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У статті досліджено права та законні інтереси громадян, які реалізуються 

в публічному управлінні. 
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В статье исследованы права, свободы и законные интересы граждан, 

которые реализуются в публичном управлении.  
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In the article examined the rights and lawful interests of citizens, which are 

realized in the public administration.  
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В кінці XX  – на початку XXI ст. уряди багатьох країн  світу здійснили 

ряд реформ, що сприяли покращенню функціонування країн, у відповідь  на  

вимогу громадян, які були невдоволені великою кількістю державних установ 

та  не надто високою якістю надання ними  публічних  послуг.   

Тому, нові реалії сьогодення вимагали застосування нових підходів до 

управління: заміни традиційних способів управління, що базувалися на 

застосуванні владних  повноважень та чітких бюрократичних процедур, на такі, 

що зорієнтовані на надання якісних  публічних  послуг. Трансформації урядів 

супроводжувалися заміною  традиційних механізмів управління на ринкові: 

«наказувати і контролювати» на «мотивувати та отримувати результат» [1, 

c.174].  
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Підвищення продуктивності роботи державних установ, запровадження 

ринкового стилю управління, децентралізація, фокусування уваги на 

результатах, а не на процедурах – основні чинники, що вплинули на появу 

нової форми управління [2]. Тому саме проблема забезпечення прав і свобод 

громадянина у сфері публічного управління завжди була актуальною для будь-

якої демократичної держави. Публічне управління як визначена публічними 

потребами у сфері взаємодії держави та громадянського суспільства владна, 

заснована на нормах чинних нормативних актів діяльність суб’єктів публічного 

управління, а саме органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, може як стримувати, так і сприяти розвитку і зміцненню прав і 

свобод громадян. 

Тематики поняття і сутності прав та законних інтересів громадян, які 

реалізуються в публічному управлінні в тій чи іншій мірі торкалися різні вчені, 

серед числа яких, насамперед, потрібно виділити наступних: В. Ю. Васецький, 

Я. В. Лазур, А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, П. М. Рабінович, О. І. 

Харитонова та інші. Все ж, не применшуючи наукових доробків даних 

науковців, є потреба у проведенні більш комплексного та ґрунтовного аналізу 

даного питання. 

Метою статті є дослідження поняття та сутності прав та законних 

інтересів громадян, які реалізуються в державному управлінні. Для досягнення 

визначеної мети необхідно вирішити такі завдання: надати визначення таким 

поняттям: «права людини», «законні інтереси», визначити види прав людини, 

які належать до управлінських.  

Так, Україна, як суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова 

держава  закріпивши у національному законодавстві природні права людини і 

права людини, що на протязі свого розвитку виробила, сформулювала та 

зафіксувала цивілізована спільнота в якості всеоб’ємних стандартів, повинна 

забезпечувати їх реалізацію. Для цього держава створює механізми 

трансформації прав, свобод, потреб та законних інтересів людини і 

громадянина із закріплених позитивним правом в стан, коли вони стають не 
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міфічними, не декларативними, а дієвими, тобто вони із зафіксованих у 

правових приписах можливостей стають реальними благами для людини у її 

повсякденному житті. Це такий процес, коли зафіксовані у формалізованих 

суспільних чи державних документах права, свободи, потреби, інтереси 

людини і громадянина переходять із суто можливого без суб`єктного стану у 

реальний стан використання особистістю певного блага, яке вона отримує 

шляхом реалізації наданого їй права чи свободи або ж шляхом безпосереднього 

задоволення своєї потреби чи законного інтересу. Це відбувається не само по 

собі, а упорядковується і певним чином фіксується у правових приписах. В 

спеціальній літературі процес, пов'язаний з використанням правових засобів 

забезпечення та реалізації прав, свобод, а також задоволення потреб і законних 

інтересів людини та громадянина, що регулюється нормами права, отримав 

назву «юридичний механізм забезпечення прав людини» [3, c. 26]. 

Особливістю системи публічного управління є масштабність та 

значущість рішень, які стосуються усіх верств населення. У публічному 

управлінні можна виділити особливу сферу, де суб’єктами є органи державного 

управління або місцевого самоврядування. Ця сфера пов’язана з управлінням 

державою, окремими її галузями та узагальненими напрямами діяльності 

(державне управління) або місцевими спільнотами людей, що мешкають на 

певній території й розглядаються не як члени колективів організацій, а як єдина 

територіальна громада (місцеве самоврядування). Деякі дослідники вважають 

доцільним вживати поняття публічної влади, єдиним джерелом якої є народ. А 

складовими – державна та муніципальна влада,  які реалізуються відповідно 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування [4, с.146] 

У системі публічного управління визначальну роль відіграє державне 

управління, яке здійснює управлінський вплив на всі сфери  суспільного життя. 

Водночас в умовах розгортання демократичних перетворень  зростає активність 

і громадських структур в управлінні  не тільки громадськими, а й державними 

справами, у розв’язанні суспільних проблем [5, с.324]. Як бачимо у системі 
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публічного управління визначальну роль відіграє державне управління, яке 

здійснює управлінський вплив на права, свободу та законні інтереси громадян.  

Зазначимо, що інтерес до поняття ―права людини‖ зазначаються ще в 

давньогрецькій і давньоримській правових системах і в громадській  думці. 

Хоча вважається, що саме по собі поняття ―права людини‖ в Європі до ХІІ ст. 

не знали. Повноцінна теорія прав виникла лише наприкінці XIV ст. і була 

обґрунтована в працях Жерсона та його однодумців. Саме тоді на 

законодавчому рівні були закріплені основні права і свободи людини, які 

використовуються й сьогодні [6, с.45].  

Небезпідставно вважається, що найбільш чітке розуміння поняття «права 

людини», а відтак, і розуміння правового статусу людини і громадянина було 

сформульоване в Американській Декларації 1776 р. У ній сказано, що: ―... всі 

люди створені рівними, і всі вони обдаровані своїм творцем рівними 

невідчужуваними правами, до яких належить життя, свобода та прагнення до 

щастя‖ [7, с. 228]. Проте визнання суспільством правового статусу людини і 

громадянина припускало не тільки певний суспільний договір, який закликав 

людей поважати особу, а й створення правової системи, яка захищає людину 

від свавілля влади.  

І все ж у сучасній спеціальній літературі немає більш-менш усталеного 

розуміння поняття ―права людини‖. П. М. Рабінович визначає : Права і свободи 

людини – це її певні  можливості, необхідні для її існування та розвитку в 

конкретно-історичних умовах, що об’єктивно зумовлюються досягнутим 

рівнем розвитку суспільства і мають бути загальними та рівними для всіх 

людей [8, с. 64]. І. М. Панкевич вважає : «Права людини – це багатогранне 

соціальне явище, яке охоплює особисті, політичні та соціально-економічні 

права. Але права людини теж не можуть бути безмежними. Боротьба за права 

людини зараз знаходить свій вираз саме в боротьбі за межі таких прав, 

насамперед за юридичне закріплення та юридичну імплементацію цих меж» [9, 

с.15]. В. Нерсесянц зазначає «Права людини – це необхідний та невід’ємний 

елемент всілякого права, як права взагалі, визначений (а саме – суб’єктивно-
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людський аспект) вираження суті права як особливого типу і специфічної 

форми соціальної регуляції. Право без прав особи також неможливе,як і права 

людини без чи поза правом» [10, с. 271]. З вище сказаного можна зробити 

висновок, що  права людини – це можливість реалізовувати особисті потреби, 

котрі залежать від конкретно-історичного рівня соціально-економічного та 

правового розвитку суспільства.  

Також, вчені притримуються думки, що права людини варто розглядати в 

суб’єктивному та в об’єктивному значеннях. В об’єктивному значенні права і 

свободи особи – це система міжнародних та національних правових норм, що 

встановлюють правовий статус людини, що закріплюють її положення, правила 

взаємовідносин між людьми, відносини особи (громадянина) та держави. В 

суб’єктивному значенні права і свободи особи – це можливість, яка належить 

конкретній особі, що передбачена правовою нормою і діянням, що захищене 

державою [11, с. 17]. 

На нашу думку, дуже важливо є той факт, що в у сучасному світі головним 

чином розрізняють права й свободи громадянина та права людини як права 

державні та права недержавні. 

Особливість прав недержавних полягає в тому, що вони не мають 

позитивного, волевстановленого, навмисного характеру, а випливають із самого 

суспільного єства, є приписом, наданим людям із позадержавних, 

позаюридичних сфер (право на життя, на охорону здоров'я, право на повагу 

гідності, на свободу і особисту недоторканість та ін. Залежно від того, якою 

мірою встановлені державою норми, права й свободи кореспондують з 

природними правами людини, визначають рівень демократичності й 

справедливості існуючого ладу. 

За своїм змістом державні права громадян можна поділити на три групи: 

1) на участь у державному управлінні та соціально-політичну активність: 

право на державну службу, внесення пропозицій, одержання необхідної 

інформації та документів у встановленій формі, проведення зборів, мітингів, 

демонстрацій, створення громадських об'єднань чи належність до них тощо; 



 6 

2) на одержання допомоги від відповідних компетентних організацій: 

право на медичну, санітарно-епідеміологічну допомогу, безкоштовне 

користування благами (бібліотеками, парками тощо), користування 

транспортом, одержання оплатних та інших послуг; 

3) на права, які захищають: в адміністративному порядку (адміністративна 

скарга, адміністративно-юрисдикційне провадження), судовому порядку 

(скарга, позов), громадянин особисто (необхідна оборона). 

Взаємодіючи з органами виконавчої влади, громадяни реалізують 

насамперед права:  

- на участь в управлінні;  

- на об'єднання; 

- на проведення мітингів, демонстрацій, зборів;  

- на особисті або колективні звернення до державних органів;  

- на свободу й особисту недоторканність;  

- на недоторканність житла; на пересування;  

- на інформацію; на відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями 

державних організацій, а також посадових осіб під час виконання ними 

службових обов'язків тощо [12]. 

Також, на сьогоднішній день у контексті здійснення активних правових 

реформ немає іншої більш давньої і разом з тим складної, науково і практично 

значущої проблеми,  ніж визначення сутності,  змісту та структури законних 

інтересів громадян.  

Законні інтереси є стрижневим елементом правового статусу громадян 

України. Це одна з найважливіших категорій, що відображає соціальну 

структуру суспільства, рівень демократії, стан законності [13, с. 91]. «Законні 

інтереси», що обумовлюється специфічним поєднанням у ній суб’єктивної 

форми та об’єктивного змісту.  Власне це спонукало Г.М. Гака, С. Н.  Братуся 

та інших говорити про об’єктивний та суб’єктивний зміст інтересу. 

Об’єктивний зміст законних інтересів визнавався Г.М. Гаком, С.Н. Братусем,  

Г.В. Мальцевим.  Зокрема,  Г. В.  Мальцев зазначав,  що дана категорія виникає 
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та існує як результат розвитку факторів зовнішнього світу незалежно від 

свідомості людей та пов’язана з буттям предмета [14, с. 93].  Власне 

об’єктивний зміст законних інтересів громадян у публічному управлінні 

обумовлений економічним та соціальним середовищем існування людини, 

рівнем розвитку правової системи, ступенем ефективності діяльності органів 

державної влади, компетенція яких пов’язана із задоволенням матеріальних 

потреб громадян. Доцільно визнати законний інтерес громадян у  публічному 

управлінні можливістю вчинення певної дії чи утримання від її вчинення.  

Отже, права і свободи та законні інтереси громадян, які реалізуються в 

публічному управлінні змінюються не з волі суб’єкта, а в нормативному 

порядку, є передбаченими правовим нормами сукупностями прав та обов’язків 

у вигляді правової абстракції. Сама система публічного управління охоплює 

багато підсистем, а саме: політичну, економічну, соціальну, адміністративну, 

правову, гуманітарну тощо. Таким чином, права і свободи та законні інтереси 

громадян, які реалізуються в публічному управлінні, потребують  осучаснення 

смислового наповнення крізь призму усвідомлення їх ролі у житті кожної 

людини та держави.  
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