низку оціночних норм («недоцільні», «неекономні», «неефективні»), 

направлених на застосування дискреції при вирішенні питань щодо скасування 
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розпоряджень голови державної адміністрації, містить ч. 3 ст. 43 закону: 

розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать Конституції України, 

законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам 

законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними 

чи фактичними результатами, скасовуються Президентом України, головою місцевої 

державної адміністрації вищого рівня або в судовому порядку [130]. 

Продовження аналізу законодавчих актів на наявність дискреційних норм 

призведе до істотного збільшення обсягів дисертаційного дослідження. У зв’язку 

із цим обмежимось обґрунтованим висновком, що більшість із них містить 

дискреційні норми, а тому визначають дискреційні повноваження. 

Значний сегмент досліджуваної системи нормативно-правових актів 

займають підзаконні акти, перш за все акти органів виконавчої влади і 

насамперед акти Кабінету Міністрів України, який є вищим органом у системі 

органів виконавчої влади. Він здійснює виконавчу владу безпосередньо та через 

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів АРК та 

місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність 

цих органів [131, с.241]. 

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» акти 

Кабінету Міністрів України нормативного характеру видаються у формі 

постанов Кабінету Міністрів України, водночас акти з організаційно-

розпорядчих та інших поточних питань – у формі розпоряджень Кабінету 

Міністрів України [132]. 

Важливе місце в системі нормативно-правових актів, що становлять правову 

основу застосування адміністративного розсуду в діяльності органів публічної 

адміністрації, займають накази центральних органів виконавчої влади, покликані 

формувати й реалізувати державну політику у відповідних сферах суспільного 

життя (секторах державного управління), проведення якої покладено на Кабінет 

Міністрів України Конституцією та законами України, – міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади. Ці акти є найчисленнішою групою серед 
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тих, що становлять правову основу адміністративного розсуду в діяльності 

органів публічної адміністрації. 

Відсутність Закону України «Про нормативно-правові акти», норми якого 

могли б визначати цю категорію, зумовлює використання тлумачень цього 

терміна, поданих в інших актах права. Так абз. 3 п. 1.4 Порядку подання 

нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 

України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом 

Міністерства юстиції України від 12.04.2005 №34/5, подає поняття «наказ» поряд 

із поняттями інших розпорядчих документів, таких як «розпорядження», 

«постанова», «рішення», узагальнюючи їх одним поняттям «розпорядчий 

документ» – акт організаційно-розпорядчого характеру чи нормативно-правового 

змісту, що видається суб’єктом нормотворення в процесі здійснення ним 

виконавчо-розпорядчої діяльності з метою виконання покладених на нього 

завдань та здійснення функцій відповідно до наданої компетенції з основної 

діяльності, адміністративно-господарських або кадрових питань, прийнятий 

(виданий) на основі Конституції та інших актів законодавства України, 

міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, та спрямований на їх реалізацію, регулювання суспільних 

відносин у сферах державного управління, віднесених до його відання» [133]. 

Водночас наказу як правовому акту центральних органів виконавчої влади 

Закон України «Про Кабінет Міністрів України» відводить значну кількість 

правових норм, серед яких норми, що визначають: коло осіб, наділених 

повноваженнями видавати накази; порядок набрання та втрати чинності наказом; 

порядок їх обліку, державної реєстрації й оприлюднення тощо [132]. 

Не можемо залишити поза увагою нормативно-праві акти органів місцевого 

самоврядування, які відповідно до ст. 144 Конституції України є важливою 

формою їх функціонування [123]. Зазначена конституційна норма надає 

органами місцевого самоврядування право на формування власної нормативно-

правової бази. До таких нормативно-правових актів належать статути 

територіальних громад, рішення місцевих референдумів, регламенти місцевих 
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рад, положення, якими регулюється діяльність структурних підрозділів рад та 

їхніх виконавчих органів, тощо. 

Акти міжнародного права. 

Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи. У 1949 р. була створена 

Рада Європи (РЄ) – міждержавна регіональна організація, до складу якої входять 

47 країн. Це інтеграційне об’єднання має на меті «досягнення більшого єднання 

між його членами для збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які є 

їхнім спільним надбанням, а також сприяння їх економічному та соціальному 

прогресу» (ст.1 Статуту Ради Європи) [134]. У рамках РЄ функціонують Комітет 

Міністрів, Парламентська асамблея, Європейський суд з прав людини та Конгрес 

місцевих і регіональних влад [135]. 

Рада Європи приймає такі види актів: рекомендації, резолюції та звернення 

Комітету Міністрів Ради Європи; рекомендації, резолюції, висновки та накази 

ПАРЄ; рекомендації, резолюції та висновки Конгресу місцевих та регіональних 

влад Європи; консультативні висновки Європейського суду з прав людини; акти 

Європейської Комісії «За демократію через право». 

Рекомендації не мають характеру зобов’язань, хоча ст. 15 Статуту Ради Європи 

надає повноваження Комітету Міністрів звертатися із запитами до урядів держав-

членів із тим, щоб інформувати його про заходи, ужиті ними щодо цих рекомендацій. 

Рекомендації містять норми, які покликані узгоджувати міжсуб’єктні відносини, 

установлюючи бажану, доцільну модель поведінки, але які не зобов’язують її 

виконувати, маючи статус рекомендаційних норм [136, с.56-58]. 

Ставши в листопаді 1995 р. членом Ради Європи, Україна взяла 

зобов’язання наблизити правові стандарти в Україні до стандартів РЄ в галузі 

прав людини та верховенства права. 

Однією з найважливіших у плані регулювання адміністративно-правових 

відносин є Рекомендація №R(80)2 Комітету Міністрів Ради Європи для держав-

членів, прийнятої на 316-й нараді. У рекомендації вказано, що адміністративний 

орган може здійснювати «дискреційні повноваження», користуючись певною 

свободою розсуду в разі ухвалення будь-якого рішення. Такий орган за наявності 
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в нього дискреційних повноважень може обирати з декількох варіантів 

припустимих рішень той, який він уважає найбільш відповідним у даному 

випадку. Тому надано рекомендацію судам не втручатися в дискреційні 

повноваження державних органів. Крім цього в Рекомендації R (80)2 вказується, 

що акт, прийнятий у ході здійснення дискреційних повноважень, підлягає 

контролю щодо його законності з боку суду або іншого незалежного органу. 

Такий контроль не виключає можливості попереднього контролю з боку 

адміністративного органу, уповноваженого приймати рішення щодо його 

законності та суті справи [137]. 

Рекомендаційні норми цього акта широко використовуються в 

правозастосуванні. Ними мотивують свої рішення вітчизняні суди всіх інстанцій 

та юрисдикцій. Зокрема, на рекомендації при ухваленні рішень послались Вищий 

адміністративний суд України в справі №К/800/17306/16 [138], Кам’янсько-

Дніпровський районний суд Запорізької області в справі №318/1158/18 [139], 

Господарський суд міста Києва в справі №910/4899/18 [140], Окружний 

адміністративний суд міста Києва в справі №2а-18719/10/2670 [141], Шостий 

апеляційний адміністративний суд у справі №826/8775/18 [142], Касаційний 

цивільний суд Верховного Суду в справі №487/2446/18-ц [143] та багато інших. 

У такий спосіб суди переслідують наміри привести судову практику у 

відповідність до європейських стандартів.  

Однак посилання на рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи як на 

єдине і безальтернативне джерело права, що визначає юридичну сутність 

адміністративної дискреції, викликає критику як серед науковців, так і серед 

практикуючих юристів. Підставою для критики вважається те, що згадані 

рекомендації не є джерелом права, оскільки не містять обов’язкових до 

виконання норм, а мають лише рекомендаційний характер. А в основу рішень 

можуть покладатися лише акти, на підставі яких здійснюється судочинство та які 

визначені відповідними процесуальними законами: ст. 3 Цивільного 

процесуального кодексу України, ст. 3 Кодексу адміністративного судочинства 
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України, ст. 3 Господарського процесуального кодексу України та ч. 2 ст. 1 

Кримінального процесуального кодексу України [144]. 

Однак, на нашу думку, така позиція є хибною, оскільки перелічені статті 

визначають законодавство, що встановлює правила судочинства. Більше того, 

положення рекомендацій для тлумачення понять і правових категорій 

використовуються Європейським судом з прав людини. 

Рішення Європейського суду з прав людини. 

Європейський суд з прав людини, що є інституцією Ради Європи, є також 

однією з основних міжнародних правозахисних інституцій загальноєвропейської 

системи захисту прав людини. Рішення й рекомендації суду впливають на 

становлення, реформування й модернізацію сучасних національних 

правозахисних систем, практичне застосування європейських правових 

стандартів при прийнятті рішень національними судами. Їх вплив позначається й 

на формування національних стандартів і нормативів захисту прав людини в 

Україні [145, с.409]. 

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» [146] суди 

застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основних 

свобод та практику суду як джерело права. Це означає, що аналіз рішень суду 

має не лише доктринальне значення і слугує підґрунтям для покращення 

правового регулювання. 

Методології та інформаційні джерела ненормативного характеру в 

діяльності органів публічної адміністрації. 

На думку Р. Дворкіна, розсуд передбачає свободу вибору при здійсненні 

повноваження відповідно до таких «стандартів, які розумна людина може 

інтерпретувати по-різному» [147, с.113]. Повторюваність ситуацій у 

правозастосовній практиці є основою для вироблення єдиних стандартів у 

рамках діяльності органів публічної адміністрації, що в адміністративній 

практиці забезпечується методичними розробками та листами-роз’ясненнями. 
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Методичні розробки в діяльності органів публічної адміністрації – це 

матеріали, що містять вказівки, роз’яснення та чітко сформульовані пропозиції, 

виконання яких має сприяти посадовим особам у найбільш ефективному 

правозастосуванні, також і з використанням дискреційних повноважень, що 

розробляються на підставі вивченого й узагальненого досвіду роботи або 

спеціально проведеного дослідження стану правозастосовної діяльності органів 

публічної адміністрації. 

Листи – це службова кореспонденція, вони не є нормативно-правовими 

актами, можуть мати лише роз’яснювальний, інформаційний та рекомендаційний 

характер і не повинні містити нових правових норм, які зачіпають права, свободи 

й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер [148]. 

Водночас в адміністративно-правовій науці сформована досить усталена 

позиція щодо можливого розгляду методологічних та інформаційних джерел 

саме як джерел права, як таких, що впливають на формування права та форми 

його існування [149; 150; 151; 152]. 

Із праць прихильників таких наукових поглядів можна зробити висновок, 

що вони (наукові погляди) в основному формувались на тому, що методичні 

розробки та листи-вказівки органів публічної адміністрації здебільшого наділені 

такими ознаками, що й нормативно-правові: вони створюються органами 

публічної адміністрації; містять правила, адресовані неперсоніфікованому колу 

осіб та розраховані на неодноразове застосування; ці правила можуть мати 

імперативний характер при реалізації первинних норм; в окремих випадках 

можуть мати обов’язковий характер та забезпечуватись засобами правового 

примусу [149]. 

На нашу думку, методології та листи-роз’яснення не можна вважати 

джерелами правозастосовного права через наявність у них інтерпретаційних 

приписів, метою яких є уніфікація правозастосовної техніки. Такі юридичні 

документи слід уважати джерелами тлумачення права, а в рамках нашого 

дослідження – джерелами, направленими на ефективне застосування 

адміністративного розсуду органами публічної адміністрації.  
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Отже, унаслідок аналітичної роботи, охопленої цим підрозділом нашого 

дослідження, можна стверджувати таке. 

Нормативно-правова основа застосування адміністративного розсуду 

складається як із норм матеріального права, так і норм процесуального права. 

Нормативно-правова основа адміністративного розсуду є регламентаційним 

механізмом здійснення управлінської діяльності органами публічної адміністрації. 

Нормативно-правова основа застосування адміністративного розсуду в 

діяльності органів публічної адміністрації України – це сукупність нормативно-

правових актів законодавчого та підзаконного характеру, які направлені на 

регулювання відносин, пов’язаних із реалізацією дискреційних повноважень 

органів публічної адміністрації в правотворчій та правозастосовній діяльності. 

 

1.3. Принципи адміністративного розсуду в діяльності органів публічної 

адміністрації 

 

Приступаючи до розгляду принципів адміністративного розсуду в діяльності 

органів публічної адміністрації, спершу коротко визначимо місце і роль цього 

юридичного явища в праві загалом та адміністративному праві і адміністративній 

діяльності зокрема. 

Загальновизнано, що принципи є важливою складовою частиною будь-якої 

системи права, також і адміністративного права. Тому звернення наших поглядів 

до дослідження, проблеми принципів адміністративного розсуду в діяльності 

публічної адміністрації є логічним продовженням дослідження принципів права 

як явища, направленого на дотримання прав приватної особи, та забезпечення 

при цьому інтересів держави та суспільства. 

Аналіз історико-правової літератури дає нам підстави вважати, що 

принципи як правовий феномен почали формуватися ще в античні часи. Так 

Платон у політичному трактаті з історії людства «Держава», конструюючи 

модель ідеальної справедливої держави, обґрунтовує існування та зміст 

принципу рівності чоловіка і жінки [153, с.143], у діалогах «Закони» викладає 
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принцип законності управління суспільством [154]. Аристотель у трактаті 

«Етика» в основу управління суспільством кладе справедливість [155, с.159]. 

Вимоги дотримання принципів індивідуальної свободи і автономної особи 

вбачалися у виступах Сократа [156]. Ціцерон сформулював принцип «під дію 

закону повинні потрапляти всі» [157, с.139]. 

Середньовічні мислителі Г. Гроцій та Б. Спіноза обґрунтовували існування 

та реалізацію принципу свободи [158, с.74; 159, с.76]. Як бачимо, принципи 

розглядалися як вираження необхідності чи закономірності явищ ще з давнини. 

В об’єктивному розумінні принцип – це основне положення, передумова; 

вихідний пункт, першооснова, найперше [160, с.364]. У логічному розумінні 

принцип є центральним поняттям, основою системи, що представляє узагальнення і 

поширення якого-небудь положення на всі явища тієї сфери, з якої даний принцип 

абстрагований [161, с.329]. Такі визначення поняття «принцип» подають тлумачні 

словники та популярна філософська література. Виходячи з такого розуміння, 

принцип як правова категорія є тою особливою рисою, на якій базується сам 

управлінський процес, тобто весь алгоритм дій, визначених нормами права як 

юридична діяльність органів публічної адміністрації; якісно особлива риса, вихідна 

установка, недотримання якої визначає всю діяльність органів публічної 

адміністрації чи її окремі елементи протиправною. 

Спостерігається, що в теорії права дослідження такої юридичної категорії, як 

принципи права, проводилося на фундаментальному рівні. Це зауважується з 

праць І.П. Голосніченко, О.В. Зайчука, М.С. Кельмана, М.І.Козюбри, 

А.М. Колодія, В.В. Копейчикова, Н.М. Оніщенка, М.В. Цвіка, О.В. Петришина, 

О.Ю. Нечипоренко, Ю.А. Пониматченка, О.Ф. Скакун, С.С. Сливки, 

П.М. Рабіновича, Д.М. Чечота, В.М. Шаповала та ін. 

Вивченню правових принципів в адміністративному праві та їх проявів, 

зокрема, присвятили свої праці такі представники вітчизняної науки, як 

В.Б. Авер’янов, М.О. Баймуратов, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, І.Б. Коліушко, 

А.Т. Комзюк, І.О. Кресіна, Р.О. Куйбіда, О.С. Лагода, А.А. Пухтецька, 

В.І. Ремньов, С.Г. Стеценко та ін. Застосування принципів у підгалузях 
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адміністративного права чи їхнє місце у функціонуванні окремих правових 

інститутів досліджували С.Ю. Беньковський, І.А. Галіахметов, В.О. Голуб, 

С.І. Кожушко, А.Т. Комзюк, Я.Ю. Кондратьєв, Є.О. Мироненко, О.М. Музичук, 

М.Є. Околович, М.Б. Острах, Я.О. Пономарьова, О.Ю. Процкіх, О.М. Соловйова, 

С.М. Тараненко, А.В. Теребілов та ін. В управлінських науках це поняття 

аналізувалося В.Д. Бакуменком, В.І. Кнорінгом, І.В. Колупаєвою, Н.В. Осадчою, 

Н.В. Шибаєвою та ін. 

У західній юриспруденції питання, пов’язані з принципами права, також і у 

відносинах реалізації адміністративного розсуду, розглядали Е. Аннерс, 

Л.М. Браун, Е. Бредлі, Ж Булуа, Дж. Гінзбург, А.В. Дайсі, П. Дельвове, 

М. Джонес, Б. Жак’є, Ж. Зіллер, Р. Кей, К. Ніццо, Т.К. Хартлі, М. Фромонт та ін. 

У науковому багажі є й дослідження принципів дискреції в 

адміністративному правозастосуванні. Зокрема О.В. Василенко досліджував 

принципи розсуду в правозастосовній діяльності [162, с.78-105], А.А. Грінь – 

принципи застосування дискреційних повноважень органами виконавчої влади 

України [36, с.66-91], О.В. Дьомін – принципи дискреції в податковому праві [63 

с.42-55], В.О. Омелян – принципи адміністративного розсуду в діяльності 

органів публічної адміністрації [163, с.140-143], С.А. Резанов – принципи 

застосування адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ 

[118, с.23-24, 31, 53-54], М.М. Феделеш та Я.О. Пономарьова – принципи 

адміністративного розсуду в реєстраційній діяльності органів публічної 

адміністрації [164, с.47-52; 165, с.59-90], 

Такий стан речей обумовив цілу низку поглядів на правове розуміння цієї 

категорії, різний показник глибини її дослідження, і як наслідок – велику 

кількість наукових визначень цього поняття та розбіжність поглядів на 

притаманність того чи іншого принципу окремим видам юридичної діяльності 

органів публічної адміністрації. Значна різноманітність у підходах до визначення 

та формулювання понять «принципи прав» та «принципи юридичної діяльності» 

спричиняє, у свою чергу, різні твердження щодо їхньої сутності, системи, 

структури, характеристики. 
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Звичайно, дискусійність у цій площині та відсутність наукового аналізу 

окремих принципів адміністративного розсуду зумовлює необхідність 

подальшого наукового пошуку. 

Варто зауважити, що застосування поняття «принципи права», незалежно від 

його тлумачення, пов’язане з етимологічним походженням терміна «принцип» 

(походить від лат. «principium» – початок, основа, першооснова), і на думку 

упорядників «Большой советской энциклопедии» має такі значення: 1. Основне, 

вихідне положення якої-небудь науки, теорії, навчання; 2. Внутрішнє 

переконання, погляд на речі, що визначає норму поводження; 3. Основна 

особливість в упорядкуванні чого-небудь [166, с.588]. 

Такі дослідники, як Ж.О. Дзейко, О.Ю. Нечипоренко та 

Ю.А. Пониматченко, розуміють принципи права «як основні начала, вихідні ідеї, 

що характеризуються універсальністю, загальною значимістю, вищою 

імперативністю і відображають найважливіші положення права» [167, с.61]. 

Позиція М.І. Байтіна стосовно принципів права полягала в розумінні того, 

що вони є тим, «на чому засноване формування, динаміка й дія права як 

демократичного, або, навпаки, тоталітарного. Принципи права виражають ті 

головні, основне в праві, тенденції його розвитку, ті, на що право повинне бути 

орієнтоване, націлене» [168, с.4-5]. 

На думку С.І. Котюргіна, який розглядав принципи права в площині 

адміністративного процесу, під цим терміном треба розуміти «закріплені в 

нормах права основні, керівні ідеї, що характеризують зміст галузі, а також її 

окремі стадії та інститути» [169, с.12]. 

Із точки зору правовідносин, які виникають під час адміністративних 

проваджень, С.Ю. Беньковський дає визначення принципів як «ідейний зв’язок між 

процесуальними діями учасників розгляду справи метою і завданнями провадження, 

зміст якого з урахуванням особливостей правового впливу відображений в 

адміністративно-процесуальних нормах чи випливає з них» [170, с.71]. 

Різноманітність у підходах дала можливість О.В. Старчук виділити дві 

концепції наукових поглядів на предмет досліджуваної категорії, які 
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сформувались у правовій доктрині. Згідно з першою концепцією, що побудована 

на теорії позитивізму, принципи права – це ідеї, теоретичні, нормативно-керівні 

положення того чи іншого виду людської діяльності, які конкретизуються в 

змісті правових норм та об’єктивно зумовлені матеріальними умовами існування 

суспільства. На думку О.В. Старчук, відповідно до другої концепції, яка бере 

початок від ідеї природного права, принципи права розуміють як керівні ідеї, 

об’єктивно властиві праву відправні начала, незаперечні вимоги (позитивні 

зобов’язання), які висуваються до учасників суспільних відносин із метою 

гармонійного поєднання індивідуальних, групових і громадських інтересів, та 

визначають зміст і спрямованість правового регулювання, відображають 

найважливіші закономірності соціально-економічної формації [171, с.40]. 

Не дивно, що при ґрунтовному аналізі дефініцій, запропонованих різними 

авторами, з’ясовуючи лексичне значення терміна «принципи права», зустрічаємо 

такі: основа, начало, основоположне, основне правило поведінки, закономірність, 

сутність, ідея, керівна ідея, система координат тощо, які, на думку дослідників, 

виступають однопорядковими та можуть використовуватися при визначенні 

категорії «принципи права». 

О.В. Смирнов визначає принципи права як «об’єктивну категорію, що має 

стабільний характер і відображає найбільш важливе, вирішальне щодо предметів, 

процесів дійсності» [172, c.9]. С.С. Алексєєв підкреслює, що поняття «принцип 

права» проявляє свій пізнавальний потенціал головним чином на тому рівні 

теоретичного осмислення правової дійсності, на якому розглядаються 

особливості правових систем того чи іншого історичного типу. Саме тоді, на 

його думку, принципи права і виступають як засади, у яких акумулюються, 

збираються воєдино, викристалізовуються характерні ознаки права тої чи іншої 

суспільно-економічної формації. Будучи вихідними засадами історично 

визначених правових систем, принципи права мають спрямовуюче значення в їх 

розвитку і функціонуванні [173, с.81]. Інші дослідники вважають, що принципи 

права є відображенням історичного типу права [174, с.161]. Існують також 
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наукові думки про те, що правильно систематизовані принципи права – це також 

і стислий узагальнений зміст самих джерел права [175, c.47]. 

Науковці школи радянського права Е.А. Лукашева, Р.З. Лівшиц та 

В.І. Никитинський обстоюють позицію про те, що принципи права є категорією 

правосвідомості, науки, початком правопізнання [176, с.21; 177, с.132-135]. 

Дослідник радянського кримінального права М.І. Загородников, досліджуючи 

принципи в кримінальному праві, зазначав, що «принципи насамперед визначені 

об’єктивними закономірностями радянського суспільства, випливають із 

соціалістичної природи радянського права, його мети, завдань та характеру 

засобів їх досягнення» [178, с.66]. 

Зрозуміло, що зміст принципів галузевого права повністю відображає зміст 

загального поняття. Виходячи із цього, слід зауважати, що принципи 

адміністративного права також складають усталену основу, на якій здійснюється 

розроблення й реалізація конкретних адміністративних норм. Вони (принципи) 

вказують на вектор спрямованості чинних норм адміністративного права та є 

втіленням докорінних соціальних цінностей, яким слугує адміністративне право. 

Поділяючи думку В.Д. Людвіка та А.К. Соколової [179, с.13; 180, с.86-92], 

ми вважаємо, що принципам права властиве абстрактне й універсальне засвоєння 

соціальної дійсності, що зумовлює їхню особливу роль у структурі правової 

системи, механізмі правового регулювання, нормотворчої діяльності і діяльності 

щодо застосування права. Принципи права є критеріями оцінки правової 

природи дій суб’єктів права, сприяють формуванню правового мислення і 

правової культури, цементують систему права. Принципи права виникають за 

наявності відповідних об’єктивних умов, мають історичний характер, 

відображають результати раціонального, наукового осмислення закономірностей 

розвитку об’єктивної дійсності. 

Порівняно з принципами права принципи діяльності не знайшли такого 

широкого відображення в науці. Однак порівняння результатів їх дослідження 

вказує на тісний їхній взаємозв’язок, а за визначеннями окремих дослідників – і 

тотожність. Так О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко подають визначення поняття 
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«принципи діяльності апарату держави» як основні ідеї та положення, що 

закріплюються нормативно і покладаються в основу його функціонування [181, 

с.155]. Тісний взаємозв’язок понять, що визначають галузеві принципи із 

загальнотеоретичними, зауважуються і з пояснення А.М. Колодія, який, 

досліджуючи принципи юридичного процесу як складової юридичної діяльності, 

визначив їх як «основоположні ідеї, що виступають у юридичному процесі як 

загальнообов’язкові, безперечні вимоги» [182, с.8]. 

В.А. Лорія називає такі принципи адміністративного процесу: 1) участь 

працюючих мас в адміністративному процесі; 2) законність; 3) всебічне, повне, 

об’єктивне дослідження обставин справи; 4) рівність учасників процесу перед 

законом; 5) забезпечення учасників процесу гарантіями здійснення їхніх прав і 

законних інтересів; 6) гласність процесу; 7) національна мова процесу; 8) швидкість, 

економічність, ефективність процесу; 9) відповідальність за порушення правил 

адміністративного процесу; 10) безоплатність процесу [183, с.37]. 

В.Д. Сорокін включає такі принципи: 1) законність; 2) зацікавленість мас; 3) 

швидкість процесу; 4) охорона інтересів держави й особистості в процесі; 5) 

гласність процесу; 6) матеріальність істини; 7) рівність сторін; 8) національна 

мова; 9) самостійність в ухваленні рішення; 10) двоступінчатість процесу; 11) 

відповідальність компетентних органів і осіб за неналежне ведення процесу [184, 

с.135-147]. 

Д.М. Бахрах до кола основних принципів адміністративного процесу 

включає: 1) забезпечення законності; 2) принцип об’єктивної істини; 3) право на 

захист; 4) гласність провадження [185, с.307]. 

Є.В. Додін до числа специфічних принципів адміністративного процесу 

відносить принципи: активності правозастосовних органів; сполучення інтересів 

державного управління з інтересами окремих громадян, державних і громадських 

організацій; гласності процесу; забезпечення охорони прав осіб, які беруть 

участь у процесі; економічності процесу; об’єктивної істини [186, с.65]. 

О.Ф. Скакун, пояснюючи принципи організації і діяльності державного 

апарату, називає їх відправними засадами, незаперечними вимогами, висунутими 
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до формування і функціонування державних органів, та дає перелік основних 

принципів, притаманних цим правовідносинам: 1) пріоритет прав і свобод 

людини; 2) єдність і поділ влади; 3) верховенство права, яке виражається, 

наприклад, у праві оскарження в суді рішень державних органів, відшкодуванні 

шкоди, заподіяної їхніми незаконними діями; 4) законність; 5) ієрархічність – 

підлеглість по вертикалі; 6) організаційно-правова зв’язаність діяльності 

державних органів і посадових осіб; 7) поєднання виборності і призначуваності; 

8) демократизм методів і стилю роботи; 9) змінюваність; 10) поєднання 

колегіальності і єдиноначальності; 11) гласність і врахування громадської думки; 

12) професійна компетентність; 13) економічність, програмування, науковість; 

14) право рівного доступу до державної служби [104, с.94]. 

О.В. Зайчук та Н.М. Оніщенко до принципів діяльності апарату держави 

відносять: принцип ефективної діяльності держапарату; гуманізм; принцип 

законності та конституційності; політична лояльність; принцип професіоналізму; 

принцип єдності та поділу влади; принцип верховенства влади. При цьому 

автори погоджуються з існуванням інших принципів державної управлінської 

діяльності, окреслених іншими дослідниками: ієрархічність, поєднання 

виборності і призначуваності, демократизм, змінюваність, поєднання 

колегіальності і єдиноначальності, науковість, гласність, прозорість, 

підконтрольність, відповідальність, стабільність кадрів, рівне право на державну 

службу, народовладдя, позапартійність [181, с.155-159]. 

С.Д. Дубенко, К.О. Максименко, О.В. Овчарук, Протасова Н.Г. та ін. 

зазначають, що під принципами публічного адміністрування виступають базові 

керівні засади, покладені в основу формування й функціонування органів 

державної влади. У публічному адмініструванні керуються такими 

універсальними принципами, які умовно прийнято поділяти на дві (деякі автори 

пропонують три) основні групи: 

1) соціально-політичні принципи: верховенство права, законність, 

позапартійність, демократизм; народність; рівноправність осіб, незалежно від 

їхньої належності до будь-якої раси, національності, віросповідання, майнового 
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статусу та ін.; рівність усіх громадян перед законом; законність; гласність та 

врахування громадської думки; об’єктивність тощо; 

2) організаційні принципи функціонування механізму державного 

управління: нормативність діяльності; єдиноначальність; колегіальність у 

прийнятті рішень; поділ управлінської праці за функціями та за рівнями; 

індивідуальна відповідальність за прийняті рішення в рамках компетенції; 

оперативна самостійність, диференціація та фіксація функцій і повноважень, 

якими передбачається визначення компетенції кожного органу та посадової 

особи; принцип поєднання галузевих, міжгалузевих і територіальних засад в 

управлінні; принцип поєднання лінійних і функціональних засад в управлінні; 

принцип зворотного зв’язку тощо [187, с.13]. 

А. Пухтецька виділяє чотири групи принципів діяльності органів публічної 

адміністрації: 1) юридична визначеність; 2) відкритість і прозорість; 3) 

відповідальність; 4) ефективність і результативність [188, c.128]. 

Дослідники правових засад та правової природи принципів як 

загальноправового явища та як правового феномену в юридичній діяльності органів 

публічної адміністрації, зазвичай, пропонують здійснювати їх класифікацію за 

трьома групами: соціально-правові, загальні та спеціальні [170, с.75]. 

Принципи діяльності суб’єктів владних повноважень, не маючи нормативно 

визначеного поняття, знаходять своє закріплення як базові начала певних 

правовідносин, у нормативно-правових актах, зокрема в законодавстві. 

Так Закон України «Про державну службу» у ст. 4 зазначає, що державна 

служба здійснюється з дотриманням таких принципів 1) верховенства права; 2) 

законності; 3) професіоналізму; 4) патріотизму; 5) доброчесності; 6) 

ефективності; 7) забезпечення рівного доступу до державної служби; 8) 

політичної неупередженості; 9) прозорості; 10) стабільності [189]. 

Закон України «Про адміністративні послуги» у ст. 4 дає перелік принципів, 

на яких базується сфера надання адміністративних послуг: 1) верховенства 

права, у тому числі законності та юридичної визначеності; 2) стабільності; 3) 

рівності перед законом; 4) відкритості та прозорості; 5) оперативності та 
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своєчасності; 6) доступності інформації про надання адміністративних послуг; 7) 

захищеності персональних даних; 8) раціональної мінімізації кількості 

документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання 

адміністративних послуг; 9) неупередженості та справедливості; 10) доступності 

та зручності для суб’єктів звернень [190]. 

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» у ч. 1 ст. 

8 закріплює принципи законності, захисту прав і законних інтересів громадян та 

держави, додержання таємниці державної реєстрації актів цивільного стану, 

належного документального оформлення проведеної державної реєстрації [191]. 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб 

– підприємців» закріплює принцип мовчазної згоди у сфері державної реєстрації 

– принцип, згідно з яким державний реєстратор вносить до Єдиного державного 

реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи 

в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення [192]. 

Дотримання визначених правом принципів є настільки важливим елементом 

діяльності органів публічної адміністрації, що ч. 3 ст. 2 Кодексу 

адміністративного судочинства України передбачає, що в справах щодо 

оскарження рішень, дії чи бездіяльності таких суб’єктів адміністративні суди 

перевіряють, чи були вони прийняті (вчинені), поряд з іншим: обґрунтовано, 

тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення 

(учинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; із 

дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам 

дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між 

будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи, і 

цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права 

особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом 

розумного строку [193]. 

Законодавство України принципи діяльності в публічному адмініструванні 

деколи відображає формулюванням «засади»: Закони України «Про оборону 

України» [194], «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в 
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Україні» [195], «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» [196], Кодекс торговельного мореплавства України [109] 

та ін. Таке пояснення принципів можна зустріти й у науковій літературі в працях: 

С.Ю. Беньковського [170, с.66], П.М. Кубрака [197, с.96-101] Р.М. Ляшука [198, с.77-

82], П. Петренка [199], Ю.В. Ткаченка [200, с.428-431] та ін. 

Нормативна фіксація принципів, як слушно зазначає І.І. Пастернак, 

виводить їх зі статусу наукових пропозицій, надаючи їм імперативну силу, 

оскільки право, будучи головним регулятором суспільних відносин, поширює 

свій регулятивний вплив на правовідносини, що виникають у процесі службової 

діяльності органу публічної адміністрації. Таким чином додержання принципів 

діяльності є її загальнообов’язковою умовою [201, с.97]. 

Зміст та перелік принципів адміністративного розсуду впроваджено на 

практиці шляхом видання Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи від 11 

березня 1980 р. №R(80)2 щодо здійснення дискреційних повноважень 

адміністративними органами [137]. 

Основна мета цих принципів, як зазначено в Рекомендації, – забезпечення 

того, щоб свобода, надана законодавством, використовувалася справедливим та 

законним чином, і такою свободою не зловживали або не застосовували її 

довільно [202, с.123]. 

Модельний кодекс поведінки державних службовців, запропонований 

Рекомендаціями №R (2000)10 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи 

щодо кодексів поведінки державних службовців (прийнятий Комітетом Міністрів 

на 106-й сесії 11 травня 2000 р.), у ст. 7 містить норму про те, що під час прийняття 

рішень державний службовець повинен діяти законно і здійснювати свої 

дискреційні повноваження неупереджено, зважаючи на обставини, що стосуються 

справи [203]. Таким чином міжнародний правовий документ обумовлює в 

застосуванні адміністративного розсуду принцип безсторонності. 

О.М. Семеній уважає, що адміністративний розсуд обумовлюється 

дотриманням основоположних засад демократичного характеру, а саме 

принципів законності, справедливості, доцільності, розумності, обґрунтованості 
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та пропорційності [43, с.138]. Хоча в цій же праці автор, подаючи визначення 

поняття «адміністративний розсуд», уважає, що використання цього феномену 

суб’єктами публічної адміністрації здійснюється з дотриманням принципів 

верховенства права, справедливості, розсудливості, оперативності [43, c.139]. 

В.О. Омелян пропонує виокремлювати такі принципи адміністративного 

розсуду: 1) мети та доцільності адміністративного розсуду; 2) об’єктивності, 

обґрунтованості та неупередженості; 3) безсторонності; 4) рівності перед 

законом; 5) справедливості; 6) доктринальної обґрунтованості; 7) відкритості 

вказівок, послідовності слідування їм та відходу від них; 8) логічності; 9) 

пропорційності та забезпечення розумного строку; 10) контрольованості; 11) 

самоусунення адміністративного органу; 12) обізнаності контролюючого органу 

[163, с.142]. Крім цього дослідниця серед найважливіших принципів діяльності 

органів публічної адміністрації, які можуть реалізовуватися під час застосування 

адміністративного розсуду, зазначає такі: 1) принцип зв’язаності адміністрації 

законом; 2) принцип захисту законних очікувань; 3) принцип недискримінації; 

4) право бути вислуханим у процесі прийняття рішення; 5) принцип 

відшкодування заподіяної шкоди; 6) принцип відповідальності публічної 

адміністрації [163, с.141-143]. 

О.С. Лагода до принципів адміністративного розсуду відносить такі: мета 

дискреційного повноваження; об’єктивність та неупередженість; рівність перед 

законом; пропорційність; розумний час; застосування вказівок; відкритість 

вказівок; відступ від вказівок; характер контролю; утримання адміністративного 

органу від дій; повноваження контрольних органів щодо отримання інформації 

[202, с.123]. 

Намагаючись дослідити природу принципів, їх взаємозв’язок з 

адміністративним правом та як основу застосування адміністративного розсуду в 

діяльності органів публічної адміністрації, спробуємо розкрити зміст основних 

та особливо важливих, на нашу думку, принципів: верховенства права, 

законності; гуманізму, пропорційності, неупередженості, рівності перед законом, 

справедливості, недопустимості зловживання правом, добросовісності та інших. 
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Верховенство права. Ідея верховенства права (англ. «rule of law») виникла в 

Англії як продукт доктрини природного права і сформувалось до кінця ХІХ ст. 

Описуючи феномен «панування правового духу» як ключовий принцип 

Британської конституції, основоположник концепції «верховенства права» А. В. 

Дайсі зазначав, що «основою, а не результатом права країни», а правила, що 

складають конституційний кодекс, являють собою «не джерело, а наслідок прав 

осіб» [204, с.235]. Учений у своїх працях обґрунтовував, що принцип «rule of 

law» характеризується двома основними рисами: 1) всемогутністю (англ. 

«omnipotence») закону, його безспірністю (англ. «undisputed») верховенством на 

території всієї держави; 2) пануванням (англ. «rule») або верховенством (англ. 

«supremacy») права [205, с.114]. 

У національні нормативно-правові акти України поняття «верховенство 

права» увійшло разом із ратифікацією Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод. 

Конституційні приписи ч. 1 ст. 8 обумовлюють, що в Україні визначається і 

діє принцип верховенства права [123]. Визначеність цього принципу є 

орієнтиром у діяльності як будь-яких приватних осіб, так і інститутів публічної 

влади та громадянського суспільства. 

Конституційний Суд України у своєму рішенні від 02.11.2004 №15-рп/2004 

зазначив: «… Верховенство права вимагає від держави його втілення в 

правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема в закони, які за своїм 

змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, 

свободи, рівності тощо. Одним із проявів верховенства права є те, що право не 

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

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

легітимовані суспільством, зумовлені історично досягнутим культурним рівнем 

суспільства…» [206]. 

Європейський суд із прав людини визначає, що складовими принципу 

верховенства права є визнання першочерговості, пріоритетності прав людини в 

державі, їх домінування у відносинах за участі всіх органів державної влади; 
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правова справедливість; недопустимість затримання людини на невизначений 

строк, у випадку якщо воно не базується на законі чи рішенні суду; межі будь-

якого правового розсуду та порядок його здійснення мають бути з достатньою 

ясністю визначені законом; існування соціальної довіри до судів як до гарантів 

здійснення справедливого правосуддя; можливість доступу до суду та 

підпорядкованість судовому рішенню всіх органів державної влади; 

беззаперечність виконання рішення суду будь-якими органами державної влади 

та їхніми посадовими особами; допустимість скасування рішення суду, яке не 

набрало законної сили, судом вищої інстанції; неухильність, неоспорюваність, 

остаточність судового рішення, яке набрало законної сили; невтручання 

законодавчої влади в здійснення правосуддя; секулярність (світський характер) 

держави, а також гарантування державою, у випадку застосування зброї, 

стрімкого та результативного розслідування справи її органами [207, с.21-23]. 

Будь-яка законна підстава для здійснення дискреційних повноважень може 

створити юридичну невизначеність, що є несумісною з принципом верховенства 

права без чіткого визначення обставин, за яких компетентні органи здійснюють 

такі повноваження, або навіть спотворити саму суть права [208, с.141]. 

Законність – найважливіший принцип суспільного життя, який лежить в 

основі всіх без винятку соціальних явищ [209, с.40]. Тому він стоїть в одному 

ряду з такими загальнолюдськими принципами, як гуманізм, демократизм, 

справедливість. Однак найбільш важливе значення цей принцип має для всієї 

правової дійсності, а тому він належить до числа загальноправових принципів. 

Конституція України передбачає, що органи державної влади та місцевого 

самоврядування діють лише на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що 

передбачені Конституцією і законами України [123]. Це означає, що організація, 

повноваження та порядок діяльності органів державної влади і місцевого 

самоврядування визначаються виключно законом. 

І.Л. Невзоров зробив висновок, що законність – це, перш за все, основна 

(провыдна) правова ідея, яка лежить в основі всього права в цілому, ідея, яка 

робить правову норму загальнообов’язковою для всіх [209, c.179]. 
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Як стверджує С.А. Комаров, законність – це принцип, який передбачає чітку 

ієрархію правових актів, процедуру прийняття акта, його зміст, а також 

діяльність суб’єктів нормотворення лише в межах своєї компетенції, на основі 

закону й у повній відповідності до нього [210, с.238]. У рамках досліджуваної 

нами діяльності цей принцип виявляється в тому, що юридична діяльність 

органів публічної адміністрації здійснюється виключно в рамках Конституції 

України, законів України, та відповідно до норм, виписаних у спеціальних актах, 

– законах або інших джерелах права, які прийняті на підставі законів та 

регламентують діяльність органів публічної адміністрації. Правове поле 

публічно-правових відносин незалежно від виду діяльності первісно керується 

законом як найвищим регулятором суспільних відносин. Тому, згідно з 

твердженням В.Г. Перепелюка, усі дії, що виходитимуть за рамки, окреслені 

законом, розцінюються як свавілля правопорушників, які зловживають 

повноваженнями публічних суб’єктів права [211, с.64]. У принципі законності 

реалізовується позитивний зміст формально-процедурної складової діяльності 

публічно-правової діяльності органів публічної адміністрації. Інакше кажучи, 

власне порядок застосування адміністративного розсуду при вирішенні справ 

установлюється нормами права. 

Тому принцип законності при застосуванні адміністративного розсуду є 

базовим, найбільш значущим та вихідним, завдяки чому модифікується в різні 

сфери функціонування держави, зокрема у сфері діяльності органів публічної 

адміністрації. 

У Рекомендації №R (80)2 Комітету Міністрів Ради Європи законність 

адміністративного розсуду забезпечується через такі «контрольні» принципи: 1) 

принцип контрольованості; 2) принцип самоусунення; 3) принцип обізнаності 

контролюючого органу [163, с.142]. 

У літературі принцип законності ототожнюють із принципом верховенства 

закону [170, с.89; 212, с.198], зазвичай трактується як панування закону над усіма 

нормативно-правовими актами, так і над актами реалізації. Однак цей принцип 
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слід розглядати набагато ширше – як підпорядкованість закону всіх нормативних 

актів і всіх актів реалізації права [213, с.57]. 

Принцип верховенства закону при застосуванні органами публічної 

адміністрації розсуду полягає в тому, що акти адміністративного 

правозастосування повинні відповідати законам та підзаконним актах. 

Органи публічної адміністрації не наділені правом вільного розсуду. 

Дискреційна поведінка посадових осіб реалізується виключно на виконання 

законів та відповідно до мети, визначеної приписами законів. Демонстрацією 

практичної реалізації принципу законності в правовідносинах застосування 

адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації є приписи 

ч. 2 ст. 19 Конституції України та ч. 3 ст. 24 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», зміст яких зводиться до того, що органи публічної 

адміністрації діють лише на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що 

передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності 

Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету 

Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим – також і нормативно-

правовими актами Верховної ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

прийнятими в межах їхньої компетенції [123; 96]. Принцип законності – 

обов’язкова, визначена Конституцією та законами України умова для 

адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації. 

Гуманізм (лат. «humanus» – людяний) – моральний принцип, в основі якого 

лежить визнання цінності людини як особистості, її право на захист людської 

гідності, свободу, щастя, прояв і розвиток своїх здібностей на основі рівності, 

людяності і справедливості [214, с.313]. 

Принцип гуманізму складає основу змісту ст. 3 Конституції України, яка 

проголошує, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і 

безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; права і свободи 

людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 

Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави [123]. 
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Нормативне закріплення принципу гуманізму знаходимо й у Законах України 

«Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

статті 3 та 4 яких (відповідно), визначаючи перелік принципів публічної служби, 

зазначають принцип гуманізму поряд із принципами: служіння народу, 

демократизму та законності, пріоритету прав людини і громадянина, 

професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі та 

ін. [189; 215]. 

У Законах України «Про Національну поліцію» (ст.7) та Закону України 

«Про Національну гвардію України» (ст.3) принцип гуманізму випливає з 

принципу дотримання прав та свобод людини [93; 216]. 

Відповідно принцип гуманізму, будучи закріпленим у правових нормах як один 

із принципів права, установлює пріоритетний характер завдання сучасної держави і 

суспільства щодо забезпечення дотримання зазначених прав і свобод, а також щодо 

їх захисту. Дотримання цього принципу полягає в тому, що посадові особи органів 

публічної адміністрації, які застосовують адміністративний розсуд, не можуть, 

прикриваючись формальними приписами, порушувати честь та гідність особи, 

ущемляти їхні мінімальні потреби й інтереси. Принцип гуманізму безпосередньо не 

зазначений у більшості норм права, але він випливає з їхнього змісту. 

Яскравим прикладом принципу гуманізму при застосуванні 

адміністративного розсуду під час провадження в справах про адміністративні 

правопорушення слугують приписи ч. 1 ст. 21 КУАП, які передбачають передачу 

матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської 

організації або трудового колективу та звільнення цієї особи від адміністративної 

відповідальності, якщо з урахуванням характеру вчиненого правопорушення і 

особи правопорушника до нього доцільно застосувати заходи громадського 

впливу [110]. Гуманістичні приписи вбачаються в ст. 22 КУАП, відповідно до 

якої в разі малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган 

(посадова особа), уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника 

від адміністративної відповідальності та обмежитись усним зауваженням [110]. 
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На думку С.Ю. Беньковського, передумова існування принципу гуманізму 

знайшла своє відображення в особливій частині КУАП, у статтях, що охоплюють 

усі склади правопорушень, а саме в санкціях, передбачених за протиправні 

вчинки. Ця передумова виражена в дискреції, названій автором «діапазоном 

санкцій»: «тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від… до…», 

«тягнуть за собою адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб», а також 

можливості застосування альтернативних і додаткових стягнень під час розгляду 

справи, тобто в порядку здійснення провадження в справах про адміністративні 

правопорушення. Дотримання ж принципу гуманізму в цьому випадку полягає в 

правильному з позиції гуманістичного сприйняття суспільних відносин 

застосуванні визначених законом передумов – міри стягнення: мінімальної чи 

максимальної, із застосуванням додаткового чи альтернативного стягнення [170, 

с.80]. Здійснюючи правозастосування в справі про адміністративні 

правопорушення, орган адміністративної юрисдикції зобов’язаний діяти в межах 

санкцій, окреслених вищезазначеними приписами, та наділений правом 

застосовувати інститут відповідальності, який забезпечує її диференціацію: 

накладаючи більш сувору адміністративну санкцію до систематичних 

порушників та більш м’яку – до тих, хто вперше вчинив правопорушення, 

ураховуючи обставини, які пом’якшують адміністративну відповідальність. 

Принцип пропорційності (англ. «principle of proportionality») – 

загальноправовий принцип, спрямований на забезпечення в правовому 

регулюванні розумного балансу приватних і публічних інтересів. Відповідно до 

цього принципу цілі обмежень прав мають бути істотними, а засоби їх 

досягнення – обґрунтованими і мінімально обтяжливими для осіб, чиї права 

обмежуються; дозволяє досягти розумного співвідношення між цілями 

державного впливу і засобами їх досягнення [217, с.21]. У науковій літературі 

цей принцип трапляється також під назвами співрозмірності [218; 219], принцип 

охорони інтересів держави і особи [170], принцип поєднання охорони інтересів 

держави і особи [165]. Хоча М.Л. Захаров, Е.Г. Тучкова та Т.З. Гарасимів 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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принцип гарантування оптимального узгодження інтересів особи, суспільства і 

держави ототожнюють ще й принципом справедливості [220, с. 65-80; 221, с.72]. 

На нашу думку, принцип пропорційності слід відносити до загальних 

принципів, тому що він притаманний будь-якій юридичній діяльності органів 

публічної адміністрації, адже адміністративна діяльність провадиться виключно 

в інтересах держави та особи. Адже цей інтерес, як стверджує Я.О. Пономарьова, 

є нероздільним і не може застосовуватись лише до одного суб’єкта, наприклад, 

окремо в інтересах особи чи окремо в інтересах держави [165, с.67]. Однак 

Є.В. Додін відносить принцип сполучення інтересів державного управління з 

інтересами окремих громадян до числа специфічних принципів 

адміністративного процесу [186, с.248]. 

Як стверджує М.М. Тищенко, «…забезпечення охорони інтересів держави 

тісно пов’язане із забезпеченням охорони інтересів усіх громадян і кожної особи. 

Тут наявний зворотний зв’язок. Охорона інтересів особи, громадянина – 

найважливіший фактор стабільності громадянського суспільства, а отже, 

належного функціонування державних органів, держави загалом» [222, с.479]. 

Змістом принципу пропорційності є балансування між інтересами держави і 

особи при здійсненні діяльності органами публічної адміністрації. С.В. Лихачева 

вважає, що цей принцип доречно формулювати як принцип «рівної охорони» 

інтересів держави і особистості, оскільки ці два суб’єкти рівноправні перед законом і 

в однаковій мірі можуть розраховувати на врахування їхніх матеріально-правових та 

процесуальних інтересів у ході розгляду справи [223, с.27]. 

Принцип пропорційності являє собою загальний, універсальний принцип 

права, який вимагає співрозмірного обмеження прав та свобод людини для 

досягнення публічних цілей. Цей принцип реалізується через дотримання 

необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, 

свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення 

(діяльність) уповноважених суб’єктів. 

У законодавстві України принцип пропорційності в діяльності органів 

публічної адміністрації прямо не формулюється, хоча в п. 8 ч. 3 ст. 2 Кодексу 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
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адміністративного судочинства України передбачено, що в справах щодо 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень 

адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони, зокрема, 

пропорційно, а саме з дотриманням необхідного балансу між будь-якими 

несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на 

досягнення яких спрямоване це рішення (дія) [193]. 

Неупередженість – характеристика рішень і дій людини, які приймаються і 

здійснюються виключно на основі принципів, незалежно від уподобань та 

інтересів, які при цьому задовольняються або ущемляються [224]. Дотримання 

цього принципу зобов’язує посадових осіб органів публічної адміністрації: 

- утримуватися від учинків і дій, які могли б викликати сумнів в 

об’єктивному виконанні службовцями посадових обов’язків; 

- уникати конфліктних ситуацій, здатних завдати шкоди репутації 

службовця або авторитету органу публічної адміністрації; 

- вести особисті справи, уникаючи будь-яких форм конфліктів інтересів: 

явних, неявних або можливих [214, с.113]. 

Обов’язок дотримання цього принципу суб’єктами владних повноважень 

визначається, поряд з іншими нормами права, також і ст.1 Закону України «Про 

запобігання корупції», яка визначає необхідність уникання особами приватного 

інтересу у сфері, у якій вони виконують свої службові чи представницькі 

повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість 

прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання 

зазначених повноважень [225]. Закон України «Про державну службу» поняття 

«неупередженість» застосовує для позначення принципу політичної 

неупередженості – недопущення впливу політичних поглядів на дії та рішення 

державного службовця, а також утримання від демонстрації свого ставлення до 

політичних партій, демонстрації власних політичних поглядів під час виконання 

посадових обов’язків [189]. 

Дотримання цього принципу повністю виключає з процесу проявів 

суб’єктивізму, однобічності в аналізі дій суб’єктів. Принцип неупередженості 
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покликаний забезпечити встановлення й оцінку реальних фактів, що мають 

значення для ухвалення обґрунтованого рішення в конкретній адміністративній 

справі [226, с.30]. 

Суть цього принципу, за твердженнями В.О. Омелян, полягає, у першу 

чергу, у тому, що в процесі застосування закону під час реалізації права на 

адміністративний розсуд суб’єкт публічної адміністрації повинен бути вільним 

від переконань та приймати рішення, засновуючись на реальному й повному 

дослідженні обставин справи. Наука процесуального права визначає цей 

принцип через необхідність з’ясування об’єктивної істини [163, с.140]. 

Принцип рівності перед законом. С.Ю. Беньковський застосовує назву 

«принцип правової рівності всіх учасників адміністративного процесу перед 

законом та органами (особами) публічної адміністрації» [170, с.128]. Припис, що 

міститься в ст. 24 Конституції України («громадяни мають рівні конституційні 

права і свободи та є рівними перед законом») [123] дає підстави відносити цей 

принцип до загальних.  

Принцип рівності є однією з фундаментальних конституційних вимог, що 

входить до концепції верховенства права, є важливою умовою існування 

правової держави [227, с.124] та конституційною гарантією правового статусу 

особи [228]. Цей принцип являє собою універсальну форму вираження 

юридичної рівноваги, основною метою якої є поєднання інтересів різних людей, 

соціальних груп, а також національностей [229, с.67]. 

Німецький дослідник конституційного права К. Хессе у своїх працях 

зазначав, що закріплення формальної правової рівності «вимагає здійснення 

діючого права без винятків для будь-кого, незважаючи на особу: у результаті 

нормування прав кожен наділений однаковою мірою правами та обов’язками і, 

навпаки, будь-якій державній владі забороняється застосовувати діюче право в 

інтересах або на шкоду окремій особистості» [230, с.214-215]. 

Мета такого принципу полягає в усуненні будь-яких проявів 

несправедливості, дискримінаційного ставлення до особи та необхідності 

гарантувати рівність як формально, так і фактично, особливо якщо це стосується 
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адміністративного розсуду, адже правозастосовники, тобто органи виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, діють за власною ініціативою, і ця 

діяльність регулюється в загальних аспектах. Забезпечення рівності 

перекладається безпосередньо на посадових осіб при виконанні ними 

дискреційних повноважень [203]. 

Принцип справедливості (лат. «iustitia», «aequitas») – основоположний 

принцип права, який є ідеєю домірності вкладеного та отриманого в усіх сферах 

життєдіяльності людини та їх правового забезпечення, а також передбачає 

вимогу відповідності між практичною роллю різних індивідів (соціальних груп) 

у житті суспільства і їхнім соціальним станом, між їхніми правами і обов’язками, 

правопорушенням і відповідальністю, заслугами людей та їхнім суспільним 

визнанням [231]. 

Теорія, створена Аристотелем, в основу справедливості ставила мораль, під 

якою розуміється рівноправність, помірність і законослухняні дії. 

Концептуальним змістом цієї теорії була теза: «Що співрозмірне, те й 

справедливе» [232, c.377-380]. 

І. Кант відображав ідею справедливості як «категоричний імператив», що 

полягає в безумовному, беззаперечному, основоположному правилі суспільного 

співжиття: не роби іншим того, чого не бажаєш собі [233, с.27]. 

Заслуговує на увагу Рішення Конституційного Суду України від 02.11.2004 

№15-рп/2004 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 

Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого 

покарання). У цьому рішенні справедливість – одна з основних засад права, є 

вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із 

загальнолюдських вимірів права [234]. Це рішення набуло прецедентного 

значення. Його застосовує Конституційний Суд України в Рішенні від 11.02.2014 

№1-рп/2014 [235], а також суди загальної юрисдикції [236]. 

Принцип справедливості полягає в оцінюванні та співвідношенні сукупності явищ 

і виявляється в знаходженні найоптимальнішого рішення, що відповідає конкретним 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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обставинам і підходить у певній ситуації. Значну роль принцип справедливості відіграє 

у випадку, коли вирішенню юридичного питання перешкоджають прогалини в 

законодавстві та, використовуючи інститути адміністративного розсуду, слід 

застосувати не аналогію закону, а аналогію права, тобто врегулювати відносини 

відповідно до загальних принципів права та законодавства. 

Принцип справедливості адміністративного розсуду полягає в тому, що при 

вирішенні конкретної адміністративної справи крім юридичних норм 

ураховуються також етичні та моральні цінності й норми. Ідеться про ситуації, 

коли в рамках закону посадова особа органу публічної адміністрації знаходить 

рішення, яке з урахуванням індивідуальних особливостей випадку є 

справедливим у порівнянні з іншими законними рішеннями. 

Принцип недопустимості зловживання правом. Цей принцип в основному 

притаманний процесуальним, цивільним договірним та зобов’язальним 

правовідносинам та сягає корінням у Римське право, де бачимо таке 

формулювання: «Хто використовує своє право, не порушує прав будь-кого» (лат. 

«Qui jure suo utitur, nemini facit injuriam») [237]. 

Загалом зловживання правом полягає в тому, що особа, якій формально 

належить суб’єктивне право, неправомірно його здійснює. Уважається, що 

уповноважена особа допускає зловживання правом у випадку, коли дії такої 

особи ґрунтуються на її суб’єктивному праві, передбачають недозволене 

використання свого права, порушують міру і вид поведінки, визначені законом, 

посилаючись при цьому на формально належне їй суб’єктивне право [238, с.81]. 

Механізм зловживання дискреційним правом зводиться до того, що 

правозастосовник, який прагне вирішити адміністративну справу, здійснює дії 

(бездіяльність), які подібні до юридичних фактів, з якими нормативно-правовий 

акт пов’язує настання певних юридичних наслідків. 

За загальним правилом правозастосовник, наділений правом 

адміністративної дискреції, може здійснювати розсуд при виборі варіантів 

рішення, незважаючи на те, що в результаті такого здійснення може виникнути 

шкода для іншого. Однак зазначений принцип визначає межі свободи 
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застосування адміністративного розсуду, закладеної в дискреційному праві, 

вихід за які приводить правозастосовника до зловживання правом. 

Принцип добросовісності (лат. «bona fides») – загальноправовий принцип, 

який сягає корінням у римське право, відповідно до квіритської концепції мав на 

меті охорону справжнього змісту договору перед його буквою [239, с.351]. Більш 

пізній у римському праві постулат справедливості, а також найбільш 

наближений до нинішнього розуміння, сформулював Ульпіан: «Жити чесно, не 

завдавати шкоди іншому, віддавати кожному належне» [240, с.35]. У Римській 

імперії навіть існував суд «ex fide bona», який мав статус суду «по совісті» та не 

суду «за чітким правом», і який здійснював розгляд справ «по добрій совісті», 

приділяючи особливу увагу обставинам укладення та виконання договорів, 

враховуючи посилання сторін на обман, уведення в оману тощо [241, с.141]. 

Римські бачення правової природи справедливості ґрунтувались на 

уявленнях Епікура, який уважав, що вона може виявлятися лише у відносинах 

між людьми та має договірну природу [242, с. 349]. 

У сучасній юридичній науці добросовісність визначають у кількох форматах. 

Наприклад, у цивільно-правовому – добросовісність розуміють як принцип 

здійснення суб’єктивних цивільних прав (що вказує на  «очікувану (передбачувану) 

за даних умов поведінку особи з розумно необхідною мірою чесності, надійності та 

врахування інтересів інших учасників правовідносин» [243, с.74]. 

Поняття «добросовісність» часто закріплюється в сучасному законодавстві. 

Водночас законодавець не розкриває змісту зазначеного поняття та не встановлює 

критеріїв для його використання, що в сукупності з оціночним змістом поняття 

створює простір для розсуду суб’єкта правозастосування. У теорії права 

добросовісність – загальноправовий принцип, який означає необхідність сумлінної і 

чесної поведінки суб’єктів при виконанні ними своїх юридичних обов’язків та 

здійсненні суб’єктивних прав [244, с.74; 245, с.128-130]. На думку М.І. Козюбри, цей 

принцип містить вимоги, які допомагають усунути або пом’якшити недоліки 

абстрактної і формальної природи норм права, наблизити їх до ідеалів 

справедливості, рівності, свободи та гуманізму [244, с.75]. 
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Г.К. Люк пояснює принцип добросовісності як справедливість, чесну 

поведінку, розумний стандарт чесного ведення справ, порядність, розумність, 

порядну поведінку, загальний етичний сенс, дух солідарності, громадські 

стандарти справедливості, як фактичну чесність [246, c.160]. 

Зміст принципу добросовісності адміністративного розсуду під час 

правотоворення та правозастосування полягає в тому, що органи публічної 

адміністрації та їхні посадові особи у своїй діяльності обов’язково повинні 

враховувати правила загальноприйнятої моралі. 

Принцип розумності. 

Розум (лат. «ratio»; дав.-гр. «ό νούς») – філософське поняття, яке виражає 

здатність мислити: аналізувати й робити висновки [247, с.250]. 

Із точки зору філософії розумність являє собою притаманну кожній людині 

властивість пізнавати, систематизувати отримані знання про предмети та явища, 

виявляти причинно-наслідкові зв’язки між предметами і явищами, а також діяти 

відповідно до здобутих знань та виявлених взаємозв’язків. 

Під розумністю К.П. Єрмакова розуміє властивість індивідуума, який 

володіє розважливістю, діє цілеспрямовано і логічно, тобто володіє розумом, що 

характеризує не лише вчинки даного суб’єкта, але і його дії [241, с.162]. 

Категорія «розумність» зазвичай розглядається дослідниками у зв’язку з 

причетністю її до понять моралі, а в окремих випадках визначається як основа 

моральної поведінки. Вона знаходить широке застосування в праві, хоча єдиного 

підходу до її розуміння серед дослідників та правозастосовників не вироблено. 

Досліджуване поняття належить до оціночних та застосовується як судами, так і 

органами публічної адміністрації на свій розсуд. 

O.A. Папкова застосовує у своєму дослідженні поняття «розумні дії», яке 

визначає як дії добросовісної середньої людини, які перетинаються з інтересами 

інших суб’єктів, тому містять категорію моральності [248, с.199]. Зазвичай 

розумність дій пов’язують із питанням сумісності умов із цілями юридичної 

норми, їх відповідності сутнісним елементам чи принципам договору, загальним 

принципам права, публічному порядку, вимогам моралі [249, с.10]. 

https://uk.wikiquote.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Категорія розумності набуває безпосередньо регулюючого значення при виникненні 

необхідності визначення правомірності або неправомірності поведінки особи. 

Тлумачення поняття «розумність» надав С.Ф. Демченко, пояснивши його як 

зважене вирішення питання регулювання економічних відносин з урахуванням 

усіх учасників, а також інтересів громадян (публічного інтересу) [250, c.312]. 

У публікаціях на цю тематику ми можемо побачити і пояснення принципу 

розумності: зважене вирішення питання регулювання правових відносин з 

урахуванням усіх учасників, а також інтересів громадян (публічного інтересу), з 

урахуванням нагромаджених у суспільстві уявлень за даних історичних умов, 

інтелектуальних можливостей, знань, досвіду з метою забезпечення 

справедливості, балансу інтересів у суспільстві [251, с.675]. 

Окремі автори обґрунтовують досить широкий перелік критеріїв розумності, 

до яких, зокрема, відносять: 

- правомірність, тобто відповідність дій учасників правовідносин приписам 

правових норм; 

- обґрунтованість, яка передбачає наявність певної підстави для вчинення 

особою тих чи інших дій, які не порушують права та інтереси інших осіб; 

- доцільність або відповідність дій учасника правових відносин правам та 

інтересам інших учасників; 

- пропорційність, яка передбачає співрозмірність тих чи інших явищ; 

- передбачення учасниками правовідносин певних обставин, які можуть 

мати наслідком виникнення, зміну чи припинення прав та обов’язків, зокрема в 

договірних відносинах [252, с.213]. 

Під час правозастосування принцип розумності може визначати різні 

категорії: розумність обмежень прав і свобод громадянина, розумність обмежень 

влади, розумність строків прийняття рішення, розумність балансу між 

інтересами окремих осіб, суспільства та держави, розумність тлумачення норм 

права, розумність урядування тощо. Таким чином розумність виступає морально-

правовим регулятором пропорційності рішень (у нашому випадку рішень органів 

публічної адміністрації). 
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Варіативність (селективність) розсуду означає повноваження суб’єкта 

правозастосування обирати один із декількох дозволених варіантів рішення. 

Розсуд при правозастосуванні існує тоді і оскільки, де і остільки правова(і) 

норма(и) чи її (їх) відсутність допускають можливість прийняття декількох 

правомірних рішень. Слушною із цього приводу є думка, висловлена П.Є. 

Недбайлом, який указував на те, що у випадку, коли правова норма передбачає 

лише одне, а не декілька можливих рішень, саме по собі відпадає питання про 

доцільне її застосування [253, с.197]. Не менш вагомим є висновок А. Барака про 

те, що більшість правових норм не породжує жодних суперечностей, оскільки 

передбачений ними порядок зрозумілий, простий і відомий, а, отже, немає місця 

для обґрунтованих протилежних поглядів [20]. Вибір одного з можливих 

варіантів рішення повинен здійснюватися правозастосовним суб’єктом не 

стихійно (за його бажанням), а з урахуванням детермінант розсуду, котрі завжди 

тією чи іншою мірою обмежують вибір останнього та змушують його 

обґрунтовувати своє рішення. 

Досліджені принципи не можуть уважатись абсолютно вичерпним 

переліком. Оскільки притаманна управлінським, як і правовим, принципам 

властивість абстрактного відображення закономірностей соціальної дійсності дає 

підстави окреслити інші закономірності у відносинах реалізації феномену 

адміністративного розсуду. Аналіз конкретних випадків застосування органами 

публічної адміністрації цього явища дають можливість вивести також й інші 

принципи: цілеспрямованості, цілісності, системного підходу (системності), 

науковості, компетентності, відповідальності тощо. До кола принципів 

адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації варто 

віднести також окремі принципи належного врядування (ефективності, 

компетентності і спроможності, поваги до прав людини та культурної 

різноманітності, орієнтації на консенсус), у тому числі визначені Програмою 

розвитку ООН «Governance» для сталого розвитку людських ресурсів» (1997 р.): 

прозорості, відповідальність усіх учасників процесу та ін. Головне, щоб вони 
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були тим першоджерелом, на якому будується закономірність усіх елементів 

дискреційної поведінки суб’єкта правозастосування. 

Виходячи з усього вищезазначеного, можемо дійти висновку, що принципи 

адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації – це 

зумовлені соціально-економічними основами суспільного життя нормативно-

правові основоположні засади демократичного характеру, які встановлюють 

завдання та мету застосування адміністративного розсуду в діяльності публічної 

адміністрації, визначають характер, зміст і систему зазначеного інституту, а 

також регламентують процедуру та закріплюють умови й межі застосування 

адміністративного розсуду. 

 

Висновки до розділу 1 

 

З’ясовано, що в юридичних науках сформувалось у цілому єдине розуміння 

сутності розсуду та дискреції як правових феноменів, призначення яких полягає 

в тому, щоб у ситуації повної або відносної невизначеності в законодавчих актах 

суб’єкт правозастосування міг би з низки правомірних альтернатив обрати 

оптимальне рішення, яке дозволить найбільш ефективно й справедливо 

реалізувати наміри законодавця щодо тієї частини правовідносин, у яких розсуд 

(дискреція) виступає правовим регулятором з оптимізації управлінського впливу, 

у тому числі коли правова система не містить чітких механізмів вирішення 

колізій, однак виникає потреба оперативно та гнучко відреагувати на специфіку 

окремих юридичних фактів, ситуацій і правовідносин у цілому. Розсуд як 

правова категорія – це свобода суб’єкта правовідносин, яка базується на його 

розумовій діяльності з вибору раціонального та правомірного варіанта поведінки 

та обмежена рамками чинного законодавства. Розсуд у юридичній діяльності – 

це інструмент законодавця, що має на меті сприяти винесенню найбільш 

оптимального рішення в певній справі. 

Адміністративний розсуд – це елемент юридичної діяльності суб’єкта 

публічної адміністрації, органу чи посадової особи, який характеризується 
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певною свободою в правовому вирішенні того чи іншого питання, яка надається 

йому для прийняття раціонального, мотивованого й обґрунтованого рішення в 

справі в межах, визначених нормами права. 

Адміністративний розсуд слід розглядати як пошук та винесення 

оптимального, вивіреного та зваженого рішення в конкретній справі, що у свою 

чергу здійснюється через інтелектуально-вольову або творчу діяльність. Під 

оптимальним рішенням, прийнятим із застосуванням розсуду, слід розуміти таке 

рішення, яке повністю враховує унікальні для кожної конкретної справи 

обставини, а також максимально забезпечує досягнення цілей, що вказується 

законодавцем або випливає зі змісту закону. 

Установлено, що: 

- нормативно-правова основа застосування адміністративного розсуду в 

діяльності органів публічної адміністрації України – це сукупність нормативно-

правових актів законодавчого та підзаконного характеру, які направлені на 

регулювання відносин, пов’язаних із реалізацією дискреційних повноважень 

органів публічної адміністрації в правотворчій та правозастосовній діяльності; 

- нормативно-правова основа застосування адміністративного розсуду в 

діяльності органів публічної адміністрації складається як із норм матеріального 

права, так і процесуального права; 

- нормативно-правова основа застосування адміністративного розсуду в 

діяльності органів публічної адміністрації одночасно являє собою 

регламентаційний механізм здійснення цими органами управлінської діяльності. 

Доведено, що оціночні поняття, виступаючи елементом дискреційної норми, 

обумовлюють нечіткість нормативних приписів останніх, що найкращим чином 

характеризує логіко-правову природу самих оціночних понять. 

Принципи адміністративного розсуду в діяльності органів публічної 

адміністрації – це зумовлені соціально-економічними основами суспільного 

життя правові основоположні засади демократичного характеру, які 

встановлюють завдання та мету застосування адміністративного розсуду.  
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РОЗДІЛ 2 

РЕАЛІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО РОЗСУДУ В ДІЯЛЬНОСТІ 

ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

2.1. Форми реалізації адміністративного розсуду в діяльності органів 

публічної адміністрації 

 

Кожен вид публічно-управлінської діяльності характеризується особливими 

зовнішніми проявами і регламентується відповідними нормативно-правовими 

актами. Виконавча та розпорядча діяльність, що здійснюється органами 

публічної адміністрації та їхніми посадовими особами, має зовнішнє вираження 

як видання підзаконних актів та вчинення інших дій, які характеризують їх як 

суб’єктів управлінських відносин. Зовнішнє вираження діяльності органу 

публічної адміністрації в рамках своєї компетенції є формою управління. 

Дискреційні повноваження вважаються частиною власних чи делегованих 

повноважень органів публічної адміністрації, а їх реалізація втілюється в 

конкретних діях різного роду. Учинення певних активних юридично значимих 

дій перетворює можливість реалізації повноважень на реальність. Наприклад, 

розгляд і вирішення справ про адміністративні правопорушення, застосування 

заходів адміністративного примусу, прийняття рішень за зверненнями фізичних 

та юридичних осіб, учинення реєстраційних і контрольно-наглядових дій тощо. 

Така діяльність є вираженням змісту державно-управлінських функцій, у яких 

реалізується компетенція органу публічної адміністрації. Правова матеріалізація 

цієї діяльності в тому чи іншому варіанті, що має своє зовнішнє вираження 

(певну форму), є засобом виконання управлінських завдань і функцій публічної 

адміністрації. 

Звертаючись до значень терміна «форма», яких у лексикографічній 

літературі є багато, ми розглядаємо те, яке в той чи інший спосіб може 

стосуватись теми нашого дослідження. 
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Форма (від лат. «forma» – структура, система організації) – це зовнішній 

вигляд, обрис речі, дії тощо або зовнішнє вираження певного змісту [254, с.294]. 

Великий тлумачний словник сучасної української мови за редакцією В.Т. 

Бусела пояснює досліджувану категорію як обриси, контури, зовнішні межі 

предмета, що визначають його зовнішній вигляд; пристрій, шаблон, за 

допомогою якого чому-небудь надають певних обрисів, якогось вигляду; 

поверхня з рельєфним зображенням для друкування; тип, будова, спосіб 

організації чого-небудь; зовнішній вияв якого-небудь явища, пов’язаний із його 

сутністю, змістом; спосіб існування змісту, його внутрішня структура, 

організація і зовнішнє вираження; видимість, зовнішній бік чого-небудь, що не 

відображає суті справи; спосіб здійснення, виявлення будь-якої дії; чітко 

встановлений порядок у будь-якій справ тощо [5, с.1543-1544]. 

Привертає увагу лексична багатозначність інформації про слово «форма»: 

вигляд, обрис речі, зовнішнє вираження змісту. Останнє, до речі, є домінуючим у 

літературній мові. У розмовній мові частіше вживається поняття «форма» як 

зовнішній вигляд, клас предметів, наділених певними родовими ознаками, форма 

пов’язується з категорією «вид». 

Учення про форму виникло й отримало свій розвиток в античній філософії, 

де форму розглядали на рівні зі змістом як філософські категорії, що є сторонами 

одного цілого. Це явище сприймалось як спосіб існування та вираження змісту. 

Окрім цього форма виступала в єдності з поняттям «матерія», яка означала 

субстрат усіх змін, що зберігаються [255, с.595]. 

Учення Аристотеля давало зрозуміти, що форма є активним 

субстанціальним началом, яке, сполучаючись із матерією, утворює речі. 

Мислитель повчав, що будь-яка конкретна річ складається з матерії та форми, 

причому форма є як активним фактором, завдяки якому річ стає дійсною, так і 

метою процесу становлення. Форма в Аристотеля мала божественну силу 

творіння, була першою сутністю речей та їх причиною. 

Платон категорію «форма» вживав на рівні з такою категорією, як «ейдос» 

(старогр. «ειδο» – якість, вид, вигляд, образ, мета, сутність, намір), для 
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позначення всезагального, незмінного, справді сущого, того, що є прообразом 

змінних та індивідуальних явищ [256, с.310-311]. 

Розвиток філософської думки в напрямі відходу від об’єктивного вчення 

про буття, змінювало філософське значення форми [257, с.489]. За Кантом форма 

і зміст були протиставлені одне одному. Гегель уважав форму містичною 

абсолютною ідеєю [255, с.595-596]. 

У матеріалістичній діалектиці форма представлена як спосіб існування 

предмета, внутрішня організація змісту, те, що зв’язує елементи змісту в єдине і 

без чого існування змісту є неможливим; як відображення природи в пізнанні 

людини [258, с.129]. 

На сучасному етапі філософське розуміння такого явища, як «форма», 

полягає через взаємозв’язок із явищем «зміст». У юридичних науках форма 

також розглядається як зовнішній прояв змісту [259, с.580; 260, с.13]. 

Так А.А. Грінь висловлює свою позицію. У загальнонауковому тлумаченні 

категорія «форма» пов’язана зі «змістом», тобто під формою розуміється той чи 

інший варіант вираження змісту. У такому аспекті стосовно виконавчої влади 

форма є способом вираження її державно-правового змісту, насамперед усіх тих 

юридичних якостей (функції, компетенція, методи, завдання тощо), які 

характеризують її як специфічну гілку єдиної державної влади. У зв’язку із цим 

важливого значення набувають наслідки вчинюваних органом виконавчої влади 

(посадовою особою) зовні виражених управлінських дій, що в одних випадках 

мають наслідки юридичного характеру, а в інших – не викликають таких. У 

вузькому розумінні форми управління – це форми реалізації виконавчої влади, 

що виражають зовнішній юридичний вплив у механізмі функціонування 

виконавчої влади. А всю сукупність дій, що вчиняються органами виконавчої 

влади (посадовими особами) у процесі їх функціонування, включаючи і ті, які не 

мають характеру прямого юридичного впливу, можна розуміти широко як форми 

державно-управлінської діяльності [36, с.119-120]. 

Н.М. Пархоменко, здійснюючи дослідження теоретико-методологічних 

засад джерел права, зауважує, що форма – це насамперед наукова комплексна 
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категорія, яка відображає різні суспільні явища, котрі потребують регламентації, 

а також слугує каркасом усередині права, упорядковує й поєднує всі правові 

явища та право як таке. Коли йдеться про правові форми, то мають на увазі 

право як певне соціальне явище, що відрізняється від інших явищ (політика, 

релігія, мораль), які разом із правом визначаються матеріальними й 

економічними умовами життя суспільства. Правова форма, як підсумовує вчена, 

є загальним відображенням об’єктивного зв’язку права і явищ, на які воно 

впливає, визначення його місця серед інших форм [261, с.55]. 

Наукові та правові джерела містять велику кількість правових категорій і 

понять, що базуються на концепті «форма»: форми державного устрою, форми 

джерел права, форми договору, форми управління, форми прийняття рішень, 

форми систем права, форми реалізації публічної влади, форми господарювання, 

форми юридичної діяльності, форми реалізації адміністративного розсуду.  

Наведемо декілька прикладів. Форма держави – це поєднання способу 

організації і здійснення державної влади, методів її здійснення та форм 

зворотного зв’язку органів держави з населенням. Тобто форма держави – 

специфічна політична організація суспільства [262, c.34]. 

Форма права – спосіб внутрішньої організації, а також спосіб зовнішнього 

виявлення правових (юридичних) норм, який засвідчує їхню державну 

загальнообов’язковість [263, с.674]. 

Форми правових норм – це зовнішнє вираження правових норм, що 

покликані регулювати суспільні відносини, які ухвалюються законодавчим та 

виконавчими органами держави, а також іншими уповноваженими на це 

органами [264, с.109]. 

Форма договору – це встановлений законом спосіб волевиявлення сторін 

щодо змісту (умов) договору [265, с.150]. Що стосується форм договорів, то в 

теорії зобов’язального права поряд із формою договору розрізняють форму 

оферти, форму акцепта оферти та форми дій, які вчиняються, і т. ін. [266, с.185]. 
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Форма управлінської діяльності – спосіб вираження її змісту в конкретній 

управлінської ситуації, у рамках якої реалізується управлінський вплив, тобто 

метод управління [267]. 

Форми управління фінансовою системою – засновані на приписах 

нормативно-правових актів зовнішні прояви діяльності уповноважених 

державою суб’єктів управління в даній сфері, що здійснюються за допомогою 

реалізації ними функцій і методів управління з метою врегулювання суспільних 

відносин під час формування, розподілу та використання коштів публічних 

фондів [268]. 

Форма фінансового контролю – спосіб конкретного вираження та організації 

контрольних дій, спрямованих на виконання функцій фінансового контролю: 

спостереження, обстеження, перевірка, аналіз, ревізія тощо [269]. 

Форма контрольної діяльності органів ДФС України – вияв реалізації 

державного податкового контролю, обумовленого імперативністю податків, 

контрольною функцією податків [270, с.216]. 

Форма податкових правовідносин – порядок, побудова та структура 

правових зв’язків між суб’єктами податкових правовідносин [271, с.56]. 

Низка правових категорій «форма» знайшла своє закріплення в правових 

нормах національного законодавства України: форми плати за користування 

майном (ст. 762 Цивільного кодексу України), форми реалізації державою 

економічної політики (ст. 9 Господарського кодексу України), форми митного 

контролю (ст.ст. 4, 54 та ін. Митного кодексу України), форми подання 

клопотань (кодекси: Цивільний процесуальний, Господарський процесуальний, 

Кримінальний процесуальний, Адміністративного судочинства), форми звернень 

(Закони України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної 

інформації») та ін. 

Тому варто погодитися з Д.Р. Лещухом, який указує на те, що форма в тій 

чи іншій мірі притаманна будь-якій юридично значущій діяльності [272, c.49]. На 

підтвердження такої позиції наведемо тезу Ю.П. Солов’я про те, що 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15?find=1&text=форма#w17
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адміністративний розсуд діє як форма управління правовими відносинам, будучи 

засобом виконання завдань праворозпорядчого порядку [40, с.23]. 

Проаналізувавши викладені визначення, можна з упевненістю стверджувати, що 

під формою діяльності органів публічної адміністрації слід розуміти зовнішнє 

вираження цієї діяльності, що здійснюється в рамках її компетенції. 

Незалежно від того, чи спричинюють управлінські дії органів публічної 

адміністрації наслідки юридичного характеру, вони обов’язково перебувають під 

впливом норм адміністративного права, що призводить нас до переконання 

вважати їх правовими формами. 

Факторами, що впливають на вибір форми, як уважає А.А. Грінь, можуть 

бути: характер і обсяг компетенції органу виконавчої влади чи посадової особи 

(для нашого дослідження – органи публічної адміністрації); реалізація функцій 

управлінської діяльності; використання оптимальних правових методів; 

конкретні цілі керуючого впливу; особливості об’єкта управління; характер 

наслідків, що викликані даними діями та ін. [36, с.120]. 

Поділ форм управління в юридичній літературі зазвичай обґрунтовують на: 

правові, застосування яких спричиняє виникнення певного юридичного 

результату, і неправові, що не мають безпосереднього юридичного значення 

[222, с.278; 273, с.200]. 

Неправові форми управлінської діяльності в юридичній літературі 

називають також організаційними формами, тобто форми діяльності 

безпосередньо не пов’язані з правовими наслідками. У результаті їх 

застосування не виникають адміністративно-правові відносини. До них 

належать: 1) організаційні дії (проведення нарад, зборів, обговорень, перевірок, 

розроблення прогнозів, програм, здійснення бухгалтерського, статистичного, 

податкового обліку, проведення прес-конференцій тощо); 2) матеріально-

технічні операції (діловодство, складання довідок, звітів, видання юридичних 

актів тощо) [274, с.113]. 

Правова форма здійснення управлінської діяльності органами публічної 

адміністрації є вираженням того, що повноваження, якими вони наділені, мають 
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державно-владний характер, як влучно зазначив Ф.Д. Фіночко, із точно 

визначеним способом їх утілення в життя шляхом видання юридичних актів 

[275, с.133]. Правові форми управлінської діяльності органів публічної 

адміністрації закріплюються у: 

- законах: у ст. 117 Конституції України [123], законах України «Про 

Кабінет Міністрів України» (ст. 49 Закону) [132], «Про місцеве самоврядування 

в Україні» (статті 26-43 Закону) [96], «Про місцеві державні адміністрації» (ст. 6 

Закону) [130], «Про Національну поліцію» (ст. 23-25 Закону) [93], «Про органи 

та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 

органів» (ст. 43 Закону) [276] та ін.;  

- актах підзаконного характеру центральних органів виконавчої влади: 

Положенні про Міністра Кабінету Міністрів України, затвердженому 

Постановою КМУ від 24.06.2016 №394 [277], Положенні про державну службу 

зайнятості, затвердженому наказом Мінісоцполітики України від 14.06.2019 

№945 [278] та ін.;  

- підзаконних нормативно-правих актах локального характеру: Положенні 

про службу у справах дітей Одеської міської ради в новій редакції, 

затвердженому рішенням Одеської міської ради №3807-VII від 31.10.2018 [279], 

Положенні про адміністративну комісію виконкому Винниківської міської ради, 

затвердженому рішенням виконавчого комітету Винниківської міської ради 

Львівської міської ради №306 від 11.12.2015 [280], Положенні про комісію з 

розгляду земельних спорів, затвердженому рішенням Миколаївської міської ради 

№5/16 від 21.04.2011 [281] та ін. 

Із цього вбачається, що реалізація повноважень органів публічної 

адміністрації здійснюється в правових формах, які, як зазначають автори 

підручника «Адміністративне право України» (за редакцією В.Б. Авер’янова), 

характеризують їх як такі, що пов’язані метою виконання законів у процесі 

державного управління, реалізацією правотворчих, правозастосовних, 

правоохоронних функцій виконавчої влади та «спричиняють найвагоміші 

юридичні наслідки» [222, с.279], а їх правова регламентація має важливіше 
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значення для забезпечення режиму законності та правопорядку у сфері 

публічного управління. Звичайно, що це стосується і реалізації 

адміністративного розсуду як складової частини управлінських повноважень 

органів публічної адміністрації. 

Хоча з приводу останньої тези серед дослідників феномену дискреції 

спостерігається тривала наукова дискусія. 

Більшість авторів підтримує саме таку позицію авторського колективу. 

Водночас А.О. Селіванов [282, с.58], Г.Й. Ткач [283, с.126] та ін. уважають, що 

реалізація дискреційних повноважень публічних адміністративних органів 

можлива й у неправових формах, які не обумовлюють прямих юридичних 

наслідків, регламентація яких хоч і може мати правове вираження, однак її 

ступінь є значно меншим. Ідеться про організацію і проведення нарад, 

планування організаційно-розпорядчих заходів, перевірок, розроблення проєктів, 

методичних рекомендації, програм тощо. 

А.А. Грінь, у свою чергу, заперечує такі судження, аргументуючи свою 

позицію тим, що організаційно-технічні дії і матеріально-технічні операції 

(консультації, наради, транспорт, охорона, робота з інформацією, ведення 

діловодства і т. ін.) виконують допоміжну роль, а форма їх зовнішнього 

вираження не є правовою. У рамках цих адміністративно-правових форм, як 

продовжує аргументацію автор, може мати місце ініціатива посадових 

(службових) осіб, яка має за мету не створення юридичних наслідків, а 

стосується лише прискорення й підвищення рівня функціонування органу 

виконавчої влади. Така «ініціатива» не є адміністративним розсудом, оскільки 

вона не випливає з норм права, отже не є правовим обов’язком для посадової 

особи органів виконавчої влади. Разом із тим, у рамках цих адміністративно-

правових форм органам виконавчої влади надається можливість самостійного 

вибору форми діяльності, однак вони не можуть виходити за рамки загальних 

вимог законності та меж своєї компетенції. На думку А.А. Гріня, методологічно 

більш правильною є позиція, що неправові форми звичайно не виражають 

реалізацію виконавчої влади (у тому числі дискреційної), тому не можуть 
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розглядатися як форми реалізації дискреційних повноважень [36, с.122-123]. 

Хоча така позиція дослідника, на нашу думку, не може бути абсолютно 

правильною. На обґрунтування нашої позиції ми наведемо приклад 

правовідносин, які виникають під час підготовки й проведення публічних 

закупівель на підставі відповідного закону. Інститут закупівлі виконує 

допоміжну роль, однак його зовнішня форма є правовою, адже, перш за все, 

процедура закупівель досить детально врегульована; по-друге, простір 

адміністративного розсуду обмежений не лише приписами Закону України «Про 

публічні закупівлі» [476], але й конфліктом інтересів, у випадку виникнення 

якого настають додаткові умови проведення закупівельних процедур, а їх 

дотримання, у своєю чергу, забезпечується державним примусом у порядку 

Закону України «Про запобігання корупції» [225]. 

Реалізація органом публічної адміністрації своїх дискреційних повноважень 

під час правозастосування характеризується тим, що здійснення прав і обов’язків 

не може відбуватись із виходом за рамки норм права. Таким чином вони 

зобов’язані застосовувати виключно ті форми адміністративного розсуду, які 

обумовлені правом, тобто обирати правомірні альтернативи, які вписуються в 

їхню компетенцію. Зазначеного питання ми частково торкались у спеціальному 

дослідженні «Correlation of administrative discretion with the notion and essence of 

the public administration management activity» [284]. 

Недотримання форми адміністративного розсуду вищезазначеним вимогам 

зумовлює її протиправність, а відтак – скасування результату нормотворення чи 

правозастосування органом виконавчої влади вищого рівня чи адміністративним 

судом (ч. 10 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 5 

ст. 36 та ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 55 

Податкового кодексу України та ін.). 

Форми дискреційних повноважень є способами правового втілення ідей 

дискреції в праві, способами закріплення і вираження дискреційних повноважень 

у законодавстві, як зазначає М.І. Бойчук [285, с.5]. 

В.В. Вапнярчук розрізняє активну і ініціативну дискрецію, обґрунтовуючи 
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свою позицію на активній і ініціативній формах діяльності правозастосовних 

органів [286, с.236-239]. 

На думку Ю.П. Солов’я, реалізація адміністративного розсуду в 

правозастосовній діяльності здійснюється у двох формах: 

- реактивній, коли законодавство заздалегідь зобов’язує діяти, вимагає 

негайної правової реакції, але вирішення питання про спосіб дії залишає за 

правозастосовником; 

- ініціативній, коли необхідність застосування відповідних норм остаточно 

визначається не законодавцем, а суб’єктом правозастосування [40, с.16-17]. 

Розвиваючи думку Ю.П. Солов’я, А.А. Грінь із запропонованої концепції 

виділив такі форми реалізації адміністративного розсуду в правозастосовній 

діяльності органів виконавчої влади: «планове» застосування дискреційних 

повноважень, коли адміністративно-правовими нормами визначається певний 

простір, у рамках якого орган виконавчої влади (його посадова особа) може 

діяти самостійно й застосовувати адміністративний розсуд з урахуванням 

обставин справи; «стихійне» застосування дискреційних повноважень, коли 

адміністративно-правові норми «мовчать» (є недоліки у формулюванні, 

прогалини) [36, с.205]. 

Крім того А.А. Грінь до основних правових форм реалізації дискреційних 

повноважень органів виконавчої влади (їхніх посадових осіб) відносить: 

прийняття нормативних та індивідуальних правових актів, учинення інших 

юридично значущих дій (конклюдентні акти-дії, бездіяльність), укладання 

адміністративних договорів [36, с.205]. 

М.М. Мельчинський до форм адміністративного розсуду підходить через 

вчення про юридичні факти в адміністративному праві, уважаючи, що існують 

два види адміністративного розсуду: визначений і невизначений. На думку 

автора, визначений – це передбачуваність юридичних фактів у нормах 

адміністративного права [287, с.47, 48]. 

Варто зауважити, що підходи до класифікації форм адміністративного 

розсуду не є статичними і піддавались очевидному розвитку. Наприклад К.І. 
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Коміссаров на початку 70-х рр. ХХ ст., досліджуючи завдання судового нагляду, 

відносив до форм судового нагляду: 1) конкретизацію суб’єктивних прав і 

обов’язків (вибір одного з передбачених законом варіантів – її окремий випадок); 

2) застосування норм факультативного характеру; 3) застосування аналогії 

закону і права [288, с.51, 53, 54]. Навівши тези К.І. Коміссарова як приклад 

підходів до класифікації форм адміністративного розсуду, слід зазначити, що 

функції здійснення судами адміністративного нагляду мали місце в Україні до 

1996 р. Незалежна Україна, успадкувавши судову систему та процесуальне 

законодавство УРСР, не одразу сформувала власну судову систему, яка 

відповідає загальновизнаним світовим чи європейським стандартам. Радянська 

правова доктрина не визнавала теорію розподілу влади на три рівноправні гілки: 

законодавчу, виконавчу та судову. 

В.М. Дубовицький, здійснюючи класифікацію видів та форм 

адміністративного розсуду та його меж, запропонував таку класифікацію через 

форму діяльності органу: адміністративний розсуд у нормотворчій та 

правозастосовній діяльності [289, с.80, 81]. О.С. Скударинов виділив п’ять форм 

адміністративного розсуду в діяльності органів публічної влади: 1) при 

визначенні та подальшому владному підтвердженні наявності або відсутності 

суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, моменту їх виникнення, зміни і 

припинення, їхнього конкретного обсягу і т. ін.; 2) при подоланні прогалин 

(часткових) у праві; 3) при конкретизації правозастосовними органами змісту 

юридичних правил; 4) при здійсненні охорони й захисту прав і свобод громадян; 

5) при здійсненні контролю за поведінкою суб’єктів [290, c.147-163]. 

На нашу думку, більшість наведених таксономічних підходів при класифікації 

явищ, пов’язаних із висвітленням поняття «форми реалізації адміністративного 

розсуду», є хибною, адже систематизація цих явищ повинна базуватися на розумінні 

форми як зовнішнього вигляду, обрису речі, дій або зовнішнього вираження певного 

змісту. Що, на нашу думку, спостерігається лише в праці А.А. Гріня, який у своєму 

дисертаційному дослідженні продемонстрував саме таке розуміння категорія 

«форма», відтак зробивши найвдалішу класифікацію правових форм реалізації 
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дискреційних повноважень органів [36, с.119-146]. Тому щодо проведених 

класифікацій іншими вищезазначеними вченими варто говорити про види реалізації 

адміністративного розсуду. 

Продовжуючи видову класифікацію реалізації адміністративного розсуду 

органами публічної адміністрації, слід зазначити їх поділ за кількістю суб’єктів – 

учасників юридичної діяльності. Таким чином можна виділити одноособовий і 

колегіальний види реалізації адміністративного розсуду. 

1. Одноособова (індивідуальна) реалізація адміністративного розсуду 

полягає в одноособовому (посадовою особою) виборі варіанта рішення. 

Адміністративний розсуд одноособової форми реалізації проявляється у 

постановах посадових осіб органів адміністративної юрисдикції за результатами 

розгляду ними справ про адміністративні правопорушення; у розпорядженнях 

голів місцевих державних адміністрацій; у розпорядженнях сільських, селищних 

та міських голів, а також голів об’єднаних територіальних громад; у наказах 

керівників структурних підрозділів органів виконавчої влади тощо. 

2. Колегіальна (колективна) реалізація адміністративного розсуду, яка 

полягає в прийнятті рішень колегіальним суб’єктом публічної адміністрації – 

організаційно та юридично об’єднаних груп осіб, яким належить пріоритет у 

прийнятті рішень у всіх питаннях їхньої компетенції. Адміністративний розсуд 

колегіальної реалізації проявляється в рішеннях колегіальних органів публічної 

адміністрації: постановах Кабінету Міністрів України, рішеннях Ради 

національної безпеки та оборони, рішеннях Національного агентства з питань 

запобігання корупції, рішеннях сільських, селищних та міських рад, а також 

рішеннях рад об’єднаних територіальних громад, рішеннях виконавчих комітетів 

місцевих рад, висновках та рекомендаціях постійних депутатських комісій 

місцевих рад, рішеннях колегій місцевих адміністрацій, постановах 

адміністративних комісій при виконавчих комітетах місцевих рад тощо. Суть 

колегіального принципу реалізації адміністративного розсуду в діяльності 

органів публічної влади, полягає в спільному (колективному, колегіальному) 

обговоренні його членами питань, що входять до компетенції цього органу і 
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прийнятті спільних рішень. Колегіальна реалізація адміністративного розсуду 

дозволяє при обговоренні проблем і підготовці рішення врахувати суспільну 

думку, ефективно використовувати досвід та знання спеціалістів, співрозмірно 

використати всі варіанти рішень та обрати з них оптимальне, яке найбільше 

відповідає публічному інтересу. 

Наше подальше дослідження в цьому напрямі базуватиметься на баченнях, 

які існують у теорії адміністративного права щодо основних адміністративно-

правових форм реалізації завдань і функцій органів публічної адміністрації, а 

саме: 1) видання нормативних актів управління (установлення норм права, 

адміністративна правотворчість); 2) видання ненормативних актів управління 

(застосування норм права, видання індивідуальних актів управління, актів 

застосування норм права, адміністративне розпорядництво); 3) укладання 

адміністративних договорів; 4) здійснення реєстраційних, інших юридично 

значущих дій [291, с.278]. Загалом це діяльність, пов’язана з виконанням 

юридично значущих дій у порядку, чітко встановленому законом. Вона 

визначається природою суб’єкта державної влади та його компетенцією у сфері 

здійснення державно-владних повноважень [292, c.110]. 

Як бачимо, ці форми утворюють дві групи: правотворчу діяльність і 

правозастосовну діяльність. Правова регламентація зазначених правових форм 

публічного адміністрування здійснюється по-різному. 

Правотворча діяльність органів публічної адміністрації полягає у 

створенні норм права, їх удосконаленні, зміні та скасуванні цих норм. Реалізація 

цієї форми діяльності здійснюється шляхом розроблення та прийняття 

нормативно-правових актів [293, с.344-345]. У рамках правотворчої форми 

управління, як зауважує Ю.М. Старилов, реалізується функція адміністративної 

правотворчості [294, с.346]. 

На думку А.А. Гріня, у правотворчій діяльності органів виконавчої влади 

застосування адміністративного розсуду в ході реалізації дискреційних 

повноважень може мати місце в правозастосовних рішеннях про розроблення 

нормативно-правових актів, які включаються до планів правотворчих робіт, 
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наприклад у частині визначення строків підготовки актів, формуванні робочих 

груп із розроблення проекту правового акта та інших питань. Дослідник 

зазначає, що дискреційні повноваження можуть мати прояв і при 

безпосередньому розробленні та прийнятті проекту нормативно-правового акта, 

наприклад при виборі виду нормативного акта (правила, положення, інструкції 

тощо); при пошуку способу видання правових норм (внесення змін або 

скасування існуючих актів або прийняття нового документа); при визначенні 

строків прийняття і порядку узгодження тощо [36, с.130]. Описані автором 

прояви застосування адміністративного розсуду мають місце в діяльності й 

інших органів публічної адміністрації. 

При створенні норм права адміністративний розсуд реалізовується через 

закріплення в нормативно-правовому акті певних способів правової поведінки, 

наприклад шляхом формулювання припису про можливість декількох варіантів 

вирішення питання та надання суб’єкту права самостійного вибору одного з них, 

а також установлення меж прийняття рішення із цього питання. 

При правотворчій діяльності адміністративний розсуд реалізовується через 

прийняття нормативно-правового акта. 

Правозастосовна діяльність. Однією з правових форм виконавчо-

розпорядчої діяльності є застосування адміністративно-правових норм. Вона 

включає: установлення фактичних обставин справи; вибір, відшукання 

відповідної норми права; розуміння їхнього змісту; прийняття в справі рішення, 

індивідуального акта; його виконання [275, с.120]. За допомогою 

правозастосовної діяльності щоденно вирішується безліч управлінських справ і 

реалізуються численні функції управління. 

У літературі правозастосовну діяльність традиційно розглядають як владну 

діяльність компетентних державних органів із винесення індивідуальних 

правових приписів [104, с.388-389, 181, с.453; 295; 296, c.28; 297, с.453-465]. 

Хоча, на нашу думку, така традиція щодо суб’єктного складу 

правозастосовників є достатньо суперечливою. Адже суб’єктами 

правозастосування можуть бути не лише державні органи, але й недержавні. 
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Винесення індивідуальних правових приписів можливе й у трудових 

правовідносинах, наприклад наказ про застосування дисциплінарного стягнення 

до працівника та ін. 

В.Н. Карташов узагалі висловив ідею про те, що правозастосування є не 

державно-владною діяльністю, а взагалі будь-якою владною діяльністю 

компетентних суб’єктів [298, с.294-295]. І дійсно, на сьогодні як в Україні, так і 

за кордоном, здійснення правозастосовних функцій делеговано не лише органам 

державної влади. 

Правозастосовна діяльність органів публічної адміністрації володіє певними 

ознаками: 1) має владний характер; 2) є індивідуалізованою, персоніфікованою, 

оскільки передбачає вирішення конкретної справи, життєвого випадку, певної 

правової ситуації на підставі норм права; 3) наділена процедурно-процесуальними 

ознаками, тому що має офіційний порядок дій, низку стадій; 4) є творчою, 

інтелектуальною; 5) має правовий характер, адже здійснюється на підставі норм 

права; 6) є юридично оформленою, оскільки завершується ухваленням спеціального 

акта (здебільшого письмового), тобто правозастосовного акта; 7) має фактичний 

характер, оскільки у своїй результативній частині (правозастосовний акт) завжди 

відіграє роль юридичного факту, що породжує, змінює або припиняє конкретні 

правовідносини [104, с.390-391]. 

На думку С.С. Алексєєва, правозастосування після правотворчості – другий 

за значенням, а за певних соціальних умов – не менш важливий фактор, що 

суттєво впливає на правове регулювання, при цьому справляє вплив у процесі дії 

права на суспільні відносини [299, с.273-288]. 

Правозастосовна діяльність органів публічної адміністрації полягає в 

застосуванні адміністративно-правових норм на підставі власних чи делегованих 

владних повноважень, що здійснюється в межах компетенції. У зв’язку із цим ці 

органи мають право приймати обов’язкові для інших суб’єктів адміністративних 

правовідносин індивідуальні правові акти, які встановлюють (змінюють чи 

припиняють) права і обов’язки конкретних учасників цих правовідносин або 

визначають міру відповідальності конкретних осіб за вчинені ними правопорушення. 
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Таким чином у публічних правовідносинах правозастосування здійснюється 

в процесі реалізації державними органами, органами місцевого самоврядування 

та їхніми посадовими особами, а також особами приватного права власних і 

делегованих державно-владних повноважень. Отже, сама держава в особі 

компетентних органів і посадових осіб у порядку й у формах, установлених 

законодавством, здійснює діяльність із застосування права. Така діяльність 

складається з послідовних стадій та завершується винесенням індивідуального 

юридичного рішення у формі акта застосування норми права. Акти застосування 

норм права мають юридичну силу та обов’язковий державно-владний характер, 

але на відміну від нормативно-правових є персоніфікованими (індивідуальними) 

[36, с.133]. 

Адміністративний розсуд виступає невід’ємним елементом 

правозастосовної діяльності органів публічної адміністрації, при цьому його 

межі є вужчими ніж межі адміністративного розсуду, що застосовується 

органами публічної адміністрації під час правотворчої діяльності. Такі межі 

матеріалізуються актом індивідуальної дії, який, відповідно до п. 19 ст. 4 

Кодексу адміністративного судочинства України, визначається як акт (рішення) 

суб’єкта владних повноважень, виданий (прийнятий) на виконання владних 

управлінських функцій або в порядку надання адміністративних послуг, який 

стосується прав чи інтересів визначеної в акті особи або осіб та дія якого 

вичерпується його виконанням або має визначений строк [193]. 

Важливими особливостями правозастосовних рішень є: 

1) їх юридичне оформлення, яке здійснюється на підставі норм, 

передбачених нормативно-правовими актами; 

2) вони набувають юридичної сили в спосіб та строки, визначені 

нормативно-правовими актами; 

3) у спосіб та строки, визначені нормативно-правовими актами, доводяться 

до виконавців. 

Правозастосовні акти обумовлюють права і обов’язки лише в тих суб’єктів, 

яким вони кореспондовані, та є актами одноразового застосування норм права. 
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Такими правозастосовними актами індивідуальної дії є: постанови в справах про 

адміністративне правопорушення, розпорядчі акти про прийняття на публічну 

службу та звільнення, рішення конкурсних комітетів про визначення переможців 

конкурсу, розпорядчі акти про присвоєння військових чи спеціальних звань, 

рангів, класних чинів, рішення суб’єктів реєстраційної діяльності (реєстраторів) 

за наслідками розгляду реєстраційних справ, рішення про призначення 

одноразової грошової допомоги, рішення органів місцевого самоврядування про 

присвоєння почесного звання «почесний житель міста (села, селища)» та інші 

рішення органів публічної адміністрації у сфері публічно-правових відносин. 

Адміністративний договір як форма реалізації адміністративного розсуду 

органами публічної адміністрації. До правових форм реалізації 

адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації належить 

укладення адміністративних договорів, інститут яких не є новим для 

адміністративного права. Водночас правозастосування, наслідком якого є 

адміністративний договір, зіштовхується з істотними труднощами з огляду на 

низький рівень правового регулювання цього інституту. Адже єдиним 

нормативно-правовим актом законодавчого рівня, який визначає правову 

природу адміністративного договору, є Кодекс України про адміністративне 

судочинство, п. 16 ст. 3 якого містить визначення його поняття: 

адміністративний договір – спільний правовий акт суб’єктів владних 

повноважень або правовий акт за участю суб’єкта владних повноважень та іншої 

особи, що ґрунтується на їхньому волеузгодженні, має форму договору, угоди, 

протоколу, меморандуму тощо, визначає взаємні права та обов’язки його 

учасників у публічно-правовій сфері і укладається на підставі закону [193].  

Хоча окремі норми, направлені на регулювання певних видів 

адміністративних договорів, містяться в інших законах, наприклад у Законі 

України «Про співробітництво територіальних громад» (договір про 

співробітництво – договір про умови співробітництва територіальних громад, що 

визначає форму співробітництва, зобов’язання та відповідальність сторін – 

суб’єктів співробітництва, джерела та обсяги його фінансування) [300], Законі 
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України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (рішення 

місцевих рад, або рішення місцевих референдумів про об’єднання 

територіальних громад) [301] та ін. 

Адміністративний договір як джерело адміністративного права визначається 

багатьма вітчизняними ученими, зокрема К.К. Афанасьєвим [302, c.222–225], 

Ю.П. Битяком [275, с.157], А.М. Гуд [303], Ж.В. Завальною [304], О.В. 

Константиєм [305, c.72-79], С.М. Мойсаком [306, c.328-333], В.В. Решотою [307, 

с.319-323], С.С. Скворцовим [308], С.Г. Стеценком [309, c.36], В.С. Стефанюком 

[310, c.11-16] та ін. Однак відсутність усталеної бази нормативного регулювання 

відносить позиції учених на рівень наукової дискусії. Більше того, ці та інші 

дослідники, за винятком А.А. Гріня, не розглядали питань реалізації 

адміністративного розсуду органами публічної адміністрації у сфері 

адміністративно-договірної діяльності. 

В адміністративно-правовій науці вважається, що адміністративному 

договору притаманні такі ознаки:  

1) суб’єктна, коли обов’язковою стороною в ньому є суб’єкт владних 

повноважень (іншою стороною чи іншими сторонами можуть бути суб’єкти 

владних повноважень, а також інші учасники правовідносин);  

2) предметна, оскільки його змістом (предметом) є права та обов’язки 

сторін, що випливають із владних управлінських функцій суб’єкта владних 

повноважень [311, с.398].  

Перша ознака визначає публічно-правову природу укладання, виконання та 

зміни умов цих договорів, а також їх припинення та розірвання, що вказує на 

обов’язковість суб’єкта владних повноважень бути стороною такого договору. 

При укладанні адміністративного договору сторони вступають у 

горизонтальні, координаційні (погоджувальні, партнерські відносини), що 

передбачає (не виключає) «свободу розсуду, багатоваріантний вибір органу 

управління під час укладання адміністративного договору» [275, с.156]. 

На відміну від цивільних та господарських договорів під час укладення 

адміністративних договорів існує менше можливих варіантів їх укладення. 
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Укладення, зміна, припинення та розірвання адміністративних договорів є 

формою правозастосовної діяльності органів публічної адміністрації, яка виражає 

узгоджене волевиявлення двох і більше суб’єктів адміністративного права, хоча б 

один з яких реалізує функції суб’єкта владних повноважень. Межі адміністративного 

розсуду органів публічної адміністрації окреслені рамками автономії волі суб’єктів 

адміністративного договору щодо визначення його умов. 

Конклюдентні дії як форми реалізації адміністративного розсуду органами 

публічної адміністрації. Конклюдентні дії в діяльності органів публічної 

адміністрації слід розглядати як дії, які виражають волевиявлення на встановлення 

правовідносин та які виявляються безпосередньо у формі певної поведінки. Тому 

останні, як слушно зауважує Н.Г. Плахотнюк, вчинюються здебільшого 

службовцями органів державного управління, тоді як правові акти є уособленням 

реалізації компетенції органом державного управління [312, с.396-397]. 

Конклюдентні дії здійснюються суб’єктом публічної адміністрації з 

вказівкою на вчинення або припинення певних дій щодо інших суб’єктів. В 

адміністративно-правовій науці їх розглядають як акти [313, с.114], управлінські 

акти, акти-дії [36, с.148]. Такі твердження аргументовано важко заперечити, 

адже дійсно конклюдентні дії, які направлені на досягнення управлінського 

результату, повністю відповідають ознакам адміністративного акта. Наприклад, 

ознаки, запропоновані Т.В. Ященком: 1) спрямований на реалізацію прав осіб, 

колективних утворень (наприклад отримання ліцензій, дозволів тощо); 2) 

приймається адміністративним органом на підставі повноважень, визначених у 

статусному законі; 3) приймається в межах компетенції; 4) в окремих випадках 

приймається в межах дискреційних повноважень; 5) відповідає встановленим у 

законі вимогам форми і змісту; 6) приймається відповідно до процедурних 

стандартів (у передбачених законом випадках з обов’язковим залученням 

громадян до прийняття рішень); 7) приймається в розумний строк; 8) має бути 

належним чином мотивованим; 9) оприлюднений у встановлений 

(передбачений) спосіб; 10) підлягає контролю з боку судового органу або іншого 

незалежного органу [314, с.396]. 
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Визначення конклюдентної дії в правозастосовній діяльності органів 

публічної адміністрації правозастосовним актом знаходить своє відображення в 

законотворчій діяльності. 

Так п. 1 ст. 48 у проєкті Федерального Закону «Про адміністративні 

процедури і адміністративні акти» (Російська Федерація), що визначає форми 

адміністративних актів, автори пропонують викласти в такій редакції: 

«Адміністративний акт може бути прийнятий у письмовій (у тому числі в 

електронній), усній або конклюдентній формі (у вигляді світлових, звукових 

сигналів, зображень, або в іншому вигляді). Пункт 8 ст. 53 цього законопроекту, 

що визначає доведення адміністративних актів, пропонується викласти в такій 

редакції: «Конклюдентний адміністративний акт доводиться до відома шляхом 

забезпечення його безпосередньо видимим, сприйнятним або будь-яким іншим 

чином доступним для сприйняття» [315, с.61, с.62]. 

Варто зауважити на низку інших норм вказаного законопроєкту, у тому 

числі у сфері дискреційного правозастосування, які покращують рівень 

правового регулювання діяльності органів публічної адміністрації. Це 

пропозиція нормативного визначення поняття «дискреційні повноваження 

(розсуд)», що містяться у п. 8 ч. 1 ст. 3 цього проекту закону. 

Вітчизняне законодавство, направлене на регулювання адміністративних 

процедур, а також низка законопроєктів, серед яких варто зазначити проєкт 

Адміністративно-процедурного кодексу України від 18.07.2008 №2789 [316] та 

проєкт Закону «Про адміністративну процедуру» [317], не обумовлюють 

регулятивних норм щодо управлінських актів, які виносяться в конклюдентній 

формі. Це, на нашу думку, значно ослаблює нормативно-правову базу даної сфери. 

Привертає увагу зазначена нами вище четверта ознака правових актів 

управлінського характеру в авторському переліку Т.В. Ященка про те, що він «в 

окремих випадках приймається в межах дискреційних повноважень» [314, с.396]. 

Таким чином, базуючись на результатах цього та інших досліджень, можна 

стверджувати, що управлінські акти, які виносяться в діяльності органів 

публічної адміністрації, можуть реалізовуватися в конклюдентній формі. 
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Конклюдентні форми демонстрації прийнятих рішень при 

правозастосуванні проявляються в поведінці, щодо якої можна зробити висновок 

про конкретний намір, як слушно зазначає В.В. Байрак. Управлінські рішення 

такої форми реалізуються за допомогою певних жестів, сигналів, знаків та інших 

конклюдентних дій, які явно відображають прийняття правозастосовником 

управлінського рішення [318, с.151]. 

Конклюдентні форми реалізації адміністративного розсуду мають велику 

питому вагу в адміністративній діяльності поліції, зокрема в сегменті 

регулювання дорожнього руху, який здійснює регулювальник – поліцейський, 

що виконує регулювання дорожнього руху у форменому одязі підвищеної 

видимості з елементами зі світлоповертального матеріалу за допомогою жезла, 

свистка. Сигналами регулювальника є положення його корпуса, а також жести 

руками, у тому числі із жезлом або диском із червоним світлоповертачем тощо. 

Значимість сигналів ручного регулювання дорожнього руху поліцейськими 

підкреслено у п. 8.3 Правил дорожнього руху, затверджених Постановою 

Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 №1306, як таких, що мають перевагу 

перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов’язковими для 

виконання [319]. 

Уважаємо за необхідне зупинитись на такій формі реалізації 

адміністративного розсуду, як бездіяльність. У літературі така форма реалізації 

дискреції трапляється під назвою «право на бездіяльність» [320; 321, с.250]. 

Наразі говоримо про бездіяльність як варіант вибору поведінки органу 

публічної адміністрації, яка відрізняється від неусвідомленої бездіяльності. 

Найбільш відомим дослідником такої форми реалізації дискреції є К. Девіс, на 

думку якого, «посадова особа володіє розсудом щоразу, коли допустимі межі її 

повноважень залишають її вільною здійснювати вибір між можливими 

напрямами дії або бездіяльністю» [322, с.4]. 

Вибір може здійснюватися як між дією і бездіяльністю, так і між двома й більше 

діями. Якщо перша ситуація дозволяє органу публічної адміністрації утриматися від 

активних дій (наприклад право замінити арешт майна заставою або утриматися від 
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такої заміни), то друга виключає бездіяльність, оскільки бездіяльність як варіант 

вибору поведінки повинна перебувати в правових межах. 

Припущення правомірної бездіяльності закріплюється в нормах права 

формулюваннями «має право», «як правило», «може» та іншими. 

Узагальнюючи результати дослідження, здійснені нами в цьому підрозділі, 

зазначимо, що форми реалізації адміністративного розсуду є способом 

вираження змісту публічно-владної діяльності органу публічної адміністрації. 

До основних форм реалізації адміністративного розсуду органів публічної 

адміністрації належать: 

- прийняття нормативно-правових актів; 

- прийняття індивідуальних правових актів; 

- укладання адміністративних договорів; 

- учинення інших юридично значущих дій (конклюдентні акти-дії, 

бездіяльність). 

 

2.2. Межі адміністративного розсуду та проблеми їх визначення 

 

Свобода вибору варіантів рішень під час реалізації органами публічної 

адміністрації неминуче спричинює проблему обмеження такої свободи, адже 

безмежний розсуд здатний трансформуватись у свавілля. Обмеження сваволі 

органів публічної влади щодо прав людини при реалізації публічно-владних 

повноважень є чи не найсуттєвішим засобом забезпечення принципу 

верховенства права. Адже ще французький правник, письменник і політичний 

мислитель Монтеск’є писав, що будь-яка людина, наділена владою, схильна 

зловживати нею, і вона йде в цьому напрямку, доки не досягне встановленої для 

неї межі [323, с.289]. 

Пояснюючи розсуд у діяльності органів публічної адміністрації як вибір 

одного з варіантів рішення, ми формуємо тезу про законне право публічної 

адміністрації застосовувати інструменти права з урахуванням певних життєвих 

обставин на легальних засадах, забезпечуючи при цьому винесення максимально 
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обґрунтованих, доцільних, справедливих та законних рішень. 

Невипадково розділ ІІ Конституції України виключно обумовлює права і 

свободи людини і громадянина, аналіз яких призводить нас до переконання, що 

цінність будь-якого суб’єктивного права проявляється не лише в можливості 

його реалізації, але й у можливості його здійснення в певних межах, визначених 

правом. Тому ми підтримуємо думку П.М. Рабіновича про те, що в усі часи 

боротьба йшла не стільки за права, скільки за їхні межі (а конкретніше за 

юридичне закріплення та юридичну інтерпретацію таких меж) [324, с.8]. 

Обмеження дискреційних повноважень, як зауважує М.І. Козюбра, посідає 

нині одне з провідних місць в утвердженні верховенства права [244, с.367]. У 

зв’язку із цим не складно виявити зворотну сторону адміністративного розсуду. 

Адже за наявності неоднозначного розуміння в нормах правового акта та при 

відсутності чітких орієнтирів при виборі варіанта рішення, створюються 

сприятливі умови для виникнення різного роду зловживань або помилок зі 

сторони правозастосовного органу. 

З одного боку, необмежена свобода у виборі варіантів рішення невідривно 

призводить до грубих порушень законності та негативним чином впливатиме на 

становлення правопорядку в державі. А з іншого – надмірне обмеження розсуду 

або його повне виключення в деяких випадках може позбавити 

правозастосовний орган можливості зважати на індивідуальні особливості 

адміністративної справи. Це зробить неможливим винесення законного й 

обґрунтованого рішення. 

Тому основне питання полягає не в тому, чи повинен існувати інститут 

адміністративного розсуду взагалі, а в тому, щоб правильно й чітко визначити 

належну міру та обсяг розсуду органів публічної адміністрації. Інакше кажучи, 

більш гостро постає проблема чіткого визначення меж такої свободи дій, 

законодавче встановлення рамок розсуду, а можливо навіть і розроблення 

правил прийняття рішень у тому випадку, коли прийняття рішення залежить від 

вибору одного з декількох варіантів поведінки. 

Дослідженням проблем визначення меж адміністративного розсуду у своїх 
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роботах займались Д.Б. Абушенко, Л.В. Аллахвердова, А. Барак, О.О. Березін, 

В.М. Венгер, Ф.В. Веніславський, Я. Грель, О.А. Жердєв, М. Карн, Т.О. 

Коломоєць, О.С Лагода, Т.С. Мартьянова, Т.В. Михайліна, М.Б. Рісний, А.О. 

Селіванов, О.М Семеній, Ю.П. Соловей, Ю. В. Старих, І.Б. Стахура, К. Стефіну, 

Г.Й. Ткач, Т. М. Фуфалько, М.Г. Шапіро та ін., однак природа цього правового 

явища, механізм оптимального визначення надалі потребують наукового 

осмислення. 

Розглядаючи питання про визначення меж адміністративного розсуду в 

діяльності публічної адміністрації, перш за все, необхідно визначити саме 

поняття «межі» та застосувати його при розкритті визначених темою 

дослідження проблем меж адміністративного розсуду. 

Поняття межі є одним з основних у «філософії існування». Будь-яка річ 

виділяється серед інших як просторово (кількісно), так і якісно. Виділення речі з 

іншого світу – це її відмінність від усього іншого, яке визначається кількісною та 

якісною межами речі [325, с.38]. 

Питанню сутності межі приділив свою увагу ще Аристотель під час 

з’ясування феномену місця. На думку цього античного мислителя, «межею 

називається край кожної речі, тобто те перше, поза яким не можна знайти жодної 

його частини, і те перше, усередині якого знаходяться всі його частини; усякі 

обриси величини або того, що має величину; мета кожної речі; сутність кожної 

речі і суть її буття, бо суть буття речі – межа пізнання (речі), а якщо межа 

пізнання, то і предмета» [326, с.436]. 

У сучасному розумінні термін «межа» настільки широкий, що його розгорнута 

характеристика можлива лише за допомогою різних джерел тлумачення.  

За словником В. Даля слово «межа» (рос. «межа») створює синонімічний 

ряд разом зі словами «грань», «кордон», «границя», «рубіж», «кон», «край», 

«кромка», «кінець і початок», «стик» та ін. [327, с.390]. 

В англійській мові справа йде подібним чином: «межа» – «limit»; «bound». 

[328, с.324]; «кордон» 1) «border», «boundary»; «frontier» (держаний); 2) «limit» 

(межа) [328, с.81]. 
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Із позиції сучасної української мови межа – це кордон, рубіж, крайній 

ступінь, грань чого-небудь, вищий рівень, ідеал, уявна повнота чого-небудь, 

обсяг чого-небудь; допустима норма чого-небудь дозволеного [329, с.517]. 

У значенні «лінія поділу якої-небудь території» слова «межа», «край», 

«кордон» відрізняються стилістичною належністю до певного жанру і частотою 

вживання в сучасній українській мові [330]. 

Із наведеного випливає, що семантичне значення поняття «межа» полягає в 

розумінні його як просторової лінії, а також як крайнього ступеня проявів 

якихось властивостей. Наприклад, у Земельному кодексі України термін «межа» 

в різних відмінках згадується 245 разів [111]. 

Нормативне визначення поняття «межа» віднайдено нами в правових актах, 

які регулюють земельні відносини. Відповідно до їхніх приписів, межа – це 

наземні матеріальні рубежі, які позначають кордони земельної ділянки, або 

умовна лінія на поверхні, яка розділяє дві проінвентаризовані ділянки [331]. 

Подібні визначення містяться в Правилах благоустрою території міста Малин, 

затверджених рішенням Малинської міської ради 5-го скликання від 24.04.2008 

[332], та інших локальних правових актах місцевого самоврядування. Таким 

визначенням оперує А.П. Шеремет у навчальному посібнику «Земельне право 

України» [333, с.498]. 

Проблема феномену меж у праві турбує юристів упродовж кількох століть. 

Один із найвидатніших вчених, представник юридичного позитивізму в 

російської філософії права кінця XІХ – початку XX століть, уродженець 

Херсонщини Г.Ф. Шершеневич писав: «Нічим не обмежене здійснення права 

може цілком негативно позначитися на інтересах інших членів того ж 

суспільства, на інтересах самого суспільства» [334, c.174]. 

Усі права, закріплені в позитивному праві, мають свої межі. Свого часу 

філософ права гегельянського напряму Б.М. Чичерін, розмірковуючи про 

фактори, що обумовлюють це явище, висловив таку думку: «Свобода, яка не 

знає меж, у будь-якому випадку містить значні небезпеки. Людина сама по собі 

не завжди досягає належної рівноваги своїх прагнень. Нерідко захоплюється 
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пристрастями та, не слухаючи голосу розуму і морального почуття, вона падає і 

гине в безплідному або злочинному житті» [335, с.77]. 

Термін «межі» у сполученні з іншими словами утворює безліч інших 

юридично значимих понять усіх галузей права. У літературі та нормативно-

правових актах ми бачимо поняття «межі суб’єктивного права», «межі закону», 

«межі правової поведінки», «межі дозволеного», «межі покарання», «межі 

посткримінальної поведінки», «межі необхідної оборони», «межі земельної 

ділянки», «межі захисних смуг», «межі населених пунктів», «межі 

територіальних громад», «межі адміністративно-територіальних одиниць», 

«межі повноважень», «межі об’єктів містобудування», «межі позовних вимог», 

«межі апеляційної/касаційної скарги» та багато інших. 

Як бачимо поняття «межі» у сфері юридичної діяльності являє собою 

надзвичайно поширений феномен, призначення якого полягає в тому, що вони 

виступають легальними рамками, які визначають граничний рівень правомірної 

поведінки суб’єктів правовідносин. Вони виконують важливу роль в обмеженні 

невиправданої свободи діяльності особи, у нашому випадку – свободи діяльності 

органів публічної адміністрації, орієнтуючи їх на соціально корисну поведінку. 

Зі змісту правових норм, у які інкорпороване поняття «межі», вбачається 

що воно виступає як край замкнутого простору, так і легальними рамками, 

кордонами можливої правомірної поведінки. 

Вступаючи в публічно-правові відносини для задоволення публічного 

інтересу, суб’єкти публічної адміністрації обирають відповідну поведінку, яка б 

відповідала вимогам закону. Вибір дозволеної або необхідної поведінки стає 

можливим через чітке визначення суб’єктивних прав і суб’єктивних цивільних 

обов’язків, тобто завдяки змісту публічно-правового правовідношення. 

За твердженнями О.О. Березіна, сутність правових обмежень полягає в 

певному звуженні свободи особи з метою стримування її протиправних інтересів 

[16, c.66]. 

Оскільки йдеться про межі розсуду, то названий термін слід 

використовувати для позначення меж правомочності повноважень публічної 
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адміністрації, іншими словами, про межі їхнього правозастосовного розсуду. 

Аналізуючи зміст поняття правового обмеження, О.В. Малько зазначав, що 

це поняття є правовим стримуванням протиправної дії, яка створює умови для 

задоволення інтересів суб’єкта і суспільного інтересу щодо правозахисту; це 

встановлені в праві рамки, у межах яких суб’єкти повинні діяти, або виключення 

певних можливостей у діях осіб [336, с.91]. 

Ґрунтуючись на таких визначеннях, автор окреслив ознаки правових обмежень. 

1. Вони пов’язані з несприятливими умовами (загроза або позбавлення 

певних цінностей) для здійснення власних інтересів суб’єкта, тому що 

направлені на їх стримування й одночасно на задоволення інтересів протилежної 

сторони в правовідношенні і суспільних інтересів з охорони та захисту. 

2. Вони повідомляють про зменшення обсягу можливостей, свободи, а 

значить і прав особи, що здійснюється за допомогою обов’язків, заборон, 

покарань, призупинень тощо, що зводять різноманітність поведінки суб’єктів до 

певного «граничного» стану. 

3. Виражають негативну правову мотивацію. 

4. Направлені на захист суспільних відносин, виконують охоронну функцію. 

5. Передбачають зниження негативної активності [336, с.91]. 

О.О. Березін такі судження О.В. Малька оцінює як вдалу спробу 

теоретичного осмислення категорії правових обмежень, визначивши суть 

правових обмежень, які полягають у звуженні свободи особи з метою 

стримування її протиправних інтересів [16, с.66]. 

На думку М.О. Стефанчука, під поняттям «межі права» розуміються всі ті 

можливості, які особа здатна для себе набути у зв’язку з юридичним 

закріпленням її прав. Межами здійснення права М.О. Стефанчук уважає 

передбачені актами цивільного законодавства чи правочином способи, якими 

управомочнена особа може набути ті можливості, що містяться в юридичному 

закріпленні цих прав. На думку М.О. Стефанчука, до «обмеження здійснення 

суб’єктивних цивільних прав, слід віднести поведінку як іншої особи, так і дії 

відповідних органів, що наділені владними повноваженнями, які направлені на 
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унеможливлення здійснення особами своїх суб’єктивних прав повною мірою» 

[337, с.11]. 

Порівнюючи суть правових обмежень та межі адміністративного розсуду 

під час правозастосовної діяльності органів публічної адміністрації, можна 

стверджувати, що ці явища можуть бути взаємопов’язані. Однак для 

переконливого ствердження слід з’ясувати наявність спільних рис і 

особливостей цих суміжних явищ, для чого необхідно розкрити ознаки меж 

адміністративного розсуду. 

Адміністративний розсуд органів публічної адміністрації при безпосередній 

реалізації права обумовлює, що суб’єкт владних повноважень може вільно 

обрати варіант реалізації суб’єктивного права чи виконання управлінського 

обов’язку, що виражається в найбільш прийнятній для нього моделі поведінки. 

Однак різноманітними нормативно-регулятивними засобами окреслено рамки, у 

яких суб’єкт публічної адміністрації здійснює належну йому свободу вибору 

застосування права чи виконання покладеного на нього обов’язку. 

У правовій науці межі розсуду оцінюються по-різному. Так В.Д. 

Подмосковний уважає, що це пошук оптимального співвідношення пов’язаності 

суб’єкта правозастосовної діяльності жорсткими рамками закону зі свободою 

оцінок і вибору заходів цивільно-правового і кримінально-правового характеру, 

гарантія винесення правосудної ухвали в справі, що захищає добросовісних 

учасників [338, c.84]. 

На думку К.П. Єрмакової, межі розсуду – це встановлений легальними 

суб’єктами за допомогою спеціальних правових засобів у нормативно-правових 

актах, інших формах права вид правових обмежень, що встановлює межі, у 

рамках яких суд має можливість вольового вибору для оптимального вирішення 

юридичного питання [339, с.50-51]. 

Т.С. Мартьянова вважає, що межі розсуду – це соціально-юридичні 

обмеження вільних дій суб’єкта правозастосовної діяльності, відповідно до яких 

він зобов’язаний прийняти оптимальне рішення в конкретній справі [340, с.50]. 

При цьому авторка межі правозастосовного розсуду називає соціально-
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правовими обмеженнями, серед яких головну роль відіграють правові засоби, які 

сприяють винесенню оптимальної ухвали, прийняттю правильного рішення на 

основі принципів законності, справедливості й доцільності [340, с.55]. 

Б.В. Фасій при розгляді категорії «межі розсуду» у приватному праві 

дійшов висновку, що ними є соціально-юридичні обмеження вільних дій 

суб’єкта приватного права, в умовах яких він зобов’язаний прийняти оптимальне 

рішення в конкретному випадку [341, с.113]. 

Під межами адміністративного розсуду О.О. Березін розуміє певні рамки, у 

яких суб’єкт правозастосування, керуючись висновками комплексного аналізу 

обставин справи, уповноважений винести законне, справедливе та доцільне 

рішення [16, с.95]. 

Ю.Н. Мільшин уважає, що під межами адміністративного розсуду слід 

розуміти певні обмеження вільних дій органів і посадових осіб публічної влади, 

у рамках яких приймається оптимальне рішення [342, с.56]. 

Інші дослідники говорять про межі адміністративного розсуду як про рамки, 

які встановлені уповноваженими суб’єктами за допомогою правових юридичних 

засобів і які обмежують обсяг застосування права [14, с.105-183]. 

М.І. Бойчук, досліджуючи сутність меж і обмежень дискреційних 

повноважень органів внутрішніх справ у контексті принципу верховенства 

права, хоча не подає визначення поняття межі розсуду (дискреції), однак 

формулює низку ознак цього феномену, що дає можливість розуміти суть 

наукових бачень дослідника, зокрема: 

- межі дискреційних повноважень у діяльності органів внутрішніх справ 

виражаються в праві посадової особи прийняти оптимальне рішення в кожній 

конкретній ситуації, відповідно до нормативно визначених принципів, засад і 

цілей права та конкретних життєвих обставин; 

- межі дискреційних повноважень є межами (рамками), які встановлюють 

допустиму норму свободи посадової особи органів внутрішніх справ у виборі 

варіантів рішень. Вони характеризують якісну й кількісну визначеність цих 

рішень [343, с.119]. 
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І.Л. Желтобрюх, досліджуючи межі адміністративного розсуду в 

правозастосовній діяльності податкових органів, віднесла до меж розсуду 

правові презумпції. На нашу думку, це положення є дискусійним, а відсутність у 

дослідженні обґрунтованих пояснень такої позиції не формує в нас переконання 

стосовно тверджень авторки [344, с.48-86].  

Таким чином можемо стверджувати, що межі розсуду окреслені простором, 

визначеним певними рамками. 

У теорії меж правової науки відсутні не лише єдині підходи до визначення 

поняття меж розсуду, така ситуація спостерігається також стосовно їх 

класифікації. Наприклад Ю.О. Тихомиров пропонував здійснювати поділ меж 

правозастосовного розсуду на зовнішні і внутрішні. Автор стверджує, що 

зовнішні межі встановлюються через компетенційні норми, які допомагають 

з’ясувати питання про те, чи правозастосовний суб’єкт має право або обов’язок 

реалізовувати дану норму [345, c.77]. 

Л.В. Аллахвердова, базуючись на дослідженнях А. Барака, наводить як 

приклад шість основних обмежень розсуду органів публічної влади: 1) зона 

розумності; 2) фундаментальні проблеми в нормативній системі; 3) 

фундаментальні проблеми в інституціональній системі; 4) взаємовідносини між 

інституціональними системами; 5) правозастосовна політика та моделі 

правозастосування; 6) подолання прецеденту [346, с.36]. 

О.А. Папкова, досліджуючи суддівський розсуд у цивільному процесі, 

поділяє межі розсуду на: 

- загальні, що трапляються під час розгляду і вирішення фактично будь-якої 

справи, предмет розсуду, суб’єкт розсуду, строки; 

- спеціальні, що відображають особливості правозастосовного розсуду під 

час розгляду і вирішення конкретної справи: умови, закріплені альтернативною 

юридичною нормою; спеціальні умови, установлені у відносно конкретній нормі 

[29, с.41-54]. 

К.П. Єрмакова всі правові межі розділяє на нормативні межі розсуду, 

спеціальні межі розсуду, а також межі розсуду при застосуванні оціночних 



120 

понять [339, с.54-55]. 

І.Б. Стахура, опираючись на різноманітні авторські позиції в юридичній 

літературі, виокремив чотири види адміністративного розсуду. Перший, який 

автор виявив у дослідженні Г.Й. Ткача [347, c.28], стосується випадків, коли 

норма права надає суб’єктові публічної адміністрації можливість обирати один 

із декількох варіантів дій. Друга форма розсуду, яку автор виділив за наслідками 

аналізу колективної монографії «Основи адміністративного судочинства та 

адміністративного права» за загальною редакцією Р.О. Куйбіди та В.І. Шишкіна 

[311, c.167], має місце, коли норма права уповноважує відповідного суб’єкта 

публічної адміністрації діяти під час реалізації наданого йому повноваження на 

власний розсуд. Цю форму називають терміном «адміністративний розсуд 

диспозитивного виду». Третя форма розсуду (у тому ж науковому джерелі) 

пов’язана з конкретизацією таких невизначених юридичних понять, як 

«суспільний інтерес», «доцільність» або «необхідність», що відповідно 

називають адміністративним розсудом інтерпретаційного виду [311, c.41]. 

Четверту форму розсуду І.Б. Стахура зауважив у публікації В.П. Чабан та О.К. 

Волох [348, c.31]: вона має місце тоді, коли суб’єкти публічної адміністрації 

застосовують розсуд не у формі адміністративних рішень, а у формі 

організаційних заходів [349, с.100]. 

В.Н. Дубовицький при класифікації меж адміністративного розсуду 

використав також критерії: «дії адміністративного розсуду в часі» – обмежений 

та необмежений строком розсуд; «форми діяльності органу» – межі розсуду в 

нормотворчій діяльності та межі розсуду в правозастосовній діяльності; 

«обмеження дій у просторі» – розсуд у межах держави (СРСР), у межах частини 

держави (союзної республіки, області, району, населеного пункту тощо) [289, 

с.80, 81]. 

Розгорнуту класифікацію меж правозастосовного розсуду подає Т.С. 

Мартьянова. Авторка, узявши за основу ознаку формальної закріпленості меж 

правозастосовної діяльності, виділила: 

- формально закріплені межі правозастосовного розсуду – такі межі 
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правозастосовного розсуду, зміст яких повністю розкривається в офіційних 

джерелах права; 

- не закріплені безпосередньо в нормативно-правовому акті, до яких 

належать такі, для точного встановлення яких суб’єктові правозастосовної 

діяльності потрібно використовувати спеціальні прийоми і правила. 

За джерелом закріплення Т.С. Мартьянова класифікувала межі 

правозастосовного розсуду на: 

- установлені в нормативно-правових;  

- установлені в інтерпретаційних актах.  

За кількістю доступних суб’єктові правозастосовної діяльності альтернатив: 

«вузькі межі», коли в суб’єкта правозастосовної діяльності є можливість 

вибору лише з двох альтернатив; 

«широкі межі», коли вибір здійснюється з багатьох альтернатив. 

За способом закріплення: 

- якісні, які є варіантами можливих рішень, що відрізняються між собою 

сукупністю істотних ознак; 

- кількісні, які є варіантами доступних суб’єктові правозастосовної 

діяльності рішень, що відрізняються між собою мірою вираженості вимірюваних 

властивостей. 

За критерієм розмежування стадії правозастосовного процесу: 

- межі правозастосовного розсуду в процесі встановлення фактичних 

обставин справи; 

- межі правозастосовного розсуду при встановленні юридичних обставин справи; 

- межі правозастосовного розсуду під час винесення рішення в справі;  

- межі розсуду в процесі контролю за виконанням винесеної ухвали. 

Відповідно до міри визначеності: 

- абсолютно визначені; 

- відносно визначені [340, с.53]. 

Б.В. Фасій розширив класифікаційний перелік меж розсуду в правозастосуванні, 

запропонований Т.С. Мартьяновою, доповнивши його класифікацією: 
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- за походженням: суб’єктивні (внутрішні) і об’єктивні (зовнішні); 

- за галузевою належністю: межі розсуду в цивільній, адміністративній, 

кримінальній та інших галузях права; 

- залежно від функціональної ознаки: межі розсуду в публічному праві та 

межі розсуду в приватному праві [341, с.113]. 

У юридичній літературі трапляються навіть бачення того, що розсуд може 

мати необмежений (абсолютний) характер. Так коли вирішення певного питання 

здійснюється за власним бажанням суб’єкта, а вибір мети, способів її 

досягнення, а також можливість виражати свою волю і приймати рішення, 

вчиняти дії (не вчиняти дій) нічим і ніким не обмежується, тобто є «довільною» 

(нічим не обмежена, яка виникає, здійснюється за власним бажанням, яка не 

випливає із чого-небудь; необґрунтована, позбавлена аргументації [350, с.334]). 

На нашу думку, екстраполяція таких уявлень у публічно-правові відносини 

призвела б до формування свавільної поведінки – безумовної, необмеженої у 

формах і методах, безвідносної до норм права та моралі. 

Проаналізувавши наведену низку авторських визначень та класифікацій 

меж адміністративного розсуду, а також інформаційні джерела, що служили 

підставою для їх формування, ми можемо стверджувати, що межі 

адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації в 

чинному законодавстві встановлюються такими шляхами. 

1. Закріплення в нормі права всіх альтернатив, доступних для вибору 

суб’єкта адміністративного правозастосування. 

2. Визначення нижніх і верхніх кількісних меж можливих варіантів рішення. 

3. Надання органу публічної адміністрації, що здійснює правозастосування, 

можливостей приймати рішення, базуючись на загальних принципах і вимогах 

законодавства. 

Щодо першого шляху. Обмежуючи правовими рамками суб’єктам публічної 

адміністрації можливість здійснення розсуду під час реалізації визначених 

законом повноважень, право, разом із цим, забезпечує цьому суб’єкту 

внутрішню свободу вибору управлінської поведінки, гарантує йому свободу 
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вибору варіанта поведінки всередині цих меж. 

У самій нормі права містяться межі її реалізації. Відповідно, межі 

адміністративного розсуду одночасно визначають і межі його реалізації, 

оскільки реалізувати розсуд за межами норми права неможливо. На 

підтвердження такої позиції ми наведемо неодноразові висловлювання 

Європейського суду з прав людини про те, «що норма права є 

«передбачуваною», якщо вона сформульована з достатньою чіткістю, що дає 

змогу кожній особі – у разі потреби за допомогою відповідної консультації – 

регулювати свою поведінку». А якісний закон також «…повинен із достатньою 

чіткістю визначати межі такої дискреції, наданої компетентним органам, і 

порядок її здійснення, з урахуванням законної мети цього заходу, щоб 

забезпечити особі належний захист від свавільного втручання» [351]. 

Отже, межі адміністративного розсуду закріплюються безпосередньо в 

нормах права і безпосередньо від них залежать. Навіть передбачена цією 

нормою свобода вибору поведінки полягає тільки у виборі варіанта дії 

(бездіяльності) залежно від конкретної ситуації, але в межах норми права. 

Застосувавши цей висновок до визначення меж адміністративного розсуду, 

ми пропонуємо вважати, що межі адміністративного розсуду в діяльності 

органів публічної адміністрації закріплюються безпосередньо в нормах права, 

що регламентують їхні дії (бездіяльність). Свобода вибору поведінки полягає 

тільки у виборі варіанта дії (бездіяльності) залежно від конкретної ситуації, але в 

межах конкретної норми права. 

Щодо другого шляху. Вирішення справи із застосуванням 

адміністративного розсуду, визначеного нижніми і верхніми кількісними 

межами можливих варіантів рішення, здійснюється шляхом вибору органом 

публічної адміністрації одного варіанта рішення з низки альтернатив, які 

відрізняються між собою за величиною, інтенсивністю прояву певних 

властивостей. При цьому адміністративний розсуд обмежується в такий спосіб: 

- верхньою і нижньою межами: у такий спосіб визначені межі 

адміністративного розсуду при прийнятті рішення з вибору міри 
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адміністративного стягнення за вчинене правопорушення, яке міститься в 

санкції як формулювання «… від… до…» (наприклад, «…накладення штрафу на 

посадових осіб та фізичних осіб від трьохсот до шестисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян» [110]), що в юридичних колах називається «вилка 

дискреції» [352]. 

- лише верхньою межею: у такий спосіб визначені межі адміністративного 

розсуду при прийнятті рішення з вибору міри адміністративного стягнення за 

вчинене правопорушення «… до…» (накладення штрафу на громадян до п’яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [110]) чи норми, що встановлює 

ставку податку, яка містить формулювання «що не перевищує…» (ставки 

податку … встановлюються у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру 

мінімальної заробітної плати…) [353]; 

- лише нижньою межею: межі адміністративного розсуду в цьому випадку 

містяться в конструкції санкції норми права як формулювання «… не менш 

як…», «.. від…» (наприклад у Порядку проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженому 

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1081, у п.23, 

який ставить вимоги до кількісного та якісного складу конкурсного комітету, 

міститься формулювання: «…кількість представників громадських організацій, 

діяльність яких пов’язана з автомобільним транспортом, повинна становити не 

менш як 50 відсотків загальної кількості представників громадських 

організацій») [354]. 

У тому випадку, коли в нормі права не закріплено конкретні межі 

адміністративного розсуду, орган публічної адміністрації, що здійснює 

правозастосування, самостійно встановлює їх з урахуванням загальних 

принципів права та вимог законодавства. Таким чином ми говоримо про третій 

шлях визначення меж адміністративного розсуду. 

У підрозділі 1.3 (с. 75-91 дисертації) нами розглянуто принципи 

адміністративного розсуду. Окремі з них випливають із принципів права та 

збігаються з ними. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SH000005.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SH000005.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SH000005.html
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Рамки для здійснення розсуду, який може перебувати у сфері реалізації 

принципів права, відмічали у своїх дослідженнях А. Барак [20, с.17], О.С. 

Ігнатьєв [355, с.155-161], К.П. Єрмакова [241, c.82-91] та ін. У цій ситуації 

принципи права набувають особливого значення, а саме виступають правовими 

межами розсуду у правозастосуванні. 

Зауважимо, що за наявності нормативно-правових актів правозастосування 

органами публічної адміністрації здійснюється на підставі їхніх положень, 

оскільки принципи права, як слушно зауважила К.П. Єрмакова, законодавцем 

уже втілені в норми [241, с.85]. Застосування принципів права має 

здійснюватися органами публічної адміністрації при виявленні недостатності 

правового регулювання певних суспільних відносин або за його відсутності. У 

цьому випадку зміст правових меж адміністративного розсуду встановлюється 

виходячи із змісту принципів права. 

О.О. Малиновський наводить приклад застосування правового принципу як 

меж дискреційної поведінки: принцип недопущення зловживання правом, який 

являє собою вимогу до суб’єктів правовідносин не виходити за межі права в 

процесі виконання обов’язків і реалізації прав [356, с.30-34]. Продовжуючи 

думку автора, зазначимо, що зловживання правом адміністративного розсуду 

перебуває за межами права і є поведінкою не правовою. 

Водночас треба зауважити, що визначення меж адміністративного розсуду, 

які містяться в принципах права, ускладнюється відсутністю в нормі права 

розкриття його змісту, що знову ж таки обумовлює застосування розсуду, 

направленого на оцінку самого принципу. Наприклад, принцип гуманізму при 

розгляді справ про адміністративні правопорушення. У цьому випадку органу 

адміністративної юрисдикції необхідно самостійно визначити зміст цього 

принципу права, базуючись на його загальному розумінні. 

Якщо розглядати принцип законності з точки зору його здатності виступати 

межею адміністративного розсуду, то можна сказати, що він реалізовується 

через здатність органу публічної адміністрації вирішувати справу виключно 

правовими засобами. 
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Принцип справедливості (с. 84-86 дисертації) є засобом обмеження 

адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації, 

проявляючись через оціночну категорію, що має етико-юридичні аспекти та 

полягає у відновленні порушеного права в тій мірі, яка співмірна з характером і 

мірою порушення. 

Принцип добросовісності (с. 86-88 дисертації) при застосуванні 

адміністративного розсуду полягає у фактичній чесності суб’єктів публічної 

адміністрації перед особами, які зацікавлені в прийнятті рішення. Він є 

морально-правовою межею адміністративного розсуду, що виражена в 

необхідності органів публічної адміністрації дотримуватися вимог правдивості, 

чесності, дотримання професійного обов’язку тощо. 

Принцип розумності, якщо базуватись на позиції А.Барака стосовно 

принципів судового розсуду, є матеріальним обмеженням розсуду та полягає у 

свідомій інтелектуальній боротьбі між кількома законними можливостями [20, 

с.36, 37]. 

Межі здійснення органами публічної адміністрації розсуду є морально-

правовими межами та виражаються в уявленні посадових осіб цих 

правозастосовних органів добросовісно здійснювати свої обов’язки з 

урахуванням справедливості. 

У діяльності органів публічної адміністрації розсуд проявляється при реалізації 

ними своїх повноважень. Залежно від широти цих повноважень широко або вузько 

проявляється і можливість застосування адміністративного розсуду. 

Межі адміністративного розсуду під час правозастосування органами 

публічної адміністрації не можуть бути ширшими від меж правового 

регулювання правозастосовної діяльності. Але в межах правового регулювання 

легітимне правозастосування має здійснюватися в повному обсязі. Оскільки в 

правовій державі лише право легалізує публічно-владну діяльність, також і 

правозастосовну, у той же час виключно за допомогою права публічно-владна 

діяльність вводиться в чітко визначені рамки юридичних вимог. Лише право 

може визначити межі публічно-владної діяльності органів публічної 
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адміністрації. Таким чином діяльність органів публічної адміністрації, у тому 

числі в частині застосування розсуду при вирішенні адміністративних справ, 

може здійснюватися на основі норми права і не може вийти за її рамки. 

Отже, межі адміністративного розсуду – це встановлений у нормативно-

правових актах за допомогою спеціальних правових засобів вид правових 

обмежень щодо діяльності суб’єктів публічної адміністрації, який обумовлює 

рамки, у яких суб’єкт адміністративного розсуду має можливість вольового 

вибору оптимального рішення юридичного питання. 

За наслідками дослідження проблем установлення меж адміністративного 

розсуду в діяльності органів публічної адміністрації можна дійти таких висновків. 

1. Основною ознакою меж адміністративного розсуду в діяльності органів 

публічної адміністрації є те, що вони є рамками допустимої свободи 

правозастосування під час вибору варіантів рішення суб’єктом 

правозастосування. 

2. Межі адміністративного розсуду органів публічної адміністрації 

встановлюються за допомогою: 

- закріплення в нормі права всіх альтернатив, доступних для вибору суб’єкта 

адміністративного правозастосування; 

- визначення нижніх і верхніх кількісних меж можливих варіантів рішення; 

- надання органу публічної адміністрації, що здійснює правозастосування, 

можливостей приймати рішення, базуючись на загальних принципах та вимогах 

законодавства. 

3. Вибір варіанта дій органів публічної адміністрації визначається публічним 

інтересом та забезпечується правом. 

4. Не обґрунтована широта адміністративного розсуду, визначеного 

нормами права, та відсутність конкретизації в приписах приписів цих норм 

обумовлюють можливості недобросовісного виконання суб’єктами публічної 

адміністрації обов’язків та зловживання правом, що призводить до порушення 

прав фізичних та юридичних осіб. 
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5. Межі адміністративного розсуду в діяльності органів публічної 

адміністрації є своєрідним індикатором на визначення правомірності вчинених 

ними правозастосовних дій. 

6. Порушення органом публічної адміністрації меж адміністративного 

розсуду є підставою для застосування юридичної відповідальності. 

7. Діяння суб’єктів публічної адміністрації, що здійснюються в межах 

адміністративного розсуду, однак ідуть урозріз із публічним інтересом, можуть 

визнаватися протиправними в судовому порядку. 

8. Межі адміністративного розсуду в діяльності органів публічної 

адміністрації встановлюються за допомогою спеціального правового 

механізму застосування норм та принципів права. 

 

2.3. Адміністративний розсуд за обставин надзвичайного правового 

регулювання 

 

У житті будь-якої держави вряди-годи виникають ситуації, коли норми 

звичайних законів, направлені на охорону публічного порядку та громадського 

спокою, для виконання своєї суспільної регулятивної функції визнаються 

недостатніми. Тоді постає необхідність оптимізувати правовий механізм 

регулювання, доповнивши його додатковими заходами тимчасового характеру. 

Сутність цих заходів полягає в розширенні меж повноважень органів публічної 

адміністрації та застосуванні надзвичайних правових регуляторів, які обмежують 

громадянські права та свободи, у тому числі з використанням надзвичайних 

інструментів державно-правового примусу, направлених на відновлення 

стабільності сформованих відносин, захист цілісності держави та забезпечення 

переходу від критичної ситуації до нормальної життєдіяльності суспільства. 

В основі цього надзвичайного праворегулятивного механізму лежить 

комплекс політичних, правових, фінансово-економічних, організаційних та 

інших засобів, які в окремих випадках набувають, на перший погляд, 

репресивних форм. Однак із точки зору доцільності вони можуть бути визнані 
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необхідними для вирішення критичної ситуації. Цей праворегулятивний 

механізм у юридичній науці дореволюційного права отримав назву «надзвичайне 

право», яка пізніше набула значного поширення в колі учених поліцеїстів, 

конституціоналістів та теоретиків права [357, с.20]. 

Правові та політичні науки неоднозначно сприймають юридичне 

санкціонування діяльності публічної адміністрації в умовах надзвичайних 

обставин. У наукових джерелах ми бачимо як розуміння такої можливості, чи 

необхідність такого застосування, так і радикальні погляди, які відображають 

повне заперечення надзвичайних правових регуляторів як таких, що порушують 

принципи правової держави та створюють ризики для переходу до деспотичної 

та тиранічної влади. Так Я.М. Магазинер ще на початку ХХ ст. розглядав 

наявність законів про надзвичайні правові режими як найбільшу небезпеку, що 

загрожує державі потрясіннями та зумовлює переродження права в режим 

сваволі і безправ’я [358, с.170]. 

У працях окремих сучасних дослідників можна зауважити думку, що 

існування законів, які надають державі та її посадовим особам широкі 

дискреційні повноваження або дозволяють призупинення основних прав людини 

за певних умов, може призвести до «узаконених» прогалин у правовому 

регулюванні, а тому застосування їхніх норм потребує перманентного 

моніторингу [359, с.173-174]. 

До інституту надзвичайного права можна ставитися по-різному. Однак, на 

нашу думку, не можна не враховувати небезпеку демократичним засадам та 

функціонуванню інститутів громадянського суспільства, що пов’язана з 

використанням надзвичайних правових режимів, за допомогою яких 

вирішуються кризові ситуації. Важливо не допустити, щоб застосування цих 

режимів для управління надзвичайними ситуаціями обернулося посяганням на 

конституційний правопорядок і державно-правові демократичні інститути. 

Розвиваючи таку тезу, не можемо не погодитись із І. Кантом, який зауважив, що 

право може бути використане не лише як засіб запобігання державному та 

особистому свавіллю, але й для посягань на свободу особистості [360, c.140]. 
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Причинами, що спонукають державу вдаватись до інструментів 

надзвичайного правового регулювання, можуть бути: природні катаклізми; 

техногенні катастрофи; внутрішні заворушення, соціальні конфлікти на 

національному, релігійному та іншому підґрунті, акти тероризму; воєнна загроза 

і агресія проти держави; економічні та політичні кризи; сепаратизм і втрата 

керованості територій держави; епідемії та епізоотії, екологічні катастрофи і 

лиха як природного, так і техногенного характеру, тощо. 

Правові засоби, що використовуються для стабілізації суспільних відносин, 

містять додаткові адміністративно-правові заборони, обмеження та зобов’язання 

для громадян, організацій, а для органів публічної адміністрації органів – 

додаткові владні повноваження, також і дискреційного характеру, що 

здійснюють публічне управління в ситуаціях надзвичайного характеру. 

Реалізація сукупності правових норм для регулювання суспільних відносин 

формує особливі правові режими, до яких у правовій літературі застосовують 

різні назви: надзвичайні, екстраординарні, особливі, виняткові. Вони є 

спеціальними адміністративно-правовими режимами здійснення господарської 

діяльності та функціонування органів публічної влади на території, де виникла 

надзвичайна (екстраординарна) ситуація. 

Регулятивні властивості надзвичайних адміністративно-правових режимів 

проявляються у застосуванні спеціальних адміністративних інструментів, які 

надають можливість органам публічної адміністрації ефективно діяти в різних 

ситуаціях, забезпечуючи реальне виконання ними своїх функцій. 

Розширення меж дискреційних повноважень органів публічної адміністрації 

зумовлюється непередбачуваним характером кризових ситуацій, коли управління 

здійснюється шляхом застосування оперативних та індивідуальних заходів, які, 

зазвичай, неможливо передбачити в нормативно-правових актах, направлених на 

регулювання суспільних відносин за ординарних умов. Тож важко заперечити А. 

Матіо, який висловив слушну позицію, що наперед неможна визначити, якими 

будуть надзвичайні обставини і якими наслідками вони обернуться [361, с.13].  
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Нетиповість правових ситуацій, якими характеризуються надзвичайні 

ситуації, не може залишатись без правового врегулювання. Однак вони 

відкривають прогалини в законодавстві, заповнення яких здійснюється із 

застосуванням дискреції. 

Урахування особливостей властивих кожній конкретній нетиповій правовій 

ситуації можливе на стадії індивідуального правового регулювання і в процесі 

застосування права. На всі такі нюанси, чи бодай якусь їхню частину, можна 

зауважити при прийнятті індивідуального акта або заповнення прогалини в 

нормативно-правовому акті. Для таких випадків позитивне право містить 

положення, які дозволяють суб’єкту правозастосування приймати рішення в 

конкретних справах з урахуванням конкретних обставин, у тому числі винятки із 

загальних правил. У такий спосіб створюється правова основа для вирішення 

нетипових справ із застосуванням альтернативних рішень. 

Надзвичайні ситуації за своєю природою мають неординарний 

(екстраординарний) характер та є явищем, яке нечасто повторюється в 

попередньому режимі (форматі). Тому, вирішуючи питання про можливість 

застосування загальних правових норм для врегулювання відносин за 

надзвичайних умов, слід ураховувати, що: 

- зазвичай складно заздалегідь спрогнозувати і визначити характер і перебіг 

надзвичайної ситуації; 

- надзвичайні ситуації є винятковими обставинами, що виходять за межі 

нормального життя суспільства, вони породжують нові і раніше невідомі 

відносини і соціальні наслідки; 

- вихід із кризової ситуації і подолання виниклих наслідків найчастіше 

мають індивідуальний характер і заздалегідь не можуть бути з точністю до всіх 

деталей прораховані і заплановані [362, с.38-40]. 

Відповідно до міжнародних договорів користування правами людини не 

повинно обмежуватися. Тим не менш, коли це потрібно, міжнародні договори 

встановлюють чіткі обґрунтування, конкретні рамки запровадження обмежень 

прав, а також цілі можливих відступів від тих прав, що ними захищені. З одного 
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боку, це дозволяє державі, посилаючись на чинність відповідних міжнародно-

правових норм, запроваджувати вимушені обмеження на користування певними 

правами, а з іншого – захищає громадян від свавільних дій держави щодо 

обмеження їхніх прав [363, с.52]. 

Правове регулювання суспільних відносин за надзвичайних обставин 

характеризується зміною правового статусу суб’єктів відносин. За таких 

обставин компетенція органів публічної влади може розширюватись за рахунок 

додаткових повноважень та переорієнтації на дозвільний характер; а права і 

свободи фізичних та юридичних осіб – обмежуватись додатковими 

зобов’язаннями і заборонами. Диспозитивність уступає імперативному 

регулюванню. Надзвичайні правові регулятори (законодавство) допускають, а в 

окремих випадках передбачають створення спеціальних тимчасових органів: 

комісій, адміністрацій, комітетів, штабів, комендатур, яким надаються повністю 

або частково виконавчо-розпорядчі повноваження органів виконавчої влади 

території, на якій запроваджено режим [364, с.58]. 

Як бачимо, надзвичайне правове регулювання кардинально може змінити 

порядок позитивного впливу права на суспільні відносини. Така зміна здійснюється 

через переорієнтацію правової системи на подолання загроз надзвичайної ситуації 

шляхом виходу за межі, визначені законом для суспільних відносин за нормальних 

умов, та широкого застосування дискреційних повноважень органів публічної 

адміністрації для врегулювання нових суспільних відносинах, що не існують за 

нормальних умов. Метою такої переорієнтації є досягнення найбільш ефективних 

можливостей контролю соціального порядку. Адже дотримання звичайних 

процедур та застосування звичайних методів управління за надзвичайних обставин 

може створити загрозу забезпеченню правопорядку. 

Відсутність спеціальних законодавчих актів, що регулюють діяльність органів 

управління в надзвичайних ситуаціях, як зазначає В.Б. Рушайло, неминуче призведе 

до безпідставного застосування надзвичайних заходів на вільний розсуд посадових 

осіб. У зв’язку із цим постає питання про створення комплексу нормативних актів – 

так званого «надзвичайного законодавства» [365, с.89]. 
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Правовою основою надзвичайного правового регулювання є Конституція 

України (ч. 5 ст. 41, ч. 4 ст. 43, ст. 63, ч. 3 та 4 ст. 83, п. 31 ст. 85, п. 19 ст. 92, п. 

21 ч. 106, п. 10 ст. 138, ч. 2 ст. 157) [123], Закон України «Про правовий режим 

надзвичайного стану» [97], Закон України «Про правовий режим воєнного 

стану» [98], Закон України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення 

майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» [366], 

окремі норми законів України «Про захист населення від інфекційних 

захворювань» [367], «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» [368], «Про 

правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» [369], «Про боротьбу з тероризмом» [92], «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію» [370], Кодексу України про цивільний 

захист населення [371] та багатьох інших. Описуючи правову основу 

надзвичайного правового регулювання в жодному разі не можна говорити про 

вичерпність переліку законодавчих актів. Ті чи інші питання режимного 

характеру можуть регулюватися й іншими законами, як загальними, наприклад 

Кодексом України про адміністративні правопорушення [110], так і 

спеціальними, направленими на подолання конкретної кризової ситуації, 

наприклад Закони України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України» [372], «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» [373], «Про 

особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та 

Луганської областей» [374], «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» [375] та ін. 

До актів міжнародного права, які встановлюють юридичні стандарти 

надзвичайного правового регулювання, слід віднести Європейську Конвенцію про 

захист прав людини 1950 р. [376], Європейську соціальну хартію 1961 р. [377], 

Міжнароднитй пакт про цивільні та політичні права 1966 р. [378], Сіракузькі 

принципи тлумачення тлумачення обмежень і відступів від положень Міжнародного 
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пакту про громадянські й політичні права [379], документи Копенгагенської наради 

Конференції з людського виміру НБСЄ 1990 р. [380] та ін. 

На підзаконному рівні до національних правових актів України 

надзвичайного регулювання варто віднести акти Кабінету Міністрів України, 

якими затверджуються програмні документи щодо соціального забезпечення 

населення на час дії надзвичайних правових режимів, а також постанови 

Кабінету Міністрів України: від 04.02.1999 №140 «Про затвердження Порядку 

фінансування робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» 

[381], від 15.02.1999 №192 «Про затвердження Положення про організацію 

оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях» [382], від 30.09.2015 №775 «Про 

затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» [383], від 11.03.2020 

№211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» [384] та понад 70 

інших (Додаток А). 

Крім суб’єктів публічної адміністрації загальної й спеціальної компетенції, у 

сфері тлумачення норм законодавства та правозастосовної практики, що 

визначають особливості впровадження надзвичайного адміністративного режиму, 

О.В. Маковська обґрунтовано віднесла низку рішень Конституційного Суду 

України, Верховного Суду України та Вищого адміністративного суду України. 

Зокрема, такими актами є Рішення Конституційного Суду України у справі за 

конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ч. 

2 ст. 1712 Кодексу адміністративного судочинства України від 8.04.2015 №3-

рп/2015 [385], Постанова Вищого адміністративного суду України «Про аналіз 

окремих аспектів застосування ст. 3 Першого протоколу до Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод 1950 року» від 22.05.2015 №8 [376] та ін. 

[386, с.69]. 

Незважаючи на те, що в Конституції України визначено лише загальні 

принципи механізму дії права в надзвичайних ситуаціях, їх включення до тексту 
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Конституції виступає основною гарантією подолання кризової ситуації та її наслідків 

саме в рамках правового поля, та є запобіжним інструментом, спрямованим проти 

можливих зловживань органами публічної адміністрації наданими їм дискреційними 

повноваженнями, а також служить засобом охорони та відновлення основних 

особистих, політичних, соціально-економічних прав, свобод і законних інтересів 

фізичних та юридичних осіб при надзвичайних ситуаціях. 

Рівень реалізації і захисту прав та свобод за надзвичайних обставин багато в 

чому визначається впливом таких чинників, як тип ситуації, межі, динаміка 

розвитку тощо. Тому, розробляючи систему правових засобів щодо локалізації 

надзвичайної ситуації, слід ураховувати, що всі правомірні зусилля можуть бути 

зведені нанівець. Проблема прав людини може використовуватись для 

політичних цілей, а надзвичайні режими – із метою, що суперечить 

демократичним засадам суспільства й інтересам безпеки громадян. 

Загрози зумовлюють ситуації екстремального характеру, у яких небезпека 

перебуває у взаємозв’язку з існуванням та діяльністю як окремої людини, так і 

соціальних груп, що значно ускладнює функціонування механізму публічного 

управління. Це ставить вимоги змінити формат правового регулювання 

управління, також і в частині застосування адміністративного розсуду. 

Ключовими елементами органів публічної адміністрації, як і будь-яких 

соціальних утворень, є люди. Екстремальні ситуації ставлять перед ними 

перешкоди, зобов’язуючи їх до повного та крайнього напруження сил та 

інтелектуальних можливостей, щоб вирішити питання управлінського характеру. 

Більше того, за слушними твердженнями І.М. Конопльової, екстремальність 

незалежно від умов існування та джерел виникнення породжує стреси [387]. Для 

посадових осіб додатковими чинниками для стресів є усвідомлення 

відповідальності за прийняті рішення, ліміт часу для їх прийняття, довготривале 

очікування можливих ускладнень обстановки та ін. 

Саме тому механізм дії права в надзвичайних ситуаціях повинен не тільки 

надавати дискреційні повноваження органам держави для врегулювання 

надзвичайних ситуацій, а й чітко визначати їхній обсяг, порядок і межі реалізації. 
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Чільне місце в системі надзвичайних правових регуляторів займають 

правові режими – особливий порядок законодавчого регулювання діяльності 

суб’єктів права в різноманітних сферах суспільних відносин або на певних 

об’єктах, який складається з установлення механізму забезпечення фактичної 

реалізації системи стимулів, нормативів, гарантій, заборон, зобов’язань, 

обмежень, а також їх виконання, застосування заходів примусу та притягнення 

винних до відповідальності [388, с.71-72]. Специфіка юридичного регулювання 

суспільних відносин за неординарних умов за допомогою відповідних 

юридичних засобів формує групу правових режимів, названих у юридичній 

літературі надзвичайними правовими режимами, до яких належать такі. 

Надзвичайний стан – це особливий правовий режим, який може тимчасово 

вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних 

ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного 

рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, 

створюють загрозу життю і здоров’ю громадян, або при спробі захоплення 

державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства і 

передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому 

командуванню та органам місцевого самоврядування відповідно до цього закону 

повноважень, необхідних для відвернення загрози та гарантування безпеки і 

здоров’я громадян, нормального функціонування національної економіки, 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту 

конституційного ладу, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, 

обмеження в здійсненні конституційних прав і свобод людини та громадянина та 

прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих 

обмежень. Метою введення надзвичайного стану є усунення загрози та 

якнайшвидша ліквідація особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного 

або природного характеру, нормалізація обстановки, відновлення правопорядку 

при спробах захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу шляхом 

насильства, для відновлення конституційних прав і свобод громадян, а також 

прав і законних інтересів юридичних осіб, створення умов для нормального 
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функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

інших інститутів громадянського суспільства [97]. 

Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в 

окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки 

державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає 

надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, 

військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, 

необхідних для відвернення загрози, відсічі збройній агресії та забезпечення 

національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності 

України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, 

обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і 

законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень [98]. 

Режим надзвичайної ситуації на відміну від правових режимів 

надзвичайного та воєнного стану не має нормативно-правового визначення, хоча 

його правове регулювання здійснюється цілою низкою правових норм різних 

нормативно-правових актів, перш за все Кодексом цивільного захисту населення 

України та Положенням про єдину державну систему цивільного захисту, 

затвердженим Постановою КМУ від 09.01.2014 №11. Так, відповідно до ч.2 ст.78 

кодексу, режим надзвичайної ситуації тимчасово вводиться в разі виникнення 

надзвичайної ситуації з тяжкими наслідками за рішенням Кабінету Міністрів 

України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних 

адміністрацій, органів місцевого самоврядування в Україні або в межах 

конкретної її території [371]. Відповідно до п. 24 Положення основними 

завданнями, що виконуються єдиною державною системою цивільного захисту в 

режимі надзвичайної ситуації, є: оповіщення органів управління та сил 

цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та 

інформування його про дії в умовах такої ситуації; призначення керівника робіт 

із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та утворення в разі потреби 

спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; визначення зони 

надзвичайної ситуації; здійснення постійного прогнозування зони можливого 
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поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків; організація 

робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для 

цього необхідних сил і засобів; організація та здійснення заходів щодо 

життєзабезпечення постраждалого населення; організація та здійснення (у разі 

потреби) евакуаційних заходів; організація і здійснення радіаційного, хімічного, 

біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від 

наслідків надзвичайної ситуації; здійснення безперервного контролю за 

розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і 

прилеглих до них територіях; інформування органів управління цивільного 

захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що 

здійснюються [389]. 

Режим карантину територій – особливий правовий режим, що передбачає 

систему адміністративних, медико-санітарних чи фітосанітарних заходів, які 

здійснюються в карантинній зоні з метою локалізації та ліквідації особливо 

небезпечних інфекційних хвороб та шкідливих (карантинних) організмів. 

Зазначений правовий режим застосовуються для запобігання поширенню 

особливо небезпечних інфекційних хвороб та шкідливих організмів. Правовий 

режим карантину полягає в утриманні об’єктів регулювання у визначених місцях 

для проведення їх моніторингу або подальшого лікування (для рослин – 

подальшого інспектування, фітосанітарної експертизи (аналізів) та/або 

оброблення) [367; 390]. Зазначений правовий режим установлюється на період, 

необхідний для ліквідації епідемії чи спалаху особливо небезпечної інфекційної 

хвороби. На цей період можуть змінюватися режими роботи підприємств, 

установ, організацій, вноситися інші необхідні зміни до умов їхньої виробничої й 

іншої діяльності. Організація та контроль за дотриманням установленого на 

території карантину правового режиму, своєчасним і повним проведенням 

профілактичних і протиепідемічних заходів покладаються на місцеві органи 

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування [367]. 

Режим зони надзвичайної екологічної ситуації – це особливий правовий 

режим, який може тимчасово запроваджуватися в окремих місцевостях у разі 
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виникнення надзвичайних екологічних ситуацій і спрямовується на запобігання 

людським і матеріальним витратам, відвернення загрози життю і здоров’ю 

громадян, а також усунення негативних наслідків надзвичайної екологічної 

ситуації. Запровадження відповідного правового режиму передбачає виділення 

державою (або органами місцевого самоврядування) додаткових фінансових та 

інших матеріальних ресурсів, достатніх для нормалізації екологічного стану і 

відшкодування завданих збитків, запровадження спеціального режиму поставок 

продукції для державних потреб, реалізації комплексних та цільових програм 

громадських робіт [391, с.???]. 

Режим антитерористичної операції – спеціальний, комплексний 

адміністративно-правовий режимом, який призначений для запобігання 

терористичній діяльності та її припинення [386. с.59]. 

Відповідно до приписів ч. 2 ст. 14 та ст. 15 Закону України «Про боротьбу з 

тероризмом» зазначено, що в районі проведення антитерористичної операції 

можуть вводитися тимчасові обмеження прав і свобод громадян. Серед таких 

обмежень можна назвати: 

- превентивне затримання осіб, причетних до терористичної діяльності, на 

строк понад 72 години, проте не більше ніж на 30 діб, порядок застосування 

якого визначено Інструкцією про порядок превентивного затримання в районі 

проведення антитерористичної операції осіб, причетних до терористичної 

діяльності, та особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, 

надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції, 

затвердженою спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України, 

Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України від 26.08.2014 

№872/88/537 [392]; 

- розширення меж процесуальних повноважень прокуратури щодо санкцій 

на обшук та доступ до речей і документів без згоди суду [392]; 

- запровадження режиму обмеженого просування територією 

антитерористичної операції осіб, які не залучені до її проведення; 
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- тимчасове обмеження чи заборона руху транспортних засобів та пішоходів 

на вулицях і дорогах, недопущення транспортних засобів, у тому числі 

транспортних засобів дипломатичних представництв і консульських установ, та 

громадян на окремі ділянки місцевості й об’єкти, виведення громадян з окремих 

ділянок місцевості та об’єктів, відбуксирування транспортних засобів;  

- застосування безперешкодного доступу до жилих та інших приміщень, на 

земельні ділянки, що належать громадянам, під час припинення терористичного 

акту та під час переслідування осіб, які підозрюються в учиненні такого акту, на 

територію й у приміщення підприємств, установ та організацій, а також 

перевірки транспортних засобів, якщо зволікання може створити реальну загрозу 

життю чи здоров’ю людей, та інші [92]. 

Аналізуючи Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану», 

зауважуємо приписи щодо дискреційної поведінки органів публічної адміністрації 

буквально з перших норм цього правового акта. Так ст. 4 закону, яка визначає умови 

введення надзвичайного стану, проголошує, що надзвичайний стан вводиться лише 

за наявності реальної загрози безпеці громадян або конституційному ладові, 

усунення якої іншими способами не є можливим.  

Надзвичайний стан може бути введений у разі: 

1) виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру (стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж, 

застосування засобів ураження, пандемій, панзоотій тощо), що створюють 

загрозу життю і здоров’ю значних верств населення; 

2) здійснення масових терористичних актів, що супроводжуються загибеллю 

людей чи руйнуванням особливо важливих об’єктів життєзабезпечення; 

3) виникнення міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, блокування 

або захоплення окремих особливо важливих об’єктів або місцевостей, що 

загрожує безпеці громадян і порушує нормальну діяльність органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування; 

4) виникнення масових безпорядків, що супроводжуються насильством над 

громадянами, обмежують їхні права і свободи; 
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5) спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу 

України шляхом насильства; 

6) масового переходу державного кордону з території суміжних держав; 

7) необхідності відновлення конституційного правопорядку і діяльності 

органів державної влади [98]. 

Застосування норм цієї статті здійснюється через порівняння низки 

оціночних понять, таких як «наявність реальної загрози», «особливо тяжкі 

надзвичайні ситуації», «масові терористичні акти», «нормальна діяльність 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування», «необхідність 

відновлення конституційного правопорядку і діяльності органів державної 

влади» та інших ситуацій, що вимагають надзвичайного врегулювання. 

Таким чином Президент України як одноособовий орган публічної 

адміністрації, застосовуючи дискреційні повноваження, визначені законом, 

вводить, продовжує та достроково скасовує правовий режим надзвичайного 

стану. Він оцінює ймовірність настання несприятливих наслідків, що вимагають 

негайного реагування з боку органів державної влади, пов’язуються з 

обставинами природного та (або) техногенного характеру. При цьому вбачається, 

що Президент України наділений широкими дискреційними повноваженнями 

щодо важелів впливу на ситуацію, що склалася. 

У частині широкого обсягу дискреційних повноважень Президента України 

зазначене стосується й запровадження правового режиму воєнного стану, яке 

здійснюється в порядку встановленому Законом України «Про правовий режим 

воєнного стану». 

С.О. Кузніченко, застосовуючи прийняту в адміністративно-правовій науці 

класифікацію характеристик актів управління [222, с.284-285], охарактеризував 

Указ Президента України щодо введення надзвичайних адміністративно-

правових режимів (надзвичайного та воєнного станів), поряд з іншими 

критеріями, за обсягом повноважень суб’єкта видання акта. Дослідник визначив 

такий указ дискреційним актом управління, що приймається на вільний розсуд 

Президента України. При цьому автор зауважив, що дискреція інших суб’єктів 



142 

процесу введення цього правового режиму, таких як Рада національної безпеки і 

оборони України, Кабінет Міністрів та Рада міністрів Автономної Республіки 

Крим, обмежується лише можливістю подавати пропозиції щодо введення 

надзвичайного адміністративно-правового режиму [364. с.262]. 

Закони України, що регулюють надзвичайні адміністративно-правові режим, 

містять чіткі вимоги до змісту указу Президента України, який вводить відповідний 

правовий режим, а тому чітко визначають обставини реалізації розсуду. 

Перш за все, він реалізується внаслідок обґрунтування необхідності 

введення адміністративно-правового режиму з урахуванням обставин і умов, що 

спричинюють його введення.  

По-друге, за наслідками реалізації розсуду визначаються просторові 

характеристики відповідного адміністративно-правового режиму, тобто межі 

території, на якій він вводиться.  

По-третє, темпоральні характеристики відповідного адміністративно-

правового режиму – час його введення, а також строк, на який він вводиться та 

строк дії тимчасових обмежень прав і законних інтересів юридичних осіб.  

По-четверте, за наслідками реалізації розсуду визначаються перелік та межі 

надзвичайних режимних заходів.  

По-п’яте, за наслідками реалізації розсуду визначаються обмеження на певні 

види діяльності на території дії адміністративно-правового режиму та вичерпний 

перелік конституційних прав і свобод людини та громадянина, які тимчасово 

обмежуються у зв’язку із введенням надзвичайного чи воєнного стану, а також 

перелік тимчасових обмежень прав і законних інтересів юридичних осіб із 

зазначенням строку дії цих обмежень.  

По-шосте, за наслідками реалізації розсуду для правових режимів воєнного 

та надзвичайного стану визначається перелік органів державної влади, органів 

військового командування та органів місцевого самоврядування, яким 

доручається здійснення режимних заходів. 

У юридичній літературі ми знаходимо твердження, що президент держави 

володіє широким колом дискреційних повноважень, які він здійснює на власний 
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розсуд, керуючись буквою і духом Конституції України [393, с.112]. Дискреційні 

повноваження глави держави реалізуються на захист інтересів суспільства, 

людини та держави, у тому числі в умовах існування надзвичайних обставин. 

Однак Д.О. Горячов, досліджуючи дискреційні повноваження президента як 

надзвичайних засобів захисту конституції, уважає, що застосування 

дискреційних повноважень є проблемним із точки зору верховенства конституції 

і на перспективу породжує низку проблем у площині легітимності влади та її 

належного функціонування в конституційних рамках [394, с.66]. 

Дискреція органів публічної адміністрації в Закон України «Про правовий 

режим воєнного стану» реалізується через можливість створення спеціальних 

тимчасових органів для управління територіями, на яких оголошено воєнний 

стан, – військові адміністрації (ст.м4). При цьому реалізація адміністративного 

розсуду спеціальними тимчасовими органами публічного управління 

(військовими адміністраціями) здійснюється лише в рамках прийняття 

правозастосовних актів: 

- установлення посиленої охорони важливих об’єктів національної 

економіки та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, і вводити 

особливий режим їхньої роботи; 

- запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, не залучених 

до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення; 

- використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і 

організацій усіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їхньої 

роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці; 

- примусово відчужувати майно, що перебуває в приватній або комунальній 

власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських 

об’єднань для потреб держави; 

- запроваджувати комендантську годину; 

- установлювати особливий режим в’їзду і виїзду, обмежувати свободу 

пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух 

транспортних засобів; 
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- перевіряти документи в осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, 

транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла 

громадян, за винятком обмежень, установлених Конституцією України; 

- забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, 

інших масових заходів та ін. [98]. 

Адміністративний розсуд органів публічної адміністрації проявляється 

також при реалізації «гнучких» норм, які містять оціночні поняття та 

формулювання, наприклад «невідкладний порядок підписання указу Президентом 

України», «невідкладні заходи», «невідкладні аварійно-рятувальні роботи», 

«встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду», «посилення охорони 

громадського порядку». Орган публічної адміністрації самостійно усвідомлює 

зміст і призначення таких понять та формулювань. Застосування цього виду 

адміністративного розсуду в умовах надзвичайного правового регулювання має, 

на нашу думку, більше поширення, що зумовлюється самим характером 

суспільних відносин у нестандартній ситуації. 

При цьому це не означає, що він абсолютно вільний у виборі варіантів своїх 

дій. Незважаючи на особливі суспільні потреби, що можуть виникати за 

надзвичайних умов, право на застосування дискреції не є абсолютним. Адже від 

посадової особи чи групи посадових осіб, які застосовують дискрецію при 

реалізації своїх повноважень, вимагається як розуміння формулювання правових 

норм, так і ситуації, що вимагає їх застосування. Це означає, що розсуд органів 

публічної адміністрації як і за ординарних умов, так і за умов надзвичайних, 

обмежується певними рамками – межами дискреції, про які йшлося в підрозділі 

2.2 (с. 114-132 дисертації). 

При співвідношенні права як соціального регулятора, розрахованого на 

нормальний перебіг життя, і надзвичайної ситуації як виняткового і 

ненормального, що виходить за звичні межі, може здатися, що право безсильне і 

непродуктивне за таких обставин. Однак ми не можемо погодитись із позицією 

Т.Н. Шмідт, яка висловлює думку, що ліквідація надзвичайної ситуації при 

безсиллі права може бути забезпечена лише шляхом надання дискреційних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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повноважень органам державної влади, які в екстремальній ситуації будуть 

виходити не із закону, а з неправових мотивів і користуватися голою силою 

примусу. Лише індивідуальне правове регулювання може бути тут корисним, як 

стверджує авторка, та й то у формі саморегулювання, оскільки для 

правозастосування необхідна загальна буква закону. Закону ж для конкретної 

надзвичайної ситуації бути не може. У найідеальнішій юридичній нормі 

неможливо передбачити всі індивідуальні випадки життя. При будь-якому 

ступені конкретності норма права не перестає бути загальним і абстрактним 

правилом, розрахованим на повторювані суспільні відносини і випадки [362, 

с.39]. При такому погляді роль закону буде обмежена загальною санкцією на 

право держави самостійно шукати рішення в надзвичайній ситуації. 

На наше переконання, надзвичайне правове регулювання обумовлює 

зростання застосування імперативних принципів у правовому впливі на суспільні 

відносини; збільшує межі дискреції, свободу розсуду органів публічної 

адміністрації при правозастосуванні та нормотворенні, допускає трансгресію 

власної компетенції,2 визначеної законодавством для ординарної ситуації. 

Підбиваючи підсумки аналізу застосування адміністративного розсуду в 

умовах надзвичайного правового регулювання, зауважимо, що: 

- обмеження прав і свобод людини і громадянина, що здійснюється із 

застосуванням адміністративного розсуду, є допустимим задля забезпечення 

публічного порядку, громадського спокою та національної безпеки; 

- адміністративний розсуд органів публічної адміністрації при застосуванні 

права при надзвичайному правовому регулюванні обмежується конституційними 

рамками допустимого втручання держави в права і свободи громадян; 

- межі надзвичайного правового регулювання – це межі об’єктивного і 

суб’єктивного характеру, що визначаються національним законодавством та 

міжнародними правовими актами, у рамках яких справляється спеціальний та 

винятковий юридичний вплив на суспільні відносини за надзвичайних обставин; 

                                                           
2 Трансгресія – термін некласичної філософії, фіксує феномен переходу непрохідної межі, 

перш за все – межі між можливим і неможливим. Буквально означає «вихід за межі» [395]. 
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- межі дискреційних повноважень у частині призупинення (обмеження) прав 

і свобод зумовлюються гостротою надзвичайних обставин; 

- законодавче обмеження дискреційних повноважень органів публічної 

адміністрації щодо переліку прав і свобод, які підлягають призупиненню 

(обмеженню) за надзвичайних обставин, а також законодавча регламентація 

процедурно-процесуальних форм реалізації такого роду повноважень – 

найважливіша гарантія забезпечення правового статусу особи. 

 

Висновки до розділу 2 

 

До основних форм реалізації адміністративного розсуду органів публічної 

адміністрації належать: прийняття нормативних правових актів індивідуальних 

правових актів, укладання адміністративних договорів, учинення інших 

юридично значущих дій (конклюдентні акти-дії, бездіяльність). Унаслідок цього 

з’ясовано, що реалізація органом публічної адміністрації своїх дискреційних 

повноважень характеризується тим, що така правореалізація не може відбуватись 

із виходом за рамки норм права. 

Органи публічної адміністрації зобов’язані застосовувати виключно ті 

форми адміністративного розсуду, які обумовлені правом. Недотримання форми 

реалізації адміністративного розсуду вищезазначеним вимогам зумовлює її 

протиправність, а відтак скасування результату нормотворення чи 

правозастосування в порядку, визначеному законом. 

Дії суб’єктів публічної адміністрації, що здійснюються в межах 

адміністративного розсуду, однак ідуть урозріз із публічним інтересом, можуть 

визнаватися протиправними в судовому порядку. 

Під формою діяльності органів публічної адміністрації запропоновано 

розуміти зовнішнє вираження цієї діяльності, що здійснене в рамках її компетенції. 

Межі адміністративного розсуду в діяльності органів публічної 

адміністрації – це встановлений у нормативно-правових актах за допомогою 

спеціальних правових засобів вид правових обмежень у діяльності органів 
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публічної адміністрації, що обумовлює межі, у яких органи публічної 

адміністрації мають можливість вольового вибору оптимального рішення 

юридичного питання. 

Межі адміністративного розсуду в діяльності органів публічної 

адміністрації встановлюються за допомогою: закріплення в нормі права всіх 

альтернатив, доступних для вибору суб’єкта адміністративного 

правозастосування; визначення нижніх і верхніх кількісних меж можливих 

варіантів рішення; надання органу публічної адміністрації, що здійснює 

правозастосування, можливостей приймати рішення, базуючись на загальних 

принципах і вимогах законодавства. Необґрунтована широта 

адміністративного розсуду, визначеного нормами права, та відсутність 

конкретизації в приписах цих норм зумовлює можливості недобросовісного 

виконання суб’єктами публічної адміністрації обов’язків та зловживання 

правом, що призводить до порушення прав фізичних і юридичних осіб. 

Порушення органом публічної адміністрації меж адміністративного розсуду є 

підставою для застосування юридичної відповідальності. 

Межі адміністративного розсуду в діяльності органів публічної 

адміністрації встановлюються за допомогою спеціального правового 

механізму застосування норм та принципів права. 

Надзвичайне правове регулювання зумовлює зростання застосування 

імперативних принципів у правовому впливі на суспільні відносини, збільшує 

межі дискреції, свободу розсуду органів публічної адміністрації при 

правозастосуванні та нормотворенні, допускає трансгресію власної 

компетенції, визначеної законодавством для ординарної ситуації. 

Обмеження прав і свобод людини і громадянина, що здійснюється із 

застосуванням адміністративного розсуду, є допустимим задля забезпечення 

публічного порядку, громадського спокою та національної безпеки. 

Адміністративний розсуд органів публічної адміністрації при застосуванні 

права при надзвичайному правовому регулюванні обмежується конституційними 

рамками допустимого втручання держави в права і свободи громадян. 
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Межі надзвичайного правового регулювання – це межі об’єктивного і 

суб’єктивного характеру, що визначаються національним законодавством та 

міжнародними правовими актами, у рамках яких здійснюється спеціальний та 

винятковий юридичний вплив на суспільні відносини за надзвичайних обставин. 

Межі дискреційних повноважень у частині призупинення (обмеження) прав 

і свобод обумовлюються гостротою надзвичайних обставин. 

Законодавче обмеження дискреційних повноважень органів публічної 

адміністрації щодо переліку прав і свобод, які підлягають призупиненню 

(обмеженню) за умов надзвичайного правового регулювання, а також 

законодавча регламентація процедурно-процесуальних форм реалізації такого 

роду повноважень – найважливіша гарантія забезпечення правового статусу 

особи. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО РОЗСУДУ В 

ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

3.1. Дискреційні повноваження як фактор корупційних ризиків у 

діяльності органів публічної адміністрації 

 

Проблема корупції – одна з найбільш обговорюваних проблем української 

та зарубіжної політико-правової практики, тому суспільний інтерес до неї є 

постійним. Слід зазначити, що заходи, яких уживає держава щодо протидії 

корупційним правопорушенням, є недостатньо ефективними, унасідок чого 

значна кількість реально вчинених правопорушень надалі залишаються 

невиявленою. Ця проблема є як наслідком законодавчої неврегульованості, так і 

наслідком неправильного застосування закону. Тому ця галузь 

правозастосування вимагає здійснення різнобічних досліджень. 

Аналіз численних публікацій з описаної проблеми дає підстави 

стверджувати, що правові приписи не завжди встановлюють чітке регулювання 

поведінки суб’єктів владних повноважень, створюючи умови для відсутності 

повної, чітко виписаної компетенції. В окремих випадках, за відсутності чітких 

критеріїв оцінювання ситуації чи матеріалів справи, яку провадить орган 

публічної адміністрації, у нього виникають дискреційні повноваження щодо 

прийняття рішення в справі. 

Досліджуючи як науковий об’єкт вплив дискреції на можливість 

виникнення корупційних ситуацій, слід окреслити комплекс категорій і понять, 

що зумовлюють теоретичне розроблення цієї проблеми, обґрунтування та 

впровадження в практичну діяльність результатів дослідження. Такими 

категоріями і поняттями є «фактор», «чинник», «умова» тощо, яким у юридичній 

науці немає єдиного тлумачення. 

Спеціальна юридична лексикографічна література подає пояснення поняттю 

«фактор» як категорії договірного права: агент, якому доручається продати 
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товар, на відміну від брокера володіє товаром, має повноваження на його продаж 

від власного імені та наділений правом самостійного розсуду відносно умов 

продажу [396, с.582]. Таке пояснення, на жаль, не можна застосовувати як 

базове, аксіоматичне для опису понять, процесів, явищ досліджуваних відносин. 

Через це для її інтерпретації в потрібній площині доцільно скористатися 

існуючими загальнонауковими тлумаченнями, адаптувавши їх до юридичних 

процесів і явищ. 

Наприклад, в 11-томному Словнику української мови ми знаходимо таке 

пояснення поняття «фактор»: 1.Умова, рушійна сила будь-якого процесу, 

явища; чинник. 2. У дореволюційній Росії – керівник технічної частини друкарні, 

що здійснював безпосередній зв’язок між друкарнею та замовником. 

3. Посередник, дрібний комісіонер, маклер. 4. мат. Кожне з перемножуваних 

чисел; співмножник [38, с.1314]. 

В Енциклопедичному словнику термін «чинник», або ж «фактор» (від лат. 

«factor» – той, що робить; той, що виробляє) визначено як причину, рушійну 

силу будь-якого процесу, явища, яка визначає його характер або окремі його 

риси [59, c.1422]. 

У соціологічних дослідженнях поняття «фактор» використовується для 

позначення концепцій, що пояснюють суспільний розвиток впливом низки 

«рівноправних» чинників (економіки, релігії, техніки, культури, моралі тощо), 

використовують термін «теорія чинників» [161, c.682]. 

Економічна енциклопедія визначає «фактор» як істотне об’єктивне 

причинне явище або процес у виробництві, під впливом якого змінюється рівень 

його ефективності [397, с.781]; психологічний словник – умова, причина якогось 

явища, процесу [398, с.201]; 

О.А. Дубасенюк розглядає фактор як чинник, що визначає природу і 

побудову шуканого об’єкта дослідження, можливі причини відмінностей на 

рівнях об’єкта дослідження [399, с.113]. 

За Н.В. Кузьміною, фактор – це об’єктивна причина, яка обумовлює певне 

явище та основна рушійна сила, що призводить до тих чи інших результатів [400]. 
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На думку Панчук В.В., фактор є основною внутрішньою і зовнішньою 

причиною, що зумовлює певне явище [401, с.33]. 

У юридичній науці поняття «фактор», зазвичай, ототожнюють з 

«чинником» та «причиною». Ми бачимо це в дослідженнях чи не всіх галузей 

права. Не є винятками і дослідження на антикорупційну тематику. Так В.В. 

Волкова та Б.В. Ільїн повністю ототожнили фактори корупції з причинами й 

умовами її виникнення [402]. 

О.Г. Боднарчук застосовує поняття «фактор», «причини» та «причинні фактори 

проявів корупції» [403, с.67]. На думку автора, поняття «причина корупції» охоплює 

комплекс взаємодіючих детермінант, які по-різному характеризують корупцію, та 

визначає: політичні, правові, внутрішні службові, недосконалість кадрового підбору і 

соціальні, ідеологічні причини корупції [403, с.83-84]. Однак далі за текстом 

дослідження автор розширює цей перелік, додаючи ще управлінські, економічні й 

інформаційні фактори. Разом із тим автор зазначає, що важливим фактором 

зростання корупції є обставини, що сприяють їй, або умови її виникнення і 

поширення [403, c.84]. Таким чином дослідник ототожнює всі поняття: «фактор», 

«причини» та «причинні фактори проявів корупції». 

М.І. Мельник уважає, що факторами корупції слід визнати явища, процеси, 

інші чинники, які справляють будь-який детермінуючий вплив на корупцію, 

обумовлюючи корупцію як явище та породжуючи її конкретні прояви [404, с.16]. 

Поняття «фактор» неодноразово фігурує в Законі України «Про запобігання 

корупції» у словосполученнях «фактори, що сприяють або можуть сприяти 

вчиненню корупційних правопорушень» та «корупціогенні фактори» [225]. 

Методологія проведення антикорупційної експертизи, затверджена наказом 

Міністерства юстиції України 24.04.2017 №1395/5, визначає поняття 

«корупціогенний фактор» двома нормами: 

- відповідно до п. 1.3 Методики корупціогенний фактор – це здатність 

нормативно-правової конструкції (окремого нормативного припису чи їх сукупності) 

самостійно чи у взаємодії з іншими нормами сприяти вчиненню чи збільшенню 

корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних із корупцією; 
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- відповідно до п. 2.1 цього акта корупціогенним фактором є неналежне 

визначення в нормативно-правовому акті, проекті нормативно-правового акта 

функцій, прав, обов’язків і відповідальності органів державної влади та 

місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, наслідком чого може бути невиправдане 

встановлення чи надмірне розширення дискреційних повноважень, створення 

умов для виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів та 

можливостей для зловживання наданими їм повноваженнями [70]. 

Таким чином поняття «фактор» трактується так: умова процесу; умова 

явища; чинник процесу; чинник, який визначає природу і побудову шуканого 

об’єкта дослідження; чинник, який визначає можливі причини відмінностей на 

рівнях об’єкта дослідження; об’єктивна причина, яка зумовлює певне явище; 

момент, існуюча обставина в якому-небудь процесі, явище тощо. Виходячи із 

загальної мети та завдань нашого дослідження, факторами підвищення 

корупційного ризику слід уважати основні внутрішні і зовнішні причини, які 

зумовлюють підвищення ризику вчинення корупційних правопорушень. 

Співвідношення між поняттями «умови», «чинник» та «фактор» можна 

відобразити графічно. 

 

 

 

Рис.1. Співвідношення між поняттями «умови», чинник та «фактор». 

Саму корупцію розглядають як один з основних факторів, який не дозволяє 

ефективно функціонувати органам державної влади, порушуючи таким чином 

стабільність самої держави [403, с.21]. 

І.Л. Хромов розрізняє соціальні, виробничі, психологічні, економічні, 

ідеологічні, національні та інші фактори, які впливають на рівень поширеності 

корупції [405, с.37-40]. У той час як В.П. Марков та С.А. Сівцов – лише соціальні 

і правові. При цьому в групі правових визначають таким фактором – наявність 

корупційних складових у нормативно-правових актах [406, с.19]. 

умови 

чинник фактор 
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Автори навчального посібника «Правові засоби протидії корупції» за 

сферами поширення та змістом фактори корупції поділяють на політичні, 

економічні, організаційно-управлінські, правові, ідеологічні та морально-

психологічні. При чому наявність у посадових осіб надто широких дискреційних 

повноважень автори відносять до організаційно-управлінських [407, с.12]. 

Юридична література на антикорупційну тематику оперує також поняттям 

«корупційні ризики», у яке автори вкладають різний зміст. Воно вживається як у 

значенні «корупціогенний фактор», так і у відмінних значеннях. 

Наприклад О.В. Казаченкова під корупційними ризиками розуміє «обставини, 

фактори та явища, що виникають у процесі функціонування органів державної влади, 

здійснення службової діяльності державними службовцями, та створюють ситуацію 

можливого скоєння корупційного правопорушення» [408, с.36]. 

В.В. Астанін пояснює корупційні ризики як імовірність виникнення 

корупційної поведінки, яка може бути викликана: недотриманням обов’язків, 

заборон і обмежень, установлених для державних службовців у зв’язку з 

проходженням державної служби; реалізацією повноважень при здійсненні 

професійної діяльності державного службовця [409, с.32]. 

Представники Центру антикорупційних досліджень та ініціатив 

Transparency International Russia як корупційні розглядають ризики проявлення 

корупційних явищ або виникнення корупційних ситуацій [410]. 

Міністерство юстиції України своїм листом від 12.04.2011 «Корупційні 

ризики в діяльності державних службовців» пропонує розподіляти корупційні 

ризики за поширеністю на: недоброчесність державних службовців; виникнення 

конфлікту інтересів; безконтрольність із боку керівництва; наявність 

дискреційних повноважень [411]. 

Як бачимо, що ані вітчизняна юридична наука, ані вітчизняна правова 

доктрина не подають єдиного континууму елементів, які впливають на розвиток 

корупційних відносин. Хоча аномію вітчизняної нормативно-правової бази, 

низьку якість законодавства, велику кількість прогалин, колізій тощо відносять 

до топологічного простору факторів корупції. 
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Виявлення, мінімізація та повне усунення корупційних ризиків у діяльності 

органів публічної адміністрації є важливою складовою діяльності із запобігання 

корупції. Із цього приводу А.В. Линник дійшла слушного висновку про те, що 

зниження рівня корупції й забезпечення захисту прав і законних інтересів 

громадян, суспільства та держави від загроз, пов’язаних із корупцією, поряд з 

іншими заходами, здійснюється шляхом: моніторингу корупціогенних факторів 

та ефективності заходів антикорупційної політики [412, с.15]. 

Ю.О. Коваленко, розкриваючи у своїй дисертації адміністративно-правовий 

механізм інформаційного забезпечення протидії корупції в правоохоронних 

органах України, логічно обґрунтував інформаційну невизначеність окремим 

фактором, що сприяє корупції [413, c.19]. Дослідник визначив, що забезпечення 

протидії корупції в державних органах здійснюється, поряд з іншими формами та 

засобами, систематичним дослідженням комплексу причин, умов і факторів, що 

зумовлюють негативний характер і стан толерантного ставлення до корупції 

співробітників правоохоронних органів України [413, c.53]. 

У юридичній літературі існують обґрунтовані бачення, що до найбільш 

поширених факторів, які спричинюють корупційні відносини, належать 

невиправдане встановлення чи надмірне розширення дискреційних повноважень, а 

саме прав і обов’язків публічних службовців, що дають можливість на власний 

розсуд визначити повністю чи частково зміст рішення або обрати один із декількох 

варіантів прийняття рішень, передбачених нормативним актом [414]. Така думка 

поширена як серед вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як Л.І. Бєлкін, М.А. 

Бурчакова, В. Вальчак, М. Бартошевич, С.Б. Гавриш, К.І. Головщинський, О.А. 

Дізер, Ю.В. Дмитрієв, Р. Клітгаарт, М.А. Краснов, М.І. Логвиненко, В.В. Плиска, 

Б.Л. Розвадовський, Г.А. Саторов, Д.Р. Саліхов, В.М. Соловйов, А.А. Чистов, С.О. 

Шатрава та ін., так і серед публіцистів [415; 416; 417]. 

Так, на думку А.А. Чистова, до основних умов проявів корупції в органах 

виконавчої влади належать: широта свободи адміністративного розсуду в діях 

посадових осіб, що дозволяє створювати адміністративні бар’єри [418, с.7]. 
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Автор класичної формули корупції Р. Клітгаард визначив дискрецію 

істотним чинником, що впливає на корупцію: 

C = M + D – A, 

де C – корупція (загальний рівень корупції в певній системі), 

М – монополія (рівень монополізації певних ринків у певній системі), 

D – (дискреція, свобода дій) – це юридично закріплені повноваження 

дискреційного характеру посадових осіб, що наділені правом приймати рішення 

на власний розсуд, без чітких недвозначних критеріїв), 

A – підзвітність (accountability) (які механізми контролю над рішеннями 

чиновників / можновладців запроваджено) [419]. 

С.О. Шатрава вказав, що застосування в нормативно-правових актах 

оціночних понять і дискреційних формулювань є основним чинником корупції в 

органах владних повноважень [66, с.276-277]. 

Невиправдане встановлення чи надмірне розширення дискреційних 

повноважень Б.О. Костенко та А.В. Кухарук визначають основним фактором 

створення умов для виникнення конфлікту інтересів та можливостей для 

зловживання наданими їм повноваженнями [420, с.39]. 

В.В. Плиска вважає, що наявність широких дискреційних повноважень, 

тобто можливість суб’єкта владних повноважень діяти на власний розсуд, 

зумовлена низьким рівнем юридичної техніки і ставить її в один ряд з основними 

факторами корупції поряд із низькою ефективністю виконання приписів, 

установлених цими нормами та нехтуванням правом взагалі [421, c.89]. 

Є.В. Вандін, здійснюючи класифікацію причин корупції, серед яких зазначив 

чотири групи (законодавчі, організаційно-управлінські, морально-етичні та 

соціальні), широкі дискреційні повноваження відніс до першої групи та визначив її 

важливою причиною виникнення корупційних зловживань під час проведення 

державних закупівель та надання адміністративних послуг [422, c.28]. 

Л.М. Бєлкін уважає, що недотримання принципу обмеження дискреційних 

повноважень і привласнення таких повноважень органами та (або) особою, 
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уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

створює підґрунтя для корупції [423, с.98]. 

Згідно з твердженням В. Дубровського, В. Черкашина та О. Гетьмана, 

дискреція – це основа корупції в податкових органах. Це право податківця 

визначати розмір податкового зобов’язання на власний розсуд, можливість 

тиснути на підприємця з метою отримання «подарунка» або сплати штрафу. Це 

правила, які передбачають судження чи оцінку з боку контрольних органів та 

допускають неоднозначне тлумачення, мінімальні і максимальні суми в законі 

для застосування санкцій, можливість вибіркового застосування закону, 

неоднозначні формулювання закону, що допускають різне тлумачення [424, с.13] 

На думку О.О. Малиновського, чим ширший розсуд надано суб’єкту, тим 

численніші можуть бути зловживання правом [425, с.8]. 

Л.Б. Ситдикова та Ю.А. Свірін зауважили, що дискреційні повноваження 

посадових осіб дають їм можливість довільно обирати свою поведінку, не 

обмежуючись якимись критеріями, визначеними законом, при цьому формально 

не порушуючи закон. У зв’язку із цим автори пропонують, що необхідно 

поступово позбавлятись дискреційних повноважень [426, с.10]. 

Подібна думка спостерігається в А.В. Куракіна, який уважає, що для 

вдосконалення реалізації адміністративно-правових засобів запобігання та 

припинення корупції необхідно звужувати рамки необґрунтованого 

адміністративного розсуду [427, с.9]. 

Наявність широкого спектру дискреційних повноважень в органів державної 

влади та осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, визнають фактором, який сприяє корупції, автори начального 

посібника «Запобігання та протидія корупції» [428, с.595]. 

На думку Ю.В. Дмитрієва, надмірні дискреційні повноваження в осіб, 

наділених правом прийняття державно-управлінських рішень, є загрозою 

виникнення корупційної поведінки та вчинення корупційних правопорушень 

[429, с.87]. 
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Т.М. Фуфалько вважає, що обмеження дискреційних повноважень є 

своєрідним різновидом стримування публічної влади, вони застосовуються для 

недопущення зловживань і помилок у процесі реалізації дискреції. Вони повинні 

встановлюватися у двох основних сферах: у матеріальній (визначення змісту і 

обсягу самих повноважень) та в процесуальній (установлення меж, що 

стосуються процедури реалізації повноважень). Дискреційні повноваження 

обмежуються ієрархією органів влади, чітким визначенням компетенції, 

системою стримувань і противаг між гілками влади тощо. Комплекс продуманих 

обмежувальних засобів, на думку дослідника, сприятиме здійсненню владних 

повноважень органами держави і посадовими особами в повній відповідності до 

принципу пропорційності згідно з європейськими стандартами реалізації 

публічної влади. Питання дискреції та її обмеження, як підсумував Т.М. 

Фуфалько, нерозривно пов’язані з принципом пропорційності, який містить 

вимогу відповідності юридичних засобів обмежувального характеру легітимній 

меті [430, с.58]. 

Безпідставні та надмірні дискреційні повноваження визначаються 

корупційними факторами й у правових актах. 

Зокрема, одним із перших антикорупційних стратегічних актів (Концепцією 

боротьби з корупцією на 1998 – 2005 роки, затвердженою Указом Президента 

України від 24.04.1998 №367/98) зменшення дискреції в правоохоронній та 

судовій сферах визначалось завданнями, направленими на мінімізацію корупції в 

державі [431]. 

Надмірне розширення дискреційних повноважень визначено 

корупціогенним фактором у Національних доповідях щодо реалізації 

антикорупційної політики у 2016, 2017, 2018 та ін. роках [432; 433; 434], у 

Методології проведення антикорупційної експертизи, затвердженій наказом 

Міністерства юстиції України від 24.04.2017 №1395/5 [70], Методології 

проведення Національним агентством із питань запобігання корупції 

антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів та Методичних 

рекомендаціях щодо проведення Національним агентством із питань запобігання 
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корупції антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, 

затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 

від 29.12.2018 №3223 «Про забезпечення реалізації Національним агентством з 

питань запобігання корупції повноважень щодо проведення антикорупційної 

експертизи» [435]. 

До речі, за результатами узагальненої практики щодо проведення 

експертизи проектів нормативно-правових актів на наявність корупціогенних 

факторів за 2011 рік, тобто за перший рік запровадження антикорупційної 

експертизи як обов’язкового заходу, направленого на запобігання корупції, 

Міністерство юстиції України виявило наявність корупціогенних факторів у 216 

з 1575 отриманих для проведення експертизи проєктів нормативно. Перше місце 

в шкалі поширеності факторів становила саме дискреція [436]. 

Зменшення можливостей для дискреційних рішень визначається засобом 

запобігання корупції в діяльності органів державної влади і органів місцевого 

самоврядування в проєкті Закону України «Про Антикорупційну стратегію на 

2018-2020 роки» [437]. 

Про розумне використання дискреційних повноважень ідеться також у 

міжнародних антикорупційних правових актах. Зокрема Додаток до 

Рекомендації №R (2000)10 «Модельний кодекс поведінки державних 

службовців» від 11.05.2000 у ст. 7 зазначає, що під час прийняття рішень 

державний службовець повинен діяти законно і здійснювати свої дискреційні 

повноваження безсторонньо, зважаючи на обставини, що стосуються справи; а в 

ст. 23 визначено, що державний службовець повинен забезпечити, щоб як 

людські ресурси, так і державна власність, приміщення, послуги і фінансові 

ресурси, які йому чи їй довірені, використовувались ефективно, раціонально й 

економно, вони не повинні застосовуватися для приватних цілей, крім випадків, 

коли дозвіл надано офіційно [203]. 

Типова стратегія усунення причин корупції на митниці, підготовлена 

фахівцями Міжнародного валютного фонду, складається із шести розділів, 

перший з яких «Організація митних операцій» визначає обмеження дискреційних 
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повноважень митників істотним регулятором, направленим на мінімізацію 

корупційних проявів [428, с.194]. 

Проте така позиція не є безальтернативною. Ми можемо бачити як цілком 

діаметральні бачення, так і медіативні. Якщо А.В. Дайсі та Ф.А. фон Гаєк 

уважали дискреційні повноваження сваволею [438, с.31-38], то такі автори, як 

Ю.Г. Барабаш [439], С.Л. Деревянкін [440], О.П. Євсєєв [441] та ін., уважають, 

що дискреційні повноваження дозволяють більш ефективно вирішувати 

конкретні управлінські ситуації, адже детальна регламентація при вирішенні 

конкретних питань створює для виконавців певні юридичні перешкоди, а тому 

вони виступають чинниками ефективності влади. Г.В. Мальцев, С.І. Носов 

зауважують, що ситуація широкого вибору може стати корупціогенним 

фактором лише через нормотворчі дефекти [442, с.7-8]. 

Статус корупціогенності дискреційних повноважень не має абсолютного 

характеру, як уважає Р.Г. Валієв, і є досить спірним і вразливим з огляду на 

низку практичних і теоретичних аспектів.  

По-перше, як зазначає дослідник, право характеризується абстрактно-

загальним характером правових норм, які його складають. Це зумовлено 

неможливістю на правотворчому рівні вичерпно регламентувати всю конкретику 

різноманіття суспільного розвитку, усі обставини й умови правового 

регулювання. У зв’язку із цим винятковою є роль правозастосовних 

дискреційних повноважень як інституційного засобу подолання невизначеності 

об’єктивного права в порядку конкретизації правових принципів і норм права. 

Широта ж дискреційних повноважень дозволяє забезпечити гнучкість 

правозастосування в тій мірі, у якій ця гнучкість неможлива на рівні 

загальнонормативного правового регулювання.  

По-друге, поняття дискреційних норм, які закріплюють або передбачають 

дискреційні повноваження, не обмежується маркерами «широти» цих 

повноважень і визначенням компетенції за формулою «вправі». Дискреційні 

повноваження в багатьох випадках детермінуються саме проявами правової 
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невизначеності на рівні принципів права, абстрактно-загальних або щодо певних 

приписів правових норм, а також оціночних категорій права.  

По-третє, у результаті заміни диспозитивних техніко-юридичних 

конструкцій «вправі» імперативними конструкціями розсуд із правозастосовної 

практики абсолютно не виключається, у зв’язку із цим не виключаються й 

потенційні умови для корупції.  

По-четверте, правова інституціоналізація корупціогенності дискреційних 

повноважень за допомогою категорії «широта дискреційних повноважень» 

суперечить самій сутності дискреційних повноважень. Їхня юридична природа 

визначена абстрактно-загальним характером приписів нормативного правового 

регулювання, які підлягають конкретизації в порядку застосування широких 

дискреційних повноважень.  

По-п’яте, у правовій інституціоналізації корупціогенність дискреційних 

повноважень закладена дефектність, що породжує суперечності і колізії в 

експертній оцінці правотворчої практики. У зв’язку із цим уявляється доцільною 

оптимізація маркерів корупціогенності дискреційних повноважень у спеціальних 

методиках, направлених на виявлення корупціогенних норм. Зрештою, як 

підсумовує Р.Г. Валієв, дискреційні повноваження перетворюються на свій 

антипод далеко не внаслідок відсутності або невизначеності в правових нормах 

умов і підстав правозастосовного рішення, а внаслідок зловживання ними на 

рівні поведінки суб’єкта правозастосування. У зв’язку із цим автор виносить 

пропозицію зміщення акценту з боротьби з корупціогенними дискреційними 

повноваженнями на оптимізацію процедур їх застосування [443]. 

Крім цього в адміністративно-правовій науці трапляються бачення, що 

визнання корупціогенними факторами обсягу дискреційних повноважень чи 

диспозитивне встановлення можливості здійснення органами публічної 

адміністрації управлінських дій та прийняття рішень досягається не на підставі 

окремих лінгво-юридичних формул, а лише внаслідок комплексного аналізу 

цілого акта. 
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Ми не заперечуємо, що дискреція забезпечує ефективне виконання 

управлінських завдань, розуміючи, що дискреційне повноваження є цілком 

законним, природним та невід’ємним елементом здійснення публічного 

управління. Адже цей феномен дає можливість особі, наділеній владними 

повноваженнями, диференційовано оцінювати ситуації, ураховуючи обставини 

справи, вичерпний перелік яких указати в нормах права є неможливим. Однак, на 

нашу думку, корупціогенність надмірних дискреційних повноважень не повинна 

викликати сумніву. Це пояснюється тим, що надане органу публічної 

адміністрації право вирішувати будь-які питання організаційно-управлінського 

або адміністративно-господарського характеру на свій розсуд створює саму 

можливість корупційної поведінки. 

Думку про те, що корупцію провокують два основні чинники – завищені 

вимоги закону і дискреційні повноваження, – обстоює К.І. Головщинський. 

Автор пояснює, що завищені вимоги закону прямо сприяють корупційним 

відносинам, а дискреційні повноваження створюють сприятливе середовище для 

того, щоб проявилася корупційна дія підвищених вимог. Іншими словами, як 

наголошує К.І. Головщинський, відмінність між цими факторами 

корупціогенності полягає в тому, що завищені вимоги закону самі безпосередньо 

спричиняють корупцію, а дискреційні повноваження є корупціогенним фактором 

лише тоді, коли вони полягають у можливості вибору між застосуванням 

завищених вимог закону і відмовою від їх застосування [444, с.13]. 

Корупціогенність адміністративного розсуду в діяльності органів публічної 

адміністрації полягає в самій потенційній можливості здійснення або 

нездійснення своїх повноважень, а також підставах і строках їх здійснення. 

В адміністративно-деліктних відносинах корупціогенними факторами виступають: 

- незрозумілі формулювання норми права, що, у свою чергу, породжує 

правову невизначеність для суб’єктів права, які об’єктивно не можуть уважно й 

обачно передбачити, як будуть кваліфіковані ті чи інші діяння; 

- надмірна свобода розсуду юрисдикційних органів при кваліфікації діянь. 
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На нашу думку, десятикратне та більше перевищення нижньої межі в такій 

адміністративній санкції, як штраф, здатне провокувати корупційну поведінку в 

правозастосовника. 

Такі тенденції спостерігаються в нормах, передбачених: 

- частиною 4 ст. 57 «Порушення вимог щодо охорони надр» КУАП, за 

порушення якої інспекції державного геологічного контролю за веденням робіт 

із геологічного вивчення та використанню надр накладають штрафи в розмірі 10 

до 100 н.м.д.г; 

- статтею 169 «Передача замовнику або у виробництво документації, яка не 

відповідає вимогам стандартів» КУАП, за порушення якої Державний комітет із 

питань технічного регулювання та споживчої політики накладає штрафи в 

розмірах від 3 до 40 н.м.д.г. 

- статтею 170-1 «Введення в обіг продукції, щодо якої немає сертифіката 

відповідності або свідоцтва про визнання відповідності чи декларації про 

відповідність, а також неправомірне застосування національного знака відповідності» 

КУАП, за порушення якої передбачено штраф від 3 до 88 н.м.д.г., та ін. 

Великі межі дискреційних повноважень під час вибору розміру фінансової 

санкції, на нашу думку, є фактором корупційних ризиків. Це вбачається з 

приписів окремих норм ст.11 Закону України «Про державне регулювання ринку 

цінних паперів в Україні», яка встановлює відповідальність юридичних осіб за 

правопорушення на ринку цінних паперів. Так п. 3 частини першої цієї статті – за 

ненадання інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) на його письмовий 

запит інформації про діяльність емітента в межах, передбачених законом, або 

надання йому недостовірної інформації, п. 5 частини першої цієї статті – 

неопублікування, опублікування не в повному обсязі інформації та (або) 

опублікування недостовірної інформації; пункт 6 частини першої цієї статті – за 

нерозміщення, розміщення не в повному обсязі інформації та (або) розміщення 

недостовірної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних 

паперів; п. 7 частини першої цієї статті – неподання, подання не в повному обсязі 
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інформації та (або) подання недостовірної інформації до Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку; п. 13 частини першої цієї статті – 

невиконання умов проспекту цінних паперів, затвердженого у встановленому 

порядку, – передбачають штраф у розмірі до 1000 н. м. д. г. Така конструкція 

правової норми встановлює межі вибору санкції від 0 до 17000 грн [445]. 

Крім застосування фінансових санкцій за правопорушення, зазначені у ст.11 

Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може зупиняти або 

анулювати ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому 

ринку, яку було видано такому професійному учаснику фондового ринку та 

анулювати свідоцтво про реєстрацію об’єднання як саморегулятивної організації 

фондового ринку, яке було видано такому об’єднанню [445]. Таким чином межі 

дискреції при притягненні порушника до адміністративної відповідальності 

розширюються до можливості застосування додаткової санкції. 

Заслуговують на критику норми адміністративно-деліктного права, що містяться 

в ч. 2 ст. 20 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання 

тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення», яка встановлює 

відповідальність за порушення законодавства про заходи щодо попередження та 

зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я 

населення. За порушення норм цього закону орган адміністративної юрисдикції 

застосовує за окремі види правопорушень до суб’єктів господарювання фінансові 

санкції з двістікратною межею дискреційних повноважень. Наприклад, 

правопорушення, об’єктивна сторона складу якого полягає в роздрібній реалізації 

тютюнових виробів без медичних попереджень споживачів тютюнових виробів та 

інформаційного напису про вміст нікотину та смоли в диму однієї сигарети (щодо 

сигарет), – від 50 грн до 10000 грн. Правопорушення, об’єктивна сторона складу якого 

полягає роздрібній реалізації тютюнових виробів, у яких вміст шкідливих речовин 

перевищує встановлені цим законом допустимі рівні, – від 100 грн до 20000 грн [446]. 

Великі межі дискреційних повноважень, що є факторами корупційних ризиків, 

вбачаються в розмірі санкцій за інші склади правопорушень, визначені цим законом. 
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Необґрунтовані, на нашу думку, межі дискреційних повноважень при 

здійсненні адміністративно-деліктної діяльності містяться також в інших 

законах, наприклад у ст. 52 Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції», де орган адміністративної юрисдикції, яким є Антимонопольний 

комітет України, за порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції наділяється повноваженнями здійснювати вибір розміру штрафу, що 

застосовується до порушника, від 0 до 10% доходу (виручки). При 

високорентабельних видах діяльності це може сягати багатомільйонних цифр як 

у гривневому, так і в інвалютному обчисленні [447]. 

Наведені нами приклади не є вичерпними. Необґрунтовано широкі межі 

дискреційних повноважень, які виступають факторами корупційних ризиків, 

убачаються й у приписах інших законів, які регулюють адміністративно-деліктні 

відносини. Зокрема «Про рекламу» [448], «Про виключну (морську) економічну 

зону України» [449], «Про банки і банківську діяльність» [450], «Про 

теплопостачання» [451] та ін. 

При цьому повна відсутність дискреційних повноважень при здійсненні 

адміністративно-деліктної юрисдикційної діяльності зауважується з приписів 

ст.60 Закону України «Про автомобільний транспорт», яка встановлює 

відповідальність за порушення законодавства про автомобільний транспорт. 

Наприклад, за порушення законодавства про автомобільний транспорт до 

автомобільних перевізників застосовуються адміністративно-господарські 

штрафи: за безпідставну відмову від пільгового перевезення пасажира – штраф у 

розмірі 10 н. м. д. г.; за надання послуг із перевезень пасажирів та вантажів без 

оформлення документів, перелік яких визначений цим Законом, – штраф у 

розмірі 100 н. м. д. г.; за експлуатацію легкового автомобіля, облаштованого як 

таксі, без наявності ліцензії – штраф у розмірі 30 н. м. д. г.; порушення 

нерезидентами вимог ст.57 цього закону, яка регулює порядок перевезення 

пасажирів і вантажів на території України іноземними перевізниками, – штраф у 

розмірі 1000 н. м. д. г. тощо [452]. 
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Необґрунтовано широкі межі розсуду або можливість необґрунтованого 

застосування винятків із загальних правил включають: 

1) широту дискреційних повноважень – відсутність або невизначеність 

строків, умов або підстав прийняття рішення, наявність дублюючих повноважень 

органів публічної адміністрації; 

2) визначення управлінської компетенції на підставі формулювання 

«вправі», яке обумовлює диспозитивне встановлення можливості здійснення 

органами публічної адміністрації дій чи бездіяльності; 

3) можливість необґрунтованого встановлення винятків із загального 

порядку для об’єктів публічного управління (фізичних та юридичних осіб) на 

розсуд органів публічної адміністрації, що зумовлює для них вибіркову зміну 

обсягу окремих прав; 

4) надмірну свободу підзаконної нормотворчості, яка встановлюється 

наявними відсильними та бланкетними нормами, обумовлюючи прийняття таких 

підзаконних актів, які змінюють компетенцію органу публічної адміністрації; 

5) установлення із застосуванням адміністративного розсуду 

загальнообов’язкових правил поведінки в підзаконному акті за умов відсутності 

відповідних норм, визначених законом, тобто заповнення законодавчих прогалин 

за допомогою підзаконних актів за відсутності законодавчого делегування 

відповідних повноважень; 

6) відсутність, неповнота або нечіткість адміністративних процедур, за якими 

органи публічної адміністрації реалізовують свої управлінські повноваження; 

7) можливість установлення окремих прав (надання благ) в 

адміністративному порядку поза конкурсними процедурами; 

8) нормативні колізії – суперечності між нормами, що створюють для 

органів публічної адміністрації можливість довільного вибору норм, які 

підлягають застосуванню в конкретному випадку. 

Посадова особа, застосовуючи публічно-владні повноваження, зобов’язана 

передусім правильно оцінювати ситуацію, наявні в справі факти і застосовувати 

до встановлених фактів правові норми, не допускаючи при цьому зловживання 
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владою. Загальні інтереси, суспільне благо, а не особисті корисливі інтереси 

мають бути покладені в основу мотивації вибору варіанта рішення. 

Тенденція збільшення в Україні адміністративно-правових диспозитивних 

норм, а також норм диспозитивної конструкції має негативний характер. У 

правозастосуванні ці норми часто використовуються для задоволення інтересу 

посадової особи, а не публічного інтересу, та є формальною можливістю 

отриманням матеріальної або нематеріальної вигоди й уникнення при цьому 

відповідальності. 

Однак дискреційні повноваження не є абсолютним фактором корупційних 

ризиків. На нашу думку, функціональний симбіоз адміністративного розсуду і 

корупційного ризику відбувається лише тоді, коли складаються можливості 

вибору між застосуванням завищених вимог закону і відмовою від їх 

застосування. Корупційний характер адміністративної дискреції має місце тоді, 

коли вона протиставляється праву і закону, коли стають можливими 

зловживання неврегульованості меж та механізму реалізації розсуду в 

адміністративному правозастосуванні, що дає підставу віднести їх до 

корупційних ризиків. Із метою мінімізації корупціогенності дискреції 

забезпечується регламентуванням повноваження органів публічної адміністрації. 

 

3.2. Шляхи вдосконалення правового регулювання адміністративного 

розсуду в діяльності органів публічної адміністрації 

 

Питання про шляхи вдосконалення правового регулювання інституту 

адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації, 

незважаючи на численні дослідницькі праці, надалі залишається маловивченим у 

сучасній адміністративно-правовій науці. Тож наукові пропозиції в цьому 

напрямі сприятимуть підвищенню ефективності адміністративного розсуду 

органів публічної адміністрації в правотворчій та особливо в правозастосовній 

діяльності, може справити суттєвий вплив на досягнення мети правових норм. 

Іншими словами, якщо в процесі застосування адміністративного розсуду 
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рішення органу публічної адміністрації досягне своєї мети, можна говорити про 

його ефективність. В іншому випадку, коли адміністративний розсуд 

реалізується не за призначенням і його мета не досягнута, варто говорити про 

його дефекти. 

З урахуванням проведеного в цій роботі аналізу сучасного стану правового 

регулювання адміністративного розсуду в діяльності органів публічної 

адміністрації можна зробити висновок, що зміна відповідних норм і принципів є 

зміною правових основ досліджуваного феномену. Мета такої зміни – 

удосконалити правові основи, пристосувавши їх до сучасних суспільно-

політичних умов та інтересів громадянина, держави та суспільства. 

Для визначення основних напрямів удосконалення правового регулювання 

адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації спершу 

звернемся до наукових пропозицій у цьому напрямі, розроблених іншими авторами. 

Наука радянського адміністративного права зазвичай розглядала 

покращання ефективного застосування адміністративного розсуду через 

звуження його меж, установлення мінімальних розмірів санкцій 

адміністративних норм [453, с.126], уточнення критеріїв розсуду, формулювання 

конкретних варіантів рішення замість тих, що сформульовані в загальному 

вигляді [454, с.96, с.97], удосконалення компетенційної регламентації [17, с.86; 

313, с.85], удосконалення оціночних понять [455, с.105], усунення прогалин у 

праві та вдосконалення відомчого нормативного регулювання [313, с.85]. 

Сучасні учені пропонують свої шляхи вирішення проблем оптимізації 

адміністративного розсуду. 

Наприклад, із досліджень О.А. Жердєва і Т.В. Михайліної вбачається, що 

оптимізація застосування досліджуваного інституту може бути здійснена через: 

визначення недоліків у роботі системи управління; усунення негативних 

причини виникнення адміністративного розсуду в діяльності органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування; забезпечення роботи апарату управління 

відповідно до принципів оперативності й ефективності її реалізації [46, с.38]. 

С.А. Резанов уважає, що ефективність правозастосовного розсуду (у тому 
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числі адміністративного) забезпечується: детальною регламентацією 

законодавчими приписами; удосконаленням процедури реалізації владних 

повноважень; визначенням чітких критеріїв так званих «корупціогенних 

чинників», які містяться в правових актах і здатні викликати корупційні прояви; 

конкретизацією та деталізацією правових приписів; розробленням і закріпленням 

у законі конкретних правил для подолання прогалин і вирішення колізій; 

усуненням альтернативної підвідомчості в правозастосуванні; депеналізацією 

малозначних правопорушень. Автор пропонує внести низку конструктивних змін 

до законодавства, у тому числі до Закону України «Про міліцію», у частині 

деталізації повноважень посадових осіб міліції [118, с.160, с.171-172]. 

М.Б. Рісний в основу збільшення ефективності правозастосовного розсуду 

ставить лише оптимізацію його меж [456, с.121]. 

Т.Г. Слюсарєва серед головних напрямів удосконалення адміністративного 

законодавства Російської Федерації в контексті оптимізації адміністративного 

розсуду державних службовців на перше місце ставила такі законодавчі зміни, 

які б сприяли підвищенню ефективності взаємодії суспільства і держави, тобто 

забезпечували здійснення адміністративного розсуду органами публічної 

адміністрації під контролем суспільства. Другим напрямом авторка визначає 

подальшу передачу окремих повноважень виконавчої влади 

багатофункціональним центрам, які надають державні та муніципальні послуги, 

діючи за принципом єдиного вікна. У цьому ж напрямі дослідниця вважає, що 

мінімізація недобросовісного використання дискреційних повноважень 

забезпечиться передачею окремих публічно-управлінських функцій 

саморегульованим органам та організаціям. На нашу думку, при екстраполяції на 

українські суспільні відносини така ідея заслуговує на увагу. Третім напрямом 

Т.Г. Слюсарєва називає викорінення корупції, бюрократизму та зловживання 

повноваженнями при реалізації адміністративного розсуду. В адміністративно-

деліктному законодавстві дослідниця висловлює пропозицію звузити так звану 

«вилку штрафів». Загалом Т.Г. Слюсарєва пропонує одинадцять напрямів 

удосконалення застосування адміністративного розсуду, більшість із яких є 
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взаємопов’язаними та випливають одне з одного [457, с.145, 147, 149, 161-164]. 

Проведене нами опитування посадових осіб органів публічної адміністрації 

на предмет застосування в їхній діяльності адміністративного розсуду дало такі 

результати. Опитані 250 посадових осіб органів публічної адміністрації, серед 

яких посадовці органів Національної поліції, місцевого самоврядування, 

Державної фіскальної служби, місцевих державних адміністрацій та інших, на 

запитання «Чи доцільно обмежувати на законодавчому рівні розсуд, що 

застосовується в діяльності органів публічної адміністрації?» схвально відповіли 

110 осіб, що становить 44% від загальної кількості опитаних; 135 осіб (54%) 

вважають, що адміністративний розсуд не варто обмежувати; та 5 респондентів 

(2%) не змогли визначитись. 

На запитання «Чи потрібна детальна регламентація дій посадовців органів 

публічної адміністрації?» 198 осіб, що становить 79,2%, відповіли ствердно, 

пояснюючи свою позицію тим, що чітка регламентація адміністративного 

розсуду забезпечує чіткість виконання вимог посадових обов’язків та прийняття 

законного рішення; 45 осіб (18% від загальної кількості опитаних) уважають, що 

законодавство не може передбачити всіх життєвих ситуацій, тож регламентація 

збільшить колізії та ускладнить процедури прийняття рішення; не змогли 

визначитись із відповіддю на це запитання 7 респондентів (2,8%). 

На запитання «Яким принципом Ви керуєтеся при виборі варіанта рішення із 

низки альтернатив?» 24 респонденти (9,6%) дали відповідь, що враховують 

особистісні характеристики зацікавленої особи; 91 респондент (36,4%) ураховує 

існуючу адміністративну практику; 103 (41,2%) респонденти враховують обставин 

справи та керуються внутрішнім переконанням; 32 респонденти (12,8%) для 

прийняття управлінського рішення з’ясовують позицію свого керівника. 

На нашу думку, удосконалення правового регулювання застосування 

адміністративного розсуду органами публічної адміністрації повинно 

здійснюватися такими шляхами. 

1. У напрямі законотворчої діяльності. 
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На недосконалість законодавства, яке регулює діяльність органів публічної 

адміністрації, указують майже всі сучасні дослідники адміністративного права. 

Вони викладають свої методи вдосконалення стану правового регулювання.  

Правового врегулювання потребує процедура прийняття правових актів, 

також і нормативного характеру. Адже відсутність на законодавчому рівні 

єдиних основ процедурної частини нормотворення для органів публічної 

адміністрації спонукає їх на самостійні пошуки шляхів вирішення питань 

нормативного регулювання суспільних відносин. А це призводить до 

некоректних формулювань або неточного застосування термінологічного 

апарату, допущення суперечливих положень у правових актах нормативного та 

правозастосовного характеру. А це у свою чергу зумовлює помилки й 

непорозуміння в правозастосовній практиці, призводить до численних порушень 

прав фізичних і юридичних осіб. 

Вітчизняна адміністративно-правова наука постійно порушує питання 

вирішення проблем нормотворчої діяльності органів публічної адміністрації. 

Лише впродовж останніх п’яти років стан законодавчого забезпечення цієї 

частини публічного адміністрування в Україні висвітлювали у своїх 

дисертаційних та монографічних дослідженнях Ю.С. Бахтіна [359, с.89, 163, 203] 

О.В. Голуб [85, с.97, c.109], М.Є. Околович [458, с.199-202], Т.О. Стадниченко 

[459, с.149], Ю.М. Топчій [105, с.191-193], Р.В. Чорнолуцький [460]. В.Д. 

Шушулкова [86, с.168-170] та ін. 

Вирішення цієї проблеми варто здійснити якнайшвидшим прийняттям 

Закону України «Про нормативно-праві акти», проєкт якого очікує остаточного 

прийняття з 20.05.2011 р., пройшовши перше читання у Верховній Раді України. 

На користь саме такого шляху вирішення проблеми нормотворчої діяльності 

органів публічної адміністрації вказує зарубіжна практика. Наприклад, у Японії 

акт законодавчого характеру «Загальне положення про закони» був прийнятий 

ще у 1898 р. [182, с.108], у Ватикані закон про джерела права діє з 1929 р. [461, 

с.4], у Болгарії закон «Про нормативні акти» існує з 1973 р. [462, с.33], у Румунії 

декретом Державної ради у 1976 р. було затверджено «Загальну методологію 
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законодавчої техніки» [463, c.25], в Угорщині закон «Про правотворчість» діє з 

1987 р., відповідні документи є в Австрії, ФРН і США та Італії, а також у цілій 

низці держав колишнього СРСР: Казахстані, Туркменістані, Киргизстані, 

Російській Федерації та ін. [464, с.293]. 

Крім основних цілей, що ставляться вітчизняним законодавцем перед 

законом, пов’язаним із розробленням нормативно-правових актів, їх прийняттям, 

набранням чинності, обліком, визначенням їх системи, видів та форм, ієрархії та 

встановлення єдиних вимог до нормопроектувальної техніки для всіх суб’єктів 

нормотворення [465], закон може зміцнити понятійно-категоріальний апарат 

адміністративного права. А основне – законом слід визначити принципи 

адміністративної дискреції в частині нормотворчих повноважень органів 

публічної адміністрації. 

Демократичні устрої в цивілізованих країнах характеризуються такою 

немаловажною ознакою розвиненого адміністративного законодавства, як його 

спрямованість на забезпечення прав, свобод і законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб у відносинах із державою, її органами та посадовими особами. 

При цьому чітка регламентація процедур здійснення публічного управління є 

однією з найважливіших гарантій правомірних відносин влади з фізичними та 

юридичними особами. За таких умов органи публічної адміністрації діятимуть не 

свавільно, а будуть керуватися чітким алгоритмом процедурних дій. Це, у першу 

чергу, обумовить дотримання принципу рівності осіб перед законом, оскільки 

провадження в однотипних справах здійснюватиметься за однаковою 

процедурою; по-друге, наявність процедури, установленої законом, є підставою 

для здійснення ефективного державного контролю за законністю в діяльності 

органів публічної адміністрації. 

Більше того, прийняття країнами – членами Ради Європи законодавчих 

актів, направлених на регулювання адміністративних процедур, обумовлюється 

актами органів управління Ради Європи. Наприклад, резолюціями Комітету 

Міністрів Ради Європи, зокрема Резолюцією (77)31 про захист особи відносно 

актів адміністративних органів [466] та рекомендаціями Ради Європи, понад усе 
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Рекомендацією №R (80)2 стосовно здійснення дискреційних повноважень 

адміністративними органами [137] та Рекомендацією №R (87)16 стосовно 

адміністративних процедур, які зачіпають велику кількість осіб, [467] та ін. 

Отже, відповідний закон, направлений на регулювання адміністративних 

процедур (Закон України «Про адміністративні процедури» або 

Адміністративно-процедурний кодекс України) став би тим нормативно-

правовим актом, який би регулював сферу свого застосування, нормативно 

закріплював би принципи адміністративної процедури та елементи понятійно-

категоріального апарату адміністративно-процедурних відносин, визначав коло 

учасників адміністративної процедури, їхні права та обов’язки, регламентував би 

строки адміністративних проваджень, установлював би відповідальність 

посадових осіб органів публічної адміністрації та інших суб’єктів, яким законами 

України делеговані повноваження публічного управління, за порушення 

процедурного регламенту тощо. 

Закон про адміністративні процедури, поряд з іншим, повинен 

забезпечувати принцип правової визначеності під час реалізації 

адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації. У цьому 

напрямі закон повинен містити норми, якими обмежується право органу 

публічної адміністрації, що прийняв адміністративний акт, необґрунтовано 

зненацька скасовувати власне рішення, а також норми, якими забезпечується 

вибір варіанта рішення в однакових чи подібних справах та запобігання 

необґрунтованому обходу попередніх рішень, прийнятих ним же. 

На користь закону про адміністративні процедури вказує законодавча 

практика переважної більшості європейських держав, таких як Австрія, Білорусь, 

Болгарія, Грузії, Данія, Естонія, Італія, Іспанія, Польща, Угорщина, Латвія, 

Нідерланди, Німеччина, Португалія та ін., які впродовж другої половини ХХ ст. 

та початку ХХІ ст. здійснили систематизацію законодавства про адміністративну 

процедуру, прийнявши окремі законодавчі акти, зміцнивши в такий спосіб у 

рамках своїх правових систем підвалини національного процедурного права 

[468, c.24]. 
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Окреме питання, яке потребує врегулювання, – це вирішення проблем, 

пов’язаних з ослабленням контрольно-наглядової політики держави, що виникла 

внаслідок прийняття у 2014 р. нової редакції Закону України «Про прокуратуру». 

Позбавлення органів прокуратури повноважень на здійснення загального 

нагляду, також і за широким сегментом нормотворчої та правозастосовної 

діяльності органів публічної адміністрації, призвело до майже не 

контрольованого з боку держави стану застосування цими органами 

адміністративного розсуду, а відтак до чисельних зловживань, порушень прав і 

свобод людини та громадянина. Адже, позбавивши органи прокуратури 

повноважень нагляду за додержанням і застосуванням законів у діяльності 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, законодавець не передав 

такої функції іншому уповноваженому органу. 

Якщо акти місцевих адміністрацій, що суперечать Конституції України, 

законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента 

України та постановам Верховної Ради України, актам Кабінету Міністрів 

України або інтересам територіальних громад чи окремих громадян, можуть бути 

скасовані органом виконавчої влади вищого рівня внаслідок здійснення 

державного контролю цими органами (ст.ст. 16 та 43 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації»), то акти місцевих рад можуть бути скасовані 

лише в судовому порядку. 

Моніторинг динаміки скасування судами України першої інстанції 

протиправних рішень, прийнятих органами місцевого самоврядування (рішення 

місцевих рад та їхніх виконавчих комітетів), за даними Єдиного державного 

реєстру судових рішень (режим доступу http://reyestr.court.gov.ua/) у період 1 

січня 2015 р. по 25 квітня 2020 р., дав такий результат: 

- адміністративними судами України ухвалено 9803 постанови про 

скасування рішень сільських рад, 6500 – про скасування рішень селищних рад та 

23331 – про скасування рішень міських рад; 
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- господарськими судами України ухвалено 1561 судове рішення про 

скасування рішень сільських рад, 1116 – про скасування рішень селищних рад, 

2838 – про скасування рішень міських рад,  

- місцевими судами України загальної юрисдикції в порядку цивільного 

судочинства ухвалено 12042 судові рішення про скасування рішень сільських 

рад, 4799 – про скасування рішень селищних рад, 24921 – про скасування рішень 

міських рад. 

Моніторинг динаміки скасування судами України першої інстанції 

протиправних рішень, прийнятих районними державними адміністраціями, 

показав, що за період з 1 січня 2015 р. по 25 квітня 2020 р.:  

- адміністративними судами України було ухвалено 1430 постанов про 

скасування або визнання недійсними розпоряджень голів РДА, 

- господарськими судами – 662 рішення, 

- місцевими судами України загальної юрисдикції в порядку цивільного 

провадження – 2687 рішень. 

Водночас моніторинг актів публічного управління обласних державних 

адміністрації, розміщених на офіційних сайтах ОДА за останніх п’ять років, не 

дав позитивного результату на виявлення розпорядчих актів голів ОДА, якими 

би скасовувались розпорядження голів районних державних адміністрацій. 

Якщо про реалізацію правоприпинювальних повноважень органів 

виконавчої влади вищого рівня, визначених ч.3 ст.43 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації», ми можемо говорити як про неефективну, то 

ситуація з тенденціями масовості прийняття протиправних рішень органами 

місцевого самоврядування, на нашу думку, указує на провальність державної 

політики лібералізації контрольно-наглядової діяльності. 

На нашу думку, контрольно-наглядова діяльність держави за застосуванням 

адміністративного розсуду повинна бути посилена. Це можна здійснити шляхом 

надання в частині наглядових повноважень головам місцевих державних 

адміністрацій права головам місцевих державних адміністрацій призупиняти дію 

актів органів місцевого самоврядування прийнятих із порушенням Конституції 
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та законів України, актам Кабінету Міністрів України або таких, що суперечать 

інтересам територіальних громад чи окремих громадян. 

Для цього пропонуємо в Законі України «Про місцеві державні 

адміністрації»: 

- доповнити четвертою частиною статтю 35, виклавши її в такій редакції: 

«Голови районних державних адміністрацій мають право призупиняти дію 

актів (окремих їхніх частин) сільських, селищних, міських рад, що суперечать 

Конституції України та законам України, з одночасним зверненням до суду, до 

приведення їх у відповідність до законодавства»; 

- доповнити статтю 35 закону частиною п’ятою, виклавши її в такій 

редакції: «Голови обласних державних адміністрацій мають право зупиняти дію 

актів (окремих їхніх частин) районних та міських обласного підпорядкування 

рад, що суперечать Конституції України та законам України, з одночасним 

зверненням до суду, до приведення їх у відповідність до законодавства»; 

- змінити нумерацію п’ятої та шостої частин статті 35 відповідно на шосту 

та сьому. 

Із метою уникнення правових колізій водночас пропонуємо внести зміни до 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», доповнивши статтю 59 

частиною 91, виклавши її в такій редакції: «Акти органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції або законам 

України зупиняються в установленому законом порядку з одночасним 

зверненням до суду». 

Пропоновані нами зміни повністю відповідають вимогам частини другої ст. 

144 Конституції України, яка проголошує, що рішення органів місцевого 

самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України 

зупиняються в установленому законом порядку з одночасним зверненням до 

суду [123]. 

2. У напрямі оптимізації адміністративного розсуду. 
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Одним і чи не найголовнішим напрямом оптимізації адміністративного 

розсуду в діяльності публічної адміністрації є встановлення його обґрунтованих 

меж, яке у свою чергу може здійснюватися кількома шляхами. 

Перший – це конкретизація правових норм (у нашому випадку – меж 

адміністративного розсуду), здійснювана органами публічної адміністрації або 

іншими уповноваженими органами діяльність зі зменшення обсягів понять 

юридичної норми шляхом розширення їхнього змісту, результати якої 

фіксуються у визначених правових актах [469, с.33]. Конкретизація нормативних 

приписів є об’єктивно необхідною процедурою, яка зумовлена невизначеністю 

меж розсуду з огляду на абстрактність змісту норми права, яка його обумовлює. 

У теорії права конкретизацію правових норм поділяють на правотворчу, 

правореалізаційну та правоінтерпретаційну [470, с.37]. 

Свого часу П.О. Недбайло зазначав, що конкретизація правових норм 

завжди й у всіх випадках проводиться у зв’язку з реальними юридично 

значущими фактами їх застосування, оскільки норма фіксує лише типове і не 

може охопити всіх особливостей окремого випадку та всіх умов її застосування. 

На його думку, конкретизацією норми є її наближення до умов застосування з 

метою зробити правильні висновки для цих фактів життя, установити 

можливість її застосування до цих фактів за даних конкретних умов місця і часу 

[253, c.492-493]. Застосування цього способу є актуальним, коли межі розсуду, 

установлені в нормативно-правовому акті, не наділені необхідною чіткістю, 

достатньою для правильного й однозначного праворозуміння, тобто піддаються 

різноманітному тлумаченню. 

Конкретизація меж правозастосовного розсуду, як зауважує О.О. Березін, 

дозволяє встановити рамки визначеної діяльності більш точно [16, с.137]. 

Зазвичай необхідність у конкретизації меж розсуду виникає під час 

застосування оціночних понять. Це пов’язано з тим, що в більшості правових 

норм оціночні поняття викладені як загальні формулювання, що не містять 

чітких критеріїв. У цьому випадку межі адміністративного розсуду можуть бути 

невиправдано широкими. Ефективні наслідки застосування адміністративного 
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розсуду через конкретизацію його меж, що містяться в оціночних поняттях, нами 

доведено в спеціальному дослідженні [471]. 

Із метою конкретизації меж адміністративного розсуду органів публічної 

адміністрації ми також звертаємось і до інтерпретаційних актів [52, с.170]. 

Конкретизація меж адміністративного розсуду як елемент правового 

регулювання нерозривно пов’язана з розвитком правотворчої техніки. Разом із 

тим це явище є формою тлумачення норм адміністративного права, оскільки 

містить ознаки юридичної діяльності з установлення змісту нормативно-

правових актів та розкриття волі нормовстановлювача. 

Наступним методом оптимізації меж адміністративного розсуду є 

деталізація норм права. На відміну від конкретизації деталізація правил 

управлінської поведінки передбачає більш детальну регламентацію суспільних 

відносин. За словами П.М. Рабіновича, деталізація – це розчленування, 

дроблення правової норми на складові частини (елементи), при чому сума цих 

частин повинна складати зміст норми [469, c.35]. 

Як спосіб оптимізації меж адміністративного розсуду, метод деталізації 

може використовуватися суб’єктом нормотворення, наприклад для встановлення 

повноважень правозастосовника.  

Так Закон України «Про автомобільний транспорт» серед принципів 

визначення перевізника, що надає послуги публічних перевезень, визначає 

конкурентність. Статтями 43-48 закону законодавець прописав загальні засади 

визначення умов перевезень та проведення конкурсу, вимоги до автомобільних 

перевізників, які допускаються до участі в конкурсі, загальні принципи 

проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування [452]. Із метою звузити дискреційну поведінку органів 

публічної адміністрації, що є замовниками послуг публічних перевезень, КМУ 

своєю постановою №1081 від 3.12.2008 затвердив Порядок проведення конкурсу 

з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, чим 

провів деталізацію конкурсних процедур, визначивши відповідні стадії: 

підготовка до проведення конкурсу, проведення конкурсу, визначення 



178 

переможця, введення в дію результатів конкурсу. Крім цього КМУ встановив 

чіткі критерії визначення переможця [472]. 

Таким чином методи конкретизації та деталізації правових приписів, що 

визначають межі адміністративного розсуду, відіграють важливу роль у їх 

оптимізації та для підвищення ефективності правозастосовної практики в цілому. 

Оцінюючи конкретизацію та деталізацію меж адміністративного розсуду як 

ефективні методи їх оптимізації, слід зауважити, що застосування цих способів 

допустиме не в усіх сферах адміністративного правого регулювання. Перш за все 

це стосується меж адміністративного розсуду при призначенні покарання за 

адміністративне правопорушення. 

Разом із тим розумне обмеження адміністративного розсуду в деліктно 

караних правовідносинах сприяє формалізації законодавчої оцінки 

адміністративного правопорушення, а відтак спрощує правозастосування, 

унеможливлює ситуації, у яких різні правозастосовники за одне і те ж 

правопорушення мають можливість призначати різні покарання. 

Крім цього слід ураховувати можливу шкоду надмірного нормотворення в 

цьому напрямі. На велику ймовірність такої шкоди вказують як вітчизняні, так і 

зарубіжні дослідники. Адже безсистемне, хаотичне збільшення законодавчого 

масиву може призвести до негативних наслідків – інформаційної надмірності, 

яку в теорії права визначають як явище, коли частина текстів нормативно-

правових актів у тій чи іншій формі повторює одну й ту ж інформацію, яка не 

має додаткового змістовного навантаження та яку можна зняти чи переробити 

без втрат для змісту нормативно-правового акта [473, с.66; 474, с.112]. 

До ефективних методів оптимізації адміністративного розсуду варто також 

віднести тлумачення норм права, що визначають дискреційні повноваження 

органів публічної адміністрації, – діяльність, спрямовану на з’ясування, 

осмислення дійсного змісту норм права з метою сприяння їх практичній 

реалізації, а також результат такої діяльності, що переважно виражається в 

інтерпретаційно-правовому акті [127, с.419-420]. 
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Більшість сучасних вітчизняних та зарубіжних дослідників уважає, що 

навіть при інтерпретації можлива дискреція. 

Сутність тлумачення норми права, що обумовлює застосування 

адміністративного розсуду, полягає в подоланні невизначеності меж дискреції, 

ширина яких може бути довільною. Таким чином тлумачення зменшує варіанти 

вибору поведінки. І хоча такий вибір може лежати між «правильним» і 

«неправильним» варіантами, однак здебільшого пропозиція вибору, що випливає 

з інтерпретаційного тексту тлумачення, позбавлена однозначності, зважаючи на 

різні правові і неправові аспекти вирішення справи. 

На нашу думку, тлумачення усуває сумніви при виборі варіанта рішення під 

час застосування адміністративного розсуду, пропонуючи альтернативи рішень. 

Іншим ефективним способом оптимізації меж адміністративного розсуду є 

розроблення й закріплення в нормативно-правових актах конкретних правил для 

подолання прогалин та вирішення колізій. 

За загальним правилом для подолання колізій правозастосовник 

зобов’язаний керуватись такими теоретичними принципами: ієрархічний, 

темпоральний та змістовний [475, с.27]. Порушення цих принципів неминуче 

призведе до прийняття неправомірного рішення. Однак здебільшого 

правозастосовник не володіє високим рівнем юридичних знань, які дозволяють 

йому розуміти зміст правил подолання колізій. Тож, зазвичай, правозастосовник 

вирішує проблему колізій, застосовуючи більш зрозумілі та прості для 

практичного застосування правила: аналогії закону та аналогії права. 

Аналогія закону – це поширення в процесі правозастосування на конкретні 

не врегульовані правом життєві відносини чинності норм, які регулюють 

відносини, подібні до тих, що потребують урегулювання в рамках даної галузі 

права за найсуттєвішими ознаками [127, с.417]. Сутність аналогії права полягає у 

вирішенні справи чи окремого юридичного питання на підставі загальних засад і 

змісту законодавства [476, с.160]. 

Таким чином для оптимізації меж адміністративного розсуду в процесі 

подолання прогалин та вирішення колізій законодавства необхідне розроблення 
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та закріплення в законі таких правил, які дозволять звести до мінімуму помилки 

при застосуванні адміністративного розсуду в діяльності органів публічної 

адміністрації. А це знову призводить нас до вищеописаної необхідності 

прийняття Законів України «Про нормативно-правові акти» та «Про 

адміністративну процедуру». 

Підбиваючи підсумок аналізу шляхів удосконалення правового регулювання 

адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації, 

уважаємо за необхідне зауважити, що найбільш ефективними шляхами 

оптимізації меж адміністративного розсуду слід уважати конкретизацію, 

деталізацію та тлумачення правових норм, що визначають межі дискреції, а 

також розроблення й закріплення в законах конкретних правил подолання 

прогалин у праві та правил вирішення колізій. 

 

Висновки до розділу 3. 

 

Факторами підвищення корупційного ризику є основні внутрішні і зовнішні 

причини, які зумовлюють збільшення ймовірності вчинення корупційних 

правопорушень. Доведено, що корупціогенність адміністративного розсуду в діяльності 

органів публічної адміністрації полягає в потенційній можливості здійснення або 

нездійснення своїх повноважень, а також у підставах і строках їх здійснення. 

У публічно-управлінських відносинах корупціогенними факторами виступають: 

- незрозумілі формулювання норми права, що, у свою чергу, породжує 

правову невизначеність для суб’єктів права, які об’єктивно не можуть уважно й 

обачно передбачити, як будуть кваліфіковані ті чи інші діяння; 

- надмірна свобода розсуду юрисдикційних органів при кваліфікації діянь; 

- необґрунтовано широкі межі розсуду або можливість необґрунтованого 

застосування винятків із загальних правил, які у свою чергу включають:  

1) широту дискреційних повноважень – відсутність або невизначеність 

строків, умов або підстав прийняття рішення, наявність дублюючих повноважень 

органів публічної адміністрації;  
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2) визначення управлінської компетенції на підставі формулювання 

«вправі», яке обумовлює диспозитивне встановлення можливості здійснення 

органами публічної адміністрації дій чи бездіяльності;  

3) можливість необґрунтованого встановлення винятків із загального 

порядку для об’єктів публічного управління (фізичних та юридичних осіб) на 

розсуд органів публічної адміністрації, що обумовлює для них вибіркову зміну 

обсягу окремих прав;  

4) надмірну свободу підзаконної нормотворчості, яка встановлюється 

наявними відсильними та бланкетними нормами, обумовлюючи прийняття таких 

підзаконних актів, які змінюють компетенцію органу публічної адміністрації;  

5) установлення із застосуванням адміністративного розсуду 

загальнообов’язкових правил поведінки в підзаконному акті за умов відсутності 

відповідних норм, визначених законом, тобто заповнення законодавчих прогалин 

за допомогою підзаконних актів за відсутності законодавчого делегування 

відповідних повноважень; 

6) відсутність, неповнота або нечіткість адміністративних процедур, за якими 

органи публічної адміністрації реалізовують свої управлінські повноваження; 

7) можливість установлення окремих прав (надання благ) в 

адміністративному порядку поза конкурсними процедурами; 

8) нормативні колізії – суперечності між нормами, що створюють для 

органів публічної адміністрації можливість довільного вибору норм, які 

підлягають застосуванню в конкретному випадку. 

Обґрунтовано, що найбільш ефективними шляхами оптимізації меж 

адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації слід 

уважати конкретизацію, деталізацію та тлумачення правових норм, що 

визначають межі дискреції, а також розроблення та закріплення в законах 

конкретних правил подолання прогалин у праві та правил вирішення колізій. 

Межі адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації 

є своєрідним індикатором на визначення правомірності вчинених ними 

правозастосовних дій. 
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Для вдосконалення нормативно-правової основи застосування адміністративного 

розсуду в діяльності органів публічної адміністрації запропоновано:  

- із метою вирішення проблем нормативної невизначеності й усунення 

прогалин у правовому регулюванні адміністративного розсуду прийняти Закон 

України «Про адміністративну процедуру» та Закон України «Про нормативно-

правові акти»; 

- із метою посилення контрольно-наглядової діяльності держави за 

застосуванням адміністративного розсуду в правотворчій та правозастосовній 

діяльності органів публічної адміністрації внести зміни: 

до частини четвертої статті 35 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», виклавши її в такій редакції: «Голови районних державних 

адміністрацій мають право призупиняти дію актів (окремих їхніх частин) 

сільських, селищних, міських рад, що суперечать Конституції України та 

законам України, з одночасним зверненням до суду, до приведення їх у 

відповідність до законодавства»; 

до статті 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

доповнивши її частиною п’ятою та виклавши в такій редакції: «Голови обласних 

державних адміністрацій мають право зупиняти дію актів (окремих їхніх 

частин) районних та міських обласного підпорядкування рад, що суперечать 

Конституції України та законам України, з одночасним зверненням до суду, до 

приведення їх у відповідність до законодавства»; 

до нумерації частин статті 35 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», змінивши п’яту та шосту відповідно на шосту та сьому; 

до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

доповнивши її частиною 91 та виклавши її в такій редакції: «Акти органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності 

Конституції або законам України зупиняються в установленому законом 

порядку з одночасним зверненням до суду». 
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ВИСНОВКИ 

Унаслідок проведеного дослідження здійснено аналіз правових аспектів 

застосування адміністративного розсуду в діяльності органів публічної 

адміністрації, охарактеризовано специфічні риси цього феномену, а також 

нормативно-правову базу, що регулює режим його застосування. З урахуванням 

цього сформульовано ряд наукових положень, висновків, пропозицій та 

практичних рекомендацій з удосконалення правового регулювання 

адміністративного розсуду в правотворчій та правозастосовній діяльності органів 

публічної адміністрації України. Основні з них наведено нижче. 

1. З’ясовано, що в юридичних науках сформувалось єдине розуміння 

сутності розсуду та дискреції як правових феноменів. Їхнє призначення полягає в 

тому, щоб у ситуації повної або відносної невизначеності в законодавчих актах 

суб’єкт правозастосування міг би з низки правомірних альтернатив обрати 

оптимальне рішення, яке дозволить найбільш ефективно й справедливо 

реалізувати наміри законодавця щодо тієї частини правовідносин, у яких розсуд 

(дискреція) виступає правовим регулятором з оптимізації управлінського впливу, 

у тому числі коли правова система не містить чітких механізмів вирішення 

колізій, однак виникає потреба оперативно й гнучко відреагувати на специфіку 

окремих юридичних фактів, ситуацій та правовідносин у цілому. Розсуд як 

правова категорія – це свобода суб’єкта правовідносин, яка базується на його 

розумовій діяльності з вибору раціонального й правомірного варіанта поведінки 

та обмежена рамками чинного законодавства. Розсуд у юридичній діяльності – 

це інструмент законодавця, що має на меті сприяти винесенню найбільш 

оптимального рішення в певній справі. 

2. Сформульовано авторське визначення поняття «адміністративний 

розсуд»: це елемент юридичної діяльності суб’єкта публічної адміністрації, 

органу чи посадової особи, що характеризується певною свободою в правовому 

вирішенні того чи іншого питання, яка надається йому для прийняття 

раціонального, мотивованого й обґрунтованого рішення в справі в межах, 

визначених нормами права. 
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Доведено, що адміністративний розсуд слід розглядати як пошук та 

винесення оптимального, вивіреного та зваженого рішення в конкретній справі, 

що у свою чергу здійснюється через інтелектуально-вольову або творчу 

діяльність. Під оптимальним рішенням, прийнятим із застосуванням розсуду, 

слід розуміти таке рішення, яке повністю враховує унікальні для кожної 

конкретної справи обставини, а також максимально забезпечує досягнення цілей, 

що вказується законодавцем або випливає зі змісту закону. 

4. Установлено, що: 

- нормативно-правова основа застосування адміністративного розсуду в 

діяльності органів публічної адміністрації України – це сукупність нормативно-

правових актів законодавчого та підзаконного характеру, які направлені на 

регулювання відносин, пов’язаних із реалізацією дискреційних повноважень 

органів публічної адміністрації в правотворчій та правозастосовній діяльності; 

- нормативно-правова основа застосування адміністративного розсуду в 

діяльності органів публічної адміністрації складається з норм як матеріального 

права, так і процесуального права; 

- нормативно-правова основа застосування адміністративного розсуду в 

діяльності органів публічної адміністрації одночасно являє собою 

регламентаційний механізм здійснення цими органами управлінської діяльності. 

Доведено, що оціночні поняття, виступаючи елементом дискреційної норми, 

обумовлюють нечіткість нормативних приписів останніх, що найкращим чином 

характеризує логіко-правову природу самих оціночних понять. 

5. Сформульовано авторське визначення принципів адміністративного 

розсуду в діяльності органів публічної адміністрації: це зумовлені соціально-

економічними основами суспільного життя правові основоположні засади 

демократичного характеру, які встановлюють завдання та мету застосування 

адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації, 

визначають його характер і зміст, регламентують процедуру та закріплюють 

умови й межі його застосування. 
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Доведено, що застосування адміністративного розсуду в діяльності органів 

публічної адміністрації має здійснюватися на усталеній системі принципів, 

дотримання яких забезпечує ефективний механізм публічного управління. До 

цих принципів належать: верховенство права, законність, гуманізм, 

пропорційність, неупередженість, рівність перед законом, справедливість, 

недопустимість зловживання правом, добросовісність, розумність, варіативність 

(селективність), цілеспрямованість, цілісність, системність, науковість, 

компетентність, відповідальність та ін. 

6. За наслідками аналізу основних форм реалізації адміністративного 

розсуду органів публічної адміністрації, до яких належать прийняття 

нормативних правових актів, індивідуальних правових актів, укладання 

адміністративних договорів, учинення інших юридично значущих дій 

(конклюдентні акти-дії, бездіяльність), доведено, що: 

- реалізація органом публічної адміністрації своїх дискреційних 

повноважень характеризується тим, що така правореалізація не може відбуватись 

із виходом за рамки норм права; 

- органи публічної адміністрації зобов’язані застосовувати виключно ті 

форми адміністративного розсуду, які обумовлені правом; 

- недотримання форми реалізації адміністративного розсуду вищезазначених 

вимог обумовлює її протиправність, а відтак скасування результату 

нормотворення чи правозастосування в порядку, визначеному законом. Діяння 

суб’єктів публічної адміністрації, що здійснюються в межах адміністративного 

розсуду, однак ідуть урозріз із публічним інтересом, можуть визнаватися 

протиправними в судовому порядку. 

Під формою діяльності органів публічної адміністрації запропоновано розуміти 

зовнішнє вираження цієї діяльності, що здійснене в рамках її компетенції. 

7. Запропоновано авторське визначення поняття «межі адміністративного 

розсуду в діяльності органів публічної адміністрації»: це встановлений у 

нормативно-правових актах за допомогою спеціальних правових засобів вид 

правових обмежень у діяльності органів публічної адміністрації, який обумовлює 
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рамки, у яких органи публічної адміністрації мають можливість вольового 

вибору оптимального рішення юридичного питання. 

Зроблено висновок, що межі адміністративного розсуду в діяльності органів 

публічної адміністрації встановлюються за допомогою: закріплення в нормі 

права всіх альтернатив, доступних для вибору суб’єкта адміністративного 

правозастосування; визначення нижніх і верхніх кількісних меж можливих 

варіантів рішення; надання органу публічної адміністрації, що здійснює 

правозастосування, можливостей приймати рішення, базуючись на загальних 

принципах і вимогах законодавства. 

Необґрунтована широта адміністративного розсуду, визначеного нормами 

права, та відсутність конкретизації в приписах цих норм обумовлює можливості 

недобросовісного виконання суб’єктами публічної адміністрації своїх обов’язків та 

зловживання правом, що призводить до порушення прав фізичних і юридичних осіб. 

Порушення органом публічної адміністрації меж адміністративного розсуду є 

підставою для застосування юридичної відповідальності. 

Межі адміністративного розсуду в діяльності органів публічної 

адміністрації встановлюються за допомогою правового механізму застосування 

норм та принципів права. 

8. Надзвичайне правове регулювання зумовлює зростання застосування 

імперативних принципів у правовому впливі на суспільні відносини, збільшує 

межі дискреції, свободу розсуду органів публічної адміністрації при 

правозастосуванні та нормотворенні, допускає трансгресію власної компетенції, 

визначеної законодавством для ординарної ситуації. Адміністративний розсуд 

органів публічної адміністрації при застосуванні права при надзвичайному 

правовому регулюванні обмежується конституційними рамками допустимого 

втручання держави в права і свободи громадян. 

Обмеження прав і свобод людини та громадянина, що здійснюється із 

застосуванням адміністративного розсуду, є допустимим задля забезпечення 

публічного порядку, громадського спокою та національної безпеки. 
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Межі надзвичайного правового регулювання – це межі об’єктивного і 

суб’єктивного характеру, що визначаються національним законодавством та 

міжнародними правовими актами, у рамках яких справляється спеціальний та 

винятковий юридичний вплив на суспільні відносини в надзвичайних 

обставинах. Межі дискреційних повноважень у частині призупинення 

(обмеження) прав і свобод зумовлюються гостротою надзвичайних обставин. 

Законодавче обмеження дискреційних повноважень органів публічної 

адміністрації щодо переліку прав і свобод, які підлягають призупиненню 

(обмеженню) в умовах надзвичайного правового регулювання, а також законодавча 

регламентація процедурно-процесуальних форм реалізації такого роду повноважень 

– найважливіша гарантія забезпечення правового статусу особи. 

9. Установлено, що факторами підвищення корупційного ризику є основні 

внутрішні і зовнішні причини, які зумовлюють збільшення ймовірності вчинення 

корупційних правопорушень. Доведено, що корупціогенність адміністративного 

розсуду в діяльності органів публічної адміністрації полягає в потенційній 

можливості здійснення або нездійснення своїх повноважень, а також підставах і 

строках їх здійснення. 

З’ясовано, що в публічно-управлінських відносинах корупціогенними 

факторами виступають: 

- незрозумілі формулювання норми права, що, у свою чергу, породжує 

правову невизначеність для суб’єктів права, які об’єктивно не можуть уважно й 

обачно передбачити, як будуть кваліфіковані ті чи інші діяння; 

- надмірна свобода розсуду юрисдикційних органів при кваліфікації діянь; 

- необґрунтовано широкі межі розсуду або можливість необґрунтованого 

застосування винятків із загальних правил, які у свою чергу включають: 

1) широту дискреційних повноважень – відсутність або невизначеність 

строків, умов або підстав прийняття рішення, наявність дублюючих повноважень 

органів публічної адміністрації; 
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2) визначення управлінської компетенції на підставі формулювання 

«вправі», яке обумовлює диспозитивне встановлення можливості здійснення 

органами публічної адміністрації дій чи бездіяльності; 

3) можливість необґрунтованого встановлення винятків із загального 

порядку для об’єктів публічного управління (фізичних та юридичних осіб) на 

розсуд органів публічної адміністрації, що зумовлює для них вибіркову зміну 

обсягу окремих прав; 

4) надмірну свободу підзаконної нормотворчості, яка встановлюється 

наявними відсильними та бланкетними норми, обумовлюючи прийняття таких 

підзаконних актів, які змінюють компетенцію органу публічної адміністрації; 

5) установлення із застосуванням адміністративного розсуду 

загальнообов’язкових правил поведінки в підзаконному акті в умовах відсутності 

відповідних норм, визначених законом, тобто заповнення законодавчих прогалин 

за допомогою підзаконних актів за відсутності законодавчого делегування 

відповідних повноважень; 

6) відсутність, неповнота або нечіткість адміністративних процедур, за якими 

органи публічної адміністрації реалізовують свої управлінські повноваження; 

7) можливість установлення окремих прав (надання благ) в 

адміністративному порядку поза конкурсними процедурами; 

8) нормативні колізії – суперечності між нормами, що створюють для 

органів публічної адміністрації можливість довільного вибору норм, які 

підлягають застосуванню в конкретному випадку. 

10. Обґрунтовано, що найбільш ефективними шляхами оптимізації меж 

адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації слід 

уважати конкретизацію, деталізацію та тлумачення правових норм, що 

визначають межі дискреції, а також розроблення й закріплення в законах 

конкретних правил подолання прогалин у праві та правил вирішення колізій. 

Межі адміністративного розсуду в діяльності органів публічної 

адміністрації є своєрідним індикатором на визначення правомірності вчинених 

ними правозастосовних дій. 
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11. Для вдосконалення нормативно-правової основи застосування 

адміністративного розсуду в діяльності органів публічної адміністрації запропоновано:  

- із метою вирішення проблем нормативної невизначеності й усунення 

прогалин у правовому регулюванні адміністративного розсуду в діяльності 

органів публічної адміністрації прийняти Закон України «Про адміністративну 

процедуру» та Закон України «Про нормативно-правові акти»; 

- із метою посилення контрольно-наглядової діяльності держави за 

застосуванням адміністративного розсуду в правотворчій та правозастосовній 

діяльності органів публічної адміністрації, внести зміни: 

до частини четвертої статті 35 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», виклавши її в такій редакції: «Голови районних державних 

адміністрацій мають право призупиняти дію актів (окремих їхніх частин) 

сільських, селищних, міських рад, що суперечать Конституції України та 

законам України, з одночасним зверненням до суду, до приведення їх у 

відповідність до законодавства»; 

до статті 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

доповнивши її частиною п’ятою та виклавши її в такій редакції: «Голови 

обласних державних адміністрацій мають право зупиняти дію актів (окремих 

їхніх частин) районних та міських обласного підпорядкування рад, що 

суперечать Конституції України та законам України, з одночасним зверненням 

до суду, до приведення їх у відповідність до законодавства»; 

до нумерації частин статті 35 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», змінивши п’яту та шосту відповідно на шосту та сьому; 

до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», доповнивши 

статтю 59 частиною 91 та виклавши її в такій редакції: «Акти органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності 

Конституції або законам України зупиняються в установленому законом 

порядку з одночасним зверненням до суду». 
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ДОДАТОК Б 

ПЕРЕЛІК  

нормативно-правових актів, направлених на запобігання поширенню та ліквідацію 

спалахів коронавірусної хвороби (COVID-19) 
 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ 

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 

запобігання виникненню коронавірусної хвороби (COVID-19) 

від 

17.03.2020 

№530-IX 

2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення 

доступності лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів 

до них, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення 

умов для закупівель у сфері охорони здоров’я за кошти державного 

бюджету 

від 

17.03.2020  

№532-IX 

3. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 

лікування коронавірусної хвороби (COVID-19). 

від 

30.03.2020 

№539-IX 

4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 

забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з 

поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19) 

від 

30.03.2020 

№540-IX 

5. Про внесення змін до Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» щодо запобігання поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19) 

13.04.2020 

№ 555-IX 

 

6. Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2020 рік» 

13.04.2020 

№553-IX,   

7. Про внесення зміни до п.205 розділу XI «Перехідні положення» 

Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей 

судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у 

кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового 

провадження на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 

України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19) 

13.04.2020 

№558-IX 

8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою 

підвищення спроможності системи охорони здоров’я України протидіяти 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) 

7.05.2020 

№587-IX 

 

9. Про внесення змін до статті 39 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» щодо додаткових гарантій прав медичних та інших 

працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, 

та членів їх сімей 

7.05.2020 

№588-IX 

10. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів 

України щодо додаткової підтримки платників податків на період 

здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19) 

13.05.2020 

№591-IX 

 

11. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 

забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) 

від 

1806.2020 

№725-IX 

12. Про внесення зміни до розділу II «Прикінцеві положення» Закону України 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 

лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо продовження строку 

дії у зв’язку із загрозою зростання захворюваності населення на 

коронавірусну хворобу (COVID-19) 

19.06.2020 

№737-IX 

 

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
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1. Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 від 

11.03.2020 

№ 211 

2. Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі 

лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних 

фармацевтичних інгредієнтів) 

від 

23.03.2020 

№ 220 

 

3. Про унеможливлення вивезення (пересилання) громадянами за межі 

митної території України окремих товарів протиепідемічного призначення 

від 

16.03.2020 

№ 223 

4. Про затвердження переліку лікарських засобів, медичних виробів та/або 

медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих 

на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію 

спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), які 

звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на 

митну територію України звільняються від оподаткування податком на 

додану вартість 

від 

20.03.2020 

№ 224 

 

5. Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення 

заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, 

локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної 

хвороби (COVID-19) на території України 

від 

20.03.2020 

№ 225 

 

6. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України 

 

від 

20.03.2020 

№ 226 

7. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 

березня 2020 р. № 211 

від 

29.03.2020 

№ 241 

8. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 

березня 2020 р. № 211 

від 

20.03.2020 

№ 242 

9. Деякі питання застосування обмежувальних протиепідемічних заходів, 

спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

від 

25.03.2020 

№ 245 

 

10. Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників, які 

безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

від 

23.03.2020 

№ 246 

11. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 

березня 2020 р. № 225 

від 

29.03.2020 

№ 248 

12. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 

березня 2020 р. № 211 

від 

02.04.2020 

№ 255 

13. Деякі питання забезпечення трудових прав державних службовців, 

працівників державних органів, підприємств, установ та організацій на час 

встановлення карантину у зв’язку із загостренням ситуації, пов’язаної з 

поширенням випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19 

від 

25.03.2020 

№ 256 

 

14. Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції на період 

установлення на всій території України карантину 

від 

18.03.2020 

№ 259 

15. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 

березня 2020 р. № 211 

від 

08.04.2020 
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№ 262 

16. Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій 

від 

08.04.2020 

№ 263 

17. Деякі питання надання державної соціальної допомоги 

 

від 

08.04.2020 

№ 264 

18. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України від 

08.04.2020 

№ 266 

19. Про внесення змін до переліку товарів, робіт і послуг, необхідних для 

здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та 

поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 

коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України 

від 

08.04.2020 

№ 269 

 

20. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України від 

08.04.2020 

№ 271 

21. Про внесення змін до Правил санітарної охорони території України 

 

від 

08.04.2020 

№ 272 

22. Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 

11 березня 2020 р. № 211 

від 

15.04.2020 

№ 284 

23. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 

березня 2020 р. № 250 

від 

15.04.2020 

№ 285 

24. Деякі питання призначення на посади державної служби на період дії 

карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 

від 

22.04.2020 

№ 290 

 

25. Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України 

 

від 

22.04.2020 

№ 291 

26. Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 грудня 

2019 р. № 1101 і від 1 квітня 2020 р. № 251 

від 

22.04.2020 

№ 293 

27. Про внесення зміни до пункту 5 Порядку виплати одноразової грошової 

допомоги у зв’язку з негативними наслідками поширення на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, у сумі 1000 гривень окремим категоріям 

населення 

від 

22.04.2020 

№ 297 

 

28. Про затвердження Порядку використання коштів фонду боротьби з 

гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2, та її наслідками 

від 

22.04.2020 

№ 302 

29. Про затвердження Порядку надання та повернення коштів, спрямованих 

на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, 

встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

від 

22.04.2020 

№ 306 

 

30. Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, 

перереєстрації безробітних та призначення виплати допомоги по 

безробіттю в електронній формі 

від 

24.04.2020 

№ 307 
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31. Про утворення міжвідомчої робочої групи з проведення комплексного 

аналізу можливості ефективного реагування системи охорони здоров’я для 

протидії спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 

від 

24.04.2020 

№ 309 

 

32. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 

березня 2020 р. № 211 

від 

29.04.2020 

№ 313 

33. Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми 

 

від 

22.04.2020 

№ 329 

34. Про невідкладні заходи щодо забезпечення державних фінансових 

гарантій медичного обслуговування пацієнтів з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19 та належної оплати праці медичних та інших 

працівників, які надають медичну допомогу таким пацієнтам 

від 

24.04.2020 

№ 331 

 

35. Про внесення змін до пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 

11 березня 2020 р. № 211 

від 

04.05.2020 

№ 332 

36. Про внесення змін до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття на 2020 рік 

від 

06.05.2020 

№ 337 

37. Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України 

 

від 

15.04.2020 

№ 340 

38. Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну 

значущість, товари протиепідемічного призначення 

від 

22.04.2020 

№ 341 

39. Про визначення переліку посад працівників, службових і посадових осіб, 

щодо яких не застосовується обмеження під час нарахування заробітної 

плати, грошового забезпечення у квітні 2020 р. та на період до завершення 

місяця, в якому відміняється карантин, установлений Кабінетом Міністрів 

України з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 

від 

29.04.2020 

№ 342 

 

40. Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України 

 

від 

04.05.2020 

№ 343 

41. Про виділення коштів для закупівлі апаратів штучної вентиляції легень від 

29.04.2020 

№ 354 

42. Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 

16 березня 2020 р. № 240 

від 

13.05.2020 

№ 358 

43. Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

від 

06.05.2020 

№ 372 

 

44. Деякі питання оплати праці (грошового забезпечення) окремих категорій 

працівників, військовослужбовців Національної гвардії та Державної 

прикордонної служби, осіб рядового та начальницького складу органів і 

підрозділів цивільного захисту, поліцейських, які забезпечують 

життєдіяльність населення, на період дії карантину, установленого 

Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

від 

29.04.2020 

№ 375 
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коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня його відміни 

45. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 

березня 2020 р. № 225 

від 

13.05.2020 

№ 376 

46. Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 

11 березня 2020 р. № 211 

від 

14.05.2020 

№ 377 

47. Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду 

соціального страхування України 

від 

20.05.2020 

№ 385 

48. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 

2016 р. № 710 

від 

20.05.2020 

№ 387 

49. Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, та етапів послаблення 

протиепідемічних заходів 

від 

20.05.2020 

№ 392 

50. Про перелік товарів, на які не поширюється заборона, передбачена статтею 

54 Закону України “Про запобігання корупції” 

від 

06.05.2020 

№ 393 

51. Про внесення зміни до переліку професійних захворювань 

 

від 

13.05.2020 

№ 394 

52. Про внесення змін до Порядку видачі ваучерів для підтримання 

конкурентоспроможності осіб на ринку праці 

від 

27.05.2020 

№ 408 

53. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 

2001 р. № 978 

від 

27.05.2020 

№ 412 

54. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 

2020 р. № 392 

від 

03.06.2020 

№ 435 

55. Про внесення змін до пункту 6 Порядку виплати одноразової грошової 

допомоги у зв’язку з негативними наслідками поширення на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, у сумі 1000 гривень 

окремим категоріям населення 

від 

03.06.2020 

№ 440 

 

56. Про внесення змін до Порядку надання та повернення коштів, 

спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на 

період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

від 

03.06.2020 

№ 453 

 

57. Про внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій 

медичного обслуговування населення у 2020 році 

від 

27.05.2020 

№ 456 

58. Деякі питання виділення коштів Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття 

від 

10.06.2020 

№ 472 

59. Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України 

 

від 

12.06.2020 

№ 480 

60. Про виділення коштів для здійснення доплати військовослужбовцям, 

особам рядового і начальницького складу, поліцейським, які забезпечують 

життєдіяльність населення, медичним та іншим працівникам, які 

від 

10.06.2020 

№ 485 
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безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, 

у відомчих закладах охорони здоров’я 

 

61. Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

від 

17.06.2020 

№ 493 

 

62. Деякі питання надання страхових виплат у разі захворювання або смерті 

медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 

від 

17.06.2020 

№ 498 

63. Про внесення змін до бюджету Фонду соціального страхування України на 

2020 рік 

від 

17.06.2020 

№ 499 

64. Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України від 

17.06.2020 

№ 500 

65. Про внесення змін до переліку товарів робіт і послуг, необхідних для 

здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та 

поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, на території України 

від 

19.06.2020 

№ 509 

 

66. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 

2020 р. № 392 

від 

25.06.2020 

№ 522 

67. Про затвердження Державної програми стимулювання економіки для 

подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами 

щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19 на 2020—2022 роки 

від 

27.05.2020 

№ 534 

 

68. Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 

від 

22.07.2020 

№ 641 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

1. Про евакуацію громадян України та членів їх сімей із зони спалаху гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-

2, в Італійській Республіці 

від 

14.03.2020 

№ 286-р 

2. Про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване 

на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

від 

14.03.2020 

№ 287-р 

3. Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон 

та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення 

від 

13.03.2020 

№ 288-р 

4. Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на 

тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. 

Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 

від 

14.03.2020 

№ 291-р 

 

5. Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 

лютого 2020 р. № 93 

від 

05.03.2020 

№ 292-р 

6. Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 

березня 2020 р. № 291 

від 

18.03.2020 

№ 319-р 

7. Про встановлення режиму надзвичайної ситуації в Житомирській та 

Чернівецькій областях 

від 

16.03.2020 
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№ 320-р 

8. Про встановлення режиму надзвичайної ситуації в Київській області 

 

від 

18.03.2020 

№ 321-р 

9. Про встановлення режиму надзвичайної ситуації в Дніпропетровській 

області 

від 

20.03.2020 

№ 322-р 

10. Про встановлення режиму надзвичайної ситуації в Івано-Франківській 

області 

від 

20.03.2020 

№ 323-р 

11. Про встановлення режиму надзвичайної ситуації у м. Києві 

 

від 

20.03.2020 

№ 324-р 

12. Про встановлення режиму надзвичайної ситуації в Донецькій, 

Тернопільській та Черкаській областях 

від 

23.03.2020 

№ 333-р 

13. Про заходи з охорони громадського порядку та забезпечення громадської 

безпеки, спрямовані на запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19 

від 

23.03.2020 

№ 337-р 

14. Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим 

надзвичайної ситуації 

від 

25.03.2020 

№ 338-р 

15. Про заходи із забезпечення публічної безпеки і порядку, спрямовані на 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

від 

23.03.2020 

№ 339-р 

16. Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету від 

25.03.2020 

№ 353-р 

17. Про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 13 березня 2020 р. № 288 

від 

02.04.2020 

№ 370-р 

18. Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету 

 

від 

08.04.2020 

№ 386-р 

19. Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету 

 

від 

08.04.2020 

№ 389-р 

20. Про внесення змін до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 14 березня 2020 р. № 287 

від 

15.04.2020 

№ 422-р 

21. Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 

березня 2020 р. № 287 

від 

24.04.2020 

№ 439-р 

22. Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 

березня 2020 р. № 291 

від 

24.04.2020 

№ 440-р 
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ДОДАТОК В 

Результати опитування посадових осіб органів публічної адміністрації 

на предмет застосування в їхній діяльності адміністративного розсуду 

№ 

з/п 
Запитання Відповідь  Кількість 

опитаних 

% 

1 

 

На службі в якому органі 

публічної адміністрації Ви 

перебуваєте  

 

Національної поліції України 50 20 

Органів місцевого самоврядування 50 20 

Місцевих державних адміністрацій 50 20 

Органів Державної фіскальної 

служби 

50 20 

Інших органів публічної 

адміністрації 

 

50 20 

2 

 

Ваша освіта 

 

Вища юридична 75 30 

Вища у сфері публічного 

управління  

35 14 

інша вища 130 52 

вищої освіти не маю 10 4 

3 

 

Ваш вік 

 

20-30 71 28,4 

30-40 94 37,6 

40-50 62 24,8 

50-60 23 9,2 

4 

 

Стаж Вашої служби 

 

до 5 років 27 10,8 

5-10 років 33 13,2 

10-15 років 54 21,6 

15-20 років 81 32,4 

понад 20 років 55 22 

5 

 

Чи доцільно обмежувати на 

законодавчому рівні розсуд, що 

застосовується в діяльності 

органів публічної адміністрації  

Так 110 44 

Ні 135 54 

Важко відповісти 5 2 

6 

 

Чи потрібна детальна 

регламентація дій 

посадовців органів публічної 

адміністрації  

 

Так, вона забезпечує чіткість 

виконання вимог посадових 

обов’язків та прийняття законного 

рішення 

198 79,2 

Ні, законодавство не може 

передбачити всіх життєвих 

ситуацій, тож регламентація 

збільшить колізії та ускладнить 

процедури прийняття рішення 

45 18 

Важко відповісти 7 2,8 

7 

 

Яким принципом Ви 

керуєтесь при виборі 

варіанта рішення з низки 

альтернатив 

 

Ураховую особистісні 

характеристики зацікавленої особи 

(апліканта) 

24 9,6 

Ураховую існуючу адміністративну 

практику 

91 36,4 

Ураховую обставини справи, 

керуючись внутрішнім 

переконанням 

103 41,2 

З’ясовую позицію свого керівника  32 12,8 
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 ДОДАТОК Г 
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ДОДАТОК Ґ 
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ДОДАТОК Д 

 


