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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 сформувати знання у слухачів магістратури щодо процесу 

становлення адміністративної юстиції в Україні та її значення для 

подальшого реформування органів державної влади; 

 сформувати знання у слухачів магістратури про поняття та 

сутність адміністративного судочинства; 
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 сформувати знання у слухачів магістратури про світові моделі 

адміністративного судочинства та місце системи адміністративного 

судочинства України у них; 

 розвинути у слухачів магістратури вміння аналізувати 

інформацію з інших дисциплін про розвиток держави та права, а також 

вміння робити узагальнення та висновки про необхідні дані у сфері 

удосконалення та реформування адміністративної юстиції в Україні; 

 розвинути розуміння слухачів щодо сутності актуальних проблем 

удосконалення адміністративного судочинства; 

 сформувати знання слухачів щодо змісту та шляхів реалізації 

реформування органів внутрішніх справ.  



ВСТУП 

Термін "адміністративна юстиція" є багатозначним, що зумовлено 

особливостями формування відповідного інституту в певних правових 

системах. У дефініціях (визначеннях) увагу акцентовано як на окремих 

ознаках цього явища, котрі є загальними для нього, так і на деяких 

особливостях, пов'язаних з характером правових систем. Незалежно від 

правової системи можна вирізнити такі загальні риси адміністративної 

юстиції. 

 Адміністративна юстиція - це система правових засобів і механізмів, 

які дозволяють фізичним та юридичним особам у судовому порядку 

оспорювати рішення, дії чи бездіяльність представників влади і захищати 

свої права, свободи та інтереси. 

 Призначенням адміністративної юстиції є розв'язання правових 

конфліктів (публічно-правових спорів), які виникають між фізичними та 

юридичними особами, з одного боку, і представниками влади - з другого 

внаслідок здійснення останніми управлінських функцій. Отже, йдеться про 

розв'язання спорів між нерівними суб'єктами права - органами держави та 

підвладними їм особами. У зв'язку з цим адміністративна юстиція передбачає 

запровадження таких процедур, які забезпечують рівність учасників спору в 

судовому процесі. 

 

1. Становлення адміністративної юстиції в Україні 

 

Запровадження адміністративного судочинства - справа державного 

значення, що зачіпає інтереси всього суспільства, кожного пересічного 

громадянина, і тому має забезпечуватися на найвищому рівні. Без будь-якого 

сумніву, адміністративні суди є найдоступнішим і найефективнішим 

інститутом захисту прав, свобод та інтересів людини. Крім того, їхня 

діяльність, як прояв демократичної спрямованості, сприятиме підвищенню 

авторитету не тільки судової влади, а й глави держави, державних органів 

управління та органів самоврядування в Україні. Тому можна з упевненістю 

сказати, що створення системи адміністративних судів на чолі з Вищим 

адміністративним судом України є одним із найважливіших досягнень 

судової реформи в Україні. Починаючи з перших років незалежності нашої 

держави, крок за кроком, послідовно, аргументовано з наукової і політичної 

точок зору, ця ідея втілювалася в життя. У 1992 році було прийнято 

Концепцію судово-правової реформи, яка задекларувала створення 

адміністративних судів. Конституція України (статті 55, 124) закріпила 

функцію судового контролю у формі адміністративної юстиції як невід’ємну 

складову судової влади поряд з іншим основним чинником - правосуддям. 

Концепцією адміністративної реформи (1998 рік) обґрунтовано роль 

адміністративної юстиції як форми судового контролю за діяльністю органів 

державної виконавчої влади. Мала судова реформа (2001 рік) та Закон 

України «Про судоустрій України» (2002 рік) на законодавчому рівні 

визначили: в Україні, яка повинна бути демократичною правовою державою, 



буде адміністративна юстиція! Щоправда, її формування затягнулося на 

невиправдано тривалий час. Чотири роки стара влада гальмувала процес 

утворення цієї специфічної гілки правосуддя, яка повинна бути арбітром 

конфліктів між громадянином і державними органами, органами місцевого 

самоврядування, гарантією рівності прав громадянина та держави. Питання 

щодо запровадження адміністративної юстиції не нове для історії права 

нашої країни. Проблеми адміністративної юстиції, розгляду адміністративно-

правових конфліктів почали привертати до себе увагу в дореволюційній Росії 

(до складу якої входила Україна) ще в другій половині ХІХ сторіччя. 

Аналізувались західні моделі адміністративної юстиції, водночас 

розроблялась вітчизняна модель судового контролю за роботою органів у 

правління та чиновників. Після революції 1905 року активно обгово-

рювались пропозиції з формування адміністративної юстиції. У 1907 році, у 

межах запровадженої П.О. Столипіним адміністративної реформи, також 

передбачалось створення адміністративних судів. Перед лютневою 

революцією 1917 року було вирішено покласти функції Вищого 

адміністративного суду на урядовий сенат, ввести в судових округах посади 

адміністративних суддів і зобов'язати окружні суди розглядати окремі 

адміністративні справи. А 30 травня 1917 року Тимчасовий Уряд Росії 

прийняв Закон про суди з адміністративних справ. Так, еволюційний 

розвиток української історії ще на початку ХХ сторіччя, власне, розставив 

акценти очевидної необхідності створення адміністративних судів як 

повноцінних судових органів, які мали вирішувати спори у сфері управління 

(замість діючих квазісудових органів). 

Подальшому створенню адміністративних судів завадила Жовтнева 

революція 1917 року. Але й у ті буремні роки теза про доцільність створення 

адміністративних судів на чолі з Верховним адміністративним судом активно 

обговорювалася. У Конституції Української Народної Республіки 1918 року 

передбачалося, що судова влада здійснюється виключно судами в межах 

цивільного, кримінального та адміністративного законодавства. У період 

правління гетьмана І. Скоропадського на законодавчому рівні було 

закріплено положення, згідно з яким Генеральний Суд отримав 

повноваження щодо розгляду адміністративних справ, а в часи Директорії 

проект Основного Закону У НР значну увагу приділяв саме адміністративній 

юстиції. У 1923 році Інститут радянського права в Україні розробив проект 

Положення про Верховний адміністративний суд і про обласні та губернські 

адміністративні суди Республіки. Пункт 19 цього Положення передбачав такі 

підстави адміністративного позову: 

 протиріччя змісту адміністративного акту законові; 

 спотворення актом істотної суті та цілей закону; 

 недотримання законної форми та порядку вчинення акту 

управління тощо. 

Але з середини 20-х років і до кінця 30-х інтерес законодавців і 

державних діячів до проблем адміністративної юстиції, з огляду на 

сформований тоталітарний політичний режим, згаснув. Головна причина 



нестворення адміністративних судів і відсутності адміністративного процесу 

в радянську добу полягала в пануючій у ті часи державній ідеології, а також у 

специфіці самої системи права, що склалася й слугувала адміністративно-

командній системі права і не припускала створення судових гарантій 

відповідальності держави перед своїми громадянами. 

Тільки Конституція СРСР 1977 року і Конституція УРСР 1978 року 

закріпи-ли за громадянами право на оскарження до суду дій службових осіб, 

державних і громадських органів, яке повинно було реалізуватись у порядку, 

встановленому законом. Через 10 років, у листопаді 1987 року, був 

прийнятий Закон УРСР «Про порядок оскарження до суду неправомірних дій 

службових осіб, що порушують права громадян». Вказані новели стали 

підставою для доповнення у квітні 1988 року Цивільного процесуального 

кодексу УРСР главою 31-а, яка, разом з іншими спеціальними законами, і 

визначала нещодавній зародковий стан адміністративної юстиції України. 

Після закріплення Конституцією України 1996 року універсального 

правила на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб та 

поширення юрисдикції судів на всі правовідносини, які виникають у державі, 

створення вертикалі адміністративних судів стало очевидним. Але для 

започаткування створення системи адміністративних судів знадобилося 

майже десять років. Так, у процесі розвитку адміністративної юстиції, навіть 

за фактом її існування, завжди висловлювалися різні, найчастіше протилежні, 

точки зору: від «інститут адміністративної юстиції є далеким радянському 

праву» (1925), «в радянському праві не може бути адміністративного позову» 

(1947), до таких позицій, як: «потрібен адміністративний суд» (1998) та 

«необхідність відокремлення юрисдикційного контролю за законністю 

державного управління з цивільного судочинства» (1997). На жаль, негативне 

ставлення до адміністративної юстиції на зразок 30-40 років минулого 

століття існує і в наш час, що гальмує процес її становлення та розвитку. 

Звертаючись до міжнародного досвіду, можна зробити висновок, що в 

багатьох європейських країнах інститут «адміністративної юстиції», його 

існування спирається на багаторічну традицію і представлений 

спеціалізованими адміністративними судами. Найбільш сталі позиції 

адміністративна юстиція займає в Німеччині, Австрії, Італії, Франції, Бельгії, 

Туреччині, Фінляндії, Швеції; у країнах колишнього Варшавського блоку: 

Польщі, Болгарії, Чехії; у пострадянських державах: Естонії та Литві. 

Активно розвивається інститут адміністративної юстиції в Іспанії, 

Нідерландах і Швейцарії. Започатковується - в Латвії та Росії. Вищі виборчі 

суди та Вищі суди правосуддя розглядають публічно-правові спори і в 

Латинській Америці — Бразилії та Уругваї. 

В Україні дотепер не існувало в завершеному вигляді правового 

захисту фізичних осіб у відносинах з адміністративними органами. Одна з 

причин такого становища - сумна, але небезпідставна традиційність поглядів 

на судову владу не як на захищаючу, а як на репресивну, караючу. Правовий 

захист, що забезпечують адміністративні суди, спрямований не на покарання 



протиправної поведінки, а, якщо таке мало місце, - на поновлення законного 

стану, на поновлення порушеного права особи. Пріоритети адміністративної 

юстиції знаходяться у сфері захисту прав громадянина, а не держави 

(звичайно, поважаючи право держави), що сприятиме зростанню довіри до 

судової влади в країні. Адміністративне право наділяє громадянина 

можливістю самостійно діяти у своїх правовідносинах з державою з 

урахуванням того, що держава відповідає перед людиною за свою діяльність. 

В адміністративному судочинстві держава є відповідачем, а не позивачем як, 

наприклад, у кримінальному провадженні. Це вбачається дуже важливим, 

щонайменше, з погляду сторін процесу. Отже, кожна конкретна людина стає 

не просто «підданим» держави, а — громадянином, наділеним власними 

правами. Хоча відповідно до статей 8 і 55 Конституції України кожен 

громадянин, права якого порушені публічною владою, має право на 

оскарження таких дій у суді, на ділі це право реалізовувалося вкрай рідко і 

лише у виняткових випадках, до речі сказати, не лише з об'єктивних, а й 

суб'єктивних причин. Створення системи адміністративних судів усіх рівнів 

(суду першої інстанції, апеляційного суду і Вищого адміністративного суду) 

робить це право не тільки можливим, а й абсолютно реальним. Запорукою 

цього є такий основний принцип адміністративного судочинства, як принцип 

верховенства права. Відповідно до нього, людина та її права є найвищими 

цінностями і визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Тому 

лише ті правові акти й закони, що не суперечать Конституції, тобто не 

порушують права людини і громадянина, є основою в діяльності 

адміністративного суду. І в цьому розумінні адміністративна юстиція є 

єдиним діючим інструментом, здатним додати декларуючим принципам 

реального змісту. І тому напад деяких політиків, і навіть фахівців у галузі 

права на вистраждані часом адміністративні суди на сучасному етапі судової 

реформи я розцінюю як намагання законсервувати стару судову систему і 

властиву тоталітарному суспільству ідеологію панування держави над 

людиною. Ця стара й ворожа ідеологія вже не відповідає визначеній 

Конституцією (стаття 3) принципово новій ролі держави у відносинах з 

людиною, згідно з якою «утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 

головним обов'язком держави» - основним завданням системи 

адміністративних судів, які започатковуються в Україні. 

Досвід засвідчив неефективність існуючих в Україні органів та 

процедур вирішення спорів, де однією стороною є громадянин, а іншою - 

орган виконавчої влади. І, відповідно, постає завдання сформувати нові 

механізми захисту прав, свобод та законних інтересів громадян. І саме 

адміністративна юстиція є найкращим варіантом вирішення цієї проблеми. 

Тільки адміністративні суди є єдиним дієвим інструментом, 

спроможним надати декларуючим принципам «верховенства права», 

«демократичності», «доступності» і «транспорентності» (прозорості) 

реального змісту та наповнення. Безумовною перевагою такої моделі є 

професіоналізм, досвідченість професійних суддів, що забезпечується їхньою 

чіткою спеціалізацією, а також особливою процедурою розгляду судами 



адміністративних справ. Ця процедура викладена в Кодексі 

адміністративного судочинства України, прийнятого Верховною Радою 

України в липні 2005 року. 

Основною ознакою адміністративної юстиції, як гілки правосуддя, є 

наявність спору про право адміністративне. Питання про адміністративну 

юстицію методологічно пов'язане з визначенням предмета адміністративного 

права, і в багатьох наукових працях наших вчених проблеми 

адміністративної юстиції розглядаються нерозривно з реформуванням 

адміністративного права, уточненням його предмета правового регулювання. 

Витоки проблем адміністративної юстиції можна знайти як у самій 

управлінській діяльності, так і в теорії державного управління. 

Внутрішня логіка і структура адміністративного права приводять до 

визнання необхідності включення в його предмет «адміністративно-

юстиційного права», тобто сукупності правових норм, які регламентують 

порядок вирішення спорів між громадянами та публічною владою, що 

виникають унаслідок діяльності органів управління, і процедур здійснення 

судового контролю за діями (бездіяльністю) та адміністративними актами 

державних органів, органів місцевого самоврядування, посадових і 

службових осіб. До цього існує ряд очевидних передумов: 

– адміністративне право має свій особливий предмет - управлінські 

відносини, діяльність виконавчої влади (державних управлінських органів); 

– громадянин України є одним із найважливіших суб'єктів 

адміністративного права, тобто він володіє адміністративно-правовим 

статусом і, відповідно, правами і свободами в галузі організації і 

функціонування виконавчої влади, державного управління та місцевого 

самоврядування; 

– у структурі адміністративного права важливим правовим 

інструментом є публічна служба; 

– основною правовою формою управлінської діяльності є правовий 

(індивідуальний) акт управління, який приймається посадовою особою в 

державному органі або органі місцевого самоврядування; 

– держава в особі своїх органів і посадових осіб — суб'єктів 

адміністративної юрисдикції — має важіль влади — примусу — як до 

фізичних, так і до юридичних осіб. І саме тому розв'язання конфлікту між 

державним органом і громадянином (юридичною особою) від початку 

містило в собі ознаки нерівності, оскільки державний орган чи посадова 

(службова) особа мають можливість забезпечити примусове виконання свого 

рішення, тобто існує потенційна загроза упередженості або зацікавленості у 

вирішенні цього спору з боку держави. 

І саме адміністративний суд, як орган адміністративної юстиції, у 

цьому випадку виступає в ролі арбітра між громадянином (юридичною 

особою) та державою і є гарантом рівності сторін. 

Адміністративна юстиція нерозривно пов'язана з такою частиною 

адміністративного права, як адміністративний процес, котрий можна 

розглядати як встановлений адміністративно-процесуальними нормами 



порядок розгляду та вирішення в галузі управління спорів або 

індивідуальних справ, або як правовідносини, що складаються під час 

здійснення адміністративного судочинства. 

Судовий контроль за діяльністю виконавчої влади, налагодження 

ефективного механізму вертикального розгляду на всіх рівнях 

адміністративних судів конфліктів між державним управлінням і 

громадянами стане запорукою ліквідації симптомів страшної хвороби - 

корупції у владних структурах. 

Без запровадження в Україні адміністративної юстиції справа 

реформування її державного апарату, як складової адміністративної реформи, 

є безнадійною, а захист прав і свобод громадян - недосконалим, неповним і 

далеким від демократичних взірців. 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ. Джерелом розвитку та 

еволюції адміністративного права, його подальшого взаємозв'язку з 

адміністративною юстицією є прийнятий 6 липня 2005 року Верховною 

Радою України Кодекс адміністративного судочинства України. Кодекс 

повинен стати запорукою захисту прав і законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб від свавілля та неправомірних дій чиновників, які незаконно 

втручаються в особистий простір громадянина. 

 

2. Адміністративна юстиція: сучасні підходи до визначення 

поняття. 

 

До основних чинників, що обумовили необхідність створення 

спеціального судового органу по розгляду справ, що витікають з 

адміністративних правовідносин, відносять: 

1) недостатньо високий якісний рівень розгляду адміністративних 

справ уповноваженими органами, а також брак об'єктивності останніх (Ю. П. 

Битяк, В. В. Богуцький, В. М. Гаращук); 

2) закріплення в Конституції України принципу спеціалізації та 

територіальності судів (В. Б. Авер'янов); 

3) адміністративно-правовий характер матеріальних та процесуальних 

відносин, покладених в соснову конфлікту між особою та органом публічної 

влади (І. П. Голосніченко, М. Ф. Стахурський); 

4) перевантаженість адміністративними справами судів загальної 

юрисдикції (В. С. Стефанюк); 

5) необхідність приведення державної судової системи у відповідність 

до міжнародних правових стандартів; 

6) відсутність в адміністративному конфлікті відносин майнового 

характеру (Ю. М. Старілов); 

7) наявність історичних передумов (Ю. А. Тихомиров); 

8) незалежність спеціалізованого суду від інших гілок влади, 

відсутності відомчої зацікавленості, наявності всебічних гарантій, детальної 

процесуальної регламентації розгляду (Л. С. Анохіна). 



Зараз у багатьох країнах світу (Німеччина, Франція, Швеція та ін.) 

інститут адміністративної юстиції одержав своє законодавче закріплення. 

Зарубіжний досвід функціонування цього важливого правового інституту 

дозволяє виділити два його основних види: 1) здійснення адміністративно-

юрисдикційної діяльності загальними судами; 2) здійснення такої діяльності 

спеціальними (спецілізованими) адміністративними судами. 

Основна риса адміністративної юстиції проявляється в її 

організаційному уособленні від органів та структур, що виконують виконавчі 

функції. Адміністративна юстиція — це правосуддя, судова гілка влади. 

Разом з тим це окрема адміністративна гілка правосуддя. Процес в 

адміністративних судах, незважаючи на деякі особливості, будується на 

зразок загального судового процесу. 

Адміністративна юстиція функціонує у процесуальній формі, яка, 

незважаючи на низку особливостей, характерних для різних країн, у цілому 

відповідає моделі загального судового процесу. 

 Адміністративна юстиція включає більш менш розвинену систему 

судових органів або квазісудових установ, спеціально створених або 

пристосованих для вирішення спорів за участю владарюючих суб'єктів. 

Залежно від виду органів, що вирішують публічно-правові спори, та 

процесуальної форми їх розв'язання вирізняють чотири моделі 

адміністративної юстиції. 

Перша, так звана адміністративна, або французька, модель, передбачає, 

що законність, обґрунтованість та доцільність прийняття і виконання актів 

управління перевіряють адміністративні суди, які підтримують 

багатоаспектні, органічні зв'язки з апаратом управління. 

Інша, адміністративно-судова, або німецька, модель, характеризується 

тим, що публічно-правові спори вирішують спеціалізовані адміністративні 

суди, які становлять єдину систему і незалежні у здійсненні правосуддя від 

адміністрації та функціонуючих у країні інших судових установ. 

Перша і друга моделі характеризуються тим, що судовий розгляд 

відбувається відповідно до спеціальних процесуальних правил, придатних 

для розв'язання конфліктів, що виникають з відносин між представниками 

влади і підвладними їм суб'єктами. 

Квазісудова, або англосаксонська, модель адміністративної юстиції 

характеризується утворенням спеціальних трибуналів, які репрезентують 

виконавчу владу і підконтрольні судам загальної юрисдикції. Такі трибунали 

вирішують публічно-правові спори за правилами, максимально наближеними 

до судових процедур. 

Остання, так звана загальносудова, модель передбачає, що скарги на 

дії, бездіяльність, рішення органів управління вирішують загальні суди, 

використовуючи при цьому правила, розміщені в цивільному 

процесуальному законі. Така модель донедавна існувала в Україні й існує у 

деяких країнах нині (Білорусь, Російська Федерація). 

На підставі викладеного адміністративну юстицію можна визначити як 

особливий процесуальний порядок розв'язання публічно- правових спорів, 



який здійснюється спеціалізованими адміністративними судами, 

квазісудовими органами або загальними судами з метою захисту прав, свобод 

і інтересів фізичних та юридичних осіб від зловживань з боку представників 

влади, уповноважених на виконання управлінських функцій. 

Для України інститут адміністративної юстиції — явище не нове. 

Законодавство короткочасного періоду існування самостійної Української 

держави (1917–1920 рр.) не обходило своєю увагою питання діяльності 

органів адміністративної юстиції. Конституція Української Народної 

Республіки 1918 р. встановила, що судова влада в рамках цивільного, 

кримінального та адміністративного законодавства здійснюється виключно 

судовими органами. При цьому адміністративно-юрисдикційна діяльність 

адміністративних органів обмежувалася законом. 

Тобто, сьогодні ще не існує єдиного підходу до визначення поняття 

адміністративної юстиції. В юридичній літературі існують три основні 

тенденції, відповідно до яких вона розуміється як: 

1) особливий порядок вирішення адміністративно-правових спорів 

судами та іншими уповноваженими на те державними органами. Таку 

позицію у визначенні поняття "адміністративної юстиції" розділяють, 

наприклад, Ю. С. Шемшученко, В. С. Стефанюк. 

2) самостійна галузь правосуддя, ціллю якої є вирішення судами спорів 

між громадянами та органами управління (адміністрацією) або між самими 

органами управління (тобто адміністративне судочинство). Такий погляд на 

адміністративну юстицію пропонує, наприклад, Г. Брєбан. 

 3) не тільки особливий вид судочинства, а й система спеціалізованих 

судів або спеціалізованих судових підрозділів, які здійснюють 

адміністративне судочинство. Таку точку зору розділяють, наприклад, А. Б. 

Зеленцов, Н. Ю. Хаманева, В. В. Бойцова, В. Я. Бойцов. 

Спільними для цих визначень є те, що адміністративна юстиція скрізь 

розглядається як особливий порядок вирішення адміністративних спорів. 

Різниця полягає в суб'єктах, які уповноважені вирішувати ці спори. 

Разом з тим, адміністративній юстиції притаманні такі загальні ознаки: 



 
 

1. Характерною рисою адміністративної юстиції є те, що вона являє 

собою правосуддя, судову, а не виконавчу владу. Адміністративна юстиція - 

це особлива, окрема адміністративна галузь правосуддя. Ознака 

"адміністративна" вказує, на: на наявність адміністративного елемента і в 

організації адміністративної юстиції (з погляду кадрового складу), і в 

порядку її функціонування (елементи адміністративного процесу); на 

характер справ, що вирішуються органами адміністративної юстиції 

(публічні спори). 

2. Для всіх систем адміністративної юстиції характерне віднесення до її 

відання спорів, що виникають у сфері публічної діяльності між громадянами 

чи юридичними особами, з одного боку, і публічною адміністрацію - з 

іншого. Коло і зміст цих спорів індивідуальні в кожній окремій системі 

адміністративної юстиції, однак загальним для всіх спорів є їх 

адміністративно-правовий характер. 

3. Адміністративній юстиції притаманна наявність системи судових 

органів, до компетенції яких входить розгляд зазначених справ за позовами 

на рішення, дії чи бездіяльність державних органів у сфері публічної 

діяльності. З погляду на структурну організацію, адміністративну юстицію 

характеризує незалежність (відносна чи абсолютна) від будь-яких органів, що 

дає змогу говорити про можливість існування автономної системи 

адміністративного правосуддя. 

4. Адміністративна юстиція характеризується також наявністю 

особливих процесуальних дій зазначених справ. Механізм розгляду справ в 

адміністративних судах побудований на зразок судового процесу в загальних 

судах і майже цілком відтворює його принципи (гласності, публічності, 

змагальності). Разом з тим, одна із сторін адміністративно-правового спору - 



публічний орган, або посадова особа, рішення, дії або бездіяльність яких 

оскаржуються. Кожна система адміністративної юстиції припускає, що 

розгляд і вирішення адміністративних спорів відбувається з дотриманням 

судової процесуальної форми. Залежно від відповідної системи можуть 

застосовуватися цивільно-процесуальна, адміністративно-процесуальна чи, 

нарешті, так звана "к ваз і судова" форми. В англосаксонських країнах під 

"квазісудовою" формою розуміється процесуальна форма, що відповідає 

принципам так званого "природного правосуддя", серед яких виділяють 

гласність, змагальність, можливість бути вислуханим, обов'язковість 

виконання мотивованого рішення, можливість оскарження такого рішення в 

суді загальної юрисдикції. 

5. Правовим наслідком вирішення спору у сфері управлінської 

діяльності органом адміністративної юстиції є визнання недійсності і (чи) 

скасування незаконного акта чи інше відновлення порушеного суб'єктивного 

права зацікавленої особи. Наявність органів адміністративної юстиції - це 

показник зрілості судової організації і ступеня розвиненості різних форм 

здійснення правосуддя, необхідний атрибут демократичної правової держави. 

Таким чином, адміністративна юстиція — це встановлений законом 

порядок розгляду і вирішення в судовій процесуальній формі справ, що 

виникають у сфері державного управління між громадянами чи юридичними 

особами, з одного боку, та органами виконавчої влади і місцевого 

самоврядування (посадовими особами), — з іншого, здійснюваний 

загальними або спеціально створюваними для вирішення правових спорів 

судами. 

У цілому адміністративна юстиція являє собою один із засобів 

обмеження виконавчої влади, а адміністративні суди — засіб реалізації 

принципу розподілу влади, додатковий захисний механізм суб’єктивних прав 

і свобод громадян. 

Необхідність кардинального реформування системи 

адміністративно-юрисдикційних органів обумовлена низкою чинників. 

Перш за все це недостатньо високий якісний рівень розгляду справ про 

адміністративні правопорушення колегіальними органами 

(адміністративними комісіями, виконкомами сільських та селищних рад). 

Навряд чи можна говорити про високий професіоналізм їх членів, що 

працюють у цих органах на громадських засадах. 

Не завжди об’єктивно розглядають справи й органи, які здійснюють 

контрольно-наглядові функції (наприклад, різного роду державні інспекції), 

оскільки часто йдеться про невиконання певних приписів цих же органів, а їх 

посадові особи в багатьох випадках не мають юридичної освіти, що говорить 

про невисокий рівень правової підготовки працівників адміністративно-

юрисдикційних органів. 

Згідно з Концепцією судово-правової реформи в Україні, 

затвердженою Верховною Радою України 28 квітня 1992 р., в Україні 

вводиться адміністративне судочинство. Це положення отримало своє 

реальне втілення в Законі України «Про судоустрій України» від 7 лютого 



2002 року. У відповідності з названим законом судова влада реалізується 

шляхом здійснення правосуддя у формі цивільного, господарського, 

адміністративного, кримінального а також конституційного судочинства. 

Місцевими адміністративними судами є окружні суди, що утворюються в 

округах відповідно до указу Президента України. Місцевий суд складається з 

суддів місцевого суду, голови та заступника голови місцевого суду. Місцеві 

адміністративні суди розглядають адміністративні справи, пов‘язані з 

правовідносинами у сфері державного управління та місцевого 

самоврядування (справи адміністративної юрисдикції), крім справ 

адміністративної юрисдикції у сфері військового управління, розгляд яких 

здійснюють військові суди. 

Апеляційними адміністративними судами є суди, які утворюються в 

апеляційних округах відповідно до указу Президента України. В їх складі 

можуть утворюватись судові палати з розгляду окремих категорій справ в 

межах відповідної судової юрисдикції. 

Вищим судовим органом в системі адміністративних судів є Вищий 

адміністративний суд України. 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ. Таким чином, 

адміністративна юстиція - це система спеціальних судових органів, які 

створені для розгляду і вирішення спорів, у визначеній законодавством 

процесуальній формі, що виникають у сфері діяльності публічної 

адміністрації між громадянами чи юридичними особами, з одного боку, і 

органами публічної адміністрації, їх посадовими особами, - з іншого, в 

результаті чого може бути прийняте рішення про визнання недійсності і (чи) 

скасування незаконного акта чи інше відновлення порушеного суб'єктивного 

права зацікавленої особи. 

 

3. Розвиток адміністративної юстиції як складова адміністративної та 

судової реформи 

Належний судовий контроль у сфері державного управління та 

місцевого самоврядування повинні забезпечити органи судової влади. 

Важливою гарантією реалізації конституційного принципу відповідальності 

держави за свою діяльність перед людиною є право кожного оскаржувати в 

суді рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, посадових і службових осіб. І вирішальну роль у 

забезпеченні законності, захисту порушених прав і свобод людини і 

громадянина у сфері адміністративно-правових відносин має відігравати 

адміністративна юстиція.  

Сучасний стан правового регулювання суспільних відносин у сфері 

судового захисту прав людини і громадянина від незаконних рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

посадових і службових осіб визначається наявністю норм Конституції 

України та Цивільного процесуального кодексу України, що встановлюють 

права громадян на судове оскарження. 



Право на доступ до правосуддя та справедливий судовий розгляд у 

розумні терміни є однією з основних ознак кожної правової держави. 

Відповідно до статті 55 Конституції України кожному гарантується 

право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, які 

зобов\’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України.  

Складність проблем, що виникають в ході створення адміністративної 

юстиції на засадах європейської моделі принципів адміністративного права, в 

значній мірі є наслідком того типу організації державної влади, котрий 

панував в Україні протягом багатьох років до проголошення державної 

незалежності. Конституція України заклала підвалини для встановлення 

нового типу відносин між державою, а особливо, органами державної влади, 

органами самоврядування і громадянами.  

Адміністративна юстиція у демократичній, правовій державі уособлює 

собою механізм захисту від незаконного втручання органів державної влади, 

їх посадових осіб в особисте життя громадян. 

Кожен громадянин має право вирішити спір не лише з будь-якою 

фізичною чи юридичною особою, а й з державою. Це надзвичайно важлива 

конституційна норма, яка захищає законні права, свободи та інтереси 

громадян. 

Обов’язок правової держави гарантувати суб’єктивні права 

громадянина у відносинах з адміністративними органами також обумовлює 

необхідність створення адміністративної юстиції в Україні, яка б, з одного 

боку, захищала суб’єктивні права громадян, а з іншого - забезпечувала б 

через свою судову практику законність діяльності органів державної влади і, 

таким чином, сприяла б укріпленню правопорядку в державі, розвитку 

управлінської діяльності, а також підвищенню її якості. Створення 

адміністративної юстиції сприятиме покращанню влади шляхом виправлення 

правових помилок в діяльності органів державної влади . 

Разом з тим слід зазначити, що призначення адміністративної юстиції 

повинно полягати у здійсненні тільки правового контролю, а не контролю за 

доцільністю управлінської діяльності. Адміністративно-правовий захист 

повинен бути саме судовим правовим захистом, бо саме суди найбільш 

відповідають вимогам незалежності та неупередженості, що ставляться перед 

правозахисними органами.  

Особливо це важливо в такій галузі, яка містить в собі багато від такого 

імперативного початку, як управління. На підставі статті 55 Основного 

Закону, завдяки створенню адміністративної юстиції, буде гарантовано не 

тільки сприяння укріпленню правопорядку в сфері управлінської діяльності, 

а й надано можливість окремому індивідууму реалізувати свої права по 

відношенню до органів державної влади шляхом оскарження їх 

неправомірних рішень, дій чи бездіяльності. 

З часу прийняття Конституції, а саме з 1996 року, в Україні багато 

зроблено на шляху здійснення адміністративної та судової реформ. 



Серед етапів розвитку адміністративної юстиції як складової 

адміністративної та судової реформ можна виділити наступні: 

 реформування системи судів у відповідності до Конституції 

України, в тому числі запровадження системи адміністративних судів; 

 правове забезпечення правосуддя у сфері адміністративно-

правових відносин; 

 організаційне, матеріально-технічне, кадрове та інше 

забезпечення діяльності адміністративних судів тощо. 

Для повноцінного запровадження в Україні такої форми судового 

захисту, як адміністративна юстиція, необхідним є створення належної 

правової бази. 

На сьогоднішній день відповідно до Цивільного процесуального 

кодексу України справи, які виникають із адміністративно-правових 

відносин, розглядаються в загальних судах.  

Але специфіка розгляду цих справ вимагає створення нових 

організаційно-правових форм і наявності особливої суддівської кваліфікації у 

цій сфері. Існування спеціалізованих судів має забезпечити здійснення 

правосуддя з врахуванням особливостей завдань кожного виду судочинства 

на більш високому професійному рівні.  

Конституція визначила лише загальні контури і встановила основні 

принципи побудови і діяльності судів. І наступним важливим кроком судово-

правової реформи, безумовно, стало прийняття 7 лютого 2002 року 

Верховною Радою України Закону України "Про судоустрій України", який 

визначає правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в 

Україні, систему судів загальної юрисдикції, основні вимоги щодо 

формування корпусу професійних суддів, систему та порядок здійснення 

суддівського самоврядування, а також встановлює загальний порядок 

забезпечення діяльності судів та регулює інші питання судоустрою.  

Даний Закон набув чинності і введений в дію з 1 червня 2002 року. 

Відповідно до вимог цього Закону протягом трьох років, тобто в період 

з 1 червня 2002 року по 1 червня 2005 року, необхідно запровадити систему 

спеціалізованих адміністративних судів, що є новим для судової системи 

України.  

Закон передбачає поетапну побудову системи адміністративних судів. 

Так, вже в 2002 році цим Законом передбачено створення Вищого 

адміністративного суду України, який має забезпечити узагальнення 

практики застосування судами чинного законодавства в публічно-правовій 

сфері суспільних відносин.  

На реалізацію цих положень Президентом України було видано Укази 

"Про Апеляційний суд України, Касаційний суд України та Вищий 

адміністративний суд України" від 1 жовтня 2002 року та "Про кількість 

суддів Апеляційного суду України, Касаційного суду України та Вищого 

адміністративного суду України" від 7 листопада 2002 року.  

Щодо побудови апеляційних та місцевих адміністративних судів, то 

згідно з Прикінцевими та перехідними положеннями Закону "Про судоустрій 



України" до їх створення розгляд справ, віднесених до підсудності 

адміністративних місцевих судів, здійснюють місцеві загальні суди, а справ, 

що належать до підсудності адміністративних апеляційних судів та Вищого 

адміністративного суду України, - відповідні загальні апеляційні суди та 

Касаційний суд України, в порядку, встановленому процесуальним законом, 

шляхом запровадження спеціалізації суддів з розгляду справ 

адміністративної юрисдикції, в тому числі утворення судових колегій у 

справах зазначеної юрисдикції, до введення в дію процесуального закону, що 

регулює порядок розгляду справ даної юрисдикції відповідно до цього 

Закону.  

Прийняття цього Закону обумовлює також необхідність вжиття 

невідкладних заходів організаційного характеру щодо реалізації його 

положень.  

5 червня 2002 року постановою Кабінету Міністрів України був 

затверджений План заходів організаційного забезпечення виконання у 2002 

році Закону України "Про судоустрій України", який, зокрема, передбачає 

першочергові заходи щодо запровадження системи адміністративних судів і 

забезпечення їх діяльності. 

В той же час тільки рік пройшов після прийняття Верховною Радою 

України Закону України "Про судоустрій України", і вже можливі корективи 

системи судів, передбачених цим Законом, і все більшу підтримку знаходить 

позиція Міністерства юстиції України відносно неконституційності норм 

Закону щодо існування Касаційного суду України. Безумовно, останню 

крапку у цій дискусії поставить Конституційний Суд України. Але 

Міністерством юстиції підготовлено відповідний проект Закону "Про 

внесення змін до Закону України "Про судоустрій України". На нашу думку, 

виключення з системи судів зайвих ланок тільки прискорить створення 

системи адміністративних судів, навіть з огляду на фінансові та організаційні 

проблеми. 

Слід також відмітити, що наявність адміністративного судочинства 

органічно обумовлює і створення процесуального інструментарію.  

З метою уніфікації процесуального законодавства та приведення його 

положень до Конституції України та Закону України "Про судоустрій 

України" Міністерством юстиції України розроблено та подано до Кабінету 

Міністрів України проекти нових Цивільного процесуального кодексу 

України та Кримінально-процесуального кодексу України. 29 травня 2003 

року зазначені проекти кодексів подані Кабінетом Міністрів України на 

розгляд Верховної Ради України і вже прийняті у першому читанні.  

Права і обов`язки органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб є складовою частиною 

адміністративно-правових відносин, і порушення цих прав та невиконання 

обов`язків повинні оскаржуватись тільки в адміністративно-правовому 

порядку. Оскарження і є предметом адміністративної юстиції в Україні. 

У проекті нового Цивільного процесуального кодексу України відсутні 

положення щодо вирішення спорів, що виникають у галузі державного 



управління, оскільки такі справи будуть розглядатися адміністративними 

судами.  

Нагальним на сьогодні є формування законодавчої бази для введення 

адміністративної юстиції в Україні. В даний час слід підкреслити 

невідповідність самого підходу до правового регулювання судового захисту 

прав людини і громадянина в Україні. Цивільний процесуальний кодекс 

України кодифікує процесуальні норми приватного права, в той час, коли 

адміністративне право - це галузь публічного права.  

У зв`язку з цим важливим є прийняття Адміністративного 

процесуального кодексу України.  

Існуючий на цей час в державі Закон України "Про звернення 

громадян" та норми окремих глав Цивільного процесуального кодексу 

України є недостатніми для адміністративно-правового захисту прав 

громадян. 

Міністерство юстиції брало участь у робочій групі Кабінету Міністрів 

України під керівництвом Першого заступника Голови Верховного Суду 

України В.С. Стефанюка у розробці проекту Адміністративного 

процесуального кодексу України. Після розроблення кодексу Мін’юстом 

неодноразово здійснювалася його правова експертиза.  

Також Міністерством юстиції здійснювалася правова експертиза 

альтернативного проекту Адміністративного процесуального кодексу 

України, розробленого народними депутатами України. 

На сьогодні ці два проекти об`єднані в один, і консолідований проект 

Адміністративно-процесуального кодексу України знаходиться на розгляді у 

Верховній Раді України. Міністерство юстиції України підтримує цей проект, 

і, безперечно, його прийняття є вкрай необхідним, оскільки він має стати 

правовою основою для діяльності адміністративних судів щодо здійснення 

правосуддя при публічно-правових спорах у сфері державного управління та 

місцевого самоврядування. 

Важливість Адміністративного процесуального кодексу, його значення 

не можна переоцінити, оскільки його прийняття створить належні умови для 

розбудови демократичної, соціальної, правової держави, утвердження і 

забезпечення прав людини і громадянина шляхом здійснення судового 

контролю за діяльністю органів виконавчої влади та їх посадових осіб, 

насамперед, з позиції забезпечення поваги до особи та справедливості.  

Завданнями адміністративного судочинства є захист прав і свобод 

людини і громадянина, законних інтересів юридичних осіб у сфері публічно-

правових відносин від порушень з боку органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, інших суб’єктів, 

які здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства або 

на виконання делегованих повноважень. 

Основними принципами здійснення правосуддя в адміністративних 

судах є верховенство права, законність, рівність усіх учасників судового 

процесу перед законом і судом, змагальність сторін, офіційне з’ясування всіх 

обставин справи та повне фіксування судового процесу технічними засобами, 



забезпечення апеляційного і касаційного оскарження рішення 

адміністративного суду, обов’язковість рішень адміністративного суду. 

Адміністративний процесуальний кодекс має встановити порядок 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, процедуру 

судочинства по справах, що виникають із адміністративно-правових 

відносин, повноваження адміністративних судів щодо вирішення 

адміністративних справ, порядок звернення до адміністративних судів тощо.  

Разом з тим цей проект Кодексу потребує ще деякого доопрацювання.  

Так, частиною третьою статті 23 проекту Кодексу передбачено, що 

адміністративні справи з приводу оскарження нормативних актів Президента 

України, вищого чи центрального органу виконавчої влади вирішуються 

Київським окружним адміністративним судом.  

Водночас слід зазначити, що відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 

резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України від 7 травня 

2002 року N 8-рп (справа щодо підвідомчості актів про призначення або 

звільнення посадових осіб) положення про поширення юрисдикції судів на 

всі правовідносини, що виникають у державі, означає, що до юрисдикції 

Конституційного Суду України та судів загальної юрисдикції належить, 

відповідно до їх повноважень, вирішення питань, що мають правовий 

характер, зокрема тих, які виникають у зв’язку з призначенням чи 

звільненням певних посадових осіб Президентом України або Верховною 

Радою України (частина друга статті 124).  

Згідно з підпунктом 1.2 резолютивної частини зазначеного Рішення 

вирішення Конституційним Судом України питань щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) актів Президента України та 

правових актів Верховної Ради України не виключає можливості оскарження 

до судів загальної юрисдикції актів Президента України або постанов 

Верховної Ради України індивідуального характеру з питань призначення на 

посади чи звільнення з посад стосовно їх законності, за винятком положень 

тих актів, які є наслідком конституційно-політичної відповідальності (статті 

115, 122 та інші Конституції України) посадових осіб.  

Статтею 21 проекту Кодексу визначається предметна підсудність 

адміністративних справ місцевим адміністративним судам.  

Так, зазначеною статтею передбачено, що місцевим загальним судам як 

адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією із 

сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування, службова особа 

органу місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні окружним 

адміністративним судам, а також усі адміністративні справи з приводу 

рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про 

притягнення до адміністративної відповідальності.  

До місцевих загальних судів або за вибором заявника окружним 

адміністративним судом запропоновано віднести вирішення справ щодо 

оскарження дій чи бездіяльності посадових та службових осіб місцевих 

органів виконавчої влади. Також встановлено, що у разі невизначеності 



предметної підсудності адміністративної справи така справа розглядається 

місцевим адміністративним судом за вибором заявника.  

Проте відповідно до частини другої статті 22 Закону України "Про 

судоустрій України" місцеві загальні суди розглядають кримінальні та 

цивільні справи, а також справи про адміністративні правопорушення.  

Місцеві адміністративні суди розглядають адміністративні справи, 

пов’язані з правовідносинами у сфері державного управління та місцевого 

самоврядування (справи адміністративної юрисдикції), крім справ 

адміністративної юрисдикції у сфері військового управління, розгляд яких 

здійснюють військові суди (частина четверта статті 22 Закону).  

Разом з тим пунктом 2 Прикінцевих та перехідних положень проекту 

Кодексу передбачено, що з набранням чинності цим Кодексом суди загальної 

юрисдикції, які не є адміністративними, припиняють приймання заяв і скарг, 

розгляд яких віднесено законом до підсудності адміністративних судів, і 

завершують розгляд таких заяв і скарг у порядку, що був встановлений для 

їхнього розгляду до набрання чинності цим Кодексом. Оскарження судових 

рішень судів загальної юрисдикції, які не є адміністративними, за 

результатами розгляду цих справ здійснюється згідно з вибором особи, що 

оскаржує рішення, до суду вищої інстанції у порядку, що був встановлений 

до набрання чинності цим Кодексом, або до відповідного адміністративного 

суду в порядку, встановленому цим Кодексом .  

Враховуючи вищенаведене, а також те, що порядок вирішення спорів у 

сфері публічно-правових відносин місцевими загальними судами, 

визначений статтею 21 проекту, носить тимчасовий характер до утворення 

системи адміністративних судів згідно з Законом "Про судоустрій України", 

визначення його у проекті Кодексу як загальне правило є недоцільним.  

Ці та інші зауваження Міністерства юстиції повинні бути враховані 

при його доопрацюванні. 

Незважаючи на деякі розбіжності позицій та спірні моменти проекту 

Адміністративного процесуального кодексу, які обов`язково будуть усунуті 

при його розгляді у Верховній Раді України, його прийняття, на чому я ще 

раз наголошую, є надзвичайно актуальним, оскільки без належного 

процесуального інструментарію робота наведених вище спеціалізованих 

судів, в кращому випадку, матиме мінімальну ефективність, а в гіршому - 

буде практично паралізована.  

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ. Отже, адміністративна, 

судова реформи в Україні охоплюють багато напрямків життя держави і 

мають на меті головне - забезпечення належних гарантій захисту прав і 

законних інтересів людини і громадянина.  

Все вищенаведене ще раз підкреслює, що перші практичні кроки по 

реформуванню адміністративної юстиції України вже здійснені. Але ж 

реформа на цьому не закінчується, вона має носити системний та 

послідовний характер, здійснюватися у взаємозв’язку та взаємодії між 

судовою, законодавчою і виконавчою гілками державної влади. 



ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Виникнення та розвиток інституту адміністративної юстиції значною 

мірою пов’язані з втіленням у життя теорії розподілу влади. Завдяки цьому 

постійно зростала роль судової влади при розгляді правових спорів між 

адміністрацією та громадянами, а самі чиновники переставали бути суддями 

у своїх справах. 

Нині систему спеціалізованих адміністративних судів у нашій державі 

побудовано відповідно до Конституції України та положень зазначеного 

Закону. Адміністративні суди входять до системи судів загальної юрисдикції, 

а тому найвищою інстанцією при вирішенні публічно-правових спорів є 

Верховний Суд України. Постановою Пленуму Верховного Суду України у 

структурі найвищого судового органу нашої держави утворено Судову 

палату в адміністративних справах. Очолює систему адміністративних судів 

Вищий адміністративний суд України, утворений Указом Президента 

України від 1 жовтня 2002 р. "Про Апеляційний суд України, Касаційний суд 

України та Вищий адміністративний суд України". Місцеві та апеляційні 

адміністративні суди сформовано згідно з Указом Президента України від 16 

листопада 2004 р. "Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних 

судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів". 

Адміністративні суди розглядають справи відповідно до Кодексу 

адміністративного судочинства України (далі - КАС), який набув чинності з 1 

вересня 2005 р. 
 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

Для належної підготовки до проведення семінарського заняття з даної 

теми, слухачу необхідно: 

1. Проаналізувати міждисциплінарні зв'язки вивчаємої теми, з 

іншими темами дисциплінами.  

2. Проаналізувати основні нормативно-правові акти, що відносяться 

до вивчаємої теми. Особливу увагу приділити аналізу відомчих наказів МВС. 

3. Опанувати понятійний апарат з вивчаємої теми. Вивчити основні 

категорії та дефініції за темою.  

4. Відповідно до робочої навчальної програмами з дисципліни, 

скласти необхідні службові документи.  

5. Опанувати питання для самостійної підготовки та самоконтролю: 

 



 

Тема 2.  

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО 

СУДОЧИНСТВА. СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО 

СУДОЧИНСТВА. 

 (2 години) 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 сформувати знання у слухачів магістратури про систему та 

структуру адміністративних судів, їх місце в судовій системі України; 

 сформувати знання слухачів магістратури про компетенцію 

адміністративних судів та підсудність справ; 

 сформувати знання слухачів магістратури про основні принципи 

адміністративного судочинства;  
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 сформувати знання слухачів магістратури про адміністративно-

процесуальний статус суб’єктів адміністративного судочинства. 

 

ВСТУП 

 

Орієнтація нашої країни на побудову правової, демократичної держави 

та входження до Європейської Спільноти передбачають наявність 

ефективного механізму захисту прав та свобод людини, одним із елементів 

якого є дієва та відповідальна система судового захисту фізичних та 

юридичних осіб від порушень їх прав та законних інтересів з боку органів 

державного управління у сфері публічно-правових відносин.  

Однією з основних ознак правової держави є право на доступ до 

правосуддя та справедливий судовий розгляд. 

Згідно зі ст. 55 Конституції України кожному гарантується право на 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, які 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України (ст.19 Конституції України). 

Забезпечення гарантій суб’єктивних прав громадян у відносинах з 

адміністративними органами є обов’язком правової держави, що обумовлює 

необхідність створення адміністративної юстиції в Україні, яка б, з одного 

боку, захищала суб’єктивні права громадян, а з іншого – за допомогою 

судової практики забезпечувала законність діяльності органів державної 

влади і, таким чином, сприяла зміцненню правопорядку в державі. Отже, 

запровадження адміністративного судочинства зумовлене правовою 

природою публічно-правових спорів, де громадянину протистоїть потужний 

адміністративний апарат. 

Створення системи адміністративних судів було визначено як 

напрямок і судово-правової, і адміністративно-правової реформи, а також 

передбачалося положеннями Конституції України. Саме адміністративне 

судочинство є способом реалізації цього конституційного права громадян на 

оскарження неправомірних дій та рішень органів державної влади. 

 

1.Поняття та принципи адміністративного судочинства. 

 

У справді демократичному суспільстві громадянин вправі судитися з 

владою, із самою державою. Кілька десятиліть тому такий "спір" міг бути 

тільки у формі скарги до вищестоящого органу тієї ж самої влади. 

Створювалися офіційні бюро скарг, прийматися політичні рішення про 

роботу з листами, скаргами трудящих. Позитивних моментів в такому 

порядку дійсно було чимало, оскільки існував спеціальний закон, але все це 

було знову пов’язано з чиновниками публічної адміністрації, що 

породжувало протекціонізм, хабарництво, пряму залежність громадянина від 

органу державного управління.  



У процесах реформування українського суспільства надзвичайно 

важливе місце посідає проведення адміністративної реформи та реформи 

адміністративного права. Потреба в її прискоренні та проведенні стала вкрай 

актуальною після вступу України до Ради Європи, з яким пов’язане 

прийняття державою ряду зобов’язань, в тому числі у правовій сфері. 

Запровадження адміністративного судочинства в Україні було 

викликано необхідним з таких правових підстав: 

1) адміністративне судочинство в демократичній, правовій державі є 

механізмом судового захисту та законних інтересів прав фізичних і 

юридичних осіб у разі  їх порушення рішеннями, діями чи бездіяльністю 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадовими 

чи службовими особами (частина друга статті 55 Конституції України); 

2) створення спеціалізованих судів (статті 126 та 127 Конституції 

України); 

3) чинний Закон України "Про звернення громадян" і норми окремих 

глав Цивільного процесуального кодексу України, що регулюють окреме 

провадження у сфері судового захисту прав і свобод громадян, є 

недостатніми для належного правового захисту громадян, а також містять 

норми, які за своїм змістом виникають із адміністративно-правових відносин, 

які за своїм походженням і характером прав, регулюють вирішення публічно-

правових спорів. Судочинство щодо публічно-правових відносин має свої 

особливості, яких немає у цивільному процесі, та які потребують окремого 

правового регулювання. Крім того, специфіка розгляду справ, що 

випливають із публічно-правових відносин, вимагала створення нових 

організаційно-правових форм і наявності особливої суддівської кваліфікації у 

цій сфері. 

Адміністративне судочинство (його ще називають адміністративною 

юстицією) – це діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення 

адміністративних справ, тобто публічно-правових спорів, в яких хоча би 

однією стороною виступає орган державного управління. Такі спори 

виникають з приводу порушення органами державної влади прав, свобод та 

законних інтересів фізичних та юридичних осіб.
1
 

Сучасні наукові уявлення про адміністративне судочинство 

відрізняються від традиційних концепцій адміністративної юстиції, яка 

становить фундамент юридичної ваги у структурі адміністративного процесу. 

На відміну від позиції російських вчених, які досліджують проблеми 

адміністративної юстиції (Ю.М. Старилов та інші), ми розрізняємо вказані 

категорії, оскільки головний смисл і завдання адміністративного судочинства 

— забезпечити дотримання принципу верховенства права у відносинах між 

публічними органами державної влади та місцевого самоврядування з 

людиною і громадянином, при цьому враховувати міжнародні зобов’язання 

України та практику Європейського суду з прав людини. Нормативні 

положення Конституції України про здійснення судової влади за допомогою 
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адміністративного судочинства є конституційно-правовим базисом, на основі 

якого відбуватиметься формування адміністративної юстиції в Україні як 

організаційно-правової форми здійснення права на судовий захист 

незалежним і неупередженим судом. 

Разом із тим слід зазначити, що призначення адміністративної юстиції 

повинно полягати у здійсненні тільки правового контролю, а не контролю за 

доцільністю управлінської діяльності. Адміністративно-правовий захист має 

бути судовим правовим захистом, бо саме суди найбільше відповідають 

вимогам незалежності та неупередженості, що ставляться перед 

правозахисними органами. 

Діяльність адміністративної юстиції не тільки гарантує укріплення 

правопорядку в сфері управлінської діяльності, а й надає можливість 

окремому громадянину реалізувати свої права по відношенню до органів 

державної влади шляхом оскарження їх неправомірних рішень, дій чи 

бездіяльності. Отже, відбудеться втілення в життя положень ст.55 Основного 

Закону. 

Правовий захист, що забезпечують адміністративні суди, спрямований 

не на покарання протиправної поведінки, а на поновлення законного стану. 

Пріоритети адміністративної юстиції лежать у сфері захисту прав 

громадянина, а не держави (звичайно, поважаючи право держави), що має 

сприяти зростанню довіри до судової влади в країні. В адміністративному 

судочинстві держава є відповідачем, а не позивачем як, наприклад, у 

кримінальному провадженні. 

Узагальнюючи викладене, слід цілком погодитись з позицією 

професора Селіванова А.О., що визначає адміністративне судочинство як 

систему принципів та адміністративно-процесуальних норм, які зумовлюють 

і регламентують порядок розгляду судом справ щодо публічно-правових 

спорів, котрі виникають у сфері адміністративно-правових відносин між 

суб’єктами права (фізичні та юридичні особи) у сфері здійснення владних 

управлінських функцій. З цього випливає, що сучасне адміністративне 

судочинство стає, у певному розумінні, важливою формою захисту 

публічних прав та свобод людини і громадянина, а також законних інтересів 

публічних осіб. Таким чином, законодавець з прийняттям КАС відкрив шлях 

становленню нового процесуального судочинства у сфері судового контролю 

за публічним управлінням, втілюючи в життя пріоритет конституційних 

гарантій захисту прав і свобод людини і громадянина.
2
 

Але, що ж відрізняє адміністративне судочинство (адміністративну 

юстицію) від інших видів юридичних процесів? В даному аспекті звертає на 

себе увагу позиція О.В. Кузьменко, що виділяє наступні ознаки: 

1. Характерною рисою адміністративної юстиції є те, що вона являє 

собою правосуддя, судову, а не виконавчу владу. Адміністративна юстиція - 

це особлива, окрема адміністративна галузь правосуддя. Ознака 

"адміністративна" вказує на наявність адміністративного елемента і в 
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організації адміністративної юстиції (з погляду кадрового складу), і в 

порядку її функціонування (елементи адміністративного процесу); на 

характер справ, що вирішуються органами адміністративної юстиції 

(публічні спори). 

2. Для всіх систем адміністративної юстиції характерне віднесення 

до її відання спорів, що виникають у сфері публічної діяльності між 

громадянами чи юридичними особами, з одного боку, і публічною 

адміністрацію - з іншого. Коло і зміст цих спорів індивідуальні в кожній 

окремій системі адміністративної юстиції, однак загальним для всіх спорів є 

їх адміністративно-правовий характер. 

3. Адміністративній юстиції притаманна наявність системи судових 

органів, до компетенції яких належить розгляд зазначених справ за позовами 

на рішення, дії чи бездіяльність державних органів у сфері публічної 

діяльності. З погляду на структурну організацію, адміністративну юстицію 

характеризує незалежність (відносна чи абсолютна) від будь-яких органів, що 

дає змогу говорити про можливість існування автономної системи 

адміністративного правосуддя. 

4. Адміністративна юстиція характеризується також наявністю 

особливих процесуальних дій зазначених справ. Механізм розгляду справ у 

адміністративних судах побудований на зразок судового процесу в загальних 

судах і майже цілком відтворює його принципи (гласності, публічності, 

змагальності). Водночас одна із сторін адміністративно-правового спору - 

публічний орган або посадова особа, рішення, дії або бездіяльність яких 

оскаржуються. Кожна система адміністративної юстиції припускає, що 

розгляд і вирішення адміністративних спорів відбуваються з дотриманням 

судової процесуальної форми. Залежно від відповідної,системи можуть 

застосовуватися цивільно-процесуальна, адміністративно-процесуальна чи, 

нарешті, так звана "квазісудова" форми. В англосаксонських країнах під 

"квазісудовою" формою розуміється процесуальна форма, що відповідає 

принципам так званого "природного правосуддя", серед яких виділяють 

гласність, змагальність, можливість бути вислуханим, обов'язковість 

виконання мотивованого рішення, можливість оскарження такого рішення у 

суді загальної юрисдикції. 

Правовим наслідком вирішення спору у сфері управлінської діяльності 

органом адміністративної юстиції є визнання недійсності й (чи) скасування 

незаконного акта або інше відновлення порушеного суб'єктивного права 

зацікавленої особи. Наявність органів адміністративної юстиції - це показник 

зрілості судової організації і ступеня розвиненості різних форм здійснення 

правосуддя,   необхідний   атрибут   демократичної   правової держави.
3 

Завданням адміністративного судочинства (адміністративної юстиції) 

є забезпечення гарантій суб’єктивних прав громадян у відносинах з 

адміністративними органами. З іншого боку, адміністративне судочинство 
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являє собою особливу форму судового контролю, за допомогою якого 

відбувається додержання дисципліни та законності в державному управлінні. 

Крім цього адміністративні суди розглядають спори, пов’язані із 

публічною службою, реалізацією повноважень управлінськими суб’єктами. 

Особлива категорія справ, які розглядають в адміністративному суді – спори, 

про правовідносини, що пов’язані із виборчим процесом та референдумом. 

Створення адміністративної юстиції, тобто запровадження діяльності 

адміністративних судів є одним з основних напрямків адміністративної 

реформи в Україні, поряд з реформуванням адміністративного законодавства 

та адміністративно-територіальної реформи. 

Адміністративне судочинство – це діяльність адміністративних судів 

щодо розгляду і вирішення адміністративних справ, тобто публічно-

правових спорів, в яких хоча би однією стороною виступає орган державного 

управління. Такі спори виникають з приводу порушення органами державної 

влади прав, свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб. 

Розгляд правозахисної природи адміністративного судочинства не 

можливий без визначення принципів цього інституту або базисних, 

первісних засад його існування, які опосередковують закономірність такого 

існування і взаємний зв'язок цього явища з іншими правозахисними 

явищами. 

Переходячи до з'ясування основних принципів адміністративного 

судочинства, необхідно звернути увагу на ст. 7 КАСУ, що визначають 

принципи здійснення правосуддя, серед них потрібно виокремити наступні: 

1) верховенство права; 

2) законність; 

3) рівність усіх учасників процесу перед законом і судом; 

4) змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з'ясування 

всіх обставин у справі; 

5) гласність і відкритість процесу; 

6) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень 

адміністративного суду; 

7) обов'язковість судових рішень. 

Кожний принцип правосуддя виконує свою визначену роль в 

організації і діяльності адміністративних судів. Ці принципи діють не 

розрізнено, а в сукупності. Вони об'єднані загальною метою - організувати 

судові органи і їхню діяльність, відповідність їх правопорядку, забезпечити 

захист від усяких посягань конституційного ладу, політичної та економічної 

систем, прав, свобод і законних інтересів громадян та інших соціальних 

цінностей. У цьому полягає призначення принципів правосуддя. 

Отже, конституційні принципи правосуддя - це закріплені в 

Конституції України й інших законах основні, вихідні, нормативні 

положення (правила, вимоги, ідеї) найбільш загального характеру, що 

виражають демократичну сутність правосуддя, і утворюють єдину систему, 

що визначає організацію і діяльність судової влади щодо виконання завдань, 

що стоять перед нею. 



Верховенство права (ст. 8 КАС України), має розглядатися з точки зору 

його обов'язковості для законотворчої діяльності, принцип "верховенство 

Конституції" - щодо законодавчих та інших актів, принцип "верховенство 

закону" - в ієрархії всіх інших нормативних актів. 

Принцип верховенства права означає, що свобода громадян має 

забезпечуватись таким правовим порядком, коли ніхто не змушує робити 

чогось, не передбаченого законом, а людина, її права і свободи визнаються 

найвищою цінністю. Принцип верховенства права означає також, що не 

держава утворює право, а право є основою 

життєдіяльності та існування держави в особі її органів, посадових осіб і 

інших організацій. 

Принцип законності адміністративного судочинства (ст. 9 КАС 

України) забезпечує відповідність його нормативної основи, тобто норм і 

принципів, нормативним актам, точне й неухильне їх дотримання у поведінці 

всіх суб'єктів - учасників правовідносин. 

Принципи законності містить у собі такі специфічні елементи: 

1) усі публічні органи створюються лише відповідно до закону і мають 

лише ті повноваження та привілеї, котрі надані їм законом; 

2) при застосуванні своїх повноважень і виконанні обов'язків ці органи 

повинні діяти відповідно до закону, і будь-яке рішення або дія, що виходять 

за межі узаконених повноважень або порушують закон, не мають юридичної 

сили; 

3) законність будь-якої адміністративної дії має бути відкритою для 

перевірки незалежним судом за позовом особи або групи осіб, або прокурора, 

уповноваженого діяти у суспільних інтересах. 

Щодо принципу рівності всіх перед законом і судом, слід зазначити, 

що він також закріплений у Конституції, згідно з якою правосуддя у судах 

здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед 

законом і судом. Він закріплений також і в карному, господарському 

процесуальному законодавстві України.  

Щодо принципу диспозитивності, то він відомий і цивільному 

процесу. Слід зазначити, що процес із розгляду адміністративного спору 

виникає, як правило, з ініціативи зацікавлених осіб, і суд розглядає тільки ті 

вимоги по суті спору, про вирішення яких клопочуть сторони, і суд не може 

вийти за межі цих вимог. 

Отже, принцип диспозитивності в адміністративному судочинстві 

полягає в такому: дії адміністративного суду залежать від вимог позивача і 

заперечень відповідача, адміністративний суд вирішує справу в обсязі 

заявлених сторонами вимог. Суд може вийти за межі позовних вимог тільки в 

разі, якщо це необхідно для повного захисту прав, свобод та інтересів сторін 

чи третіх осіб, про захист яких вони просять. 

Принцип змагальності доповнюється в адміністративному судочинстві 

принципом офіційного з'ясування усіх обставин справи, відповідно до якого 

адміністративний суд вживає передбачених законом заходів, необхідних для 

з'ясування усіх обставин справи, у тому числі стосовно виявлення та 



дослідження доказів з власної ініціативи. Активна роль суду в 

адміністративному судочинстві зумовлена наявністю публічного інтересу і 

необхідна для врівноваження процесуального становища сторін. Отже, 

принцип змагальності в адміністративному судочинстві гармонійно поєдну-

ється з інквізиційним (розшуковим) процесом. 

Суд повинен запропонувати особам, які беруть участь у справі, подати 

докази, або з власної ініціативи витребувати докази, яких, на думку суду, не 

вистачає. 

Принцип гласності характеризує демократизм адміністративного 

судочинства, а відкритий розгляд адміністративних справ дає можливість 

громадянам ознайомитися з роботою адміністративного суду безпосередньо. 

Слід зазначити, що рішення адміністративного суду є важливим не 

лише для сторін, а й для інших осіб. Тому особи, які беруть участь у справі, а 

також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні 

права, свободи, інтереси чи обов'язки, не можуть бути обмежені у праві на 

отримання в адміністративному суді як усної, так і письмової інформації 

щодо результатів розгляду відповідної справи. Приватність тут не порушу-

ється, оскільки розгляд справи є відкритим. Ніхто не може бути обмежений у 

праві на отримання в адміністративному суді інформації про час і місце 

розгляду своєї справи та ухвалені в ній судові рішення. 

Відкритий розгляд справи означає, що кожен громадянин, якому 

виповнилось 16 років, має право бути присутнім у залі судового засідання і 

може робити письмові нотатки. Відкритий судовий розгляд підсилює 

громадський контроль за діяльністю суду, сприяє підвищенню у суддів та 

осіб, які беруть участь у справі, почуття відповідальності, забезпечує 

виховний вплив судового процесу. 

До основних засад судочинства, відповідно до ст. 129 Конституції 

України, належить забезпечення апеляційного та касаційного оскарження 

рішення суду крім випадків, встановлених законом. Реалізацію цього 

принципу відображено у розділі IV КАС України, яким встановлено 

процесуальний порядок перегляду судових рішень у адміністративних судах 

апеляційної та касаційної інстанцій.  

Принцип обов'язковості судових рішень являє собою правило, згідно з 

яким постанови та ухвали суду в адміністративних справах, що набрали 

законної сили, є обов'язковими до виконання на всій території України. 

Обов'язковість судових рішень, що набрали законної сили, надає їм 

властивості закону в справі, у якій вони ухвалені, тому вони є обов'язковими 

для виконання на території України всіма фізичними і юридичними особами. 

Окремо слід виділити принцип презумпції правомірності правової 

позиції громадянина згідно з яким особа, яка подає скаргу, повинна 

вважатися такою, яка має правомірні підстави для скарги доти, доки інше не 

буде встановлено відповідно до закону. 

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи 

бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування 

правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на 



відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову (ч. 2 ст. 71 

КАСУ). 

Зобов'язання щодо доказування певних фактів та обставин, що були 

підставою для подання скарги, повинна покладатись на орган (посадову 

особу), дії якого оскаржуються. 

Ознаки презумпції правомірності правової позиції громадянина: 

- попереднє визнання наявності підстав для подання скарги; 

- права та обов'язки щодо доведення правомірності правової позиції 

громадянина мають бути розділені між: а) громадянином, який подає скаргу; 

б) органом (посадовою особою), що розглядає скаргу; в) органом (посадовою 

особою), дії чи бездіяльність якого оскаржуються; 

-  рішення за скаргою не повинно ґрунтуватися на припущеннях, а всі 

сумніви щодо правомірності правової позиції громадянина мають 

тлумачитися на його користь. 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ. Адміністративну юстицію 

потрібно розглядати як основний засіб контролю суспільства та захисту 

інтересів громадянина з боку держави. Загалом адміністративне судочинство 

розглядають як діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення 

адміністративних справ, тобто публічно-правових спорів, в яких хоча би 

однією стороною виступає орган державного управління. Такі спори 

виникають з приводу порушення органами державної влади прав, свобод та 

законних інтересів фізичних та юридичних осіб. 

    

2.Система та компетенція адміністративних судів. 

 

Орієнтація нашої країни на побудову правової, демократичної держави 

та входження до Європейської Спільноти передбачають наявність 

ефективного механізму захисту прав та свобод людини, одним із елементів 

якого є дієва та відповідальна система судового захисту фізичних та 

юридичних осіб від порушень їх прав та законних інтересів з боку органів 

державного управління у сфері публічно-правових відносин. Створення 

системи адміністративних судів було визначено як напрямок і судово-

правової, і адміністративно-правової реформи, а також передбачалося 

положеннями Конституції України. Саме адміністративне судочинство є 

способом реалізації цього конституційного права громадян на оскарження 

неправомірних дій та рішень органів державної влади. 

Система адміністративних судів побудована наступним чином. 

Відповідно до Указу Президента України № 3889 від 01 жовтня 2002 року 

система адміністративних судів України складається з: Вищого 

адміністративного суду України, семи апеляційних адміністративних судів, а 

також з місцевих окружних адміністративних судів в усіх 24 областях 

України, містах Києві та Севастополі.
4
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Судами першої інстанції є: по-перше, неспеціалізовані місцеві загальні 

суди. Вони поряд з адміністративними справами розглядають цивільні і 

кримінальні справи. Це районні, міські, районні у містах та міськрайонні 

суди. По-друге, окружні адміністративні суди. Місцеві загальні суди і 

окружні адміністративні суди є судами першої інстанції та не підпорядковані 

одні одному. Апеляційною інстанцією (тобто інстанцією, яка переглядає 

судові рішення, які не набрали законної сили) для місцевих загальних судів 

та окружних адміністративних судів є апеляційні адміністративні суди. Вони 

створюються в округах. Вищою судовою інстанцією, касаційною інстанцією 

(переглядає судові рішення адміністративних судів першої інстанції та 

апеляційних адміністративних судів) в адміністративних справах є Вищий 

адміністративний суд. Законодавством також передбачено можливість 

перегляду судових рішень у виняткових випадках Верховним Судом 

України. Винятковими випадками (винятковими обставинами) визнаються: 

1) неоднакове застосування закону судами різних юрисдикцій; 2) наявність 

рішення Європейського суду з прав людини, яким констатовано порушення 

Україною її зобов’язань. 

 Слід зазначити, що сучасна модель структури адміністративної юстиції 

являє собою трьохланкову структуру (перша, друга і третя інстанції). 

Водночас слід наголосити на тому, що існуюча модель може розглядатися як 

змішана, оскільки відокремленість її від інших судів є неповною, насамперед 

через наявність у Верховного Суду України права переглядати окремі 

рішення адміністративних судів. Стосовно цього аспекту, слід звернути увагу 

на рішення Конституційного суду України від 11.03.2010р. за справою 1-



1/2010 в якому зазначено "… визначення у частині другій статті 125 

Конституції України Верховного Суду України як найвищого судового 

органу в системі судів загальної юрисдикції означає, що конституційний 

статус Верховного Суду України не передбачає наділення його законодавцем 

повноваженнями суду касаційної інстанції щодо рішень вищих 

спеціалізованих судів, які реалізують повноваження касаційної інстанції"
5
. 

Тобто, рішення Вищого адміністративного суду в адміністративній справі є 

остаточним та не підлягає так званій "повторній касації" в Верховному суді 

України. Наявні повноваження Верховного суду України, викликані 

положеннями ст. 125 Конституції України, відповідно до якої найвищим 

судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд 

України. 

Компетенція адміністративних судів. До сфери адміністративного 

судочинства належать публічно-правові відносини, отже центральним є 

розуміння публічності, публічного права. На сьогоднішній день в 

законодавстві не встановлено поняття публічного права та його відмінності 

від приватного. Ці критерії виробляються правовою наукою. Традиційно 

вважається, що публічне право регламентує організацію і діяльність 

публічної влади і її відношення з приватними особами. Приватне право 

регулює відносини між приватними особами (і їх об'єднаннями). Метою 

публічного права є задоволення загального інтересу, приватне право 

орієнтоване на індивідуальні, приватні інтереси. Іноді виводяться і деякі інші 

критерії, але вони, як правило, походять з попередніх (такі, як характер 

регулювання - в публічному праві найчастіше імперативне, владне, а в 

приватному - диспозитивне; позиції суб'єктів відносин - суб'єкт публічного 

права володіє прерогативами публічної влади, суб'єкти ж приватного права 

знаходяться в рівному положенні). Мабуть, ключовим поняттям публічного 

права є публічний інтерес. Публічний інтерес часто ототожнюється з 

суспільним інтересом, або вважається, що категорія "публічні інтереси" 

охоплює як суспільні, так і державні потреби. 

Зазначене дозволяє зробити висновок, що предметом оскарження в 

адміністративний суд є нормативно-правові акти й рішення, в тому числі 

нормативні акти органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, а також дії або бездіяльність цих органів, які на думку 

фізичних осіб чи інших суб’єктів публічно-правових відносин, порушують 

або обмежують права та свободи людини і громадянина. 

Поновлення прав громадян та інших суб’єктів публічно-правових 

відносин є основним видом провадження в адміністративних судах. 

Незалежні адміністративні суди відіграють особливу роль у формуванні 

демократичної, соціальної, правової держави, що керується конституційними 

принципами й захищає права та свободи людини і громадянина.  

Адміністративне судочинство базується в основному на справах "особа 

проти держави", воно має не каральну, а, передусім, правозахисну 
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спрямованість. Так, адміністративні суди не накладають адміністративні 

стягнення, однак вони розглядають скарги на рішення чи дії 

адміністративних органів щодо накладення адміністративних стягнень. 

Відповідно до ст. 17 КАСУ компетенція адміністративних судів, 

поширюється на правовідносини, що виникають у випадках: 

1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних 

повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи 

правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;  

2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її 

проходження, звільнення з публічної служби;  

публічна служба - діяльність на державних політичних посадах, 

професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна 

(невійськова) служба, дипломатична служба, інша державна служба, 

служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого 

самоврядування. 

3) спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації 

їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих 

повноважень;  

4) спори, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, 

скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів;  

адміністративний договір - 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;  

5) спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, 

встановлених Конституцією та законами України;  

6) спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи 

процесом референдуму. 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ. Систему адміністративних 

судів становлять адміністративні суди першої інстанції (окружні 

адміністративні суди та місцеві загальні суди), сім апеляційних 

адміністративних судів (кожен з них обслуговує декілька областей) та суд 

касаційної інстанції (ВАСУ). 

Компетенція адміністративних судів буває трьох видів: предметна, 

інстанцій на та територіальна.   
 

3.Суб'єкти адміністративного судочинства. 

 

Теорія і практика адміністративного судочинства послуговуються 

визначеними у законах поняттями, категоріями, термінами, що зумовлюють 

юридичне значення і зміст урегульованих процесуальних відносин судової 

юрисдикції. Понятійна категорія "суб'єкт судово-процесуальних відносин" є 

загальноприйнятною для судів, оскільки її зміст вказує на фізичних осіб, що 

мають відповідний процесуальний статус, зокрема у справах, які стосуються 



публічно-правових спорів. Це стосується і категорії "суб'єкт 

адміністративного судочинства". 

Спочатку слід наголосити, що положення КАСУ не передбачають в 

собі дефініції "суб’єкт адміністративного судочинства", кодекс містить 

правову категорію "учасники процесу". Досліджуючи проблему сутності 

співвідношення понять "суб'єкти процесу (провадження)" та "учасники 

процесу (провадження)", О.В. Кузьменко пропонує визначити суб'єкт 

адміністративного процесу як носія прав і обов'язків з реалізації 

процесуальної діяльності у сфері публічного управління, здатним надані 

права щодо процесуальної діяльності реалізовувати, а покладені обов'язки 

виконувати. Учасником — реально існуючого індивіда адміністративного 

процесу.
6
  

Виокремлення суб'єкта та учасника адміністративного процесу через 

відповідну його участь (потенційну чи реальну) у певній процесуальній 

діяльності неоднозначно сприймається суддями, оскільки і суб'єкти, і 

учасники набувають певного статусу та реалізують його у процесуальних 

правовідносинах. При цьому об'єднуючою категорією постає суб'єкт 

адміністративного процесуального права як абстрактна особа у соціально-

правовому змісті. 

Категорія "суб'єкт адміністративного судочинства" ширша за 

значенням, ніж категорія "учасник адміністративного судочинства", оскільки 

охоплює не лише учасників, а й адміністративний суд як суб'єкт, що має 

адміністративну процесуальну правосуб'єктність. Отже, категорія "учасник 

адміністративного судочинства" є складовою категорії "суб'єкт 

адміністративного судочинства". Будь-який суб'єкт адміністративного 

судочинства може бути його учасником, але не будь-який учасник - 

суб'єктом. 

Підсумовуючи зазначене, можна запропонувати загальне визначення 

поняття суб'єкт адміністративного судочинства - як особа (фізична чи 

юридична) - це носій (потенційний або реальний) прав та обов'язків у 

адміністративних процесуальних відносинах з приводу відправлення 

правосуддя адміністративними судами, здатний змінити процесуальними 

діями стадії судочинства і його завершення. Суб'єктом адміністративного 

судочинства постає особа, здатна вступати у такі відносини, реалізовувати 

вказані права та виконувати обов'язки, які суттєво впливають на 

процесуальну діяльність суду щодо дослідження предмета публічно-

правового спору. 

Виходячи зі змісту поняття "суб'єкт адміністративного судочинства", 

можна виокремити дві взаємопов'язані та взаємозалежні умови набуття 

певною особою статусу суб'єкта в адміністративному судочинстві - здатність 

мати права та обов'язки в адміністративних процесуальних відносинах   щодо   

відправлення   адміністративного судочинства (правоздатність) і самостійно 
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реалізовувати ці права та виконувати обов'язки (дієздатність). Наявність в 

особи одночасно правоздатності та дієздатності (правосуб'єктності) свідчить 

про її спроможність набувати статус суб'єкта адміністративного судочинства. 

Адміністративну процесуальну правосуб'єктність доцільно визначати 

як властивість суб'єкта адміністративного судочинства. Для набуття статусу 

суб'єкта мають бути наявні й відповідні умови. 

Таким чином, категорія "суб'єкт адміністративного судочинства" 

охоплює дві складові - умови набуття правового статусу та адміністративну 

правосуб'єктність, яка конкретизує правовий статус суб'єкта. Все це не може 

залишатися поза увагою суддів, які мають вирішувати правочинність у 

конкретних адміністративних справах, оскільки принцип верховенства права 

виступає як спрямовуючий чинник для отримання результату судочинства. 

У ст. 48 КАСУ визначені складові адміністративної процесуальної 

правосуб'єктності - це адміністративна процесуальна правоздатність та 

адміністративна процесуальна дієздатність. Зазначена стаття структурно 

міститься у главі 5 КАСУ, нормами якої врегульовано процесуальну 

правоздатність і процесуальну дієздатність осіб, що можуть набути і 

реалізувати процесуальний статус учасника адміністративного процесу. 

Адміністративна процесуальна правосуб'єктність суду визначена статтями 

КАСУ, розташованими в інших структурних складових цього Кодексу, а 

також законодавчими актами, норми і приписи яких легітимізують дію 

самого адміністративного суду та умови набуття ним адміністративної 

процесуальної правосуб'єктності. 

Проаналізувавши склад адміністративно-процесуальних 

правовідносин, на підставі їх ролі в проваджені, нами було виділено три 

групи суб'єктів, а саме: 

- судові органи (їх посадові особи) – лідируючі суб’єкти; 

- сторони у справі (позивач, відповідач) – зацікавлені суб’єкти; 

- особи, які сприяють здійсненню правосуддя – допоміжні суб’єкти. 

До першої групи слід віднести адміністративні суди всіх рівнів та 

судів. Відповідно до ст. 3 КАСУ адміністративний суд - суд загальної 

юрисдикції, до компетенції якого віднесено розгляд і вирішення 

адміністративних справ. В свою чергу правова дефініція "суд" - суддя 

адміністративного суду, який розглядає і вирішує адміністративну справу   

одноособово, колегія суддів адміністративного суду.  

Сукупність адміністративних судів являє собою автономну підсистему 

у системі судів загальної юрисдикції поряд з підсистемами загальних і 

спеціалізованих господарських судів. Взаємозв’язок органів адміністративної 

юстиції з Конституційним судом України проявляється передусім у тому, що 

адміністративні суди повинні у своїй діяльності керуватися рішеннями і 

висновками Конституційного Суду.
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Головними учасниками в адміністративному провадженні, без яких не 

можливий судовий процес, виступають сторони. 
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Сторонами в адміністративно-позовному провадженні є особи, 

публічно-правовий спір між якими становить предмет розгляду та 

розв'язання в адміністративному судочинстві. 

Сторонами в адміністративно-позовному провадженні є позивач та 

відповідач. 

Позивач - особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано 

адміністративний позов до адміністративного суду, а також суб'єкт 

владних повноважень, на виконання повноважень якого подана позовна заява 

до адміністративного суду. 

Позивач може заявити в суд вимогу про захист особисто або в її 

інтересах, у передбачених законом випадках, в суд можуть звернутися інші 

особи. 

Позивачем в адміністративній справі можуть бути громадяни України, 

іноземці чи особи без громадянства, підприємства, установи, організації 

(юридичні особи), суб'єкти владних повноважень. Позивач є ініціатором 

порушення адміністративно-позовного провадження. 

Відповідачем в адміністративній справі є суб'єкт владних повно-

важень, а у випадках, передбачених законом, й інші особи, до яких звернена 

вимога позивача. Слід зазначити, що відповідачем в адміністративній справі 

може бути не тільки суб'єкт владних повноважень. 

На думку В.М. Бевзенко закріплене в КАСУ поняття "суб’єкт владних 

повноважень" на сьогодні не має належного і вичерпного обґрунтування в 

адміністративно-правовій науці, тому відповідного розкриття потребують 

сутність цього поняття та характерні ознаки таких суб’єктів. Єдність у 

розумінні змісту поняття "суб’єкт владних повноважень" дозволить уникнути 

плутанини при визначенні конкретного позивача чи відповідача, обсягу прав 

та обов’язків, якими наділяються суб’єкти владних повноважень у судовому 

процесі.
8
  

Закріплене в п. 7 ч. 1 ст. 3 КАСУ визначення, дає підстави зробити 

висновок, що суб'єкт владних повноважень - орган державної влади, орган 

місцевого самоврядування,  їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт 

при здійсненні ними владних  управлінських функцій на основі законодавства, 

в тому числі на виконання делегованих повноважень. 

Крім того, відповідачами в адміністративному провадженні можуть 

бути громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, їхні 

об'єднання, юридичні особи, які не є суб'єктами владних повноважень. Проте 

законодавцем чітко визначено, що це можливо за адміністративним позовом 

суб'єкта владних повноважень: 1) про тимчасову заборону (припинення) 

окремих видів або всієї діяльності об'єднання громадян; 2) про примусовий 

розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян; 3) про примусове видворення 

іноземця чи особи без громадянства з України; 4) про обмеження щодо 

реалізації права на мирні зібрання (збори, мітинги, походи, демонстрації 
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тощо) Наведений перелік не є вичерпним - у законодавстві можуть бути 

встановлені інші аналогічні випадки. 

У зазначеному провадженні беруть участь дві категорії третіх осіб: 

треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, та ті, що не 

заявляють самостійних вимог на предмет спору. 

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору - це 

учасники провадження, які вступають у вже порушену в суді 

адміністративну справу, заявивши позов на предмет спору до сторін, з 

метою захисту особистих прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та 

інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин. 

Характерними особливостями третіх осіб, які заявляють самостійні 

вимоги, є такі: вони заявляють самостійні вимоги на предмет спору; 

вступають у процес, який уже порушено; їхні інтереси є повністю або 

частково протилежними до інтересів однієї або обох сторін; вони 

втручаються у спір між сторонами, що вже виник; вони вступають у справу, 

заявивши адміністративний позов до однієї або до обох сторін. 

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору 
- це учасники адміністративно-позовного провадження, які вступають у 

вже порушену в суді адміністративну справу на стороні позивача або 

відповідача з метою захисту особистих прав, свобод та інтересів у сфері 

публічно-правових відносин. Одна й та сама особа може брати участь в 

адміністративно-позовному провадженні у якості третьої особи, яка не 

заявляє самостійних вимог на предмет спору, на боці тільки однієї сторони. 

Підставою виникнення юридичного інтересу в третьої особи, яка не заявляє 

самостійних вимог, є її допроцесуальний зв'язок з однією із сторін адмі-

ністративної справи, в яку вона вступає. При вирішенні питання про вступ у 

справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, суд повинен 

перевірити існування між цією особою та однією із сторін правових відносин 

і можливість впливу рішення суду по справі між сторонами на цю особу.  

Статтею 56 КАС України в адміністративному судочинстві пе-

редбачена можливість участі представника. 

Представництво є правовим інститутом, який опосередковує відносини, 

що виникають у зв'язку з діяльністю однієї особи від імені та в інтересах 

іншої особи, спрямованою на реалізацію прав та обов'язків того, кого 

представляють. 

Процесуальне представництво в адміністративному судочинстві мас 

свою специфіку: це процесуальна діяльність особи (представника), 

спрямована на захист публічних суб'єктивних прав та інтересів іншої особи, 

яка бере участь у справі, публічних інтересів, а також сприяння 

адміністративному суду в з'ясуванні об'єктивної істини справи, прийнятті 

обґрунтованого, справедливого і законного рішення. 

Адміністративне процесуальне представництво є правовідносинами, у 

яких одна особа (представник) на підставі повноважень, наданих їй 

договором або законом, вчиняє у адміністративно-позовному провадженні 



процесуальні дії, спрямовані на захист прав та інтересів іншої особи, а також 

публічних інтересів. 

Представником може бути фізична особа, яка відповідно до частини 

другої ст. 48 КАС України має адміністративну процесуальну дієздатність. 

За загальним правилом, це повнолітні, тобто особи, які досягли 18-

річного віку. Винятки стосуються лише батьків, які щодо своїх дітей не лише 

можуть, а й повинні виконувати функції законних представників і в тих 

випадках, коли самі є неповнолітніми. 

Залежно від значення волевиявлення сторін для виникнення 

правовідносин зазвичай виокремлюють його два види - обов'язкове, яке 

зумовлене законом і не залежить від волі того, кого представляють, і 

добровільне, яке грунтується на волі довірителя і визначає повноваження 

представника. 

Інша група учасників цього провадження - допоміжні суб’єкти, це 

секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, спе-

ціаліст, перекладач, спільним для яких є те, що вони не мають юридичної 

заінтересованості у результатах вирішення адміністративної справи. Саме 

ознака наявності юридичного інтересу в результаті справи первісно відрізняє 

осіб, які беруть участь у справі, від інших учасників провадження. 

Судовий розпорядник - у кожному суді діє служба судових 

розпорядників. Основним призначенням судового розпорядника є 

забезпечення додержання особами, що перебувають у суді, встановлених 

правил, виконання ними розпоряджень головуючого в судовому засіданні 

тощо.  

Перекладач - це особа, яка вільно володіє мовою, якою здійснюється 

адміністративне судочинство, та іншою мовою, знання якої необхідне для 

усного або письмового перекладу з однієї мови на іншу, а також особа, яка 

володіє технікою спілкування з глухими, німими чи глухонімими. 

Свідком у суді (ст. 65 КАС України) може виступати кожна особа, яка 

володіє відомостями про обставини, що належить з'ясувати у справі. Свідком 

може бути дієздатна фізична особа, яка не перебуває на обліку чи на 

лікуванні у психіатричному лікувальному закладі, а також здатна за своїм 

фізичним і психічним станом правильно сприймати обставини, що мають 

значення для справи, та давати з цього приводу показання. 

Експертом є особа, яка має необхідні знання та якій доручається дати 

висновок з питань, що виникають під час розгляду справи і стосуються 

спеціальних знань цієї особи, шляхом дослідження матеріальних об'єктів, 

явищ і процесів, що містять інформацію про обставини у справі. 

Судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання 

для надання висновку з досліджуваних питань. Судовими експертами 

державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають 

відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче 

спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію 



судового експерта з певної спеціальності.
9
  

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ. До суб’єктів 

адміністративного судочинства слід віднести: лідируючий суб’єкт – 

адміністративний суд; зацікавлені суб’єкти – сторони (позивач та 

відповідач); допоміжні суб’єкти – треті сторони, перекладач, представник, 

експерт, адвокат тощо.  

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Виходячі з вищенаведеного можливо зробити певні висновки, а саме: 

Адміністративне судочинство – це діяльність адміністративних судів 

щодо розгляду і вирішення адміністративних справ, тобто публічно-правових 

спорів, в яких хоча би однією стороною виступає орган державного 

управління. Такі спори виникають з приводу порушення органами державної 

влади прав, свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб 

Ознаки адміністративного судочинства: 

- являє собою правосуддя, судову; 

- має в своєму видані спори, що виникають у сфері публічної 

діяльності владних суб’єктів; 

- наявність системи судових органів, до компетенції яких належить 

розгляд зазначених справ тощо. 

Завдання адміністративного судочинства - забезпечення гарантій 

суб’єктивних прав громадян у відносинах з адміністративними органами. З 

іншого боку, адміністративне судочинство являє собою особливу форму 

судового контролю, за допомогою якого відбувається додержання 

дисципліни та законності в державному управлінні. 

Принципи адміністративного судочинства: верховенство права; 

законність; рівність усіх учасників процесу перед законом і судом; 

змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з'ясування всіх обставин у 

справі; гласність і відкритість процесу; забезпечення апеляційного та 

касаційного оскарження рішень адміністративного суду; обов'язковість 

судових рішень тощо. 

Відповідно до ст. 17 КАСУ компетенція адміністративних судів, 

поширюється на правовідносини, що виникають у випадках: 

1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних 

повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи 

правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;  

2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її 

проходження, звільнення з публічної служби;  

публічна служба - діяльність на державних політичних посадах, 

професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна 

(невійськова) служба, дипломатична служба, інша державна служба, служба 

в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого 

самоврядування. 
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3) спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації 

їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих 

повноважень;  

4) спори, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, 

скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів;  

адміністративний договір - 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;  

5) спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, 

встановлених Конституцією та законами України;  

6) спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи 

процесом референдуму. 

Суб'єкт адміністративного судочинства - як особа (фізична чи 

юридична) - це носій (потенційний або реальний) прав та обов'язків у 

адміністративних процесуальних відносинах з приводу відправлення 

правосуддя адміністративними судами, здатний змінити процесуальними 

діями стадії судочинства і його завершення. 

В адміністративному судочинстві можливо виділити три основні групи 

суб’єктів процесу: 

- судові органи (їх посадові особи) – лідируючі суб’єкти; 

- сторони у справі (позивач, відповідач) – зацікавлені суб’єкти; 

- особи, які сприяють здійсненню правосуддя – допоміжні 

суб’єкти. 

Позивач - особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано 

адміністративний позов до адміністративного суду, а також суб'єкт владних 

повноважень, на виконання повноважень якого подана позовна заява до 

адміністративного суду. 

Відповідачем в адміністративній справі є суб'єкт владних повноважень, 

а у випадках, передбачених законом, й інші особи, до яких звернена вимога 

позивача. Слід зазначити, що відповідачем в адміністративній справі може 

бути не тільки суб'єкт владних повноважень. 

Суб'єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого 

самоврядування,  їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при 

здійсненні ними владних  управлінських функцій на основі законодавства, в 

тому числі на виконання делегованих повноважень. 
 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

Для належної підготовки до проведення семінарського заняття з даної 

теми, слухачу необхідно: 

6. Проаналізувати міждисциплінарні зв'язки вивчаємої теми, з 

іншими темами дисциплінами.  

7. Проаналізувати основні нормативно-правові акти, що відносяться 

до вивчаємої теми. Особливу увагу приділити аналізу відомчих наказів МВС. 



8. Опанувати понятійний апарат з вивчаємої теми. Вивчити основні 

категорії та дефініції за темою.  

9. Відповідно до робочої навчальної програмами з дисципліни, 

скласти необхідні службові документи.  

10. Опанувати питання для самостійної підготовки та самоконтролю: 
 



 

Тема 3.  

ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДІ ПЕРШОЇ 

ІНСТАНЦІЇ.  

(2 години) 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 
 сформувати знання у слухачів магістратури щодо особливостей 

провадження в адміністративному судочинстві; 

 сформувати знання у слухачів магістратури щодо змісту основних 

стадій провадження в адміністративних судах; 

 сформувати знання у слухачів магістратури щодо строків провадження 

в адміністративних судах; 

 сформувати знання у слухачів магістратури щодо змісту позовної 

заяви; 
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 сформувати знання у слухачів магістратури щодо поняття та видів 

підсудності справ в адміністративному судочинстві. 

ВСТУП 

 

Адміністративне судочинство – новітнє слово в взаємовідносинах 

особи та держави, інструмент контролю та демократії з боку суспільства.    

Метою даної лекції є формування у працівників міліції знань, вмінь та 

навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам 

основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ та завданням, які 

ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського 

суспільства, що передбачає досягнення відповідного рівня підготовки 

курсанта. Розкриє сутність та призначення адміністративної юстиції в 

Україні, роль та місце МВС як учасника адміністративного судочинства.  

Однією з основних ознак правової держави є право на доступ до 

правосуддя та справедливий судовий розгляд. 

Згідно зі ст. 55 Конституції України кожному гарантується право на 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, які 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України (ст.19 Конституції України). 

Створення системи адміністративних судів було визначено як 

напрямок і судово-правової, і адміністративно-правової реформи, а також 

передбачалося положеннями Конституції України. Саме адміністративне 

судочинство є способом реалізації цього конституційного права громадян на 

оскарження неправомірних дій та рішень органів державної влади. 

 

1. Загальна характеристика провадження в адміністративних 

судах. 

 

Конституцією України гарантовано права і свободи людини та 

громадянина, утвердженім та забезпечення яких є головним обов'язком 

держави. 

Адміністративна юстиція - це система спеціальних судових органів, 

основним завданням яких в контроль за законністю діяльності та рішень 

публічної адміністрації; особливий процесуальний порядок розгляду 

адміністративних справ з вирішення адміністративно-правових спорів між 

фізичними і юридичними особами, з одного боку, і публічною 

адміністрацією - з іншого. 

Таким чином, адміністративна юстиція є механізмом захисту прав і 

законних інтересів особи від можливих порушень з боку органів владних 

повноважень через спеціально утворені державою органи - адміністративні 

суди. 

До основних чинників, що обумовили необхідність створення 

спеціального судового органу з розгляду справ, що виникають з 

адміністративних правовідносин, можна віднести: 



- закріплення в Конституції України принципу спеціалізації та 

територіальності судів; 

- низький рівень розгляду адміністративних справ уповноваженими 

органами; 

- адміністративно-правовий характер матеріальних і процесуальних 

відносин, з яких виникає конфлікт між особою та органом публічної 

адміністрації; 

- перевантаженість адміністративними справами судів загальної 

юрисдикції; 

- необхідність приведення державної судової системи у відповідність 

до міжнародних правових стандартів; 

- незалежність спеціалізованого суду від інших гілок влади, відсутність 

відомчої заінтересованості. 

До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії 

чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо 

таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України 

встановлено інший порядок судового провадження. 

Суб'єкт владних повноважень - це публічна адміністрація, її посадові 

чи службові особи, інший суб'єкт при здійсненні ними управлінських 

функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих 

повноважень. 

Основною ознакою суб'єкта владних повноважень є здійснення ним 

владних управлінських функцій, при цьому такі функції мають 

здійснюватись суб'єктом у тих правовідносинах, у яких виник спір. 

Компетенція адміністративних судів поширюється на всі публічно-

правові спори, крім спорів, для яких законом встановлений інший порядок 

судового вирішення. 

До компетенції адміністративних судів належать: 

1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних 

повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи 

правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності; 

2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її 

проходження, звільнення з публічної служби; 

3) спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їх 

компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, а 

також спори, які виникають з приводу укладення та виконання 

адміністративних договорів; 

4) спори, що виникають з приводу укладення, виконання, припинення, 

скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів; 

5) спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, 

встановлених законом; 

6) спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи 

процесом референдуму. 

Слід зазначити, що категорії спорів, визначені в пунктах 1,3,4, можуть 

пересікатися з господарськими спорами. 



Відповідно до ст. 8 КАС України забороняється відмова в розгляді та 

вирішенні адміністративної справи з мотивів неповноти, неясності, 

суперечливості чи відсутності законодавства, яке регулює спірні відносини. 

Статтею 104 КАС України передбачено, що до адміністративного суду 

має право звернутися з адміністративним позовом особа, яка вважає, що 

порушено її права, свободи чи інтереси у сфері публічно-правових відносин. 

Зміст інституту адміністративної юстиції передбачає відповідне 

провадження в адміністративних судах, де у визначеному законом 

процесуальному порядку здійснюється розгляд адміністративних спорів 

окремої категорії. 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ. Отже, провадження в 

адміністративних судах (адміністративно-судочинське) - це регламентована 

адміністративно-процесуальними нормами послідовна діяльність судів з 

розгляду і вирішення публічно-правових спорів, що виникають у сфері 

публічного управління між публічною адміністрацією (посадовими особами) 

та фізичними і юридичними особами, яка провадиться у ході розгляду 

індивідуально-конкретної справи. 
 

2. Стадії провадження в адміністративному судочинстві. 

 

Перед з'ясуванням порядку розгляду справ адміністративними судами 

слід приділити увагу питанню процесуальних строків звернення до 

адміністративного суду за захистом своїх прав (так звана позивна давність). 

Процесуальні строки - це встановлені законом або судом строки, у 

межах яких вчиняються процесуальні дії. 

Для звернення до адміністративного суду встановлюється 

шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, 

коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, 

свобод чи інтересів або з дня виникнення підстав, що дають суб'єкту  

владних повноважень право на пред'явлення передбачених законом вимог. 

Для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну 

службу, її проходження, звільнення з публічної служби встановлюється 

місячний строк. 

Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення 

спору і позивач скористався цим порядком, то для звернення до 

адміністративного суду встановлюється місячний строк, який обчислюється 

з дня, коли позивач дізнався про рішення суб'єкта владних повноважень за 

результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта 

владних повноважень. 

Аналіз Кодексу адміністративного судочинства України дозволяє 

виділити сім основних стадії провадження в адміністративних судах та на цій 

основі визначити внутрішню структуру аналізованого провадження. У 

загальних рисах вона матиме такий вигляд: 

1. Порушення провадження. 

2. Розгляд адміністративної справи у суді першої інстанції: 



1.1. підготовка справи до розгляду; 

1.2. попередній розгляд справи (в КАСУ – підготовче провадження); 

1.3. остаточний розгляд справи та прийняття рішення.  

3. Розгляд адміністративної справи в апеляційній інстанції. 

4. Розгляд адміністративної справи в касаційній інстанції (ВСАУ). 

5. Перегляд судового рішення в Верховному суді України за 

винятковими обставинами. 

6. Провадження за ново виявленими обставинами.  

7. Виконання судового рішення у справі.  

Перша стадія розпочинається з отримання адміністративним судом 

позову та інших супровідних документів. Відповідно до Інструкція з 

діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах (Наказ 

Державної судової адміністрації України від 05.12.2006 № 155) уся 

кореспонденція, у тому числі документи, надіслані електронною поштою,  

факсимільним зв'язком, а також телеграми, що надходять до суду, 

приймаються,  опрацьовуються та за резолюцією керівництва суду 

передаються відповідними  працівниками  апарату суду визначеним 

виконавцям під підпис. Після реєстрації в журналі реєстрації вхідної 

кореспонденції, але не пізніше наступного робочого дня, усі адміністративні 

справи, позовні заяви, заяви, клопотання, подання, доручення  судів  про  

проведення певних процесуальних дій, що надійшли до суду і підлягають 

розгляду відповідно до адміністративного судочинства, передаються для 

реєстрації у відповідних  обліково-інформаційних картках чи реєстраційних 

журналах та в разі необхідності у  відповідних алфавітних покажчиках. 

Суддя після одержання позовної заяви з'ясовує, чи: 

1) подана позовна заява особою, яка має адміністративну процесуальну 

дієздатність;  

2) має представник належні повноваження (якщо позовну заяву подано 

представником);  

3) відповідає позовна заява встановленим вимогам;  

4) належить позовну заяву розглядати в порядку адміністративного  

судочинства  і чи підсудна позовна заява даному адміністративному суду;  

5) немає інших підстав для повернення позовної заяви або відмови у 

відкритті  провадження в адміністративній справі. 

Щодо вимог, які висуваються до адміністративного позову слід 

зазначити, що адміністративний позов подається до адміністративного суду у 

формі письмової позовної заяви. Письмова позовна заява може бути складена 

шляхом заповнення бланка позовної заяви, наданого судом. 

У позовній заяві зазначаються:  

1) найменування адміністративного суду, до якого подається позовна 

заява;  

2) ім'я (найменування) позивача, поштова адреса, а також номер засобу 

зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;  



3) ім'я (найменування) відповідача, посада і місце служби посадової чи 

службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса 

електронної пошти, якщо такі відомі;  

4) зміст позовних вимог і  виклад  обставин, якими позивач 

обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів, - 

зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;  

5) у разі необхідності - клопотання про звільнення від сплати судового 

збору; про звільнення від оплати правової допомоги і забезпечення надання 

правової допомоги, якщо відповідний орган відмовив особі у забезпеченні 

правової допомоги; про призначення судової експертизи; про витребування 

доказів; про виклик свідків тощо; 

6) перелік документів та інших матеріалів, що додаються (ст. 106 

КАСУ). 

На підтвердження обставин, якими обґрунтовуються позовні вимоги, 

позивач надає докази, а в разі неможливості - зазначає докази, які не може 

самостійно надати, із зазначенням причин неможливості подання таких 

доказів. 

До позовної заяви додаються її копії та копії всіх документів, що 

приєднуються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб, крім 

випадків подання адміністративного позову суб'єктом владних повноважень. 

Суб'єкт владних повноважень при поданні адміністративного позову 

зобов'язаний додати до позовної заяви доказ надіслання рекомендованим 

листом з повідомленням про вручення відповідачу і третім особам копії 

позовної заяви та доданих до неї документів.  

До позовної заяви додається також документ про сплату судового 

збору, крім випадків, коли його не належить сплачувати. 

Позовна заява підписується позивачем або його представником із 

зазначенням дати її підписання.  

Якщо позовна заява подається представником, то у ній зазначаються 

ім'я представника, його поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса 

електронної пошти, якщо такі є. Одночасно з позовною заявою подається 

довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника. 

Подачі адміністративного позову обов’язково передує вирішення 

питання підсудності адміністративної справи. 

Підсудність – розмежування компетенції між окремими ланками 

судової системи і між судами однієї ланки щодо розгляду і вирішення 

підвідомчих їм адміністративних справ. 

Види підсудності: предметна, територіальна, інстанційна. 

Предметна підсудність (ст. 18 КАСУ). 

Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні:  

1) адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадова 

особа місцевого самоврядування, посадова чи службова особа органу 

місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні окружним 

адміністративним судам;  



2) усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності 

суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до 

адміністративної відповідальності; 

3) усі адміністративні справи щодо спорів фізичних осіб з суб'єктами 

владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, 

здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат 

непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним 

соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних 

виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг; 

4) адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності 

державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої 

служби щодо виконання ними рішень адміністративних судів. 

Окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у 

яких однією зі сторін є орган державної влади, інший державний орган, орган 

влади Автономної Республіки Крим, обласна рада, Київська або 

Севастопольська міська рада, їх посадова чи службова особа, крім справ з 

приводу їхніх рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні 

проступки та справ, які підсудні місцевим загальним судам як 

адміністративним судам. 

Справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи 

службових осіб місцевих органів виконавчої влади розглядаються і 

вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом або 

окружним адміністративним судом за вибором позивача.  

Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції 

підсудні справи щодо встановлення Центральною виборчою комісією 

результатів виборів або всеукраїнського референдуму, справи про дострокове 

припинення повноважень народного депутата України, а також справи щодо 

оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента 

України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 

Територіальна підсудність (ст. 19 КАСУ). За загальним правилом 

адміністративні справи вирішуються адміністративним судом за 

місцезнаходженням відповідача, крім окремих випадків, передбачених 

КАСУ. 

Адміністративні справи з приводу оскарження правових актів 

індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних 

повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної 

чи юридичної особи (їх об'єднань), вирішуються адміністративним судом за 

вибором позивача, залежно від місця проживання (перебування) позивача або 

відповідача. 

Адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових 

актів Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального 

органу виконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб'єкта 

владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію 

України, адміністративні справи з приводу оскарження рішень 

Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення 



законодавства у сфері державних закупівель, адміністративні справи, 

відповідачем у яких є закордонне дипломатичне чи консульське 

представництво України, його посадова чи службова особа, а також 

адміністративні справи про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної 

партії, про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії 

вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція 

якого поширюється на місто Київ. 

Інстанційна підсудність (ст. 20 КАСУ). Місцеві адміністративні суди 

(місцеві загальні суди як адміністративні суди та окружні адміністративні 

суди), а також Вищий адміністративний суд України у випадках, 

встановлених цим Кодексом, вирішують адміністративні справи як суди 

першої інстанції.  

Апеляційні адміністративні суди переглядають судові рішення 

місцевих адміністративних судів (місцевих загальних судів як 

адміністративних судів та окружних адміністративних судів), які знаходяться 

у межах їхньої територіальної юрисдикції, в апеляційному порядку як суди 

апеляційної інстанції.  

Вищий адміністративний суд України переглядає судові рішення 

місцевих та апеляційних адміністративних судів у касаційному порядку як 

суд касаційної інстанції.  У деяких випадах ВАСУ переглядає в апеляційному 

порядку як суд апеляційної інстанції судові рішення Київського апеляційного 

адміністративного суду. 

Як вже було наведено вище, Верховний Суд України у випадках, 

установлених КАСУ, переглядає судові рішення адміністративних судів 

після їх перегляду в касаційному порядку, за винятковими обставинами. 

Але повернемось до розгляду справи в суді першої інстанції. 

Отримавши адміністративний позов, суддя в триденний термін повинен 

прийняти одне з чотирьох процесуальних рішень, як-то: залишити позовну 

заяву без руху, повернути заяву позивачу, відмовити у відкриті провадження 

або відкрити провадження в справі. Про кожне з прийнятих процесуальних 

рішень суддя постановляє ухвалу.   

Ухвала суду про порушення адміністративної справи є лише одним з 

можливих (але не обов’язковим) варіантів завершення алгоритму 

процесуальних дій, котрі полягають в юридичній оцінці форми та змісту 

позовної заяви, особи заявника, інших обставин.  

Після винесення судом ухвали про відкриття провадження в справі, 

розпочинається розгляд справи в суді першої інстанції (друга стадія) 

провадження. Початковими етапами стадії провадження справи в суді першої 

інстанції є підготовка справи до розгляду та попередній розгляд справи. 

Загальний порядок здійснення процесуальних дії на цій стадії вміщено 

у Главі 2 Розділу ІІІ КАСУ "Підготовче провадження".  

Підготовку справи до судового розгляду здійснює суддя 

адміністративного суду, який відкрив провадження в адміністративній 

справі. З цією метою суддя до судового розгляду адміністративної справи 



вживає заходи для всебічного та об'єктивного розгляду і вирішення справи в 

одному судовому засіданні протягом розумного строку. 

Основним завданням попереднього розгляду є з’ясування можливості 

врегулювання спору до судового розгляду, а також забезпечення 

оперативного, об’єктивного і своєчасного розгляду адміністративної справи. 

З цією метою суд повинен вирішити ряд конкретних завдань: уточнити 

обставини справи, які мають значення для правильного вирішення 

адміністративної справи; визначити характер правовідносин сторін і, 

відповідно, коло нормативних актів, які повинні застосовуватися під час 

вирішення спору; визначити коло осіб, які беруть участь у розгляді справи; 

визначити докази, які необхідні для вирішення справи і забезпечити 

своєчасне їх представлення і т.п.  

Задля забезпечення оперативності провадження в справі, суддя 

адміністративного суду віддає всі розпорядження, необхідні для вирішення 

справи ще на підготовчій стадії провадження (частина 1 ст. 111 КАСУ). Для 

цього він має встановити, чи не відмовляється позивач від адміністративного 

позову, чи не визнає відповідач адміністративний позов. Крім того, сторонам 

роз’яснюються можливості щодо примирення.  

Окремим процесуальним моментом є питання забезпечення 

адміністративного позову, що полягає в винесені відповідної ухвали судом. 

Підставами для забезпечення позову є: 

 існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, 

свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній 

справі; 

 захист прав, свобод та інтересів позивача стане неможливим без 

вжиття відповідних заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти 

значних зусиль та витрат; 

 очевидна протиправність рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта 

владних повноважень. 

Адміністративний позов може бути забезпечений зупиненням дії 

рішення суб'єкта владних повноважень чи його окремих положень, що 

оскаржують ся або забороною вчиняти певні дії. 

 Остаточний розгляду справи та прийняття у ній рішення займає 

провідне місце у провадженні по розгляду позовів на незаконні дії публічної 

адміністрації. На цій стадії відповідна адміністративна справа розглядається і 

розв’язується по суті: досліджуються докази, встановлюються фактичні 

обставини справи, з’ясовуються права і обов’язки сторін. Розв’язуючи спір, 

суд виносить законне і обґрунтоване рішення, що захищає права і законні 

інтереси учасників правовідносин публічно-правової сфери.  

Адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом 

розумного строку, але не більше місяця з дня відкриття провадження у 

справі. В свою чергу, справи щодо прийняття громадян на публічну службу, 

її проходження, звільнення з публічної служби розглядаються та 

вирішуються протягом розумного строку, але не більше двадцяти днів з дня 

відкриття провадження у справі. 



Слід звернути увагу на встановлену законодавчу можливість 

проведення так званого скороченого провадження в адміністративній справі 

(ст. 183-2 КАСУ). 

Скорочене провадження застосовується в адміністративних справах, у 

виняткових випадках, а саме щодо:  

 зобов'язання суб'єкта владних повноважень вчинити певні дії 

щодо розгляду звернення, у тому числі інформаційного запиту, фізичної або 

юридичної особи;  

 оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності 

суб'єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, 

здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат 

непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним 

соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних 

виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг;  

 припинення за зверненням суб'єкта владних повноважень 

юридичних осіб чи підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців у 

випадках, передбачених законом, чи відміни державної реєстрації 

припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб - 

підприємців; 

 стягнення грошових сум, які ґрунтуються на рішеннях суб'єкта 

владних повноважень, щодо яких завершився встановлений цим Кодексом 

строк оскарження. 

Особливістю скороченого провадження є те, що суддя розглядає справу 

одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть 

участь у справі та протягом скорочених строків (від однієї до п’яти діб).  

У разі оскарження в апеляційному порядку постанови, прийнятої у 

скороченому провадженні, судове рішення апеляційної інстанції по такій 

справі є остаточним і оскарженню не підлягає. 

Загальний розгляд адміністративного позову здійснюється у судовому 

засіданні з обов’язковим викликом осіб, які беруть участь у справі. Втім, це 

не позбавляє учасника справи права заявляти клопотання про розгляд справи 

за їх відсутності. Судове засідання у розгляді справи може проводитись як у 

відкритій, так і в закритій формі. Остання має місце, якщо відкритий розгляд 

може призвести до розголошення державної або іншої охоронюваної законом 

таємниці. Під час розгляду справи в закритому судовому засіданні присутні 

лише учасники судового процесу, а в разі необхідності – експерти, 

спеціалісти, перекладачі та свідки.  

Процесуальні дії, що здійснюються на стадії судового розгляду 

адміністративної справи умовно можна згрупувати у кілька етапів. Перший 

етап являє собою підготовчу частину і починається з того, що у призначений 

для розгляду час головуючий у судовому засіданні (суддя, який здійснював 

попередній розгляд справи) відкриває судове засідання й оголошує, яка 

справа розглядатиметься.  

Секретар судового засідання повідомляє дані про явку учасників 

провадження (називаються особи, які прибули за викликом, особи, які не 



з’явились, та причини неявки останніх), після чого суд встановлює особи 

присутніх, а також перевіряє повноваження посадових чи службових осіб і 

представників.  

Наслідком неявки сторін провадження або їх представників може бути 

відкладення розгляду справи на певний строк; залишення позову без 

задоволення; прийняття рішення на підставі наявних у ній даних чи доказів. 

У разі неявки на засідання свідка, експерта чи спеціаліста суд заслуховує 

думку сторін (їх представників) щодо можливості розгляду справи за 

відсутності названих учасників процесу. Залежно від позиції зацікавлених 

сторін провадження, суд приймає рішення про продовження судового 

розгляду або ж оголошує перерву. Одночасно суд може вирішити питання 

про привід свідка, експерта, спеціаліста, які не прибули, та ініціювати 

питання про їх юридичну відповідальність.  

Після повідомлення секретарем про готовність до фіксування судового 

засідання, головуючий оголошує склад суду, імена присутніх фахівців 

(спеціаліст, експерт, перекладач), а також роз’яснює всім учасникам 

провадження їх права та обов’язки. На цьому етапі суд розглядає заяви та 

клопотання учасників, про що виноситься відповідна ухвала.  

Наступним етапом провадження є розгляд справи по суті. Цей етап 

починається з доповіді головуючого у судовому засіданні чи судді-

доповідача про зміст позовних вимог, про визнання сторонами певних 

обставин під час підготовчого провадження, після чого він з’ясовує: чи 

підтримує позивач свої вимоги, чи визнає їх відповідач та чи не бажають 

сторони укласти мирову угоду.  

Умови мирової угоди можуть бути виведені тільки у межах 

дискреційних повноважень органу державного управління. Адміністративний 

суд не має права затверджувати мирову угоду, якщо внаслідок цього будуть 

порушені норми права, чиїсь права та законні інтереси.  

Адміністративний суд, заслухавши пояснення сторін та інших 

учасників судового процесу, встановлює порядок з’ясування обставин, на які 

посилаються сторони як на підставу своїх вимог і заперечень, та порядок 

дослідження доказів, якими вони обґрунтовуються. Під час судового 

розгляду предметом доказування є факти, які становлять основу заявлених 

вимог чи заперечень або мають інше значення для вирішення справи. З 

метою встановлення вказаних обставин на судовому засіданні досліджуються 

пояснення сторін, показання свідків, третіх осіб, письмові та речові докази, 

висновки експертів, звуко- і відеозаписи тощо.  

Після з’ясування та перевірки всіх обставин справи головуючий у 

судовому засіданні надає сторонам та іншим особам, які беруть участь у 

справі, можливість надати додаткові пояснення чи докази, якщо вони можуть 

чимось доповнити матеріали справи. Вислухавши додаткові пояснення і 

дослідивши додаткові докази, суд виносить ухвалу про закінчення з’ясування 

обставин справи, що є початком наступного етапу провадження – судових 

дебатів (ст. 152 КАСУ). 



Судові дебати є необмеженими в часі і складаються з промов учасників 

судового процесу, виголошуваних у чіткій послідовності. Відкриває дебати 

суб’єкт звернення та його представник. Наступну промову виголошує 

відповідач (його представник), після якого отримує право на виступ третя 

особа, яка заявила самостійні вимоги на предмет спору. Після кожної із 

зацікавлених сторін процесу мають право на виступ треті особи без 

самостійних вимог, які діють в інтересах цієї сторони. З дозволу суду після 

закінчення судових дебатів промовці можуть обмінятися репліками.  

Завершальним етапом цієї стадії провадження є винесення 

адміністративним судом рішення у справі. Рішення суду, яким вирішується 

спір по суті, приймається в нарадчій кімнаті суду і оформлюється у вигляді 

постанови. Рішення про зупинення або закриття провадження у справі, а 

також рішення про залишення позовної заяви без розгляду, викладаються у 

формі ухвали. У разі виникнення потреби в додатковому з’ясуванні деяких 

обставин справи чи здійснення процесуальних дій, суд, не приймаючи 

остаточного рішення у справі, окремою ухвалою відновлює її розгляд.  

При прийнятті постанови у справі суд вирішує такі питання: чи мали 

місце обставини (факти), якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та 

якими доказами вони підтверджуються; чи є інші фактичні дані (пропуск 

строку позовної давності тощо), які мають значення для вирішення справи, та 

докази на їх підтвердження; яка правова норма підлягає застосуванню до цих 

правовідносин; підлягає заява задоволенню чи відмові в її задоволенні; як 

розподілити між сторонами судового процесу судові витрати; чи є підстави 

допустити негайне виконання судового рішення; чи є підстави для 

скасування заходів забезпечення адміністративного позову.  

Прийняте у нарадій кімнаті рішення оприлюднюється в цьому ж 

судовому засіданні. Як виняток (підставою для цього є істотна складність 

справи) законодавець надає суду п’ятиденний термін для складення 

постанови по справі в повному обсязі (ст. 160 КАСУ). Проте, і в такому 

випадку вступна та резолютивна частини постанови мають бути обов’язково 

проголошені в тому самому засіданні, на якому розгляд справи було 

завершено.  

При цьому головуючий роз’яснює зміст рішення, порядок і строк його 

оскарження та інші права учасників провадження. Рішення суду, яке набрало 

законної сили є обов’язковим для учасників судового процесу, для їх 

правонаступників, а також для всіх адміністративних органів, підприємств, 

установ та організацій, незалежно від форми власності, посадових чи 

службових осіб, об’єднань громадян та інших організацій та громадян і 

підлягають виконанню на всій території України.  

Копія судового рішення надається присутнім учасникам провадження 

одразу після його оголошення. За відсутності учасника провадження 

означена копія надсилається йому не пізніше наступного дня після винесення 

судом постанови (ухвали). Саме ж рішення набирає законної сили після 

закінчення строку його апеляційного оскарження. Виняток становлять 



рішення суду, котрі, відповідно до КАСУ, не підлягають апеляційному 

оскарженню (вони набувають чинності негайно після оголошення).  

Розгляд адміністративної справи в апеляційній інстанції. Третя 

стадія провадження в адміністративних судах, характеризується процесом 

перегляду в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції "… як з 

питань факту, так і з питань права".
10

 Апеляційна скарга може стосуватись як 

неправильного застосування судом першої інстанції норм матеріального чи 

процесуального права, так і неправильної оцінки ним наявної доказової бази. 

Зазначимо, що окрім учасників провадження, судове рішення може 

оскаржити також і будь-яка інша особа, котра вважає, що таким рішенням 

було порушено її законні права та свободи.  

Апеляційні скарги подаються в суд першої інстанції, котрий прийняв 

рішення у справі, після чого вони разом з матеріалами справи направляються 

до апеляційного суду. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається 

особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.  

Процесуальні строки подання апеляційної скарги: 

- на постанову суду першої інстанції подається протягом 10 днів з 

дня її проголошення; 

- на ухвалу суду першої інстанції протягом 5 днів з дня її 

проголошення. 

Після здійснення визначеного переліку попередніх процесуальних дій 

(перевірка відповідності апеляційної скарги встановленій формі; підготовка 

справи до розгляду тощо), колегія суддів апеляційного суду у складі трьох 

суддів розпочинає розгляд справи по суті.  

Особливу роль в апеляційному процесі відіграє суддя-доповідач. Саме 

він отримавши апеляційну скаргу, протягом трьох днів перевіряє її 

відповідність  встановленим вимогам і за відсутності перешкод постановляє 

ухвалу про відкриття апеляційного провадження та протягом десяти днів 

після відкриття апеляційного провадження готує справу до розгляду. 

Особи, які беруть участь у справі, мають право подати до 

адміністративного суду апеляційної інстанції заперечення на апеляційну 

скаргу в письмовій формі протягом встановленого судом апеляційної 

інстанції строку. 

При розгляді справи в апеляційній інстанції суд перевіряє законність і 

обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної 

скарги та вимог, заявлених у суді першої інстанції, але може вийти за межі 

доводів апеляційної скарги в разі встановлення під час апеляційного 

провадження порушень, допущених судом першої інстанції, які призвели до 

неправильного вирішення справи. 

На вимогу учасників провадження суд апеляційної інстанції може 

встановлювати нові факти, якщо судом першої інстанції докази 

досліджувалися або відмовлено у їх дослідженні з порушенням 
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встановленого порядку чи неможливість їх подання до суду першої інстанції 

зумовлена поважними причинами.  

При встановленні нових фактів, суд апеляційної інстанції застосовує 

відповідні норми матеріального права. Суд апеляційної інстанції не 

обмежений доводами скарги, якщо при розгляді справи неправильно 

застосовані норми матеріального права або допущені порушення норм 

процесуального права, що є безумовною підставою для скасування 

прийнятих рішень.  

В цілому процедура апеляційного розгляду адміністративної справи є 

ідентичною правилам розгляду справи у суді першої інстанції. Виняток 

становить хіба що особлива черговість виступів учасників процесу, 

обумовлена специфікою процесуальних відносин на цій стадії. 

За встановленим правилом апеляційна скарга на рішення суду першої 

інстанції має бути розглянута протягом одного місяця з дня постановлення 

ухвали про відкриття апеляційного провадження, а апеляційна скарга на 

ухвалу суду першої інстанції - протягом п'ятнадцяти днів з дня 

постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження. Цей строк 

може бути продовжений у виняткових випадках з урахуванням особливостей 

розгляду справи не більш як на п'ятнадцять днів. Про продовження строку 

розгляду справи постановляється відповідна ухвала. 

Письмове провадження. Суд апеляційної інстанції може розглянути 

справу в порядку письмового провадження за наявними у справі 

матеріалами, якщо справу може бути вирішено на основі наявних у ній 

доказів, у винятках: 

1) відсутності клопотань від усіх осіб, які беруть участь у справі, про 

розгляд справи за їх участю;  

2) неприбуття жодної з осіб, які беруть участь у справі, у судове 

засідання, хоча вони були належним чином повідомлені про дату, час і місце 

судового засідання;  

3) подання апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції, які 

прийняті у порядку скороченого провадження. 

Переважна більшість судових рішень за наслідками розгляду 

апеляційної скарги приймається у формі ухвали. Постанова приймається 

апеляційним судом лише при зміні або заміні постанови суду першої 

інстанції. Після закінчення апеляційного провадження справа не пізніш ніж у 

семиденний строк направляється до адміністративного суду першої інстанції, 

який її розглянув.  

Після перегляду рішення суду першої інстанції за результатами 

розгляду скарги апеляційний суд має право прийняти одне з наступних 

рішень: 

1) залишити апеляційну скаргу без задоволення, а постанову (ухвалу) 

суду - без змін;  

2) змінити постанову (ухвалу) суду;  

3) скасувати постанову (ухвалу) та прийняти (постановитьи) нову 

постанову (ухвалу) суду;  



4) скасувати постанову (ухвалу) суду і залишити позовну заяву без 

розгляду або закрити провадження у справі;  

5) визнати постанову (ухвалу) суду нечинною і  закрити  провадження 

у справі. 

6) скасувати ухвалу суду, яка перешкоджає подальшому провадженню 

у справі, і направити справу для продовження розгляду;  

Касаційне оскарження. Протягом двадцяти діб з моменту набрання 

законної сили судового рішення суду апеляційної інстанції, сторони мають 

право подати касаційну скаргу до Вищого адміністративного суду України 

(суд касаційної інстанції). 

На відміну від апеляційної скарги, яка подається через суд першої 

інстанції, касаційне оскарження відбувається безпосередньо в суді касаційної 

інстанції. Під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє 

правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм 

матеріального або норм процесуального права і не вправі встановлювати або 

вважати доведеними обставини (факти), що не були встановлені в рішенні чи 

відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність 

того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими. Суд 

касаційної інстанції перевіряє законність судових рішень в межах доводів 

скарги та вимог, заявлених у суді першої інстанції.  

Отримавши касаційну скаргу, оформлену відповідно до вимог суддя-

доповідач у дводенний строк вирішує питання про відкриття касаційного 

провадження, про що постановляє відповідну ухвалу, та витребовує справу, 

яка має бути надіслана до суду касаційної інстанції протягом п'яти днів з дня 

отримання відповідної ухвали. 

Суддя-доповідач відмовляє у відкритті касаційного провадження у 

справі також у випадках, якщо касаційна скарга є необґрунтованою і 

викладені в ній доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів 

справи. 

Касаційний розгляд здійснюється колегією суддів у складі не менше 

трьох суддів за правилами розгляду справи судом першої інстанції з 

урахуванням певних особливостей. Касаційна скарга має бути розглянута 

протягом одного місяця з дня одержання судом касаційної інстанції 

адміністративної справи. 

За результатами розгляду справи, суд касаційної інстанції має право:  

1) залишити касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без 

змін;  

2) змінити судове рішення суду апеляційної інстанції, скасувавши 

судове рішення суду першої інстанції;  

3) змінити судове рішення суду апеляційної інстанції, залишивши 

судове рішення суду першої інстанції без змін;  

4) змінити судове рішення суду першої інстанції, скасувавши судове 

рішення суду апеляційної інстанції;  

5) скасувати судове рішення суду апеляційної інстанції та залишити в 

силі судове рішення суду першої інстанції;  



6) скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій і 

направити справу на новий розгляд або для продовження розгляду;  

7) скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій і 

залишити позовну заяву без розгляду або закрити провадження;  

8) визнати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій 

такими, що втратили законну силу, і закрити провадження;  

9) скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій та 

ухвалити нове судове рішення. 

Рішення касаційної інстанції -  Вищого адміністративного суду України 

є остаточним. Хоча з кожного правила існують виключення. Так, з положень 

Конституції України випливає чотириланкова, а отже, чотириінстанційна 

система. Найвищою ланкою і інстанцією є Верховний Суд України, який 

шляхом перегляду судових рішень будь-яких судів загальної юрисдикції 

забезпечує однакове застосування законодавства усіма судами загальної 

юрисдикції
11

.  

Підставами для подання заяви про перегляд судових рішень ВСУ в 

адміністративних справах може бути подана виключно з мотивів:  

1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції 

одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних 

за змістом судових рішень у подібних правовідносинах;  

2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої 

визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при 

вирішенні справи судом. 

Заява про перегляд судових рішень подається протягом трьох місяців з 

дня ухвалення судового рішення, щодо якого заявлено клопотання про 

перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється 

посилання. У випадку встановлення факту порушення Україною 

міжнародних зобов’язань, заява подається не пізніше одного місяця з дня, 

коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною  судовою 

установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо про набуття 

цим рішенням статусу остаточного. 

Заява про перегляд судових рішень подається до Верховного Суду 

України через Вищий адміністративний суд України.  

Рішення про перегляд рішення ВАСУ здійснюється колегією у складі 

п'яти суддів Вищого адміністративного суду України, яка формується без 

участі суддів, що прийняли рішення, яке оскаржується, протягом 15-ти днів з 

дня надходження заяви про перегляд. 

У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з 

підстави неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих 

самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом 

судових рішень, розглядається на засіданні Судової палати в 

адміністративних справах Верховного Суду України.  
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Якщо судове рішення в адміністративній справі оскаржується з підстав 

неоднакового застосування одних і тих самих норм матеріального права 

судами касаційної інстанції різної юрисдикції, справа розглядається на 

спільному засіданні судових палат Верховного Суду України, до складу яких 

входять судді відповідної спеціалізованої юрисдикції.  

За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу суду 

приймається одна з таких постанов: про повне або часткове задоволення 

заяви; про відмову в задоволенні заяви. 

Провадження за нововиявленими обставинами. Постанова або 

ухвала суду, що набрала законної сили, може бути переглянута у зв'язку з 

нововиявленими обставинами.  

Підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими 

обставинами є:  

1) істотні для справи обставини, що не були і не могли  бути відомі 

особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;  

2) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, завідомо 

неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта, 

завідомо неправильного перекладу, фальшивості документів або речових 

доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого 

рішення;  

3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у 

вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або 

необґрунтоване рішення;  

4) скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття 

постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути;  

5) встановлення Конституційним Судом України неконституційності 

закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого 

судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконано. 

Заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами 

може бути подано протягом одного місяця після того, як особа, яка 

звертається до суду, дізналася або могла дізнатися про ці обставини.  

У випадку виявлення істотних для справи обставини, що не були і не 

могли  бути відомі під час розгляду справи для подання заяви про перегляд за 

нововиявленими обставинами застосовується річний термін. 

Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами 

подається до суду тієї інстанції, який першим допустив помилку при 

вирішенні справи внаслідок незнання про існування цієї обставини та 

розглядається судом протягом двох місяців після її надходження. 

Виконання постанов. Завершальною стадією адміністративно-

позовного провадження виступає звернення судових рішень до виконання. 

Норми, якими регламентується здійснення процесуальних дій на цій стадії, 

містяться в Розділі V КАСУ. Згідно з положеннями цього розділу, постанова 

або ухвала суду виконується після набрання ними законної сили на підставі 

виконавчого листа, виданого судом, котрий ухвалив рішення у справі.  



Рішення суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення 

строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги судове 

рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після закінчення 

апеляційного розгляду справи. Рішення судів другої інстанції набирають 

законної сили з моменту проголошення. Так само з моменту проголошення 

набувають законної сили ті ухвали суду, які відповідно до КАСУ не можуть 

бути оскаржені. Суд може призначити окремий строк для виконання рішення 

суду, який обчислюється від дня набрання рішенням чи ухвалою законної 

сили.  

Постанова або ухвала суду, яка набрала законної сили, є обов'язковою 

для осіб, які беруть участь у справі, для їхніх правонаступників, а також для 

всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових 

осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України. 

 Положеннями КАСУ встановлені окремі постанови суду, що 

набирають законної сили з моменту проголошення та підлягають негайному 

виконанню:   

1) присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів з 

Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів - у 

межах суми стягнення за один місяць;  

2) присудження виплати заробітної плати, іншого грошового 

утримання у відносинах публічної служби - у межах суми стягнення за один 

місяць;  

3) поновлення на посаді у відносинах публічної служби;  

4) припинення повноважень посадової особи у разі порушення нею 

вимог щодо несумісності;  

5) уточнення списку виборців;  

6) обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання;  

7) усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання;  

8) накладення арешту на активи, що пов'язані з фінансуванням 

тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до 

рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття 

арешту з таких активів та надання доступу до них; 

9) примусове видворення іноземця чи особи без громадянства в частині 

затримання; 

10) постанови прийняті в порядку скороченого провадження (крім 

справ про присудження пенсій, соціальних виплат тощо). 

В деяких випадках, за заявою осіб, які беруть участь у справі, або з 

власної ініціативи може ухвалою в порядку письмового провадження або 

зазначаючи про це в постанові звернути до негайного виконання інші 

постанови. Ухвала суду за результатами розгляду заяви про звернення 

постанови до негайного виконання набирає законної сили з моменту 

проголошення, однак її може бути оскаржено у загальному порядку. 

У разі необхідності спосіб, строки і порядок виконання можуть бути 

визначені у самому судовому рішенні. Так само на відповідних суб'єктів 



владних повноважень можуть бути покладені обов'язки щодо забезпечення 

виконання рішення. 

За кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили або яке 

належить виконати негайно, за заявою осіб, на користь яких воно ухвалено, 

видається один виконавчий лист. Виконавчий лист видається судом першої 

інстанції. Якщо за результатами перегляду справи суд апеляційної чи 

касаційної інстанції залишить прийняте по суті позовних вимог рішення без 

змін, ухвалить нове судове рішення по суті позовних вимог чи змінить 

судове рішення, то виконавчий лист видається судом апеляційної чи 

касаційної інстанції, за умови, що заява особи про видачу виконавчого листа 

надійшла до моменту повернення адміністративної справи до суду першої 

інстанції. 

Примусове виконання судових рішень в адміністративних справах 

здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче 

провадження". 

Суд, який ухвалив судове рішення в адміністративній справі, має право 

зобов'язати суб'єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене 

судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання 

судового рішення.  

За наслідками розгляду звіту суб'єкта владних повноважень про 

виконання постанови суду або в разі неподання такого звіту суддя своєю 

ухвалою може встановити новий строк подання звіту, накласти на керівника 

суб'єкта владних повноважень, відповідального за виконання постанови, 

штраф у розмірі від десяти до тридцяти мінімальних заробітних плат. 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ. В адміністративному 

судочинстві виділяють три основні стадії: провадження в суді першої 

інстанції, провадження в апеляційній інстанції, провадження в касаційній 

інстанції. 

Початком провадження стане отримання адміністративним судом 

адміністративного позову від позивача.  

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Завершуючи розгляд даної теми, необхідно зробити висновок, що 

основними стадіями адміністративного судочинства в Україні є: 

1. Порушення провадження. 

2. Розгляд адміністративної справи у суді першої інстанції: 

1.1. підготовка справи до розгляду; 

1.2. попередній розгляд справи (в КАСУ – підготовче провадження); 

1.3. остаточний розгляд справи та прийняття рішення.  

3. Розгляд адміністративної справи в апеляційній інстанції. 

4. Розгляд адміністративної справи в касаційній інстанції (ВСАУ). 

5. Перегляд судового рішення в Верховному суді України за 

винятковими обставинами. 

6. Провадження за ново виявленими обставинами.  

7. Виконання судового рішення у справі.  



 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

Для належної підготовки до проведення семінарського заняття з даної 

теми, слухачу необхідно: 

11. Проаналізувати міждисциплінарні зв'язки вивчаємої теми, з 

іншими темами дисциплінами.  

12. Проаналізувати основні нормативно-правові акти, що відносяться 

до вивчаємої теми. Особливу увагу приділити аналізу відомчих наказів МВС. 

13. Опанувати понятійний апарат з вивчаємої теми. Вивчити основні 

категорії та дефініції за темою.  

14. Відповідно до робочої навчальної програмами з дисципліни, 

скласти необхідні службові документи.  

15. Опанувати питання для самостійної підготовки та самоконтролю: 

 


