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ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОР!І 
«СУБ'ЄКТ АдМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА• 

Не "Зважаючи па те, що категорії <<суб\~кт•>, <<суб'скт праnа•> с одними 
із ключоrшх у nсій юри;:rичпій науuі та n науці ад:міпістраппшого праnа, 
:юкрсVІа, трикаютn наукок1 ІІОІІІуки що;ю )і'І'очнснюІ ::;мн:ту нюианих ІІО

н~Ітn, їх к.Ішсифіюшії, кі;(мсжунанюІ ні,1~ суміжних. Наукони і~ інтерес J(O 
нкюаної ІІроСіІсмати ки Іюн\І::~аний також і3 тим, 111 о стр ім ки і~ ро3нипж 
суспіТІьних відносин в адміністра- тивно-управ.1інській сфері призво

дить до трансформації системи адміністративного права та його базо

nих категорій. 

Слід nід:мітити, що дане питашrя роллядалось у працяхnидапшх nче

пих! зокрема, В. Б. Авер'япоnа, Л. Р. Білої-Тіупоnої, І. П. Голосніченка, 
Є. В. ;lo;tiнa, С. В. Кіна.юна, Т: О. Кшю_\ЮЕІІ,n. В. К. КшІІІакона, 

А. В. Пасічника. Ю. М. Старшюна. Ю. О. Тихомирона та ін. У :ш·~І3КУ 3 
цим завданням ;:юсліlІження є надання пропозицій щодо уточнення та 

подолання суперечностей у визначенні поняття <<суб'єкт адміністратив

ного пра nа)> із використанням с)гчаспих наукових доробок. 

Розпочинаючи аналіз категорії «суб'скт адміністративного права)>, 

немож.тпшо пе відмітити, що nітчизпяпими вчепи:ми протягом 1Іекіль

кох остшІніх років вже Gу.ІJИ :щіНснені CJJpoGи системати:JуІшти та ІJроа
налі:Jушtти існуючі нідхо,;_rи до окресленого rшташrя, зокрс\tа, шІсноuки 

~І КИХ HИKOJJИCTOHYIOThC$.1 у J(aHOVІY J(OCJil,!(ЖeHHl. 

В. Б. Акер\1нон ІІі;( суG'єктаVІи а;(VІіністратинноІ'О 11рака pt)3yмit-: 

учасникін сусІІі;Іnних ні;rносин, $.1Кі VІаютn суG\-:ктинні 11рака та ни

конують юридичні (суб'єктивні) обов'язки, встановлені ад:міністра

тивно-правовими нормами r1; с. 189]. Ю. М. Стар:илов зазначає, що 
суб'скти адміністратишюго праnа - це реа.1ьні учасники адміпістра

тrшrrо-праrюrшх віlІІІОсин, які, nолодіючи адміністрапшно-праnоnим 
статусом, Gcpyтn участn н орІ'ані:шІ(іЇ ІІуGJІічноІ'О уІІранлінн~І (Іtсржанно-

1\) і VІунішнш;ІnноІ'о), у саVІій уІІран;Іінсnкій .Іtі~І-Іnності, а також у ІІро

ІІ,ссі уІІрашІінн~І (а;(VІіністратинних ІІрОІІСJ(урах) l2: с. 41Xj. На'І'ОV1істn, 

С. 13. Ківалов та Л. Р. Біла-Тіунова вказують, шо в адміністративному 

праві під суб'єктом розуміють носія прав і обов'язків у сфері державно

го упрапліппя, які передбачепі адміпістратишю-праnови:ми нормами, 

JlІапюго падані пра nа реаліJовувати, а пок.тrадепі обов'язки викопувати 

[З; с. 64]. 
Пі;(сумонуючи сформу.ІnоІшні у науконій лпсратур1 ІІОН~ІТ'І'~І 

«суG'єкти а}(МіністратинноІ·о 11рака)> М. Ю. Віх.І~ІЕН ро6итn ниснонок 



IIIOJ(O н.:нунаНН~І ;шскусіі1НИХ критеріЇН у НІВНаЧеННІ 1(1.,01'() ІІОЮІТНІ. 

в~ннаючи ;шну ІІрОІЮ3ИІ(ію ІІроІ·рссинною та 11іканою 3 науконої точ

ки ~юру, \1ШІСН1НО, CJІi;L ;(ета;ІhНО ролш1нуп1 ;шні критерії [4; с. 53J. Так, 
цискусійним критеріоt д.:Jя визначення суб'єктів адміністративного 

права є участь в а..J:\tіністративних правовіцносинах, а саме: 1) відпа
nідно до першої <..:групи>> nизпачеш, суб'скти адміпістратиnпого праnа с 

учаспика:\ш адміпістратишшх праnоnілюсип, поцібпа участь ро3Гляда
сться як їхня обоn'язкоnа ознака; 2) n інших nизпачеппях й,::rеться пе про 
участh, а .·І и 111е І Іро ~щатністh суG't-:ктін aiL\ili ністратин ною І І рана нетуІІати 

Н aJ·[Ml НІСТрати ННО-ІІраНОНІ НЦНОСИНИ. 
При uьо:\'гу М. Ю. ІЗіх.тІяєв вважає, шо за своїм з:v~істом суб'єкти ац

міністративного права та суб'єкти а,::rміністративних правовіцносин 

3бігаються, та 3алшчепі цnа поняття цоuі.:rІьпо ро3гля,::rати як сипопіми, 

оскL1ьки суб'скта а,::rміпістратишюго праnа пемож.:Jrшо палежшн1 чи

ІІО:\1 розг.:Jя,::rати бе 3 а,::rміпістра- пшІшх праnоnідпосип, які nіп сnоїми 
:tіИ\ІИ чи Gе:ці~ІJІhністю ІІоро;tжуt-:. 

Такиі1 ниснонок ни;щєтhс~І J(OCИTh суІІсречJІИНИ\І. Як у~ІН~І~ІЄТhС~І, 

можна навести доситьвца.:Jий вис.:Jів ІЗ. К. Ко.:Jпакова, який зазначає, що 

суб'єкт а,::rміністративного права є претенцентом на участь в адміністра

пшних правовідносинах; віцпові,::rна особа повинна :v~ати необхідний 

обсяг праnосуб'сктпості. При цьо:\tу такий <<Претендент>> пабуnас ста

тусу суб'скта ті.1ьки n тому шrпадкJ~ ко.1и цержаnа, nикористоnуючи 
а,т(vІіІІістрапшно-ІІравові норми, роGитІ, і1оІ·о носісм 11рав і оGов'иJків 

( 11е 1111 им оGси 1·ov1 І Іра восуG'скпюсті ), ~~ кі рсш1 і·Іуюп,с~І остшІІІі м у сфері 
,:LcpЖ<ll\1101\) УІІраВJІіІІШІ[5; С. J90j. 

Про неоGхі;tністh рtнмежуІШНН}І ІІОН}ІТh суG\-:кт 11рана та cyG\-:кl 

ІІраноні;tносин сні;(читh і1 те, ІІ(О участh у ІІраноні;(носинах є ;н1111е ОіL

нією із форм реа.1ізації права, але не вик...1ючною формою. Kpi:\t того, 
у-.:шсть суб'єкта а..J:\tіністративного права в адміністративно-правових 

nідпосипах за.1ежить nід Ішзки факторів. як суб'сктишшх (Jокре:иа, па
мір суб'скта реа.1ізуnати сnої праnа або nи-копати обоn'язки ш.1яхом 

nступу у пpanoni..J- посшш). так і об'сктишшми (паяnпість необхідного 
оGси1·у ІІраносуG't-:ктності іLІИ участі у тих aGo інІІІИХ а;L\1іністратинних 
ІІраноні;tно- синах). 

У свою чергу, поняття <<суб'єкт адміністративних правовіцносин,> є 

синонімічним цо поняття «)гчасник» віJповідних відносин. 

ТаюІ:\f чином, по-перше, суб'єктом а..J:\tіністративного права є носій 

праn і обоn'яжіn у сфері ca:\te ,::rержашюго упраnліппя. По-,::rруге, nіц
поnіцпі праnа та обоn'я3ки :\tають бути передбачені пор:\tами са:ие ац

міністратинноІп 11рана. По-третє, ні.іLІюні;tні 11рана суG\-:кт маt-: Gути 

3.іштен реа~Іі~юнунати, оGон\І3КИ никонунати та нисту1шти са\юстіtіним 

суб'єктом віцпові,::rальності (мати необхі,::rний обсяг правосуб'єктності). 

Окрес.:Jюючи напрями по,::rа.:Jьших цос.:Jіцжень, c.:Ji..J зазначи

ти про необхіцність про,::rовження дос.:Jіцження категорії <<суб'єкт 
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а;(м1нн:тратинно1п ІІрана•> 13 никористанн~І\1 3аІ-шІnнотсорстичних ІІll(

Х(ЩlН та крахунан н~І VІ сучасноп) стану ро:шитку a;tмl н1страти нно1п 

11рана, а також ;юс .. ІііtжснюІ аіL\1іністратинної ІІраносуG\-:ктності ін;(и
відуа .. lьних та ко .. 1ективних осіб. Крім того, по.J:а .. lьшого опраuювання 
потребують питання, пов'язані визначенням піJстав :к..1асифікаuії та 

nиокре:\шешІЯ:\f nи.ain суб'сктіn а.а:иіністратиn- ного пра nа. 
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На<.:а\11Ісрс;( с;ІііL 3а3начити, 1110 ІІрИНІ(ИІІ нсрхонснстна 11рана остан
ні\1 ЧаСОМ IІCpCJ(Gaчat-:ThC~I p~ІJ(OVI 331<0Н(Ч3НЧИХ актін ~11< О<.:НОНОІІОJІОЖ
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