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ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ,  
ВИМОГИ ДО АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ  

  
На протязі багатьох років основним інструментом (формою) діяль-

ності суб’єктів публічного адміністрування був та залишається адмініс-
тративний акт.  

Поняття «адміністративний акт» можна визначити, спираючись на 
підходи загальної теорії права до таких категорій, як «акт» і «правовий 
акт». «Акт» (лат. actus – дія; actum – документ) означає дію, вчинок, а 
також документ, виданий (прийнятий) уповноваженим на це органом 
державної влади, органом місцевого самоврядування, їх посадовими 
особами» [1, с. 243].  

Вищезазначеним підходам кореспондують деякі з визначень «акта», 
що містяться у великому тлумачному словнику сучасної української 
мови, згідно з якими акт – це: 

1) окремий прояв якої-небудь діяльності;  
2) дія, вчинок;  
3) офіційний документ [2, с. 18].  
Професор Алексєєв С.С. визначив «правовий акт», як зовнішнє ви-

раження волі (держави і окремих осіб), спрямований на досягнення 
юридичного ефекту [3, с. 7].  

Так, в науковому середовищі «акт» розуміється перш за все як во-
льова дія (волевиявлення), що має певну форму та спрямована на 
досягнення певного результату.  

В теорії адміністративного права термін «адміністративний акт» 
вченими розглядається по різному, але найчастіше його визначають як 
будь-яке рішення або владний захід адміністративного органу, спрямо-
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ване (спрямований) на врегулювання конкретного випадку у сфері 
публічного права, що тягне за собою певні юридично значимі наслідки.  

В сучасному українському законодавстві поняття «адміністратив-
ний акт» майже не використовується. Вперше його було застосовано у 
«Тимчасовому порядку надання адміністративних послуг», затвердже-
ному постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 року, згідно 
з яким адміністративний акт – це прийняте суб’єктом (органами вико-
навчої влади, органами місцевого самоврядування в межах делегова-
них їм органами виконавчої влади повноважень, підприємствами, 
установами та організаціями, на які згідно з нормативно-правовими 
актами покладено повноваження надавати адміністративні послуги)  
рішення індивідуальної дії, спрямоване на набуття, зміну чи припи-
нення прав та обов’язків особи [4].  

У проекті Адміністративно-процедурного кодексу України закріпле-
но визначення адміністративного акта, за яким адміністративний акт – 
це рішення (правовий акт, документ, відмітка в документі) індивідуа-
льної дії, прийняте адміністративним органом за результатами розгля-
ду адміністративної справи відповідно до цього Кодексу, спрямоване на 
набуття, зміну чи припинення прав та обов’язків фізичної або юридич-
ної особи (осіб) [5, ст. 2].  

У вітчизняній науці адміністративного права переважно використо-
вується термін «індивідуальний акт управління». Проте, на думку 
деяких вчених, з якою варто погодитись, доцільним є застосування 
саме терміну «адміністративний акт», аргументуючи це тим, що:  

По-перше, Конституція України закріпила принцип поділу держав-
ної влади та відмовилася від категорії «органи державного управління». 
Прикметник «адміністративний» вказує на те, що акт виходить від 
адміністративних органів (на відміну від актів законодавчого органу чи 
судових органів).  

По-друге, слід враховувати євроінтеграційні прагнення України.  
У країнах Європейського Союзу термін «адміністративний акт» є дуже 
поширеним і звучить та й пишеться у багатьох мовах практично одна-
ково, наприклад: administrative act – англійською, acte administratif – 
французькою, acto administrativo – іспанською та португальською, atto 
amministrativo – італійською, verwaltungsakt – німецькою тощо 
[1, с. 245].  

До основних ознак «адміністративного акта» слід віднести:  
1. Індивідуальність. Адміністративний акт, по-перше, є персоніфі-

кованим, тобто його адресатом являється певна конкретна особа (осо-
би), що кардинально відрізняє його від актів нормативного характеру; 
по-друге, за допомогою адміністративного акта вирішуються індивідуа-
льні адміністративні справи або питання; по-третє, виступає юридич-
ним фактом, що є підставою виникнення, зміни або припинення конк-
ретних адміністративних правовідносин. 

2. Разовість. Адміністративний акт на відміну від нормативно-
правових актів розрахований на одноразове застосування. 
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3. Правомочність. Адміністративний акт приймається органом ад-
міністративної влади (адміністративним органом), а також іншими 
суб’єктами, що наділені адміністративно-владними повноваженнями. 

4. Зовнішню дію. Ця ознака дозволяє відмежовувати адміністративні 
акти від внутрішньо спрямованих актів, наприклад, щодо вирішення 
організаційних питань всередині адміністративного органу [6, с. 24-25].  

Важливою умовою дійсності адміністративного акта є його відпові-
дність вимогам, стосовно його юридичного змісту, форми, порядку 
прийняття тощо.  

Основними вимогами, яким повинен відповідати кожен «адмініст-
ративний акт» є:  

1. Відповідність адміністративного акта положенням Конституції, 
законів України та інших нормативно-правових актів прийнятих на 
основі, у відповідності і на виконання закону. 

2. Прийняття акта адміністративним органом виключно з питань, 
віднесених до його компетенції, і в межах своїх повноважень. 

3. Обґрунтованість. Адміністративний акт має бути юридично та 
економічно обґрунтованим, тобто недостатньо одного лише посилання 
на той чи інший закон, необхідно, щоб цей акт відповідав меті, яка 
передбачена законом або іншим юридичним актом вищестоящого 
органу, прийматися з урахуванням економічних наслідків прийнятого 
рішення, вибір на цій основі найбільш оптимального його варіанту, 
який визначається не лише державними потребами та інтересами, а й 
можливостями резерву виконавців [7, с. 224]. 

4. Непорушність та необмежуваність адміністративним актом 
встановлених і гарантованих чинним законодавством прав, свобод та 
законних інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб. 

5. Необхідність прийняття адміністративного акта в установленому 
порядку. Наприклад, акти, що приймаються колегіальними органами, 
повинні обговорюватися на засіданнях цих органів за наявності квору-
му, в іншому ж випадку вимоги актів є незаконними [8, с. 167]. 

6. Прийняття адміністративного акта за встановленою формою та 
підписом уповноваженої особи тощо.  
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ЗАГАЛЬНІ ТА ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВОГО ПРАВА 

 
Чітке уявлення про поняття і зміст джерел права має важливе як 

теоретичне, так і практичне значення. Окрім того, за умов становлення 
української державності проблема джерел права набуває не тільки 
теоретичної, але й політичної значущості, що актуалізує необхідність 
розробки науково обґрунтованої концепції джерел права [1, с. 7]. 

Так, важливість і необхідність з’ясування цілої низки питань щодо 
визначення джерел фінансового права обґрунтовуються і теоретичною, 
і практичною їх роллю, зокрема, причинами, що мають наукове, пізна-
вальне значення. 

Аналіз наукової літератури свідчить, що проблема визначення дже-
рел права є однією з найпопулярніших у наукових колах. Так, у юри-
дичній літературі висловлюються протилежні позиції стосовно того, 
яким чином визначати поняття «джерела права». 

Теорією права опрацьовано декілька значень поняття «джерело 
права»: 

‒ спосіб виникнення права (соціальна категорія); 
‒ чинник правотворчості, що безпосередньо впливають на фор-

мування та функціонування права; 


