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КОНЦЕПТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ  
СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ЩО РЕАЛІЗОВУЄ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Вступ. Україна, як молода держава, що знахо-
диться на початковому етапі свого розвитку, має 
великі потенційні перспективи, які потрібно реа-
лізувати. В умовах сьогодення, вона здійснює пе-
рехід від адміністративно-командної економічної 
системи до ринково-демократичної. Цей перехід 
є об'єктивно зумовленим, а його метою є форму-
вання в Україні соціально орієнтованої ринкової 
економіки [1]. Держава (в особі уповноважених 
органів та посадових осіб) має забезпечувати цей 
процес якісним розвитком, зокрема, шляхом роз-
робки та впровадження державної політики, за-
стосування заходів і засобів регулювання [2, с. 4]. 
Відповідно, органи влади здійснюють організую-
чу, цілеспрямовану діяльність щодо забезпечен-
ня пропорційного розвитку економіки України 
[3, с. 362]. У свою чергу, розбудова державності в 
Україні та формування ринкових відносин потре-
бують чіткої організації такої діяльності, забез-
печення оперативності та повноти реалізації при-
йнятих рішень [4, с. 4].

Зокрема, в сучасний період, урядовці вважа-
ють, що розширення споживчого та інвестиційно-
го попиту стане драйвером зростання економіки 
в наступні три роки. Збереження робочих місць в 
процесі приватизації, підтримка та розвиток під-
приємництва сприятимуть зниженню рівня безро-
біття з 8,9% у 2019 році до 8,3% у 2021 році. По-
пит стимулюватиме збільшення доходів громадян, 
у тому числі завдяки зростанню соціальних стан-
дартів та приватним переказам з-за кордону [5].

Однак, реформування системи державного 
управління, удосконалення чинного законодав-
ства щодо визначення статусу органів влади, 
адаптація інституту державної служби до стан-
дартів Європейського Союзу зумовлюють необ-
хідність теоретичного переосмислення ряду нау-
кових положень теорії адміністративного права, 
зміни акцентів у діяльності державних органів в 
сторону створення надійного організаційно-пра-
вового механізму надання адміністративних по-
слуг у всіх сферах суспільного життя [6, с. 4]. Ці 
зміни вплинули на законодавче закріплення ста-
тусу публічної адміністрації [2, с. 4], в тому числі 
й у сфері адміністративно-правового забезпечення 
господарської діяльності в Україні. 

Огляд останніх досліджень. Заявлена до роз-
гляду проблематика не була безпосереднім пред-

метом розгляду вітчизняних науковців в силу 
багатьох аспектів, однак окремі її положення 
знайшли своє відображення в чисельних працях 
вчених, в тому числі економічної та адміністра-
тивної наук. Зокрема теоретичну основу даного 
дослідження становлять окремі ідеї, положення, 
концепції та тезиси В. Авер’янова, А. Авторгова, 
О. Андрійко, Ю. Битяка, Т. Білозерської, М. Віль-
гушинського, М. Добкіна, Є. Додіної, М. Золо-
тарьова, О. Казмірука, Т. Карабіна, Т. Коломоєць, 
Н. Лебідь, Р. Майданика, О. Пономарьова, О. По-
сикалюка, О. Світличного, О. Стеця, В. Федорен-
ко, А. Хворостянкіної та інших.

Виклад основних положень. Визначення 
будь-якого поняття, а особливо юридичного, має 
велике практичне значення і виконує не лише ін-
формаційні, а й правові функції [7, с. 11]. Дійсно, 
правильне дефініювання окремих правових явищ 
чи процесів з однієї сторони формує їх смислову 
та змістовну частини, а з іншої – окреслює межі в 
яких вбачається доцільним їх існування та розви-
ток. Недарма сформульоване юристами Стародав-
нього Риму положення, відповідно до якого «пра-
во може і повинно бути визначеним» (Дигести 
Юстиніана), не втрачає своєї актуальності для 
будь-якої правової системи й до нині [8].

Аналіз юридичної літератури та окремих ак-
тів законодавства дає можливість стверджувати, 
що така юридична категорія як «статус» є часто 
вживаною, при чому, доволі в різних інтерпре-
таціях. Вдаватись до термінологічних її особли-
востей немає сенсу з огляду кількості присвяче-
них безпосередньо цій тематиці наукових праць 
провідних вчених юридичної науки, в тому числі 
й адміністративної. Більшою мірою вона вико-
ристовується для означення конкретного яви-
ща, суб’єкта чи процесу у певному просторі; його 
значення в чомусь.

У свою чергу, наукове визначення адміністра-
тивно-правового статусу заявленої до аналізу 
нами публічної адміністрації неможливе без ана-
лізу складових даного концепту та узагальнення 
характерних особливостей таких суб’єктів як ор-
гани державної влади [9, с. 9].

В юридичній науці термін «правовий статус» є 
одним із найбільш уживаних, проте зазвичай ко-
жен тлумачить і застосовує його з урахуванням 
власного праворозуміння. Не зважаючи на те, що 
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дана категорія порівняно нова в науці, за досить 
нетривалий період вона впевнено ввійшла і в на-
уковий обіг, і в положення законодавства. Зокре-
ма, цей термін та його окремі види одержали за-
кріплення в назвах ряду законів України [7, с. 11].

Досить часто поряд із зазначеним терміном 
можна зустріти й інші суміжні категорії, які на-
повнені власним змістом, однак застосовуються 
вченими у розумінні аналізованого. У зв’язку з 
цим, вважаємо за необхідне уточнити, що пра-
вовий статус – це явище об'єктивного права, 
правотворення, а зокрема правове положення 
формується лише з тих встановлених у праві пра-
вових статусів, які активізовані щодо конкретного 
суб'єкта права, а відповідно, є явищем правореа-
лізації. У свою чергу, правова категорія «право-
вий модус» одержує дедалі більше визнання і яв-
ляє собою конкретизацію правового статусу, його 
елементів як таких, що реалізуються лише на пев-
них стадіях відповідних процесів або в окремих 
сферах суспільних відносин. І оскільки правовий 
статус є правовою конструкцією, сформованою 
безпосередньо для моделювання правових можли-
востей та правових зв'язків абстрактного суб'єкта 
права, ця категорія не застосовується щодо об'єк-
та права, стосовно якого в праві формується пра-
вовий режим. Однак ці правові категорії досить 
взаємопов'язані. Так, оскільки правовий режим 
встановлює особливі межі реалізації правового 
статусу суб'єкта права, з огляду на таку модифіка-
цію правового статусу можна відмежовувати від-
повідні його спеціальні правові статуси та правові 
модуси залежно від того, при якому спеціальному 
правовому режимі суб'єкту доводиться реалізову-
вати свій правовий статус [7, с. 16].

А тому, є сенс стверджувати, що категорія 
«правовий статус» є самостійною, самодостат-
ньою, однак може мати зв’язки із суміжними 
правовими конструкціями, які уточнюють окремі 
його абстрактні змістові складові. 

Уточнюючи зазначене, слід вказати, що за за-
гальним правилом правовий статус – складова 
загальної проблеми прав особистості. Правильна 
та всебічна регламентація якого дозволяє грома-
дянам здійснювати свої права та захищати за-
конні інтереси [10, с. 10]. З протилежної сторо-
ни, він застосовується для розкриття місця і ролі 
конкретних юридичних осіб публічного права 
у певному механізмі врегулювання суспільних 
відносин. На відміну від фізичних осіб, юридич-
ні особи не є живими істотами й тому не мають 
природної волі, однак у них діє об'єднана людсь-
ка воля й об'єднана людська сила в певному на-
прямі, зумовленому метою створення юридичної 
особи. Внаслідок цього за юридичною особою і ви-
знається можливість бути суб'єктом права. Слід 
зазначити, що юридична особа є самостійним 
суб'єктом правовідносин і існує незалежно від фі-

зичних осіб, які її утворили, і хоч це колективне 
утворення і визнається суб'єктом правовідносин, 
однак як юридична особа воно може бути носієм 
лише таких прав та обов'язків, які не пов'язані з 
природними властивостями людей [11].

До речі, законодавство України, на відміну від 
законодавства більшості пострадянських країн, 
використовує категорію «юридичні особи публіч-
ного права», що насамперед, пов’язано з дуаліз-
мом права (передбачає поділ права на публічне 
та приватне) і призначенням юридичної особи як 
інструменту участі в цивільному обороті [12]. Як 
зазначає О. Посикалюк поняття «юридичні осо-
би публічного права» охоплює достатньо широке 
коло юридичних осіб з надто відмінним правовим 
статусом, серед яких юридичні особи, які як мо-
жуть здійснювати владні повноваження, так і ті, 
що не можуть здійснювати владні повноваження; 
які як визнаються суб'єктами господарювання, 
так і ті, що не належать до суб'єктів господарю-
вання; діяльність яких спрямована на одержання 
прибутку, так і ті, що не мають на меті отримання 
прибутку. Разом з тим ні вичерпного, ні орієнто-
ваного переліку юридичних осіб публічного пра-
ва, ані їх систематизації чинне законодавство не 
містить [13, с. 49]. 

Разом з тим, слід уточнити, що поняття «пу-
блічна адміністрація» є ширшим за обсягом від 
зазначеного. І зважаючи на наявність дискусій-
них наукових думок щодо його змісту необхідно 
відзначити нашу приналежність до широкого ро-
зуміння даного терміну. Зокрема, як законодав-
чо-організуюча діяльність всіх органів публічної 
влади, їх посадових осіб, що здійснюється з ме-
тою практичної реалізації поставлених цілей і 
завдань держави у всіх сферах суспільного життя 
[8; 14]. Тобто, тут охоплюється діяльність усіх ор-
ганів публічної влади в державі, а також окремо 
делегованих ними представників та громадських 
утворень не дивлячись на те, що на рівні науково-
го узагальнення адміністративно-правової науки 
використовувати розширене поняття «публічної 
адміністрації», за думкою окремих науковців, не-
має ніякої потреби [15; 16, с. 17-18].

З врахуванням наведеного доцільним є уточ-
нення, що досліджувану нами публічну адмі-
ністрацію складають представники загальної, 
спеціальної та галузевої компетенції. Зокрема, 
це можуть бути суб’єкти діяльність яких прямо 
стосується адміністративно-правового забезпе-
чення господарської діяльності в Україні (Кабінет 
Міністрів України, Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України та державні підпри-
ємства, установи, організації, що належать до 
сфери його управління; Державна регуляторна 
служба України; Державна служба експортного 
контролю України; Державна служба України з 
питань безпечності харчових продуктів та захисту 
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споживачів; Антимонопольний комітет України, 
Національна комісія, що здійснює державне регу-
лювання у сферах енергетики та комунальних по-
слуг, Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України, та ін.) або побічно сто-
сується адміністративно-правового забезпечення 
господарської діяльності в Україні (Міністерство 
юстиції України, Міністерство внутрішніх справ, 
Міністерство фінансів України, місцеві державні 
адміністрації та органи місцевого самоврядуван-
ня, Фонд державного майна України, Державне 
агентство резерву України, та ін.).

Відповідно, логічним буде висновок, що пра-
вовий статус окремого суб’єкта публічної адміні-
страції, що реалізовує адміністративно-правове 
забезпечення господарської діяльності в Україні 
визначається за принципом головних, характерних 
йому особливостей як представника певного типу 
публічного утворення. На основі загального розу-
міння даного терміну необхідно досліджувати адмі-
ністративно-правовий статус зазначених суб’єктів. 

Вченими він визначається як категорія, що 
має сукупність правових елементів, які станов-
лять його системну характеристику [17; 18, с. 39], 
або ж як регламентоване нормами адміністратив-
ного права становище цих органів [19, с. 12], по-
ложення в ієрархії органів влади, з притаманною 
їм виключною сферою впливу на конкретну сферу 
життєдіяльності суспільства та держави, в тому 
числі можливість забезпечення спроможності сво-
їми діями (актами) породжувати, змінювати або 
припиняти адміністративно-правові правовідно-
сини [2, с. 12-13].

В будь-якому разі це сукупність їх характер-
них особливостей як органів державної влади та 
суб’єктів адміністративного права [4, с. 8] – осіб й 
організацій, за якими законом визнана особлива 
юридична властивість (якість) правосуб'єктності, 
що дає можливість брати участь у правовідноси-
нах. При чому, ми долучаємось до думки Є. Додіна, 
що правосуб'єктність включає їх правоздатність і 
дієздатність, а також правовий статус. Вони ста-
ють суб'єктами адміністративно-правових відно-
син тоді, коли вони мають практичну можливість 
реалізувати свою адміністративну правоздатність 
у рамках конкретних адміністративних правовід-
носин [20, с. 5-6].

Як приклад, особливість загальнодержавних 
суб’єктів публічної адміністрації, між іншим, по-
лягає у формах їх взаємодії, обсязі та змісті повно-
важень, які ці суб’єкти здійснюють щодо інших 
учасників публічно-правових відносин. Зокрема, 
проаналізувавши державно-владні повноважен-
ня Президента України, які здійснюються ним 
щодо решти суб’єктів владних повноважень, судів 
загальної юрисдикції, можна говорити про його 
формальну першість серед державних інститу-
тів. Однак така першість президента як найвищої 

посадової особи держави пояснюється не обсягом 
і змістом його повноважень, а саме статусом як 
глави держави; більшість із наданих йому повно-
важень пов’язана зі здійсненням управлінського 
впливу на юридичних і фізичних осіб [21; 22, с. 6].

Висновки. Усе вищенаведене дає можливість 
стверджувати, що концепт «адміністративно-пра-
вовий статус суб’єктів публічної адміністрації, що 
реалізовує адміністративно-правове забезпечення 
господарської діяльності в Україні» характеризу-
ється наступним:

1) це юридична конструкція адміністративного 
права зокрема, та надбання правознавства в ціло-
му, що характеризується органічним поєднанням 
певних правових елементів;

2) своїм структурним аспектом поєднує декіль-
ка самостійних юридичних складових, які су-
купно формують дефінітивні та змістові чинники 
статики адміністративно-правового забезпечення 
господарської діяльності; 

3) наділяє суб’єктів публічної адміністрації 
адміністративною правосуб’єктністю – можли-
вістю брати участь у адміністративно-правових 
відносинах;

4) адміністративні обов’язки та задля їх ви-
конання адміністративні права уповноважених 
суб’єктів за своєю юридичною природою є потен-
ційними засобами реалізації завдань і функцій 
публічної адміністрації;

5) компетенції суб’єктів публічної адміністра-
ції можуть бути використанні виключно з метою 
реалізації публічного інтересу;

6) невід’ємним елементом адміністратив-
но-правового статусу суб’єктів публічної адміні-
страції, що реалізовує адміністративно-правове 
забезпечення господарської діяльності є їх адміні-
стративна відповідальність за: а) порушення прав 
або законних інтересів суб’єктів господарювання; 
б) неналежне виконання свої адміністративних 
обов’язків.
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Анотація

Замрига А. В. Концепт адміністративно-правового 
статусу суб’єктів публічної адміністрації, що реалізовує 
адміністративно-правове забезпечення господарської 
діяльності в Україні. – Стаття.

У статті охарактеризовано концепт адміністратив-
но-правового статусу суб’єктів публічної адміністрації, 
що реалізовує адміністративно-правове забезпечення 
господарської діяльності в Україні. Визначено, що це 
юридична конструкція, яка своїм структурним аспек-
том поєднує декілька самостійних складових, які су-
купно формують дефінітивний її зміст. 

Ключові  слова:  адміністративно-правове забезпе-
чення, адміністративно-правовий статус, господарська 
діяльність, публічна адміністрація, статус, суб’єкт.

Аннотация

Замрига А. В. Концепт административно-правового 
статуса субъектов публичной администрации, 
реализует административно-правовое обеспечение 
хозяйственной деятельности в Украине. – Статья.

В статье охарактеризовано концепт администра-
тивно-правового статуса субъектов публичной адми-
нистрации, реализующих административно-правовое 
обеспечение хозяйственной деятельности в Украине. 
Определено, что это юридическая конструкция, кото-
рая своим структурным аспектом охватывает несколь-
ко самостоятельных составляющих, которые совокуп-
но формируют дефинитивное ее содержание.

Ключевые  слова:  административно-правовое обе-
спечение, административно-правовой статус, хозяй-
ственная деятельность, публичная администрация, 
статус, субъект.

Summary

Zamryha A. V. Concept of administrative and legal 
status of public administration entities implementing 
administrative and legal support of economic activity in 
Ukraine. – Article.

The article characterized concept of administrative 
and legal status subjects public administration, which 
implements administrative and legal support of economic 
activities in Ukraine. This is a legal construction, which 
with its structural aspect combines several independent 
components.

Key words: administrative and legal support, adminis-
trative and legal status, economic activity, public admin-
istration, status, subject.


