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міських рад, при яких функціонували відповідні органи міліції. 

Начальники обласних управлінь міліції призначалися на посаду 

начальником Головного управління міліції НКВС УРСР, при 

цьому РНК УРСР, партійні, місцеві виконавчі комітети та міські 

ради мали право відводу кандидатури. 

Таким чином, аналіз організаційного будівництва структури 

міліції на території України напередодні війни дає змогу зробити 

висновок про місце та роль міліції в державному механізмі. Мі-

ліція тих часів була складовою частиною надмірно централізо-

ваного державного апарату, мала на собі відбиток тоталітарного 

режиму, який на той період вже був установлений. Однак слід 

визначити, що за умов війни така структура, яка безпосередньо 

диктувалася жорсткою централізацією та мілітаризацією, мала 

цілу низку переваг, і ще дало змогу досить легко перевести дія-

льність міліції на воєнні рейки. 
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АДМІНІСТРАТИВНІ АКТИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ 
ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ  ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ В 
УКРАЇНІ  

Національне законодавство у сфері забезпечення безпечнос-

ті та якості харчових продуктів в Україні представлено розгор-

нутою системою нормативних актів різної юридичної сили, дія 

більшості з яких спрямована на охорону та захист публічних 
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інтересів у сфері безпечного та якісного харчування. Охорона та 

захист цих інтересів здійснюється з використанням певних ад-

міністративно-правових інструментів, якими володіють суб’єкти 

забезпечення безпечності та якості харчових продуктів, що ді-

ють у вказаній сфері. Такими інструментами є юридичні акти, 

які складаються із підзаконних нормативних актів та адміністра-

тивних актів, адміністративні договори та акти-дії. Найбільш 

розповсюдженими інструментами їх діяльності є адміністратив-

ні акти. 

На сьогодні в науці адміністративного права відсутній єди-

ний підхід до розуміння зазначеної категорії. На сторінках під-

ручників з адміністративного права України зустрічаються такі 

терміни як «індивідуальний акт управління», «індивідуальний 

акт публічної адміністрації». Зазначимо, що використання поді-

бної термінології та визначення не відповідає оновленій конце-

пції адміністративного права, яка відходить від домінування в 

ньому поняття управління та суперечить європейському адміні-

стративному праву, в якому вживаною є така категорія як адмі-

ністративний акт. 

Як зазначає Н. Г. Плахотнюк, на офіційному рівні є спроба 

визначити поняття адміністративного акта через дефініцію, яка 

міститься у п. 4 ч. 1 ст. 2 проекту Адміністративно-процедурно-

го кодексу України, в якому він розглядається як рішення (пра-

вовий акт) індивідуальної дії, прийняте адміністративним орга-

ном за результатами розгляду адміністративної справи відповідно 

до Адміністративно-процедурного кодексу, спрямоване на набут-

тя, зміну чи припинення прав та обов’язків фізичної або юридич-

ної особи (осіб) [10; 2]. З наведеного визначення вчений наводить 

наступні ознаки, властиві адміністративному акта: 1) є актом ін-

дивідуальної дії; 2) є результатом розгляду адміністративної 

справи; 3) приймається адміністративним органом; 4) приймаєть-

ся у процедурному порядку; 5) спрямований на створення, зміну 

чи припинення прав та обов’язків фізичної або юридичної особи 

(осіб) [1]. 

Більш вдалою є дефініція цього поняття, яка міститься у за-

коні ФРН «Про адміністративну процедуру». У § 35 цього Зако-

ну зазначається, що адміністративним актом є кожна постанова, 

рішення або суверенний захід, який застосовує орган влади з 
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метою врегулювання окремого випадку у сфері публічного пра-

ва і який має безпосередню, спрямовану назовні правову дію [3]. 

Як ми бачимо, характерними рисами німецького адміністратив-

ного акта є те, що він: 1) набуває форми розпорядження, рішення 

або суверенного заходу; 2) приймається органом влади; 3) прий-

мається з метою врегулювання окремого випадку у сфері публі-

чного права; 4) спрямовується назовні [1]. 

Тобто, за законодавством Німеччини адміністративні акти 

не прив’язані до ознаки персоніфікації та приймаються з метою 

врегулювання окремих випадків, що дає змогу охопити понят-

тям «адміністративний акт» ширше коло рішень суб’єктів пуб-

лічної адміністрації. Такий підхід німецького законодавця вва-

жають правильним і вітчизняні науковці, підтримуючи позицію 

щодо необхідності прийняття до уваги предмета регулювання 

адміністративного акта, а не його виключну спрямованість на 

конкретну особу. Так, Р. С. Мельник пропонує під адміністрати-

вним актом розуміти будь-яке розпорядження (рішення) суб’єк-

та публічної адміністрації, яке спрямоване на регулювання 

окремого (конкретного) випадку у сфері публічного адміністру-

вання і яке тягне юридичні наслідки [4, с. 263]. Повністю пого-

джуючись з таким визначенням, можемо сказати, що характер-

ними рисами адміністративних актів суб’єктів публічної адміні-

страції у сфері забезпечення безпечності та якості харчових 

продуктів є наступні: 1) може набувати форми розпорядження 

(рішення); 2) приймається суб’єктом публічної адміністрації; 

3) спрямовується на регулювання окремого (конкретного) випа-

дку у сфері безпечності та якості харчових продуктів; 4) тягне 

юридичні наслідки. 

Розглядаючи особливості адміністративних актів, зупини-

мось і на питанні їх видів, що дозволить краще зрозуміти їхню 

спрямованість. Використовуючи загальнотеоретичні підходи [4–

6], пропонуємо наступні критерії для класифікації адміністрати-

вних актів, які використовують у своїй діяльності суб’єкти за-

безпечення безпечності та якості харчових продуктів: 

1) за змістом:  

– наказові (зобов’язуючі), зміст яких становить наказ або 

заборона, тобто такий акт зобов’язує приватну особу вчинити 

певну дію або утриматись від неї (наприклад, розпорядження, 
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накази про тимчасову заборону обігу об’єктів санітарних захо-

дів, тимчасове припинення виробництва або його окремих про-

цесів); 

– правовстановлюючі, змістом яких є встановлення, зміна 

або припинення певних правовідносин (наприклад, рішення про 

державну реєстрацію об’єктів санітарних заходів; рішення про 

акредитацію органу з оцінки відповідності); 
– підтверджуючі, змістом яких є підтвердження наявності у 

особи певного права або певної важливої з точки зору права влас-
тивості. Іншими словами, ці акти засвідчують те, що вже фактич-
но існує, надаючи цьому явищу юридичної обов’язковості (на-
приклад, підтвердження права на заняття певним видом підприє-
мницької діяльності; рішення компетентного органу про видачу 
міжнародного сертифікату, який засвідчує здоров’я тварин та/або 
придатність харчового продукту для споживання тощо). Для та-
ких актів передбачено спеціальну процедуру та порядок видання. 
Вони становлять окрему функцію суб’єкта публічної адміністра-
ції. Зауважимо, що такі офіційні документи як експлуатаційні 
дозволи, ліцензії, міжнародні сертифікати, довідки, виписки, ви-
тяги тощо надаються у порядку вчинення адміністративних пос-
луг та є їх наслідком. Адміністративним актом оформлюється 
рішення про її надання, а тому, наприклад, у випадку надання 
експлуатаційного дозволу адміністративним актом буде рішення 
про видачу експлуатаційного дозволу, а не сам експлуатаційний 
дозвіл. Також, слід також звернути увагу і на такий критерій як 
можливість судового оскарження, оскільки адміністративний акт 
підлягає оскарженню, офіційний документ – ні. Наприклад, рі-
шення про видачу експлуатаційного дозволу або про припинення, 
анулювання чи поновлення може бути оскаржено до суду, але сам 
офіційний документ – експлуатаційний дозвіл, який видається на 
його підставі, не може бути самостійним об’єктом оскарження; 

2) за об’єктом спрямування:  
– індивідуальні, тобто спрямовані на конкретну особу (на-

приклад, рішення про видачу ліцензії на зайняття певним видом 
господарської діяльності);  

– ситуаційні, які розповсюджуються на невизначене коло 
осіб і спрямовані на регулювання конкретного випадку (напри-
клад, рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради 
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«Про невідкладні заходи щодо ліквідації та запобігання виник-
нення несанкціонованої (стихійної) торгівлі в місті»);  

3) за характером волевиявлення:  
– ті, які містять вимогу (наприклад, постанова про виправ-

лення маркування харчових продуктів, інших об’єктів санітар-
них заходів);  

– ті, які сприяють виникненню, зміні або припиненню пев-

них правовідносин (наприклад, рішення про державну реєстрацію 

новітніх харчових продуктів, харчових добавок, ароматизаторів, 

ензимів, вод питних мінеральних відповідно до встановлених 

критеріїв); 

4) за характером юридичних наслідків:  

– акти, які уповноважують особу на вчинення певних дій 

(наприклад, рішення про державну реєстрацію об’єктів санітар-

них заходів);  

– акти, які накладають на особу певний юридичний обов’я-

зок (наприклад, постанова про відкликання та/або вилучення з 

обігу об’єктів санітарних заходів, що не відповідають вимогам 

законодавства); 

– акти, які тимчасово обмежують певне суб’єктивне право 

(наприклад, розпорядження про тимчасову заборону обігу об’єк-

тів санітарних заходів, тимчасове припинення виробництва або 

його окремих процесів);  

– акти, які сприяють поновленню порушених раніше орга-

ном публічної адміністрації суб’єктивних прав і законних інте-

ресів особи (наприклад, рішення про поновлення експлуатацій-

ного дозволу); 

5) за характером впливу на приватних осіб: 

– обтяжуючі, якими обмежуються права, свободи, законні 

інтереси приватних осіб, тобто якими покладаються на них до-

даткові обтяження (наприклад, рішення про відмову у видачі 

ліцензії, рішення про припинення або анулювання експлуата-

ційного дозволу, протокол про правопорушення у сфері безпеч-

ності та якості харчових продуктів (у разі прийняття рішення 

компетентним органом про тимчасове припинення виробництва 

та/або обігу харчових продуктів, що несуть загрозу для здоров’я 

та/або життя людей));  
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– сприяючі, які надають приватній особі певне право, спри-

чиняють для неї настання певних позитивних наслідків (напри-

клад, рішення про видачу ліцензії, рішення про видачу або по-

новлення експлуатаційного дозволу; рішення про видачу серти-

фікату відповідності харчового продукту та ін.). 
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