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Постановка проблеми. Адміністра-
тивно-правові відносини виникають в 
певній життєвій ситуації людини при 
вирішенні того чи іншого питання, 
пов’язаного, насамперед, з функціону-
ванням органів публічного управління, 
з діяльністю яких майже постійно 
стикається кожен громадянин. При 
цьому правова природа цих відно-
син відповідає загальновизнаному 
предмету адміністративного права, а  
також, як правило, має публіч-
но-владну сутність. 

Метою даної статті є продовження 
теоретичної розробки питань щодо 
здійснення характеристики різновидів 
та структури адміністративно-право-
вих відносин. 

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій. Окреслені питання 
постійно є предметом різноманітних 
досліджень вчених-адміністративистів 
[1-5], але їх значення, місце та впли-
вовість у правовій науці є перманент-
ними для розвитку, зокрема, науки 
адміністративного права.

Виклад основного матеріалу. 
Будь які правовідносини являють 
собою результат впливу правових 
норм на певні суспільні відносини та 
одночасно їх можна характеризувати 
як особливі правові зв’язки між пев-
ними суб’єктами. У випадку врегулю-
вання суспільних відносин нормами 
адміністративного права суспільні 
відносини перетворюються на адміні-
стративно-правові. В силу характер-
них особливостей, притаманних саме 
державному управлінню, місцевому 
самоврядуванню та виконавчо-розпо-
рядчої діяльності органів публічної 
адміністрації адміністративно-правові 
відносини виникають саме у сфері 
публічного управління. 

За допомогою норм адміністра-
тивного права, насамперед, упоряд-
ковуються відносини управлінського 
характеру. Це правове регулювання 
характеризується певним колом 
властивостей. Зокрема саме у сутності 
адміністративно-правового регулю-
вання відбивається єдність правової 
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системи та публічно-управлінського 
апарату, їх зв’язок та взаємодія.

Адміністративним правовідносинам 
притаманні певні особливості, які від-
різняють їх від інших правовідносин, їм 
притаманні як загальні риси та ознаки, 
які характерні для будь-яких правовід-
носин, так і такі які характерні лише 
відносинам, що складаються саме у 
сфері публічного управління. Сутність 
та зміст адміністративно-правових від-
носин простежується в притаманних 
лише їм особливих рисах та ознаках. 
Так, особливий характер адміністра-
тивно-правових відносин проявляється 
в тому, що:

– учасники цих правовідносин 
мають нерівний обсяг прав та обов’яз-
ків у сфері публічного управління; 

– переважно вони носять публіч-
но-правовий характер;

– найчастіше, ці відносини є відно-
синами владо-підпорядкування (ознака 
хоча і не абсолютна, але домінуюча), 
що особливо характерно для так зва-
них «вертикальних» правовідносин;

– одна зі сторін завжди є офіцій-
ним та повноважним суб’єктом публіч-
ного управління;

– наявне домінуюче становище 
однієї із сторін правовідносин – 
суб’єкта управління (ця ознака не 
характерна правовідносинам щодо 
надання адміністративних послуг та 
правовідносинам адміністративного 
судочинства); 

– ці відносини по суті, найчастіше, 
є організаційними;

– вони виникають з ініціативи 
однієї зі сторін, згода іншої сторони не 
є обов’язковою;

– між сторонами адміністратив-
но-правових відносин можливі супе-
речки, які вирішуються, як правило, 
в позасудовому порядку (ця ознака 
відсутня при здійсненні адміністратив-
ного судочинства та розгляді справ 

про адміністративні правопорушення 
згідно ст. 221 КпАП України);

– у разі порушення адміністратив-
но-правової норми порушник, як пра-
вило, несе відповідальність не перед 
іншою стороною (як, наприклад, у 
цивільному процесі), а перед держа-
вою.

Адміністративно-правову належ-
ність можуть набувати різні суспільні 
відносини, що виникають у певних 
сферах та галузях суспільного життя 
і для врегулювання використову-
ють норми адміністративного права, 
наприклад, у випадках скоєння адмі-
ністративних правопорушень в галузі 
фінансового, податкового, митного, 
трудового, земельного, екологічного 
законодавства використовується 
правове регулювання за допомогою 
норм адміністративного права. У цих 
випадках подібним правовідносинам 
надається лише певна, притаманна 
тій чи іншій галузі права специфіка, 
сутність же цих відносин залишається 
владно-імперативною, виконавчо-роз-
порядчою, що притаманно більшості 
адміністративно-правових відносин.

Норми, що складають систему 
адміністративного права, самі по 
собі не породжують, не змінюють 
та не припиняють адміністративних 
правовідносин. Для цього необхідно 
настання передбачених правовими 
нормами обставин – юридичних фак-
тів, що породжують адміністративні 
правовідносини. Iншими словами юри-
дичні факти виступають як сполучна 
ланка між правовою нормою та адмі-
ністративно-правовими відносинами. 
Практично всі правознавці в якості 
юридичних фактів щодо виникнення 
адміністративно-правових відносин 
називають дії і події (див., наприклад, 
[1; 2; 4] та ін.).

Звичайно під діями розуміється 
активне волевиявлення учасників 
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правовідносин. Дії можуть бути як 
правомірними, тобто такими, що від-
повідають вимогам норми права, так 
і неправомірними, тобто такими, що 
порушують вимоги, які передбачені 
нормами права.

Щодо юридичного значення всі 
правомірні дії діляться на юридичні 
вчинки та юридичні акти. Юридичні 
вчинки – це такі правомірні дії, які 
породжують адміністративно-правові 
наслідки незалежно (а іноді і всупе-
реч) від наміру людини, яка вчинила 
юридичний вчинок. Так, в результаті 
здійснення цивільно-правової угоди з 
продажу майна у громадянина виника-
ють адміністративно-правові обов’язки 
щодо сплати податків. Виконання вій-
ськового обов’язку може здійснюва-
тись або у зв’язку з призовом на стро-
кову військову службу або у випадку 
укладання військовозобов’язаним гро-
мадянином контракту.

На відміну від юридичних вчинків 
юридичні акти – це правомірні дії, 
які породжують відповідні юридичні 
наслідки лише тоді, коли вони вчи-
нені із спеціальним наміром, а саме: 
з викликом конкретних бажаних 
наслідків. Здійснюючи юридичні акти, 
громадяни, державні органи та інші 
учасники суспільних відносин у сфері 
публічного управління цілеспрямовано 
викликають, змінюють та припиняють 
правові відносини або по відношенню 
до себе або для інших суб’єктів.

В якості юридичних актів у сфері 
публічного управління виступають 
адміністративні акти органів вико-
навчої влади та місцевого самовря-
дування, що викликають відповідні 
адміністративно-правові наслідки. 
Адміністративним актом може слу-
жити нормативний документ, який 
виданий тим чи іншим органом 
публічного управління та спрямова-
ний на забезпечення покладених на 

нього завдань та функцій. Наприклад, 
рішення місцевих органів виконавчої 
влади про затвердження тарифів на 
проїзд у громадському транспорті або 
акт державної реєстрації суб’єктів 
підприємництва або дії співробітника 
поліції щодо усунення порушень гро-
мадського порядку та пов’язане з цим 
складання протоколу про адміністра-
тивне правопорушення.

Юридичні факти можуть мати і 
неволевий (бути незалежними від волі 
людей) характер, а також неперед-
бачені події. До них можна віднести 
досягнення громадянином певного 
віку, з яким зв'язуються певні юри-
дичні наслідки. Так, наприклад, досяг-
нення особою 16-річного віку, викликає 
виникнення адміністративно-правового 
обов’язку – мати паспорт. До подій 
можна віднести стихійні лиха, епідемії, 
епізоотії, внаслідок яких може вини-
кати режим надзвичайного стану, коли 
законодавець встановлює спеціальні 
правила поведінки, які передбачають 
покладання на громадян та юридичних 
осіб, які знаходяться на цих терито-
ріях спеціальних обов’язків, напри-
клад, обмеження щодо пересування, 
комендантський час, певні обмеження 
щодо діяльності ЗМI та інші.

Проблемі класифікації адміністра-
тивно-правових відносин присвячено 
багато науково-практичних праць вче-
них-правознавців, оскільки правильне 
визначення місця адміністративно-пра-
вових відносин має не тільки теоретич-
ний сенс, а й практичне значення, яке 
полягають в правильному з’ясуванні та 
трактуванні прав та обов’язків учасни-
ків правовідносин у сфері публічного 
управління, визначенні кола правових 
норм, що підлягають застосуванню в 
процесі виникнення, зміни та припи-
нення певних правовідносин.

В навчальній літературі найбільш 
поширена класифікація адміністратив-
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но-правових відносин в залежності від 
правового положення суб'єктів в сис-
темі органів публічного управління. За 
цією ознакою виділяють два основних 
типа відносин:

– власне владні, в яких чітко 
виявляється владна природа держав-
но-управлінської діяльності. Їх можна 
охарактеризувати формулою «вла-
да-підпорядкування». Це, так звані, 
– вертикальні правовідносини, які 
характеризуються тим, що один із 
учасників правовідносин має владні 
повноваження по відношенню до 
іншого учасника правовідносин;

– відносини, що складаються за 
межами безпосередньо владного орга-
нізуючого впливу на той чи інший 
об’єкт, але органічно пов’язані з його 
здійсненням. Ці відносини прийнято 
називати горизонтальними – такими, 
учасники яких знаходяться на відносно 
однаковому організаційно-правовому 
рівні та мають порівняно однаковий 
обсяг повноважень в тій чи іншій 
сфері суспільного життя. 

Як різновид горизонтальних відно-
син можна вести мову і про, наприклад, 
відносини між центральними органами 
виконавчої влади та органами місце-
вого самоврядування (які не підпоряд-
ковані один одному та мають різний 
неподібний обсяг компетенції у сфері 
публічного управління), їх за ознакою 
формальної логіки можна визначити 
як діагональні адміністративно-правові 
відносини.

В залежності від способу захисту 
адміністративно-правових відносин їх 
поділяють на: таки, що захищаються в 
адміністративному порядку; таки, що 
захищаються в судовому порядку.

В залежності від характеру юри-
дичних фактів, які породжують пра-
вовідносини, їх поділяють на: ті, що 
породжені правомірними діями, їх при-
йнято називати регулятивними; ті, що 

породжувані неправомірними діями, їх 
прийнято називати правоохоронними; 
ті, що породжувані подіями (напри-
клад, це такі відносини, що передба-
чені статтею 23 Закону «Про надзви-
чайний стан» та можуть виникати на 
підставі такого юридичного факту як 
введення надзвичайного стану.

Коло адміністративно-правових від-
носин дуже різноманітно. Це обумов-
лено різними чинниками, серед яких, 
насамперед, варто вказати на чис-
ленність суб’єктів адміністративного 
права. 

Аналіз відносин між ними дозво-
ляє виокремити адміністративно-пра-
вові відносини за складом учасників: 
між підпорядкованими органами дер-
жавного управління; між не підпо-
рядкованими органами державного 
управління; між не підпорядкованими 
органами публічного управління, що 
знаходяться на різному управлін-
ському рівні; між органами публіч-
ного управління і керівними органами 
управління державних та комуналь-
них підприємств, які не знаходяться 
у їхньому організаційному підпоряд-
куванні; між органами публічного 
управління та керівними органами 
управління приватних підприємств, 
установ, організацій, громадських 
об’єднань, політичних партій та інших 
подібних суб’єктів; між органами 
публічного управління (їх посадовими 
та службовими особами) та фізич-
ними особами; між іншими суб’єктами 
(головами судів, керівниками регі-
ональних та місцевих прокуратур), 
які певним чином приймають участь 
в державному управлінні, наприклад, 
здійснюючи організаційну діяльність у 
середині державних органів та серед 
підпорядкованих їм службовцями.

Iснують і інші ознаки щодо класи-
фікації адміністративно-правових від-
носин.
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Так, наприклад, в залежності від 
адміністративно-правової норми, що 
здійснює вплив на суспільні відносини 
розрізняють:

– матеріальні (наприклад, відно-
сини, що виникають під впливом мате-
ріальної норми, що передбачена стат-
тею 1.5. Положення про Український 
гідрометеорологічний центр Міністер-
ства надзвичайних ситуацій України 
(нині Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій) «УкрГМЦ є 
юридичною особою, має самостійний 
баланс, рахунки в органах Державної 
казначейської служби України та бан-
ках України, печатку із зображенням 
Державного Герба України та своїм 
найменуванням» можна вважати мате-
ріальними); 

– процесуальні (наприклад, від-
носини, що виникають під впливом 
процесуальних норми, що передба-
чена статтею 8 того ж Положення 
про Український гідрометеорологіч-
ний центр «Порядок внесення змін до 
Положення про УкрГМЦ» є процесу-
альними).

В залежності від спрямованості 
виникнення адміністративно-правові 
відносини можна поділити:

– відносини, що виникають між 
органами публічного управління та їх 
посадовими особами, з одного боку, 
та громадянами, їх об’єднаннями, 
іншими фізичними особами, підприєм-
ствами, установами, організаціями – з 
іншого боку, у зв’язку із здійсненням 
першими публічно-розпорядчих функ-
цій. Iнколи такі відносини називають 
зовнішніми адміністративно-право-
вими відносинами або зовнішньо 
апаратні, в цих відносинах суб’єкт 
владних повноважень взаємодіє як з 
підлеглими так і з непідлеглими йому 
громадянами, недержавними організа-
ціями, державними підприємствами, 
установами;

– відносини, що виникають в 
процесі діяльності усередині органів 
публічного управління між окремими 
їх підрозділами, посадовими осо-
бами або між різними органами, які 
пов’язані з системно-організаційною 
діяльністю органу публічного управ-
ління у сфері реалізації ними публіч-
но-значущих функцій. Ці відносини 
часто не пов’язані безпосередньо зі 
здійсненням владних функцій, мають 
внутрішньо організаційний характер, 
Такі відносини називають внутрішні 
адміністративно-правові відносини або 
внутрішньо апаратні.

Система видів адміністративно-пра-
вових відносин також може бути 
доповнена класифікацією відносин, що 
носять майновий та немайновий харак-
тер. Наприклад, відносини, які виника-
ють, наприклад, у зв’язку з реалізацією 
громадянами права на мірні зібрання 
носять суто немайновий характер. 
Відносини, які пов’язані з розподілом 
(перерозподілом) матеріальних (або 
фінансових) коштів на різні потреби 
області, району чи міста за рішенням 
голови місцевої державною адміні-
страції носять майновий характер. За 
цією ознакою адміністративно-правові 
відносини можуть мати як немайновий 
так і майновий характер, наприклад, 
у випадку заподіяння майнової шкоди 
внаслідок скоєння адміністративного 
правопорушення.

Як критерій для класифікації 
адміністративно-правових відносин 
можуть виступати тимчасові чинники 
(строкові та безстрокові адміністра-
тивно-правові відносини). Наприклад, 
до строкових відносин можна віднести 
відносини між громадянином та орга-
нами публічного управління з при-
воду розгляду звернень громадян, які 
за Законом України «Про звернення 
громадян» не повинні перевищувати  
30 діб. Безстроковими можна вважати  
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відносини між урядом та іншими 
органами виконавчої влади з приводу 
здійснення державного управління.

Під структурою адміністратив-
но-правових відносин зазвичай розу-
міють сукупність певних елементів: 
суб’єктів, об’єкта та безпосереднього 
змісту правовідносин, який пред-
ставляє собою сукупність прямих та 
зворотних зв’язків між суб’єктами та 
об’єктом цих відносин.

Учасників адміністративних право-
відносин за певних обставин прийнято 
називати їх суб’єктами. Як і будь-які 
правові відносини, адміністративні 
правовідносини встановлюються 
(виникають) між певними учасниками 
(особами). Тому в якості суб’єктів адмі-
ністративних правовідносин виступа-
ють або конкретні фізичні особи, або 
певні об’єднання, колективи людей 
(юридичні особи). Тобто всі можливі 
суб’єкти адміністративних правовідно-
син охоплюються поняттям «особи». 
Як суб’єкти адміністративних пра-
вовідносин особи характеризуються 
тим, що вони є носіями суб’єктивних 
прав та обов’язків у сфері публічного 
управління.

В юридичній науці категорія 
об’єкта, як правило, пов’язується не 
безпосередньо з суб'єктом, а розгля-
дається стосовно до певних правовід-
носин. Тобто мова йде, насамперед, 
про об’єкт правовідносин тієї чи іншої 
галузі.

Під об’єктом правовідносин зазви-
чай розуміють те, на що дані правовід-
носини направлено, та на що надається 
певний вплив. Як суспільний зв’язок 
між людьми, який встановлюється 
в результаті їх взаємодії, адміністра-
тивні правовідносини можуть впли-
вати на певну поведінку людини. Саме 
тому в якості об’єкта адміністратив-
них правовідносин є воля, свідомість 
та опосередкована ними поведінка (дія 

чи бездіяльність) у сфері публічного 
управління (інколи в якості об’єкта 
правовідносин, в тому числі і адміні-
стративно-правових, виступають мате-
ріальні предмети та речі, продукти 
духовної творчості, здоров’я, гідність 
людини тощо). Тобто до поняття об’єкт 
адміністративно-правових відносин 
можна віднести дії (чи бездіяльність) 
суб’єктів адміністративного та деяких 
інших галузей права, що регулюються 
нормами адміністративного права.

Дії суб’єктів адміністративного 
права різні за своїм призначенням та 
конкретним змістом. Вони можуть 
бути пов’язані з здійсненням повсяк-
денних завдань з реалізації органами 
публічного управління власних функ-
цій (наприклад, видання в межах 
власної компетенції правових актів, 
розпорядча діяльність), з взаємовідно-
синами цих органів та інших учасників 
врегульованих суспільних відносин 
(наприклад, розгляд звернень грома-
дян, надання громадянам адміністра-
тивних послуг) та ін. У всіх зазначе-
них випадках у наявності відповідні 
взаємні дії сторін адміністративних 
правовідносин.

Iнколи дії суб’єктів можуть бути 
пов’язані з матеріальними предметами 
(речами). Наприклад, в компетенції 
Фонду державного майна України реа-
лізація державної політики у сфері 
приватизації, оренди, використання та 
відчуження державного майна, управ-
ління об'єктами державної власності, 
у тому числі корпоративними пра-
вами держави щодо об'єктів держав-
ної власності, що належать до сфери 
його управління, а також у сфері дер-
жавного регулювання оцінки майна, 
майнових прав та професійної оці-
ночної діяльності; працівники поліції 
при здійсненні своїх правоохоронних 
обов’язків мають право використо-
вувати зброю та спеціальні засоби; 
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громадяни широко використовують 
різного роду транспортні засоби та 
ін. Але в цих та в подібних випадках 
не сама річ є об’єктом адміністратив-
но-правових відносин, безпосередньо 
не вона підпадає під регулювання, а 
дії людей, які пов’язані з володінням, 
користуванням передачею певних 
речей та ін. 

Прямі та зворотні зв’язки між 
суб’єктами та об’єктами адміністра-
тивно-правових відносин (їх зміст) як 
їх обов’язковий елемент виокремлю-
ються практично всіма вченими адмі-
ністративного права (див., наприклад, 
[1; 2; 4] та ін.). В той же час в бага-
тьох наукових працях важко знайти 
визначення, опис структури чи змісту 
цього елемента адміністративно-пра-
вових відносин. Уявлення про правову 
природу зв’язків між суб’єктами та 
об’єктами адміністративно-правових 
відносин з’являється при ознайом-
ленні із класифікацією адміністратив-
но-правових відносин, правосуб’єктні-
стю учасників цих відносин, формами 
та методами публічного управління. 
Уникають формального визначення 
поняття зв’язків між суб’єктами та 
об’єктами адміністративно-правових 
відносин більшість дослідників-адмі-
ністративистів окремих сфер та галу-
зей суспільного життя. Очевидно, це 
є певною прогалиною в науці адміні-
стративного права.

Аналогічний стан стосовно зв’язків 
між суб’єктами та об’єктами правових 
відносин спостерігається у працях 
вчених інших галузевих наук (див., 

наприклад, [6] та ін.). Ці обставини 
можна пояснити тим, що вчені фунда-
ментальних галузевих наук зважають 
на праці по теорії держави і права, де 
також важко знайти формальне визна-
чення поняття зв’язків між суб’єктами 
та об’єктами правових відносин [7; 8].

Як відомо, прямі й зворотні зв’язки 
між суб’єктами та об’єктами адмі-
ністративно-правових відносин є 
основним елементом цих відносин, 
який поряд з такими чинниками як 
об’єм правосуб’єктності учасників цих 
відносин та особливість об’єктів пра-
вового регулювання дає уявлення про 
оптимальність та доцільність їх регу-
лювання, внутрішній зміст та зовнішнє 
вираження цих відносин дозволяє про-
вести їх класифікацію, побачити ефек-
тивність застосування конкретних 
методів та форм, які застосовуються 
при регулюванні певних видів адміні-
стративно-правових відносин.

Не претендуючи на остаточну 
редакцію, пропонується наступне 
ствердження – взаємозв’язки між 
суб’єктами та об’єктами адміністра-
тивно-правових відносин є одним з 
основних елементів цих відносин, що є 
комплексом дій (утримання від певних 
дій) компетентних органів публічного 
управління, завдяки яким здійсню-
ється регулюючий вплив на правове 
становище об’єктів правового регулю-
вання, а також зворотній вплив об’єк-
тів правового регулювання до керую-
чих (регулюючих) суб’єктів, що має на 
меті задоволення законних інтересів 
керованих об’єктів. 
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О понятии, разновидностях и структуре административно-правовых отношений.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы относительно характеристики понятия, 

разновидностей и структуры административно-правовых отношений. Дается авторское опре-
деление взаимосвязей между субъектами и объектами административно-правовых отноше-
ний в качестве одного из основных элементов этих отношений.
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О. Baklan
On the concept, varіetіes and structure of admіnіstratіve-legal relatіons.
Summary. In the article questions are considered concerning the characterization of the 

concept, varieties and structure of administrative and legal relations. Author's definition of 
interrelations between subjects and objects of administrative-legal relations is given as one of 
the main elements of these relations.
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