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Стаття присвячена проблемам визначення сутності та ознак адміністративного 
договору в сучасній адміністративно-правовій доктрині. Автором здійснений критичний 
аналіз практики застосування відповідних положень Кодексу адміністративного 
судочинства України, проблем та існуючих підходів до визначення дефініції поняття 
«адміністративний договір». Особливу увагу присвячено ознаці добровільності 
адміністративного договору. Запропоновані підходи щодо доктринальних досліджень 
проблем адміністративно-договірних відносин, сутності та ознак адміністративного 
договору. 
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Статья посвящена проблемам определения сущности и признаков 
административного договора в современной административно-правовой доктрине. 
Автор осуществляет критический анализ практики применения соответствующих 
положений Кодекса административного судопроизводства Украины, проблем и 
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договор». Особое внимание уделено признаку добровольности административного 
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The article is devoted to the problems of determining the nature and attributes of an 
administrative contract in the modern administrative and legal doctrine. The author provides a 
critical analysis of the implementation of the relevant provisions of the Administrative Procedure 
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Key words: administrative contract, the form of an administrative agreement, the contents of 
the administrative contract, contract management, forms of government, the subject of an 
administrative contract, the attributes of an administrative agreement, the voluntary 
administration of the contract. 

 

 

В ході постійної трансформації та в результаті 

проведення численних реформ сучасна система 

державного управління зазнала значних змін й істотно 

відрізняється від тієї, що існувала на початку 

становлення України як правової демократичної 

держави. Важливим кроком для приведення засобів та 

методів державного управління у відповідність з 

новими демократичними умовами стала відмова від 
здійснення управлінської діяльності за допомогою 

винятково односторонньо-владних розпоряджень та 

впровадження в державне управління так званих 

договірних форм.  

Про адміністративний договір в сучасній 

українській адміністративістиці заговорили достатньо 

недавно, приблизно з середини 90–х років минулого 

століття. За радянських часів в Україні, як і в СРСР 

загалом, проблема адміністративного договору не 

привертала особливої уваги вчених-юристів. Це було 
зумовлено тим, що в умовах радянської правової 

системи переважало нормативне регулювання та 
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система партійного впливу, а договори відігравали у 

державному управлінні лише допоміжну роль. Навіть 

визнання адміністративних договорів однією з форм 
реалізації компетенції органів публічного управління 

в адміністративному праві було досить дискусійним. 

У науковій літературі вкрай рідко з’являлись 

публікації про можливість застосування адміністра-

тивних договорів, при цьому автори мали різні 

погляди щодо визначення змісту адміністративного 

договору. 

На сьогоднішній день реалізація державними 

органами своїх владних повноважень шляхом 

укладення адміністративних договорів все частіше 

зустрічається на практиці, до того ж адміністративний 

договір вважається одним із перспективних напрямків 
удосконалення державного управління. Про 

адміністративний договір сьогодні йде мова в 

переважнійкількості сучасних підручників з адмі-

ністративного права, а проблемам адміністративного 

договору присвячені спеціальні наукові дослідження 

(наприклад, К. К. Афанасьєва [4], І. В. Жароїд, 

Р. О. Куйбіди [12], В. А. Липи [13] С. С. Скворцова 

[17], В. С. Стефанюка [18] тощо). Питання адміністра-

тивного договору досліджували відомі українські та 

російські вчені В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, 

Д. М. Бахрах, Ю. П. Битяк, А. С. Васильєв, В. Н. Гара-
щук, І. П. Голосніченко, С. Т. Гончарук, Є. В. Додін, 

М. М. Дорогих, В. В. Зуй, Р. А. Калюжний, Л. В. Коваль, 

В. К. Колпаков, М.М. Тищенко, А. А. Савостин, 

В. К. Шкарупа, В. А. Юсупов та інші), але значна 

кількість питань залишається невирішеною. Особливо 

це стосується відсутності належного правового 

регулювання та, як наслідок, наявності численних 

теоретичних концепцій, що надають адміністративному 

договору статусу правового феномену та відзначають 

як найбільш суперечливий інститут адміністра-

тивного права. 

В Українському законодавстві термін «адміністра-
тивний договір» вперше з’явився у Кодексі 

адміністративного судочинства для визначення 

юрисдикції адміністративних судів у спорах, які хоч і 

мають договірний характер, але є публічно-правовими. 

За визначенням п. 14 ст. 3 КАСУ, адміністративний 

договір – це дво– або багатостороння угода, зміст 

якої складають права та обов’язки сторін, що 

випливають із владних управлінських функцій 

суб’єкта владних повноважень, який є однією із 

сторін угоди[11]. 

Певною помилкою юридичної техніки, на мій 
погляд, було включення в процесуальний нормативно-

правовий акт матеріальної норми – поняття та 

дефініцію адміністративного договору. По-перше, це 

порушує існуючі в теорії права принципи 

систематизації нормативно-правових актів. По-друге, 

не дає можливості точно та повно розкрититакі 

ознаки даної правової угоди, як зміст договору 

(предмет, обов’язкові умови), форми договору, права, 

обов’язки та відповідальність сторін, наслідки 

невиконання тощо.  

Зазначена в КАСУ дефініція залишає ряд питань, 

особливо щодо тлумачення речення «права та 
обов’язки сторін, що випливають із владних 

управлінських функцій суб’єкта владних повноважень». 

Різні рівні узагальнення та неоднакові підходи до 

оцінки зв’язку з владними управлінськими функціями 
суб’єкта владних повноважень, як визначальної 

ознаки адміністративного договору, дають підстави 

розглядати в якості адміністративного договору 

угоди, які, на мій погляд, до адміністративних не 

відносяться. Наприклад, це стосується Адміністра-

тивногодоговору про порядок застосування Угоди 

між Україною та Королівством Іспанія про соціальне 

забезпечення громадян, договір на охорону об’єкта 

державною службою охорони, договір між 

міністерством та підпорядкованим йому науково-

дослідним інститутом про проведення відповідних 

наукових досліджень, контракт з керівником 
державного органу, договір на підставі державного 

замовлення, тощо. 

Широке розуміння словосполучення «випливають 

із владних управлінських функцій суб’єкта владних 

повноважень» призводить до того, що як 

адміністративні договори,окреміюристивизнають 

угоди щодо здійснення державних закупівель. 

Вважаю, що такий договір слід розглядати як 

приватно-правовий (цивільний або господарський), 

виходячи з правового положення суб’єктів договірних 

правовідносин(диспозитивність, рівність, свобода 
волевиявлення), наявність приватного інтересу та 

сутності правовідносин, що виникають у результаті 

такого договору тощо. 

У своєму рішенні Верховний суд України, 

розглядаючи питання щодо повернення Міністерством 

освіти та науки України Південно-Західній залізниці 

заборгованості, яка виникла внаслідок пільгового 

перевезення студентів на підставі укладеного між 

Міністерством та Залізницею договору, зазначає, що 

зміст такого договору «складають права та обов’язки 

сторін щодо реалізації владних управлінських 

функцій суб’єкта владних повноважень, який є однією 
із сторін, а спір підлягає розгляду в порядку 

адміністративного судочинства». Обґрунтовуючи своє 

рішення, Верховний суд України пояснює, «що 

вступаючи в договірні правовідносини, відповідач 

(Міністерство) діяв з метою реалізації владних 

управлінських функцій щодо виконання відповідної 

державної програми, спрямованої на підтримку 

молоді, що навчається у вищих навчальних закладах».  

Верховний суд України у мотивувальній частині 

рішення надає важливе роз’яснення щодо однієї з 

ознак, за допомогою якій можна відрізнити 
адміністративний договір. Мова йде про мету 

укладання договору. Верховний суд України зазначає 

«оскільки сфера функціонування адміністративного 

договору – це відповідна система державного 

управління на будь-якому ієрархічному рівні, то 

метою адміністративних договорів є реалізація 

функцій держави, а більш конкретно – реалізація 

повноважень того чи іншого органу. У свою чергу 

мета цивільно-правових договорів – це задоволення 

потреб суб’єктів цивільно-правових відносин, 

отримання прибутку та відповідних (майнових чи 

немайнових) матеріальних благ – об’єктів цивільного 
обороту.  
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Мета укладення договору про розрахунки за 
надані послуги по перевезенню від 15 травня 
2003 року позбавлена ознак, що притаманні меті 
цивільно-правових угод. Натомість зазначений 
договір було укладено Міністерством для виконання 
покладених на нього повноважень у сфері захисту та 
підтримки молоді, що навчається. Вступаючи у 
договірні правовідносини, що є предметом розгляду 
даної адміністративної справи, відповідач не мав за 
мету набуття майнового блага, а сторони не були 
вільні у визначенні умов договору».Відповідно до 
наведеного, Верховний суд України визнав вказаний 
договір адміністративним [16]. 

В свою чергу, Виший господарський суд в одному 
зі своїх рішень роз’яснює, що «характерною 
особливістю адміністративних договорів є те, що 
вони укладаються у зв’язку з реалізацією функцій 
управління здебільшого між учасниками так званих 
горизонтальних управлінських відносин, які, будучи 
носіями владних повноважень, є юридично рівними і 
не знаходяться в підпорядкуванні один одному. Це 
можуть бути договори про делегування владних 
повноважень від одного органу до іншого (наприклад, 
повноважень органів виконавчої влади органам 
місцевого самоврядування). При цьому таке делегу-
вання, яке до того ж можливе лише у випадках, 
передбачених законом, не порушує юридичної 
рівності сторін» [14], а, відповідно, договір про 
надання та використання коштів резервного фонду 
державного бюджету не можна визнати адміністра-
тивним.  

Зазначені та інші приклади, що можна знайти у 
практиці судів, органів публічного управліннята 
науковій літературі, свідчать про неоднакове 
розуміннясутності адміністративного договору та 
неоднакове застосування матеріальної норми, 
передбаченої п. 14 ст. 3 КАСУ. Однак Конституційний 
суд України відмовився роз’яснити положення цієї 
статті, посилаючись на те, що це питання потребує не 
офіційного тлумачення, а законодавчого врегулювання 
[15]. Таке рішення, походячи з юрисдикції 
Конституційного суду є цілком слушним, але, нажаль, 
не вирішує проблеми. Законодавець також чомусь 
зволікає з вирішенням цього питання. 

Таким чином, ситуація, що склалась, потребує 
подальшого наукового осмислення та доктринальних 
досліджень. Але й в адміністративно-правовій науці 
немає єдиного погляду щодо розуміння сутності та 
ознак адміністративного договору. Одним з перших в 
Україні дослідив адміністративний договір 
В. С. Стефанюк, який у своїх працях визначає, що 
адміністративний договір як договір, побудований на 
публічно-правових нормах, який регулює добровільне 
погодження волі двох (або більше) суб’єктів права, 
один з яких є суб’єктом управління, про встановлення 
(припинення, зміну) взаємних адміністративних 
правовідносин. Серед ознак адміністративного договору 
він виокремив зокрема таку: адміністративними є 
договори, що містять спеціальні зобов’язання (умови), 
що виходять за межі звичайних цивільно-правових 
договірних відносин. [19, c. 115-150]. 

В сою чергу, О. І Харитонова характеризує 
адміністративний договір як угоду, укладену 

суб’єктами адміністративного права на підставі 
адміністративно-правових норм у загальнодержавних 
та інших публічних інтересах, правовий режим якої 
визначається змістом владних повноважень, носієм 
яких є обов’язково одна із сторін. [1, c. 291].За 
К. К. Афанасьєвим, адміністративний договір – це 
добровільна угода двох чи більше суб’єктів 
адміністративного права, один (чи більше) з яких 
наділений владними або делегованими повноваженнями 
у сфері державного управління з приводу вирішення 
питань виконавчого чи розпорядчого характеру, яка 
укладена у формі правового акта, що встановлює 
(припиняє, змінює) їх взаємні права, обов’язки та 
відповідальність [4, c. 108-109]. Ю. П. Битяк та 
О. В. Константий про адміністративний договір 
говорять як про правовий акт управління, що 
встановлюється на підставі норм права двома (або 
більше) суб’єктами адміністративного права, один з 
яких обов’язково є органом виконавчої влади, може 
містити у собі загальнообов’язкові правила поведінки 
(нормативний характер) або встановлювати (змінювати, 
припиняти) конкретні правовідносини між його 
учасниками (індивідуальний характер) [5]. 

Ю. В. Пирожкова, Д. В. Приймаченко та С. В. Ку-
вакін вважають адміністративним договором визначену 
актами адміністративного права угоду сторін, одна з 
яких є носієм державно-владних повноважень щодо 
інших [2]. А В. К. Колпаков і О. В. Кузьменко 
надають власне визначення адміністративного 
договору –система взаємних зобов’язань між названими 
в акті управління суб’єктами, формулювання, 
виконання яких має за мету вирішення визначених 
державою завдань [20,c. 208]. 

У літературі наводяться й інші визначення 
адміністративного договору. Їх аналіз свідчить що 
підходи науковців різняться як щодо правової 
природи, так і до змісту та ознак адміністративного 
договору. Крім того, слід визнати, що в 
адміністративній науці відсутній загальнотеоре-
тичний підхід до складових елементів та ознак 
адміністративного договору. Можливо, слід звернутися 
до досягнень цивілістів, в яких теорія договору 
налічує століття та має ґрунтовні та сталі традиції. 
Так, в науці цивільного права виокремлюють: 
договірні відносини,їх зміст, та, відповідно, суб’єктів 
цих відносин, правочин та його різновид договір. 
Окремо досліджується цивільно-правовий договір та 
його елементи – суб’єктний склад, що включає до 
себе правосуб’єктність сторін (їх права та обов’язки, 
можливості бути учасниками договору, межі участі у 
договорі, способи волевиявлення, тощо), об’єктний 
склад (правовідносини, на які спрямований договір, 
предмет договору, особливо права та обов’язки, що 
змінюються), обов’язкові умови договору, а також 
мета, форми, види.  

Як на мій погляд, такій підхід дозволить більш 
конкретно розглянути сутність адміністративного 
договору, визначити його природу, сформулювати і 
нормативно закріпити такі ознаки, якіу право-
застосовній практиці дозволять безпомилково 
відрізнити адміністративний договір від інших. Це 
також сприятиме проведенню більш ґрунтовних 
досліджень, а наукові спори, що ведуться навколо 
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адміністративного договору отримають більш 
конкретні предмети, ніж сперечання навколо загальних 
питань щодо ознак адміністративного договору. 

Водночас, зі всіх загальних проблем визначення 
адміністративного договору, як на мій погляд,можна 
виокремити дві найбільш важливі. Перша – чи всі 
відносини, що мають за підґрунтя узгодження 
взаємних прав та обов’язків,можна відносити до 
договорів. Друга–відмежування адміністративних 
договорів від інших видів.  

Повертаючись до першої проблеми, слід зазначити, 

що суперечка стосується питання добровільності 

укладання адміністративної угоди. Деякі науковці 

(наприклад, К. К. Афанасьєв) зазначають, що 

добровільність угоди, на підставі якої укладається 
адміністративний договір, є обов’язковою умовою. І, 

як наслідок, взаємовідносини, які походять від 

обов’язку взяти участь стороні в цих відносинах, тим 

більше на імперативних умовах, не можуть 

розглядається як договір. Можна звернутись до 

наведеного раніш прикладу судового спору між 

Міністерством освіти та науки України та Південно-

Західною залізницею. З одного боку Залізниця 

зобов’язана, відповідно до імперативних вимог 

Закону України від «Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні», протягом 
року надавати пільги на проїзд по території України 

залізничним транспортом. А Міністерство, в свою 

чергу, на підставі імперативних вимог законодавства, 

зобов’язано відшкодувати відповідні витрати. 

Порядок надання зазначених пільг визначений 

відповідною постановою Кабінету Міністрів України. 

Відповідно до пункту 4 Порядку, кошти на пільговий 

проїзд студентів та учнів у залізничному транспорті 

передбачаються централізовано у державному 

бюджеті окремим рядком для Міносвіти – знову 

безумовна обов’язковість. Ні Залізниця, ні 

Міністерство не можуть відмовитись від вступу у 
взаємовідносини, і до того ж, на умовах, прямо 

встановлених нормативними актами. То про який 

договір як спосіб добровільного волевиявлення 

сторони може йти мова в цьому конкретному випадку? 

П. 14 ст. 3 КАСУ не згадуєдобровільність як 

обов’язкову умову адміністративного договору. 

Водночас,сам термін «договір»свідчить про те, що 

сторони домовляються, тобто в них є можливість 

домовлятися, а значить, визначати основні 

обов’язкові умови договору або відмовлятися від 

укладання домовленостей. В нашому прикладі таких 
можливостей щодо основних та обов’язкових умов не 

спостерігається. Відсутня дискретність та свобода 

поведінки. Погодження окремих питань виконання 

приписів законодавства, за даних умов, навряд чи 

можна назвати договором. Таку процедуру, 

наприклад, проходять при прийняті нормативно-

правових актів державного управління, також при 

прийнятті сумісних наказів міністерствами, при 

визначенні способів взаємодії між підрозділами 

державного органу, але ніхто договором це називає.  

Результат погодження в таких ситуаціяхповинен 

закріплюватися правовим актом управління 
вищестоящого або уповноваженого відповідального 

органу публічної влади, або правовим актом 

управління однієї зі сторін, яка має публічно-владні 

повноваження, або сумісним актом управління 
декількох сторін якщо всі вони належать до органів 

публічного управління. Такі акти (постанова, наказ, 

рішення) стають юридичним закріпленням (юридичним 

фактом) та формою відображення досягнутих 

погоджень. На них можна посилатися, бо вони 

слугують доказами, їх можна оскаржувати та на 

підставі нихможна скаржитися, в тому числі і до суду, 

вимагаючи дотримання та виконання вказаних в них 

прав і обов’язків. В свою чергу органи публічного 

управління, що видали акти, стають гарантами 

виконання зазначенихузгоджень.  

Інші вчені наголошують на можливості існування 
адміністративного договору без добровільності 

волевиявлення сторін чи однієї зі сторін. Вони 
обґрунтовують свою думку перш за все прикладами 

інших країн – Німеччини, Франції, тощо. Але, нажаль, 
просте притягнення до реалій українського права 

іноземної практики, без комплексного реформування 
правової системи України, без сталих традицій та 

культури правозастосування спричиняє лише 
негативні наслідки. По-перше, про адміністративні 

договори зараз говорити модно (як й про 
адміністративні послуги, адміністративний сервіс 

тощо) і,як наслідок, спостерігається тенденція 
відносити до адміністративних договорів будь-що, в 

тому числі й не добровільні, а значить обов’язкові 
адміністративні договори. За таких підходів ми 

можемо зіткнутися и з «примусовими адміністра-
тивними договорами», наприклад договір про 

адміністративне затримання однієї зі сторін. 
По-друге, широке розуміння адміністративного 

договору та невизначеність з його сутністю вигідна 
для політичних, управлінських, та для корупційних 

зловживань. Так, аналіз судової практики, приклади 
якої були раніш наведені,свідчить про наявність 

певного непорозуміння між господарськими та 
адміністративними судами щодо юрисдикціїокремих 

спорів пов’язаних з договорами. Якщо договір 
визнається господарським, його розглядають 

господарські суди, а якщо адміністративним, то, 
відповідно адміністративні. Розмитість визначення 

ознак адміністративного договору стає основною 
причиною непорозуміння між тими, хто має право 

розгляду, а прагнення судів вирішувати «вигідні» 
справи (наприклад, пов’язані з значними фінансовими 

питаннями), та уникати «невигідних» справ (наприклад, 

щодо соціальних виплат дітям війни, інвалідам, 
одиноким батькам) лише загострює проблему 

розмежування юрисдикції. Як наслідок, маємо 
суперечливі роз’яснення судів різних видів судо-

чинстватого, що відноситься до адміністративних 
спорів, а що ні.  

По– третє, визнання адміністративним договором 
не лише добровільної угоди, а й обов’язкової угоди, 

може призвести до зловживань та порушень прав 
однієї зі сторін цього договору. Якщо б сторонами 

адміністративного договору були лише органи 
публічного управління, то суттєвої проблеми не 

виникало б. Будь який спір можнабуло б вирішити в 
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адміністративному порядку вищестоящим органом 
(публічний інтерес має загальний характер для всіх 

суб’єктів публічно-владних повноважень, тому 
інтересом окремого суб’єкта задля досягнення 

загального інтересу можна пожертвувати). Але, коли 
стороною адміністративного договору може бути 

людина або інша особа приватного права, відсутність 
добровільності призведе до обмеження, а можливо й 

порушення прав цих осіб. Без чіткого законодавчого 
врегулювання обов’язкових умов такого договору 

визнавати адміністративними договорами недобровільні 
угоди неприпустимо. 

Виступаючи противником обов’язкових адмі-

ністративних договорів та опонуючи тим, хто 

посилається на практику інших країн, хотів би 
звернути увагу на те, що,незважаючи на історично 

довге застосування адміністративних договорів в 

управлінськійдіяльності, в цих країнах виникають 

майже такі ж самі проблеми. Але їх вирішенню 

сприяє більш досконале нормативне забезпечення 

та велика судова практика, якою усуваються 

прогалини та суперечності правового регулю-

вання. 
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