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Анотація

Монографія присвячена дослідженню концепції публічного інтересу як
категорії адміністративного права.   

Проаналізовано історико-правові та загальнотеоретичні положення щодо
встановлення сутності публічного інтересу: історіографія дослідження,
поняття, види, ґенеза нормативного закріплення, класифікація, система,
суб’єкти адміністративно-правового механізму забезпечення реалізації та
захисту.   

Визначено особливості прояву та реалізації публічного інтересу у різних
сферах (безпеки оборони; економічної безпеки; соціальної безпеки).
Розглянуто міжнародні та закордоні виміри правового регулювання
законодавчого визначення публічного інтересу. Запропоновано основні
положення концепції публічного інтересу в Україні та шляхи розв’язання
проблем, що існують у цій сфері.  

Для науковців, викладачів, студентів та слухачів юридичних факультетів і
закладів освіти, а також працівників правоохоронних органів.
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гарантії випливають тільки із загальної взаємності зобов’язань, які є 
моральним еквівалентом колишніх прав. Право приватної власності 
стане теж соціальним обов’язком, функцією для створення капіталу 
і керування ним. Іншими словами, єдине право, яке кожна людина 
має, – це право виконувати свій обов’язок». Суб’єктивне право супере-
чить принципам соціальної солідарності, а тому буде замінено понят-
тям «соціальний обов’язок». На думку Конта, слово «право» має бути 
виключене з політичної мови. У його вченні по суті зникли такі засади 
громадянського суспільства, як демократія і право, юридична свобода 
і права громадян. Рівність людей у соціократії нівелює приватні інте-
реси, а свобода і права замінені обов’язками, соціальною функцією37.

Таким чином, до появи соціологічних концепцій О. Конта та його 
послідовників, мова більшою мірою йшла про державні інтереси та 
приватні інтереси особи в їх діалектичному розвитку, взаємодії та 
протистоянні. 

Отже, в історії політико-правової думки спостерігається поступо-
вий розвиток категорії «публічні інтереси», досліджується співвідно-
шення публічних та приватних інтересів, відбувається пошук опти-
мального балансу між ними. Відповідно до історичного періоду та 
суб’єктивних факторів, обумовлених приналежністю того чи іншого 
мислителя до певного соціального стану, в концепціях вчених нада-
ється перевага публічним або приватним інтересам, абсолютизуються 
роль та інтереси держави (етатизм, консерватизм) або права і свободи 
людини (лібералізм). Ближче до новітньої історії у поглядах мисли-
телів формується думка про необхідність встановлення гармонічного 
балансу між публічними і приватними інтересами, переважають гума-
ністичні концепції. Важливим етапом для розвитку категорії «публічні 
інтереси» є поява соціологічної школи права, яка обґрунтовує мож-
ливість забезпечення реалізації інтересів кожного індивіда лише у 

37 Історія вчень про державу і право: підручник / за ред. проф. Г. Г. Демиденка, 
проф. О. В. Петришина. Харків: Право, 2009. С. 105. ; Кирилюк Ф. М. Історія зарубіж-
них політичних вчень Нової доби: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 
2008. С. 296.
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Розділ 1. Історично-правові та теоретичні підстави  
дослідження публічного інтересу в адміністративному праві

Пріоритет публічних інтересів в концепції «загальної волі» Руссо 
простежується і в його розмірковуваннях про поділ влади і сутність 
законів. Зокрема, Руссо фактично заперечує поділ влади, адже суве-
рен (народ) здійснює її безпосередньо, народний суверенітет є необ-
меженим, невідчужуваним і неподільним. Мислитель вважає неприй-
нятною будь-яку особисту владу, що є вільною від громадського 
контролю. На цих засадах побудована і його концепція закону. Сво-
бода, за Руссо, полягає в тому, щоб громадяни перебували під захи-
стом законів і самі їх приймали. Отже, «будь-який закон, не затвер-
джений безпосередньо народом, є недійсним; це взагалі не закон». 
Участь всіх громадян у законодавчій владі виключає, на думку мисли-
теля, прийняття рішень, які б спричинили шкоду окремому індивіду. 
Верховна влада є втіленням загальної волі громадян, отже, відпадає 
необхідність в її обмеженні природними правами індивіда. Таким 
чином, ліберальна ідея свободи особистості замінюється у Руссо дик-
татом «загальної волі». Водночас загальновизнаним досягненням 
мислителя є розуміння народу як єдиного джерела державної влади, 
теоретичне обґрунтування ідеї безпосередньої демократії36.

У XIX ст. засновник соціології Огюст Конт проголосив нову пер-
спективу перебудови суспільства на основі позитивізму, досягнень 
науки про суспільство. Основним завданням своєї філософії він вва-
жав перебудову суспільства на основі позитивізму, заміну «ретро-
градної аристократії» і «анархічної республіки» новим, позитивним 
ладом – соціократією. За розробленим Контом «Планом реорганізації 
соціального життя» нова «третя стадія» історії людства (після «тео-
логічної» до 1300 р. та «метофізико-легістської» (1300–1800 рр.)) 
повинна ознаменуватися організацією промислового суспільства, 
соціократією.

В концепції Конта кожен має обов’язки щодо всіх людей, але ніхто 
не має права у власному значенні слова. Справедливі індивідуальні 

36 Історія вчень про державу і право: підручник / за ред. проф. Г. Г. Демиденка, 
проф. О. В. Петришина. Харків: Право, 2009. С. 105; Хрестоматія з історії політич-
них вчень: посібник / упор.: О. М. Уривалкін. Київ: Дакор, КНТ, 2008. С. 338.
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Жан-Жак Руссо. Так, причину появи держави він пов’язує із розвит-
ком приватного інтересу. За висловом Ж.-Ж. Руссо, «той перший, хто 
поставив огорожу навколо ділянки землі й зухвало сказав: «Це – моє» – 
та знайшов простодушних людей, що повірили в це, став справжнім 
засновником громадянського суспільства». Приватна власність при-
зводить до появи спочатку майнової, а потім і політичної нерівності, 
заснування за ініціативою багатіїв публічної влади й держави (шля-
хом укладання первісного суспільного договору. З цього моменту 
природний стан людини змінюється на громадянський. Юридич-
ний результат цього заміщення – існуюча держава – не задовольняє 
Ж.-Ж. Руссо, адже «людина народжується вільною, але всюди вона в 
кайданах». На переконання мислителя, первісний суспільний договір 
внаслідок поділу суспільства на багатіїв і бідняків (виникнення май-
нової нерівності), правителів і підвладних (виникнення політичної 
нерівності), переродження держави в деспотію призвів до знищення 
головної мети його укладення – встановлення й захисту громадянсь-
кої свободи. Отже, його слід переукласти на нових принципах. Спра-
ведливий суспільний договір має бути укладений на засадах рівності 
сторін – між рівними суб’єктами, а не між правителями та підданими. 
З моменту його укладання воля окремої людини стає невід’ємною 
часткою загальної волі всіх. Сутністю такого договору, за Ж.-Ж. Руссо, 
є принцип народного суверенітету, під яким розуміється «загальна 
воля, що тільки й може керувати силами держави відповідно до мети 
її заснування, якою є загальне благо». Згідно із цим принципом суве-
рен (народ) створює закони, але не пов’язаний ними назавжди, для 
нього навіть суспільний договір не є обов’язковим. Народ вправі 
не лише змінити форму правління, а й узагалі розірвати договір й 
повернути собі природну свободу. З цього принципу логічно випли-
ває право народу на повстання проти тиранії, обґрунтування майбут-
ньої революції35.

35 Історія вчень про державу і право: підручник / за ред. проф. Г. Г. Демиденка, 
проф. О. В. Петришина. Харків: Право, 2009. С. 104; Кормич А. І. Історія вчень про 
державу і право: навч. посіб. Київ: Правова єдність, 2009. С. 102-103
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ВСТУП

Визначення у Конституції України 1996 року найвищою соціальною 
цінністю людину, її життя і здоров’я, честь та гідність стало вирішаль-
ним поштовхом до активізації процесів пошуку оптимальної моделі 
розбудови національної «публічно-сервісної» держави. Досягнення 
результату побудови функціонування держави на засадах «служіння 
людині» є неможливим без перегляду концептуальних засад адмініст-
ративного права як галузі права, норми якої спрямовані на врегулю-
вання управлінські відносини в країні. Саме адміністративне право 
здатне своїми засобами нормативно-правового регулювання побуду-
вати ефективну модель взаємодії держави та людини, визначити ефек-
тивні механізми виконання функцій та завдань системи публічного 
управління, пріоритетною ціллю діяльності якої досягнення балансу 
приватних та публічних інтересів, що тривалий час через особливості 
соціально-історичного національного розвитку не було предметом 
комплексних наукових досліджень, зосереджуючись на визначенні 
механізмів реалізації та захисту виключно державних інтересів. 

Збереження конфліктного протистояння «державного», «суспіль-
ного» та «приватного» інтересів у тісному взаємозв’язку з норматив-
ною невизначеністю категорії «публічного інтересу» своїм негатив-
ним наслідком має відсутність дієвих механізмів реалізації та захисту 
останнього, що унеможливлює здійснення функції участі громад-
ськості у прийнятті управлінських рішень та контролі за їх виконан-
ням. Натомість теорія «публічного інтересу» не є новою для сучасної 
правової європейської доктрини, вона на належному рівні правової 
ефективності успішно реалізується у країнах Європейського Союзу, 
зокрема, у таких, як Федеративна Республіка Німеччина, Республіка 
Польща, Французька Республіка та ін.
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В українському адміністративно-правовому просторі нормативне 
закріплення визначення публічного інтересу поки відсутнє. Деякі 
спроби встановлення сутності категорії «публічного інтересу» здійс-
нюється на рівні узагальнень результатів судової практики (зок-
рема, такими є постанови Великої Палати Верховного Суду України 
від 13.02.2019 р. у справі № 810/2763/17, від 05.06.2019 р. у справі 
№ 817/1678/18) та положення проектного адміністративного зако-
нодавства (зокрема, положення проекту Закону України № 9456 від 
28.12.2018 р. «Про адміністративну процедуру»). При цьому відпо-
відно до положень зазначених правотворчих актах та судових рішень 
розуміння сутності публічного інтересу полягає у «механічному» 
об’єднанні державних, суспільних чи приватних інтересів, не вста-
новлюючи межі його проявів, що ускладнює забезпечення дієвих 
механізмів його впровадження. 

Щодо наукових досліджень публічного інтересу слід зазначити, 
що наразі у вітчизняній правничій літературі ще не вироблено одно-
стайно визнаного підходу до визначення цієї категорії та розуміння 
цього правового феномена. Серед вітчизняних учених-адміністрати-
вістів, що у своїх працях зверталися до проблематики публічних інте-
ресів, слід назвати наукові розробки В. Б. Авер’янова, В. М. Бевзенка, 
Ю. П. Битяка, В. В. Галунька, Р. А. Калюжного, Т. О. Коломоєць, 
Р. С. Мельника та ін. У деяких працях публічний інтерес розгляда-
ється не сам по собі, а у дихотомічній парі з інтересом приватним, 
інтересом державним (такими є праці Ю. О. Тихомирова, Є. А. Геть-
мана, Є. В. Курінного, О. І. Миколенка, П. В. Макушева, В. К. Колпакова, 
Є. О. Легези, А. Т. Комзюка та ін.). Варто зазначити, що дослідженню 
проявів та реалізації публічного інтересу у різних сферах життя 
суспільства присвячено дослідження Н. Л. Губерської, Д. В. Прийма-
ченка, Ю. О. Легези, Н. В. Коваленко, М. Ю. Віхляєва, Г. О. Блінової та 
ін. Питання пошуку оптимальних моделей застосування адмініст-
ративно-правових засобів забезпечення реалізації та захисту при-
свячені наукові розробки Я. О. Берназюка, С. О. Бондаря, А. Л. Борко, 
П. В. Вовк, І.Б. Коліушка, Р.О. Куйбіди, Р. О. Кукурудза, О. В. Кузьменко, 
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правління народ вправі «переглянути угоду»32. Отже, у поглядах 
Джона Локка явно простежується пріоритет приватних інтересів 
над публічними, що гарантується встановленням зазначених меж 
державної влади, які правитель не вправі переступати (у разі вста-
новлення деспотичної влади, яка порушує права людини, народ має 
право на повстання). 

Видатним мислителем першої половини XVI ст., чиї твори були 
досить популярними в Європі, був перший вітчизняний політолог, 
український і польський публіцист Станіслав Оріховський-Роксолан. 
Держава, зазначає мислитель, – зібрання, союз громадян, об’єднаних 
узгодженим правом і загальною вигодою, де щастя народу є вищим 
правом. Мета держави – гарантія прав і користі кожного індивіда. 
І держава, і індивід мають взаємні зобов’язання. Обов’язок остан-
нього – піклуватися про інтереси суспільства і держави33.

Таким чином, Станіслав Оріховський-Роксолан демонструє діа-
лектику взаємозв’язку публічних і приватних інтересів, визначаючи 
основною метою держави захист приватних інтересів, а обов’язком 
громадян – піклування про публічні інтереси суспільства і держави. 

В цьому контексті цікавими є думки Станіслава Оріховського- 
Роксолана щодо розподілу влади. Мета сенату і короля, зазначає 
він, – благо усіх у державі. З огляду на сумний досвід вирішення спір-
них справ шляхтою С. Оріховський-Роксолан наполягає на такому: 
приватні інтереси, питання «моє» і «твоє» – справа судової, а не зако-
нодавчої влади. Правосуддя вчинюють виборні судді, рішення яких 
остаточні, як у Давньому Римі34.

Вагомий внесок в розвиток теорії публічних та приватних 
інтересів зробив французький мислитель епохи Просвітництва  

32 Історія вчень про державу і право: підручник / за ред. проф. Г. Г. Демиденка, 
проф. О. В. Петришина. Харків: Право, 2009. 256 с.; Хрестоматія з історії політич-
них вчень: посібник / упор.:О. М. Уривалкін. Київ: Дакор, КНТ, 2008. 456 с.

33 Історія вчень про державу і право: підручник / за ред. проф. Г. Г. Демиденка, 
проф. О. В. Петришина. Харків: Право, 2009. С. 86.;

34 Там само.
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законами. Він сам видає і скасовує їх, оголошує війну й укладає мир, 
судить і милує, призначає посадових осіб тощо. Його прерогативи 
неподільні і невідчужувані. «Поділяти владу держави – означає руй-
нувати її, тому що поділені влади взаємно знищують одна одну». 
Влада суверена є фактично монополією на життя і смерть своїх підда-
них. «Свобода підданих полягає в свободі робити те, що не зазначено 
в домовленостях з владою, – писав Гоббс, – ... Суверен, таким чином, 
має право на усе з тим лише обмеженням, що, як підданий Бога, він 
зобов’язаний дотримуватися природних законів». Абсолютна влада, 
на думку Гоббса, належить до сфери публічного, політичного права. 
У народу стосовно верховної влади є тільки обов’язки і немає прав, 
і тому вона не може бути знищена людьми, які погодилися її вста-
новити. Однак у галузі приватного права піддані мають широкі пра-
вові ініціативи, систему прав, свобод і гарантій. Відсутність прав у 
народу щодо суверена Гоббс тлумачить як правову рівність людей в 
їхніх взаємних відносинах, що гарантує король: непорушність дого-
вору, захист у суді, рівні податки, забезпечення приватної власності. 
Розмірковуючи про відносини підданих між собою, він обґрунтував 
низку правових гарантій: право на судовий захист, встановлення суду 
присяжних, призначення покарання відповідно злочинові тощо31.

Отже, в трактовці Гоббса держава є виразником виключно публіч-
них інтересів, концентрацією абсолютної влади, але метою такого 
панівного становища держави є гарантія реалізації та захисту при-
ватних інтересів громадян. 

На відміну від Гоббса, Джон Локк вважає, що право на життя, воло-
діння майном, свободу і рівність людей є не відчужуваними. Саме 
ці невідчужувані цінності є межами державної влади, переступити 
які нікому не дозволено. За інших умов, а також у разі тиранічного 

31 Історія вчень про державу і право: підручник / за ред. проф. Г. Г. Демиденка, 
проф. О. В. Петришина. Харків: Право, 2009. 256 с.; Кирилюк Ф. М. Історія зарубіж-
них політичних вчень Нової доби: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 
2008. 414 с.
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Вступ

Д. В. Лученка, О.Є. Міщенко, О. В. Музи, О.М. Собового, М.М. Тищенка, 
М. І. Смоковича, В. І. Шишкіна, І. В. Шруба та ін.

Однак у наведених наукових розробках зберігається філософ-
сько-соціологічний підхід до розуміння категорії «публічного інте-
ресу», що характеризує її реалізацію виключно як програмний декла-
ративний імператив діяльності суб’єктів владних повноважень, що 
своїм результатом має відсутність чітких дефінітивних меж і крите-
ріїв її законодавчого визначення, а отже і унеможливлює функціо-
нування ефективних моделей його здійснення та правового захисту. 

З врахуванням вищезазначеного, попри багатоманітність існую-
чих наукових джерел та окремі нормативні спроби визначення адмі-
ністративно-правової категорії «публічний інтерес» і досі є відсутнім 
ефективний адміністративно-правовий механізм забезпечення його 
реалізації та захисту, що мав би відповідати потребам європейсь-
ких принципів здійснення публічного управління в Україні. Жод-
ної роботи, в якій би комплексно досліджувалася наукова проблема 
визначення сутності «публічного інтересу» як адміністративно-пра-
вової категорії, до цього часу немає, що підкреслює важливість обра-
ної тематики дослідження, оскільки розроблений надійний науковий 
базис має спростити довготривалий шлях адаптації, закласти науко-
вий фундамент для імплементації норм європейського законодавства.

Таким чином, недостатність розробок на теоретичному рівні, 
наявність практичних правових питань, а також необхідність про-
ведення комплексного дослідження, спрямованого на встановлення 
концептуального розуміння адміністративно-правової категорії 
«публічного інтересу» в умовах імплементації європейських принци-
пів здійснення публічного управління та судочинства в Україні зумо-
вили актуальність теми монографії.

Монографічне дослідження виконано в межах Пріоритетних 
напрямів розвитку правової науки на 2016–2020 роки, затверджених 
Національною академією правових наук України 03 березня 2016 р., 
планів наукових досліджень Запорізького національного універ-
ситету на 2015–2019 рр., комплексних наукових проектів «Основні 
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напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроін-
теграційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та 
«Дослідження проблем теорії адміністративного права в умовах гло-
балізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00711). 

Монографія виконана в межах реалізації Указу Президента України 
«Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» від 
25 серпня 2015 р. № 501/2015, Стратегії реформування державного 
управління України на 2016–2020 рр., затвердженої Розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474, та Стратегії 
реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інсти-
тутів на 2015–2020 рр., схваленої Указом Президента України від  
20 травня 2015 р. № 276/2015. 

Мета монографії полягає у тому, щоб на підставі аналізу наяв-
них наукових та нормативних джерел визначити сутність «публіч-
ного інтересу» як адміністративно-правової категорії, встановити 
особливості його прояву в окремих сферах суспільного життя, оха-
рактеризувати допустимі межі його реалізації у аспекті нагальності 
вирішення проблеми імплементації європейських принципів та стан-
дартів здійснення публічного управління, а також сформулювати 
пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в цій сфері і 
практики його застосування

Разом з тим, автор усвідомлює, що монографія не позбавлена пев-
них дискусійних положень, концепція публічного інтересу – це нова 
правового категорія, яка ще не має сталого місця в адміністратив-
ному праві. Проте автор сподівається, що отримані наукові здобутки 
сприятимуть прийняттю концепції публічного інтересу як адмініст-
ративно-правової категорії, що в свою чергу призведе до якісної 
трансформації системи публічного управління в Україні.
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є природним правом, що визначається не міццю кожного окремого 
індивіда, а міццю народу, який керується єдиним духом, тобто як 
окрема людина в природному стані, так само тіло і дух усієї вер-
ховної влади має стільки права, скільки міцності. Через що кожен 
громадянин тільки тоді діє відповідно до права і володіє будь-чим, 
коли це схвалюється державою28.

Джон Мільтон, найбільш яскравий виразник ідеології англійських 
індепендентів зазначає, що народ створює державу на основі суспіль-
ної згоди з метою захисту загального блага29.

Особливу позицію займав прихильник абсолютизму англійський 
філософ і політичний мислитель Томас Гоббс, який у своїй роботі 
«Левіафан, або Матерія, форма і влада держави церковної і грома-
дянської» прагнув перетворити вчення про державу і право на точну 
науку, подібну геометрії, «фігури і лінії якої ніхто не заперечує». Для 
того, щоб покінчити зі станом «війни всіх проти всіх», люди шляхом 
взаємної згоди відмовляються від природного права «робити усе для 
самозбереження» і передають його окремій людині або зборам людей 
(представникам). Так виникає держава, як єдина особа, що виникла 
шляхом взаємного договору між величезною кількістю людей, для 
того щоб ця особа могла використовувати силу і засоби всіх так, як 
вважає за необхідне, для їх миру і загального захисту30.

У будь-яких формах держави влада суверена є завжди абсолютною, 
необмеженою, міцною настільки, наскільки це взагалі можливо собі 
уявити. Суверен нічим не обмежений, у тому числі громадянськими 

28 Історія вчень про державу і право: підручник / за ред. проф. Г. Г. Демиденка, 
проф. О. В. Петришина. Харків: Право, 2009. 256 с.; Хрестоматія з історії політич-
них вчень: посібник / упор.: О. М. Уривалкін. Київ: Дакор, КНТ, 2008. 456 с.

29 Історія вчень про державу і право: підручник / за ред. проф. Г. Г. Демиденка, 
проф. О. В. Петришина. Харків: Право, 2009. 256 с.; Кирилюк Ф. М. Історія зарубіж-
них політичних вчень Нової доби: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 
2008. 414 с.

30 Історія вчень про державу і право: підручник / за ред. проф. Г. Г. Демиденка, 
проф. О. В. Петришина. Харків: Право, 2009. 256 с.; Кормич А. І. Історія вчень про 
державу і право: навч. посіб. Київ: Правова єдність, 2009. 312 с.
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нує закони іншим, зазвичай тим самим переслідують певну користь 
або, принаймні, повинні її переслідувати». Це стосується і міжнарод-
ного права, норми якого встановлюються «в інтересах не кожного 
об’єднання людей окремо, а в інтересах великої сукупності таких 
об’єднань». Виникнення права дає людям і народам відчуття спокою, 
безпеки і впевненості в майбутньому, тому люди прагнуть жити від-
повідно до загальних правил незалежно від їх безпосереднього дже-
рела – розумної природи людини або угоди між людьми26.

Держава, на думку Гуго Гроція, є «досконалим союзом вільних 
людей, який укладений заради дотримання права і загальної кори-
сті». Сфера діяльності держави обмежена публічними справами, в 
приватні справи вона може втручатися «лише тією мірою, в якій це 
необхідно для підтримання громадського спокою»27. Отже, Гроцій 
визначає баланс між публічними і приватними інтересами і описує 
умови, за яких приватні інтереси можуть бути обмежені, зокрема, 
задля забезпечення публічного інтересу у підтриманні громадського 
спокою. 

Явну перевагу публічним інтересам надає Бенедикт Спіноза, 
який зазначає, що люди прагнуть досягти благ або будь-якої кори-
сті не за велінням розуму, а керуючись переважно афектами. Тому 
жодне суспільство не може існувати без сили і влади, а отже, і без 
законів, що зменшують і стримують пристрасті і неприборкані 
поривання людей. Поява держави не випадковість, а закономір-
ний розвиток суспільства. Для того щоб жити безпечніше і краще, 
люди повинні були укласти угоду, відповідно до якої в державі вони 
набувають колективних прав. Право верховної влади, за Спінозою, 

26 Історія вчень про державу і право: підручник / за ред. проф. Г. Г. Демиденка, 
проф. О. В. Петришина. Харків: Право, 2009. С. 121.; Марчук В. П.,Марчук Г. В. Історія 
політичних і правових вчень: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Персо-
нал, 2009. С.321.

27 Історія вчень про державу і право: підручник / за ред. проф. Г. Г. Демиденка, 
проф. О. В. Петришина. Харків: Право, 2009. С. 121.; Кирилюк Ф. М. Історія зарубіж-
них політичних вчень Нової доби: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 
2008. С. 310
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РОЗДІЛ 1 
Історично-правові та теоретичні 
підстави дослідження публічного 

інтересу в адміністративному праві

1.1 Історія виникнення та розвитку  
категорії «публічний інтерес» 

Осмислення та усвідомлення будь-якого поняття неможливе поза 
дослідженням історії його виникнення, адже поява будь-якого юри-
дичного явища чи процесу обумовлена певними причинами, істо-
ричними обставинами, об’єктивними та суб’єктивними чинниками. 
Категорія «публічний інтерес» використовується представниками 
багатьох гуманітарних наук, зокрема філософії, соціології, політоло-
гії. Проте, саме в юриспруденції поняття «публічний інтерес» набуває 
правової форми, пов’язується із основними функціями держави та 
права, характеризується з точки зору різноманітних концепцій пра-
ворозуміння. В загальному розумінні «публічний» – означає прилюд-
ний, який відбувається в присутності публіки, людей. В юриспруден-
ції та юридичній науці, зокрема, під поняттям «публічний інтерес» 
розуміється інтерес суспільний, загальний, який виражає потреби 
значної соціальної групи або всього суспільства.

Питання історії виникнення та розвитку категорії «публічний 
інтерес» в юридичній доктрині досліджені ще недостатньо повно та 
всебічно, що обумовлює необхідність зосередження уваги на цьому 
аспекті досліджуваного явища. 
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Із останніх досліджень на вказану тематику слід відмітити роботи 
О. Ю. Бака «Історія виникнення і розвитку поняття «публічний інте-
рес» у законодавстві і юридичній практиці»1 та І. В. Венедіктової 
«Ґенеза інтересу як правової категорії в різних країнах світу в період 
до XIX cт.»2. О. Ю. Бака, зокрема, зазначає, що поняття, які включають 
слово «публічний» – «публічний простір», «публічна сфера», «публіч-
ний інтерес» тлумачяться по-різному і наводить фрагмент дослід-
ження І. Вайнтрауба, який визначив чотири основних способи вико-
ристання цих понять:

‒ ліберально-економічна модель, що пов’язана з аналізом 
«публічної політики», де «публічне» розглядається як сфера держав-
ної політики і управління та протиставляється «приватному» сек-
тору ринкової економіки (економічний підхід, який розглядає дер-
жаву як суб’єкт управління економічними процесами);

‒ підхід, пов’язаний з так званими республіками доброчинно-
сті (republican virtue), де «публічна» сфера розглядається в термінах 
громадянського і політичного суспільства, аналітично відмежова-
ного як від ринку, так і від адміністративної держави (політичний 
підхід, який розглядає державу як об’єкт контролю громадянського 
суспільства, пов’язаного із системою політичних відносин); 

‒ підхід, що пов’язує «публічну» сферу зі спілкуванням – люди 
зустрічаються і взаємодіють у публічному просторі, вивчають куль-
турні практики, правила й конвенції, що структурують суспільне 
життя (соціологічний підхід, яких розглядає суспільство як само-
достатню категорію, систему відносин між вільними громадянами, 
які само організуються і створюють правила гармонійного співісну-
вання); 

1 Бака О. Ю. Історія виникнення і розвитку поняття «публічний інтерес» у 
законодавстві і юридичній практиці. Науковий вісник нац. ун-ту біоресурсів і при-
родокористування України. Серія: Право. 2015. Вип. 213 (1). С. 148.

2 Венедіктова І. В. Ґенеза інтересу як правової категорії в різних країнах 
світу в період до XIX cт. Форум права. 2011. № 3. С. 119. URL: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/FP_index.htm_2011_3_22(дата звернення: 25.01.2019).
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Розділ 1. Історично-правові та теоретичні підстави  
дослідження публічного інтересу в адміністративному праві

Внаслідок рецепції римського приватного права його принципи 
були поширені у багатьох системах права країн світу. Розуміння права 
як справедливості, його поділ на публічне та приватне, поняття й 
конструкції приватного права стали визначальними для сучасних 
правових систем романо-германського типу24.

Після тривалої перерви, пов’язаної із пануванням католицизму 
у західній Європі і поширенням теологічних концепцій, з початком 
епохи Відродження пожвавлюється і інтерес до поняття приватних 
та публічних інтересів, які покладені в основу світської держави.

Так, за Макіавеллі, в основі політики лежить не «божественне про-
видіння», а «людські інтереси». Він відкидає ідею наперед визначеної 
Богом людської долі: «людські справи робляться людьми», вирішаль-
ного значення набуває не доля, а воля людини. Тож політика – засіб 
задоволення людських інтересів, яка підкоряється не божественним 
законам, а закономірностям суспільного розвитку. Ці закономірності 
підтверджує історичний досвід. Проте, політика монархічного уряду, 
на думку Макіавеллі, має бути спрямована на те, заради чого і вини-
кла держава, – на забезпечення інтересів суспільства25. Таким чином, 
в концепції Макіавеллі спостерігаємо співвідношення приватних 
і публічних інтересів як причини утворення та основної мети існу-
вання держави. 

Особлива увага публічним і приватним інтересам приділялася 
теоретиками періоду антифеодальних, буржуазних революцій. Так, 
Гуго Гроцій розглядає право в трьох аспектах, як суб’єктивне право, 
як систему відносин приватного і публічного характеру і як систему 
загальнообов’язкових норм. Людське право пов’язане з користю й 
інтересами тих, хто його встановлює: «користь стала поштовхом для 
виникнення внутрішньодержавного права, отже, ті особи, хто пропо-

24 Історія вчень про державу і право: підручник / за ред. проф. Г. Г. Демиденка, 
проф. О. В. Петришина. Харків: Право, 2009. С. 56.

25 Історія вчень про державу і право: підручник / за ред. проф. Г. Г. Демиденка, 
проф. О. В. Петришина. Харків: Право, 2009. 256 с.; Кормич А. І. Історія вчень про 
державу і право: навч. посіб. Київ: Правова єдність, 2009. С. 241.
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