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ТТЕЕММАА  №№  11..  Адміністративна юстиція в системі 

3агального адміністративного права 

 

(4 години) 

План лекції: 

1. Розмежування понять «адміністративна юстиція», «адміністративна 

юрисдикція», «адміністративне судочинство», «адміністративний процес» та 

«адміністративна процедура». 

2. Законодавство про адміністративне судочинство. 

3. Завдання адміністративного судочинства. 

4. Принципи адміністративного судочинства. 

 

1. Розмежування понять «адміністративна юстиція», 

«адміністративна юрисдикція», «адміністративне судочинство», 

«адміністративний процес» та «адміністративна процедура» 

Приступаючи до розгляду поняття«адміністративна юстиція», слід 

враховувати, що на сьогоднішній момент відсутнє законодавче визначення 

цього поняття. Відповідно, відсутній і єдиний підхід до пошуку цього 

визначення. Дослідженням проблемного питання займалися такі вчені, як В. 

Авер’янов, В. Бевзенко, Ю. Битяк, В. Бойцов, Г. Брєбан, А. Зеленцов, І. 

Коліушко, А. Комзюк, Р. Куйбіда, О. Кузьменко, Є. Курінний, Р. Мельник, Н. 

Салищева, В. Стефанюк, Н. Хаманева, Д. Чечот, Ю. Шемшученко та ін. 

Виділяють два підходи до розуміння адміністративної юстиції: 

1)«вузький» підхід (адміністративна юстиція визначається тільки як 

судовий захист; 

2) «широкий» підхід (включає не тільки вирішення адміністративно-

правових спорів судами (власне адміністративне судочинство), а й іншими 

уповноваженими на те державними органами – оскарження адміністративних 

актів в управлінському порядку). 
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Властивості адміністративної юстиції: 

– становить правосуддя (судову, а не виконавчу владу); 

– до її відання віднесено спори, що виникають у сфері публічної 

діяльності між громадянами чи юридичними особами з одного боку, і 

публічною адміністрацією – з іншого; 

– наявність системи судових органів, до компетенції яких належить 

розгляд зазначених справ за позовами на рішення, дії чи бездіяльність 

державних органів у сфері публічної діяльності; 

Публічна діяльність – це діяльність в ім’я загального блага, в інтересах 

всіх, на виконання загальної волі. Отже, ця діяльність, як правило, проводитися 

за рахунок якихось загальних ресурсів суспільства; 

– особливий процесуальний порядок розгляду справ; 

–правовим наслідком вирішення спору у сфері управлінської діяльності 

органом адміністративної юстиції є визнання недійсності чи скасування 

незаконного акта чи інше відновлення порушеного суб’єктивного права 

заінтересованої особи. 

Таким чином, адміністративна юстиція – це система спеціальних 

судових органів, які створені для розгляду і вирішення правових спорів у 

визначеній законодавством процесуальній формі, що виникають з приводу 

діяльності публічної адміністрації між громадянами та юридичними особами з 

одного боку, і органами публічної адміністрації – з іншого, в результаті чого 

може бути прийняте рішення про визнання недійсності і (чи) скасування 

незаконного акта чи інший спосіб відновлення порушеного суб’єктивного права 

заінтересованої особи. 

Процесуальна форма – це послідовний, визначений нормами 

процесуального права порядок розгляду та вирішення справи, що включає 

певну систему гарантій. 

Слід розрізняти поняття «адміністративна юстиція» та 

«адміністративна юрисдикція», оскільки адміністративна юрисдикція – це 

різновид публічної діяльності, яка здійснюється органами публічної влади, 
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дістає вияв у компетенційних межах, якими наділена публічна адміністрація 

щодо здійснення регулятивної та охоронної функцій у сфері публічного 

управління (юрисдикційні (має місце наявність спору) та неюрисдикційні 

провадження (дозвільні, реєстраційні провадження тощо)). 

Адміністративне судочинство – це нормативно визначена діяльність 

адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ, які 

порушуються з приводу правових спорів, що виникають між органами 

публічної адміністрації та фізичними і юридичними особами щодо відновлення 

порушеного суб’єктивного права заінтересованої особою. Адміністративне 

судочинство є невід’ємною складовою адміністративної юстиції. 

Цікавим з наукової точки зору є розмежування понять «адміністративне 

судочинство» та «адміністративний процес». На сьогодні немає єдиного 

підходу до розуміння адміністративного процесу, натомість виділяють три 

основні підходи: 

–згідно з «юрисдикційним» (вузьке розуміння адміністративного 

процесу) підходом, адміністративний процес розглядається як врегульований 

нормами адміністративного-процесуального права порядок застосування 

заходів адміністративного примусу, і, насамперед, адміністративних стягнень; 

– згідно з «управлінським» (широке розуміння адміністративного 

процесу) підходом, адміністративний процес – це врегульований нормами 

адміністративно-процесуального права порядок розгляду індивідуально-

конкретних справ у сфері виконавчої діяльності органів державного 

управління, а у передбачених законом випадках – й іншими уповноваженими 

органами; 

– згідно з «управлінським» підходом, адміністративний процес – це 

судовий розгляд публічно-правових спорів, віднесений до компетенції 

адміністративних судів (власне адміністративне судочинство). 

І, нарешті, адміністративна процедура – це встановлений 

адміністративно-процесуальними нормами порядок  діяльності уповноважених 

суб’єктів щодо розгляду і вирішення індивідуально-визначених справ. 
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2. Законодавство про адміністративне судочинство 

Вітчизняне законодавство про адміністративне судочинство включає такі 

нормативні акти: Конституція, КАС та закони, якими вносяться зміни до нього, 

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, закони України, укази Президента. 

Конституцією України визначено основоположні засади 

адміністративного судочинства: 

1.В Конституції України зазначено, що в Україні визнається принцип 

верховенства права. Конституція має найвищу юридичну силу. Закони та інші 

нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні 

відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до 

суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина 

безпосередньо на підставі Конституції України гарантується (ст. 8). 

2. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному 

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

державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових 

осіб (ст. 55). 

3. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування 

функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи 

посадовими особами не допускаються. Юрисдикція судів поширюється на всі 

правовідносини, що виникають у державі (ст. 124). 

4. Правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом 

випадках, народні засідателі і присяжні (ст. 127). 

5. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише 

закону. Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи 

судом присяжних.Основними засадами судочинства є: законність; рівність усіх 

учасників судового процесу перед законом і судом; забезпечення доведеності 

вини; змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у 

доведенні перед судом їх переконливості;підтримання державного 
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обвинувачення в суді прокурором; забезпечення обвинуваченому права на 

захист; гласність судового процесу та його повне фіксування технічними 

засобами; забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, 

крім випадків, встановлених законом;обов’язковість рішень суду. 

Положення Конституції України конкретизуються у КАС. 

Кодекс адміністративного судочинства України – це кодифікований 

нормативно-правовий акт, в якому закріплені норми адміністративного 

процесуального права.Кодекс адміністративногосудочинства України визначає 

юрисдикцію, повноваження  адміністративних судів щодо розгляду 

адміністративних справ, порядок звернення до адміністративних судів та 

порядок здійснення адміністративного судочинства (ст. 1). 

Міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, відповідно до Конституції України, статті 19 Закону України 

від 29 червня 2004 року «Про міжнародні договори України» є частиною 

національного законодавства. Згідно з Віденською конвенцією про 

правонаступництво держав щодо договорів 1978 року та статей 6,7 Закону 

України від 12 вересня 1991 року «Про правонаступництво України» Україна 

підтверджує свої зобов’язання за міжнародними договорами, укладеними 

Українською РСР до проголошення незалежності України, а також є 

правонаступником за міжнародними договорами, Союзу РСР, які не суперечать 

Конституції та інтересам України. Важливе місце серед міжнародних договорів, 

що визначають засади адміністративного судочинства займає Конвенція про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, відповідно до 

якоїкожен має право на справедливий і публічний  розгляд  його справи  

упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим  

законом,  який  вирішить  спір  щодо  його  прав  та обов’язків (ст. 6). 

У визначений законом випадках для вирішення справ в порядку 

адміністративного судочинства можуть застосовуватися окремі правила 

Цивільно-процесуального кодексу України та Господарського процесуального 

кодексу України. 
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Законодавство про адміністративне судочинство в Україні становлять 

також Закон України від 08 липня 2011 року «Про судовий збір», Закон 

України від 07 липня 2010 року «Про судоустрій і статус суддів», Указ 

Президента України від 16 травня 2007 року № 417/2007 «Про кількісний склад 

суддів адміністративних судів», Указ Президента України від 16 листопада 

2004 року № 1417/2004 «Про утворення місцевих та апеляційних 

адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів», 

Указ Президента України від 7 листопада 2002 року № 995/2002 «Про кількість 

суддів Апеляційного суду України, Касаційного суду України та Вищого 

адміністративного суду України», Указ Президента України від 1 жовтня 2002 

року № 889/2002 «Про Апеляційний суд України, Касаційний суд України та 

Вищий адміністративний суд України», постанови Пленуму ВАС 

України(Постанова Пленуму ВАСУкраїни№ 2 від 13 грудня 2010 року «Про 

судову практику застосування статей 235-240 КАСУ», Постанова Пленуму 

ВАС № 3 від 13 грудня 2010 року України«Про практику застосування 

адміністративними судами законодавства у справах із приводу оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності державної виконавчої служби»тощо). 

 

3. Завдання адміністративного судочинства 

 

Відповідно до ст. 2 КАС України завданням адміністративного 

судочинства є: захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб,прав та інтересів 

юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і 

службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських 

функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих 

повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду 

адміністративних справ. 

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

чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо 
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таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України 

встановлено  інший порядок судового провадження. 

У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 

владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) 

вони:  

1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України;  

2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження 

надано;  

3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення 

для прийняття рішення (вчинення дії);  

4) безсторонньо (неупереджено);  

5) добросовісно;  

6) розсудливо;  

7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи 

несправедливій дискримінації;  

8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-

якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, 

на досягнення яких спрямоване це рішення (дія);  

9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення;  

10) своєчасно, тобто протягом розумного строку. 

 

4. Принципи адміністративного судочинства 

 

Відповідно до ст. 7 КАС України принципами здійснення правосуддя в 

адміністративних  судах є: 

1) верховенство права (відповідно до якого зокрема людина, її права та 

свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави.);  
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2) законність (відповідно до якого суд вирішує справи відповідно до 

Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України; суд застосовує інші 

нормативно-правові акти, прийняті відповідним органом на підставі, у межах 

повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України);  

3) рівність усіх учасників  адміністративного процесу перед законом і 

судом (відповідно до якого усі учасники адміністративного процесу є рівними 

перед законом і судом; не може бути привілеїв чи обмежень прав учасників 

адміністративного процесу за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками);  

4) змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх 

обставин у справі (відповідно до якого розгляд і вирішення справ в 

адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та 

свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх 

переконливості);  

5) гласність і відкритість адміністративного процесу (відповідно до якого 

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 справи; ніхто не може 

бути обмежений у праві на отримання в адміністративному суді інформації про 

дату, час і місце розгляду своєї справи та ухвалені в ній судові рішення);  

6) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень 

адміністративного суду, крім випадків, установлених КАС України (відповідно 

до якого особам, які беруть участь у справі, а також особам, які не брали участі 

у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи 

обов’язки, забезпечується право на апеляційне та касаційне оскарження рішень 

адміністративного суду, крім випадків, встановлених КАС України.);  
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7) обов’язковість судових рішень (відповідно до якогосудове рішення, 

постанови та ухвали суду в адміністративних справах, що набрали законної 

сили, є обов’язковими до виконання на всій території України, а, відповідно, 

невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, встановлену 

законом). 

 

Питання для самостійного вивчення: 

 

1. Ґенеза наукових поглядів щодо правової природи адміністративної 

юстиції. 

2. Історичний розвиток адміністративної юстиції України. 

3. Причини та правові передумови запровадження адміністративної 

юстиції в Україні. 

4. Адміністративне судочинство як наука та навчальна дисципліна. 

5. Кодекс адміністративного судочинства України: передумови та 

специфіка прийняття.  

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 
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Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТТЕЕММАА  №№  33 Організаційно-правові засади формування 

адміністративної юстиції в Україні  

 

(4 години) 

План лекції 

 

1. Система адміністративних судів в Україні. 

2. Організація діяльності адміністративних судів в Україні. 

3. Підвідомчість адміністративних справ. 

4. Підсудність адміністративних справ. 
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1.Система адміністративних судів в Україні 

 

Систему адміністративних судів в Україні складають: 

- окружний адміністративний суд (є місцевими адміністративними 

судами, що утворюються в округах); 

- місцевий суд загальної юрисдикції при розгляді і при вирішенні ним 

адміністративних справ (щодо окремих видів адміністративних справ); 

- апеляційний адміністративний суд (апеляційні адміністративні суди, які 

утворюються в апеляційних округах); 

- Вищий адміністративний суд України (вищий судовий орган 

адміністративних судів); 

- Верховний Суд України (при перегляді судових рішень в 

адміністративних справах виключно на підставі і в порядку, встановлених 

КАС). 

 

2. Організація діяльності адміністративних судів в Україні 

 

Структура місцевого адміністративного суду:Голова суду, заступник 

голови, судді. 

Структура апеляційного адміністративного суду:Голова суду, перший 

заступник голови суду, заступники голови суду і судді, як правило, обрані 

Верховною Радою України безстроково після роботи в суді першої ланки не 

менше 5 років. В апеляційному суді утворюються палати з розгляду окремих 

категорій справ за встановленою спеціалізацією в межах відповідної 

спеціальної судової юрисдикції (склад судової палати: голова, заступник голови 

та судді). Окрім судових палат в апеляційному суді діє президія апеляційного 

суду, яка вирішує організаційні питання, а виконання функцій судочинства на 

Президію не покладено. 

Структура Вищого адміністративного суду України: Голова суду, 

заступники голови суду (призначаються на посаду строком на 5 років і 
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звільняються з посади Президентом України за поданням Голови Верховного 

Суду України на підставі рекомендації Ради суддів України), професійні судді 

(що мають професійний стаж роботи не менше 5 років). 

Для вирішення організаційних питань діє президія Вищого 

адміністративного суду України у складі Голови Вищого адміністративного 

суду України, який керує роботою президії, його заступників, заступників голів 

палат, а також суддів цього суду, обраних до складу президії загальними 

зборами суддів цього суду шляхом таємного голосування, кількісний склад 

яких визначається Пленумом суду. 

Для вирішення загальних питань діяльності адміністративних судів діє 

Пленум складі всіх суддів Вищого адміністративного
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суду Українита голів апеляційних судів округів. До складу Пленуму не 

можуть входити заступники голів і судді, які тимчасово виконують обов’язки 

голів апеляційних адміністративних судів. Пленум Вищого адміністративного 

суду України скликається не рідше 2 разів на рік. На засідання Пленуму можуть 

бути запрошені судді інших судів, члени Науково-консультативної ради, 

представники органів законодавчої і виконавчої влади, науковці та інші.Вони 

не є учасниками Пленуму, але з дозволу головуючого можуть висловити свої 

пропозиції і зауваження щодо обговорюваних питань. 

При Вищому адміністративному суді України утворюється Науково-

консультативнарада, яка є дорадчим органом і складається з числа 

висококваліфікованих фахівців у галузі права для розробки, опрацювання чи 

надання науково обґрунтованих висновків та рекомендацій з принципових 

питань судової практики, попереднього розгляду проектів постанов Пленуму 

Вищого адміністративного суду України щодо роз’яснення законодавства, 

надання висновків щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів, 

з інших питань діяльності Вищого адміністративного суду України, підготовка 

яких потребує наукового забезпечення. До складу Науково-консультативної 

ради входять голова Науково-консультативної ради, його заступники, вчений 

секретар, які обираються на організаційному засіданні ради, члени ради.Цей 

склад затверджується Пленумом Вищого адміністративного суду України за 

поданням Голови Вищого адміністративного суду України. 

Вищий адміністративний суд України має офіційний друкований орган, в 

якому публікуються роз’яснення Пленуму Вищого адміністративного суду 

України з питань застосування судами законодавства, постанови і ухвали 

Вищого адміністративного суду України та судові рішення і ухвали з 

конкретних справ, узагальнення судової практики, аналізи судової статистики, 

законодавчі та нормативно-правові акти, коментар до них, матеріали щодо 

діяльності Пленуму і президії Вищого адміністративного суду України, 

Науково-консультативної ради, органів суддівського самоврядування та 
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кваліфікаційної комісії, статті з правових питань тощо. Головним завданням 

офіційного друкованого органу Вищого адміністративного суду України є 

сприяння правильному і однаковому застосуванню адміністративними судами 

Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів при 

вирішенні ними справ, шляхом опублікування зазначених матеріалів судової 

практики і роз’яснень Пленуму з питань законодавства.Офіційне видання – 

Вісник Вищого адміністративного Суду України. 

Склад Верховного Суду України:20 суддів – по 5 суддів від кожної 

спеціалізованої юрисдикції (цивільної, кримінальної, господарської, 

адміністративної), з числа яких обираються Голова Верховного Суду України 

та його заступник. Суддею Верховного Суду України може бути особа, яка має 

стаж роботи на посаді судді не менше 15 років або суддя Конституційного Суду 

України. 

При Верховному Суді України діє Науково-консультативна рада, яка 

утворюється з числа висококваліфікованих фахівців у галузі права для 

попереднього розгляду проектів постанов Пленуму Верховного Суду України 

щодо роз’яснення законодавства, надання висновків щодо проектів 

законодавчих актів та з інших питань діяльності Верховного Суду України, 

підготовка яких потребує наукового забезпечення.Порядок організації та 

діяльності Науково-консультативної ради визначається положенням, що 

затверджується Президією Верховного Суду України. 

Верховний Суд України має офіційний друкований орган, у якому 

публікуються матеріали судової практики Верховного Суду України та інших 

судів загальної юрисдикції, матеріали з питань організації діяльності судів 

загальної юрисдикції та інші матеріали. 

Для організаційного забезпечення роботи адміністративних судів всіх 

ланок створюється апарат, до штату якого входять помічники суддів, 

консультанти, судові розпорядники, секретарі.Очолюється апарат завідувачем 

секретаріату. Офіційне видання – Вісник Верховного Суду України. 
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3. Підвідомчість адміністративних справ 

 

Юрисдикція адміністративних судів поширюєтьсяна правовідносини, що 

виникають у зв’язку з здійсненням суб’єктом владних повноважень владних 

управлінських функцій, а також у зв’язку з публічним формуванням суб’єкта 

владнин повноважень шляхом виборів або референдуму. 

Юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові 

спори, зокрема:  

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 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;  

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. 

Юрисдикція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові 

справи:  

1) що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України;  

2) що належить вирішувати в порядку кримінального судочинства; 

3) про накладення адміністративних стягнень; 

4) щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (положення) 

об’єднання  громадян  віднесені до його внутрішньої діяльності або виключної 

компетенції. 



18 

 

 

18 

4. Підсудність адміністративних справ 

 

Підсудність – це розмежування компетенції між окремими ланками 

судової системи і між судами однієї ланки щодо розгляду та вирішення 

адміністративних справ. 

КАС України виділяє наступні види підсудності: 

- предметна (родова); 

- територіальна; 

- інстанційна(функціональна); 

- підсудність кількох пов’язаних між собою вимог. 

Відповідно до ст. 18 КАС України (предметна підсудність 

адміністративних справ)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 пільгдітям 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 судів у відповідних адміністративних справах. 
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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 випадків, 

передбачених КАС України (наприклад, ч. 4 ст. 18 КАС України), та 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. 

У разі невизначеності законодавством предметної підсудності 

адміністративної справи така справа розглядається місцевим адміністративним 

судом за вибором позивача. 

 

Згідно територіальної підсудності, адміністративні справи вирішуються 

адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, 

передбачених КАС України. 

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 за вибором позивача адміністративним 
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судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання 

(перебування, знаходження) цієї особи-позивача, або адміністративним судом 

за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, передбачених КАС України. 

Якщо така особа не має місця проживання (перебування, знаходження) в 

Україні, тоді справу вирішує адміністративний  суд за місцезнаходженням 

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, 

крім випадків, передбачених КАС 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. 

У разі невизначеностіКАС України територіальної підсудності 

адміністративної справи така справа розглядається місцевим адміністративним 

судом за вибором позивача.  

Заінстанційною підсудністю адміністративних справ (ст. 20 КАС 

України) місцеві адміністративні суди (місцеві загальні суди як адміністративні 

суди та окружні адміністративні суди), а також Вищий адміністративний суд 

України у випадках,встановлених КАС України, вирішують адміністративні 

справи як суди першої інстанції.  

Апеляційні адміністративні суди переглядають судові рішення місцевих 

адміністративних судів (місцевих загальних судів як адміністративних судів та 
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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 випадку, визначеному ч.6 ст. 177 КАС України, Вищий 

адміністративний суд України переглядає в апеляційному порядку як суд 

апеляційної інстанції судові рішення Київського апеляційного 

адміністративного суду. 

Верховний Суд України у випадках, установлених КАС України, 

переглядає судові рішення адміністративних судів після їх перегляду в 

касаційному порядку. 

Підсудність кількох пов’язаних між собою вимог(ст. 21 КАС України) 

означає, що позивач може заявити кілька вимог в одній позовній заяві, якщо 

вони пов’язані між собою.  

Якщо справа щодо пов’язанихвимог територіально підсудна різним 

місцевим адміністративним судам, то її розглядає один з цих судів за вибором 

позивача.  

Якщо справа щодо однієї з вимог підсудна окружному адміністративному 

суду, а щодо іншої вимоги (вимог) – місцевому загальному суду як 

адміністративному суду, таку справу розглядає окружний адміністративний 

суд.  

Якщо справа щодо однієї з вимог підсудна Київському апеляційному 

адміністративному суду, а щодо іншої вимоги (вимог) – іншому 

адміністративному суду, таку справу розглядає Київський апеляційний 

адміністративний суд. 

Вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень або іншим 

порушенням прав, свобод та інтересів суб’єктів публічно-правових відносин, 
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розглядаються адміністративним судом, якщо вони заявлені в одному 

провадженні з вимогою вирішити публічно-правовий спір. Інакше вимоги про 

відшкодування шкоди вирішуються судами в порядку цивільного або 

господарського судочинства.  

Не допускається об’єднання в одне провадження кількох вимог, які 

належить розглядати в порядку різного судочинства, якщо інше не встановлено 

законом.  

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Передача адміністративних справ з одного адміністративного суду до 

іншого. 

2. Повноваження Вищого адміністративного Суду України. 

3. Функції ПрезидіїВищого адміністративного Суду України. 

4. Підстави для перегляду судових рішень адміністративних судів 

Верховним Судом України. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 
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Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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Лекція 4. Загальні засади адміністративного судочинства 

  (2 години) 

План лекції 

 

1. Склад суду в адміністративному судочинстві. 

2. Відводи суду. 

3. Учасники адміністративного процесу. 

4.Судові витрати в адміністративному судочинстві. 

5. Строки звернення до адміністративного суду. 

 

1.Склад суду в адміністративному судочинстві 

 

Усі адміністративні справи в суді першої інстанції, крім випадків, 

встановлених КАС України (ст. 24), розглядаються і вирішуються суддею 

одноособово. 

Суддя для розгляду конкретної справи визначається в 

порядку,встановленому ч.3 ст. 15-1 КАС України (визначення судді або колегії 

суддів для розгляду конкретної справи здійснюється автоматизованою 

системою документообігу суду під час реєстрації відповідних документів за 

принципом вірогідності, який враховує кількість справ, що перебувають на 

розгляді у суддів, заборону брати участь у перегляді рішень для судді, який 

брав участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого ставиться 

питання, перебування суддів у відпустці, на лікарняному, у відрядженні та 

закінчення терміну повноважень). 

Відповідно до ст. 24 КАС Україниадміністративні справи, предметом 

оскарження в яких є рішення, дії чи бездіяльність Кабінету Міністрів України, 

міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного 

банку України, їхньої посадової чи службової особи, виборчої комісії  (комісії з 
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референдуму), члена цієї комісії розглядаються і вирішуються в окружному 

адміністративному суді колегією у складі трьох суддів. 

Адміністративні справи розглядаються і вирішуються в окружному 

адміністративному суді та у місцевому загальному суді як адміністративному 

суді колегією у складі трьох суддів також з ініціативи судді в разі їх особливої 

складності. 

Перегляд судових рішень в адміністративних справах в апеляційному 

порядку здійснюється колегією у складі трьох суддів.  

Перегляд судових рішень в адміністративних справах у касаційному 

порядку здійснюється колегією у складі не менше трьох суддів. 

Адміністративні справи, підсудні Київському апеляційному 

адміністративномусуду як суду першої інстанції, розглядаються і 

вирішуються колегією у складі трьох суддів. 

Адміністративні справи, підсудні Вищому адміністративному суду 

України як суду першої інстанції, розглядаються і вирішуються колегією у 

складі не менше п’яти суддів.  

Питання про допуск адміністративної справи до провадження Верховного 

Суду України вирішується у Вищому адміністративному суді України колегією 

у складі п’яти суддів. 

Перегляд судових рішеньв адміністративних справах у Верховному Суді 

України здійснюється колегіально. 

Усі питання, що виникають при судовому розгляді адміністративної 

справи колегією суддів, вирішуються більшістю голосів суддів. При прийнятті 

рішення з кожного питання жоден із суддів не має права утримуватися від 

голосування та підписання судового рішення. Головуючий у судовому засіданні 

голосує останнім.Суддя, не згідний із судовим рішенням за наслідками 

розгляду адміністративної справи, може письмово викласти свою окрему 

думку. Цей документ не оголошується в судовому засіданні, приєднується до 

справи і є відкритим для ознайомлення.  
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Склад суду під час розгляду і вирішення адміністративної справи в суді 

однієї інстанції незмінний, крім випадків, встановлених законом. 

У разі неможливості продовження розгляду  адміністративної справи 

одним із суддів до розгляду залучається інший суддя, який визначається в 

порядку, встановленому КАС України. Якщо нового суддю залучено під час 

судового розгляду, судовий розгляд адміністративної справи починається 

спочатку. 

2. Відводи суду 

 

Відповідно до ст. 27 КАС Українисуддя не може брати участі в 

розгляді адміністративної справи і відводиться:  

1) якщо він брав участь у розгляді цієї справи або пов’язаної з нею справи 

як представник, секретар судового засідання, свідок, експерт, спеціаліст, 

перекладач;  

2) якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті 

розгляду справи;  

3) якщо він є членом сім’ї або близьким родичем (чоловік, дружина, 

батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, 

баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член 

сім’ї або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у 

справі;  

4) за наявності інших обставин, які викликають сумнів у неупередженості 

судді;  

5) уразі порушення порядку визначення судді для розгляду справи, 

встановленого ч.3 ст. 15-1 КАС України.  

Суддя відводиться також за наявності обставин, встановлених статтею 28 

КАС України.  

До складу суду не можуть входити особи, які є членами сім’ї, родичами 

між собою чи родичами подружжя.  
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Суддя, який брав участьу вирішенні адміністративної справи в суді 

першої інстанції, не може брати участі у вирішенні цієї ж справи в судах 

апеляційної і касаційної інстанцій, у перегляді справи Верховним Судом 

України, а також у новому її розгляді у першій інстанції після скасування 

попередньої постанови або ухвали про закриття провадження в 

адміністративній справі.  

Суддя, який брав участь у вирішенні адміністративної справи в 

судіапеляційної інстанції, не може брати участі у вирішенні цієї ж справи в 

судах першої і касаційної інстанцій, у перегляді справи Верховним Судом 

України, а також у новому її розгляді після скасування постанови або ухвали 

суду апеляційної інстанції.  

Суддя, який брав участь у вирішенні адміністративної справи в суді 

касаційної інстанції, не може брати участі у вирішенні цієї ж справи в судах 

першої і апеляційної інстанцій, у перегляді справи Верховним Судом України, а 

також у новому її розгляді після  скасування постанови або ухвали суду 

касаційної інстанції.  

Суддя, який брав участь у вирішенні адміністративної справи Верховним 

Судом України, не може брати участі у вирішенні цієї самої справи в судах 

першої, апеляційної і касаційної інстанцій.  

Суддя, який брав участь у вирішенні адміністративної справи в суді 

першої, апеляційної, касаційної інстанцій, у перегляді справи Верховним 

Судом України, не може брати участі у розгляді заяви про перегляд судового 

рішення за нововиявленими обставинами у цій адміністративній справі. 

 

3. Учасники адміністративного процесу 

 

Особами, які беруть участь у справі, є сторони, треті особи, 

представники сторін та третіх осіб.  

Особи, які беруть участь у справі, мають право:  
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1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові 

рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів;  

2) знайомитися з матеріалами справи;  

3) заявляти клопотання і відводи;  

4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;  

5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;  

6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду 

справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, 

експертам, спеціалістам, перекладачам;  

7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;  

8) знайомитися зтехнічним записом, журналом судового засідання, 

протоколом про вчинення окремої процесуальної дії і подавати письмові 

зауваження до них;  

9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, 

одержувати копії судових рішень;  

10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;  

11) користуватися іншими процесуальними правами,  наданими їм КАС 

України.  

Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково 

замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.  

Сторонами в адміністративному процесі є позивач та відповідач.  

Позивачем в адміністративній справі можуть бути громадяни України, 

іноземці чи особи без громадянства, підприємства, установи, організації 

(юридичні особи), суб’єкти владних повноважень.  

Відповідачем вадміністративній справі є суб’єкт владних повноважень, 

якщо інше не встановлено КАС України.  

Громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, їх об’єднання, 

юридичні особи, які не є суб’єктами владних повноважень, можуть бути 
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відповідачами лише за адміністративним позовом суб’єкта владних 

повноважень:  

1) про тимчасову заборону (зупинення) 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 тощо);  

5) в інших випадках, встановлених законом.  

Крім прав та обов’язків, зазначених як права сторін, що беруть участь у 

справі, позивач має право в будь-який час до закінчення судового розгляду 

збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися 

відадміністративного позову. Позивач має право відмовитися від 

адміністративного позову у суді апеляційної чи касаційної інстанції до 

закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду. Позивач має 

право до початку судового розгляду справи по суті змінити предмет або 

підставу позову шляхом подання письмової заяви. 

Крім прав та обов’язків, зазначених як права сторін, що беруть участь у 

справі,відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або 

частково, подати заперечення проти адміністративного позову.  

Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії 

адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в 

адміністративній справі.  

Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, 

визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов 

примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-

небудь права, свободи чи інтереси.  
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Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, 

можуть вступити у справу у будь-який час до закінчення судового розгляду, 

пред’явивши адміністративний позов до сторін. Задоволення адміністративного 

позову таких осіб має повністю або частково виключати задоволення вимог 

позивача до відповідача. У разі вступу третіх осіб, які заявляють самостійні 

вимоги на предмет спору, розглядадміністративної справи починається 

спочатку.  

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, 

можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача у будь-який час 

до закінчення судового розгляду, якщо рішення у справі може вплинути на їхні 

права, свободи, інтереси або обов’язки. Вони можуть бути залучені до участі у 

справі також за клопотанням осіб, які беруть участь у справі. Якщо 

адміністративний суд при прийнятті позовної заяви, підготовці справи до 

судового розгляду або під час судового розгляду справи встановить, що судове 

рішення може вплинути на права і обов’язки осіб, які не є стороною у справі, 

суд залучає таких осіб до участі всправі як третіх осіб, які не заявляють 

самостійних вимог на предмет спору. Вступ третіх осіб, які не заявляють 

самостійних вимог на предмет спору, не має наслідком розгляд 

адміністративної справи спочатку. 

Питання про вступ до участі у справі третіх осіб вирішується ухвалою. 

Ухвала за наслідками розгляду питання про вступ  у справу третіх осіб окремо 

не оскаржується. Заперечення проти такої ухвали може бути включено до 

апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду, прийняте за результатами 

розгляду справи.  

У разі вибуття або заміни сторони чи третьої особи у відносинах, щодо 

яких виник спір, суд допускає на будь-якій стадії адміністративного процесу 

заміну відповідної сторони чи третьої особи її правонаступником. Усі дії, 

вчинені в адміністративному процесі до вступу правонаступника, обов’язкові 
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для нього в такій самій мірі, у якій вони були б обов’язкові для особи, яку він 

замінив.  

Сторона, а також третя особа в адміністративній справі можуть брати 

участь в адміністративному процесі особисто і (або) через представника. 

Представником може бути фізична особа, яка відповідно до частини 2 ст. 48 

КАС України має адміністративну процесуальну дієздатність. Представники  

беруть участь в адміністративному процесі на основі договору або закону.  

Права, свободи та інтереси малолітніх та неповнолітніх осіб, які не 

досягли віку, з якого настає адміністративна процесуальна дієздатність, а також 

недієздатних фізичних осіб захищають у суді їхні законні представники – 

батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники чи інші особи, визначені 

законом. Права, свободи та інтереси неповнолітніх осіб, які досягли віку, з 

якого настає адміністративна процесуальна дієздатність, непрацездатних 

фізичних осіб і фізичних осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, можуть 

захищати в суді їхні законні представники – батьки, усиновлювачі, опікуни, 

піклувальники чи інші особи, визначені законом. Суд може залучити до участі 

у таких справах відповідно неповнолітніх осіб, непрацездатних  фізичних осіб і 

фізичних осіб, цивільна дієздатність яких обмежена.  

Суд з метою захисту прав, свобод та інтересів неповнолітніх осіб, які 

досягли віку, з якого настає адміністративна процесуальна дієздатність, 

непрацездатних фізичних осіб і фізичних осіб, цивільна дієздатність яких 

обмежена, та які беруть участь у справі, може залучити до участі у справі їхніх 

законних представників. Законним представникоморгану, підприємства, 

установи, організації в суді є його керівник чи інша особа, уповноважена 

законом, положенням, статутом. Як законні представники діють також органи 

та інші особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси 

інших осіб.  

У разі відсутності представника у сторони чи третьої особи, яка не має 

адміністративної процесуальної дієздатності, а також у разі, якщо законний 



32 

 

 

32 

представник цих осіб не має  права вести справу в суді з підстав, встановлених 

законом, суд зупиняє провадження в справі та ініціює перед органами опіки і 

піклування чи іншими органами, визначеними законом, питання про 

призначення чи заміну законного представника.  

Не можуть бути представниками в суді особи, які беруть участь у 

справі як секретарсудового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач та свідок.  

Судді, прокурори, слідчі не можуть бути представниками в суді, крім 

випадків, коли вони діють як представники відповідних органів, що є стороною 

або третьою особою у справі, чи як законні представники сторони чи третьої 

особи.  

Повноваження представників, які беруть участь в адміністративному 

процесі на основі договору, на здійснення представництва в суді повинні бути 

підтверджені довіреністю. Оригінали довіреностей або засвідчені підписом 

судді копії з них приєднуються судом до справи. 

Повноваження законних представників підтверджуються документами, 

які стверджують займану ними посаду чи факт родинних, опікунських тощо 

відносин з особою, інтереси якої вони представляють. Засвідчені підписом 

судді копії цих документів приєднуються до справи.  

Довіреності від імені органу, підприємства, установи, організації 

видаються за підписом керівника або іншої уповноваженої на те законом, 

положенням, статутом особи і засвідчуються печаткою цьогооргану, 

підприємства, установи, організації.  

Довіреність фізичної особи на ведення справи в адміністративному суді 

посвідчується нотаріусом або посадовою особою, якій відповідно до закону 

надано право посвідчувати довіреності. 

Повноваження адвоката як представника можуть також посвідчуватися 

ордером, дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання 

безоплатної правової допомоги, або договором про надання правової допомоги. 

До ордера обов’язково додається витяг із договору, у якому зазначаються 
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повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення 

окремих процесуальних дій. Витяг засвідчується підписом сторін. 

Довіреності або інші документи, які підтверджують повноваження 

представника і були посвідчені в інших державах, повинні бути легалізовані в 

установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено 

міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України.  

У випадках, встановлених законом, Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини, органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи можуть звертатися до 

адміністративного суду із адміністративнимипозовами про захист прав, свобод 

та інтересів інших осіб і брати участь у цих справах. При цьому 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, органи державної 

влади, органи місцевого самоврядування повинні  надати  

адміністративномусуду докази, які підтверджують наявність  поважних причин, 

що унеможливлюють самостійне звернення цих осіб до адміністративного суду 

для захисту своїх прав, свобод  

та інтересів. 

З метою представництва інтересів громадянина або держави в 

адміністративному суді прокурор в межах повноважень, визначених законом, 

звертається до суду з адміністративним позовом, бере участь у розгляді справ 

за його позовами, а також може вступити за своєю ініціативою у справу, 

провадження в якій відкрито за адміністративним позовом інших осіб, на будь-

якій стадії її розгляду, подає апеляційну, касаційну скаргу, заяву про перегляд 

судового рішення Верховним Судом України, про перегляд судового рішення 

за нововиявленими обставинами для представництва інтересів громадянина або 

держави. При цьому прокурор повинен надати адміністративному суду докази, 

які підтверджують неможливість громадянинасамостійно здійснювати 

представництво своїх інтересів. 
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Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть 

бути залучені судом до участі у справі як законні представники або вступити у 

справу за своєю ініціативою  з  метою виконання покладених на них 

повноважень.  

Учасниками адміністративного процесу, крім осіб, які беруть участь 

у справі, є секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, 

спеціаліст, перекладач.  

4. Судові витрати в адміністративному судочинстві 

 

Судові витрати складаються ізсудового збору та витрат, пов’язаних з 

розглядом справи. 

Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від 

сплати встановлюються законом. 

Відповідно до Закону України від 08 липня 2011 року «Про судовий збір» 

встановлюються наступні ставки судового збору: 

 За подання до адміністративного суду: 

|--------------------------------+-------------------------------| 

|1) адміністративного позову:    |                               | 

|--------------------------------+-------------------------------| 

|майнового характеру             |1 відсоток розміру майнових    | 

|                                |вимог, але не менше 0,1 розміру| 

|                                |мінімальної заробітної плати та| 

|                                |не більше                      | 

|                                |2 розмірів мінімальних         | 

|                                |заробітних плат                | 

|--------------------------------+-------------------------------| 

|немайнового характеру           |0,03 розміру мінімальної       | 

|                                |заробітної плати               | 

|--------------------------------+-------------------------------| 

|2) апеляційної скарги на рішення|50 відсотків ставки, що        | 

|суду, заяви про приєднання до   |підлягає сплаті при поданні    | 

|апеляційної скарги на рішення   |позовної заяви, а у разі       | 

|суду                            |подання позовної заяви         | 

|                                |майнового характеру - 50       | 
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|                                |відсотків ставки, обчисленої   | 

|                                |виходячи з оспорюваної суми    | 

|--------------------------------+-------------------------------| 

|3) касаційної скарги на рішення |70 відсотків ставки, що        | 

|суду, заяви про приєднання до   |підлягає сплаті при поданні    | 

|касаційної скарги на рішення    |позовної заяви, а у разі       | 

|суду                            |подання позовної заяви         | 

|                                |майнового характеру - 70       | 

|                                |відсотків ставки, обчисленої   | 

|                                |виходячи з оспорюваної суми    | 

|--------------------------------+-------------------------------| 

|4) заяви про перегляд судового  |50 відсотків ставки, що        | 

|рішення у зв'язку з             |підлягає сплаті при поданні    | 

|нововиявленими обставинами      |позовної заяви, а у разі       | 

|                                |подання позовної заяви         | 

|                                |майнового характеру - 50       | 

|                                |відсотків ставки, обчисленої   | 

|                                |виходячи з оспорюваної суми    | 

|--------------------------------+-------------------------------| 

|5) заяви про перегляд судових   |70 відсотків ставки, що        | 

|рішень Верховним Судом України  |підлягає сплаті при поданні    | 

|                                |позовної заяви, а у разі       | 

|                                |подання позовної заяви         | 

|                                |майнового характеру - 70       | 

|                                |відсотків ставки, обчисленої   | 

|                                |виходячи з оспорюваної суми    | 

|--------------------------------+-------------------------------| 

|6) апеляційної і касаційної     |0,05 розміру мінімальної       | 

|скарг на ухвалу суду, заяви про |заробітної плати               | 

|приєднання до апеляційної чи    |                               | 

|касаційної скарги на ухвалу суду|                               | 

|--------------------------------+-------------------------------| 

|7) заяви про забезпечення       |0,1 розміру мінімальної        | 

|доказів або позову              |заробітної плати               | 

|--------------------------------+-------------------------------| 

|8) заяви про видачу виконавчого |0,1 розміру мінімальної        | 

|документа на підставі рішення   |заробітної плати               | 

|іноземного суду  

До витрат, пов’язаних з розглядом справи, належать:  
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1) витрати на правову допомогу;  

2) витрати сторін та їхніх представників,  що  пов’язані  із прибуттям до 

суду;  

3) витрати, пов’язані  із залученням свідків,  спеціалістів, перекладачів та 

проведенням судових експертиз;  

4) витрати,пов’язані з проведенням огляду доказів на місці та вчиненням 

інших дій, необхідних для розгляду справи.  

Суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою зменшити 

розмір належних до оплати судових витрат чи звільнити від їх  оплати повністю 

або частково, чи відстрочити або розстрочити сплату судових витрат на 

визначений строк.  

Якщо у строк, встановлений судом, судові витрати не будуть оплачені, 

позовна заява залишається без розгляду або витрати розподіляються між 

сторонами відповідно до судового рішення у справі, якщо оплату судових 

витрат розстрочено абовідстрочено до ухвалення судового рішення у справі. 

Витрати, пов’язані з оплатою допомоги адвоката або іншого фахівця в галузі 

права, які надають правову допомогу за договором, несуть сторони, крім  

випадківнадання безоплатної правової допомоги, передбачених законом.  

У разі звільнення сторони від оплати надання їй правової допомоги 

витрати на правову допомогу здійснюються за рахунок Державного бюджету 

України. 

Витрати, пов’язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та 

їхніх представників, а також найманням житла, несуть сторони.  

Стороні, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб’єктом 

владних повноважень, та її представнику сплачуються іншою стороною 

добові(у разі переїзду до  іншого населеного пункту), а також компенсація за 

втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять. Компенсація за втрачений 

заробіток обчислюється пропорційно від розміру середньомісячного заробітку, 
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а компенсація за відрив від звичайних занять – пропорційно від розміру 

мінімальної заробітної плати.  

Граничний розмір компенсації за судовим рішенням витрат сторін та 

їхніх представників, що пов’язані із прибуттям до суду, встановлюється 

Кабінетом Міністрів України.  

Витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та 

проведенням судових експертиз, несе сторона, яка заявила клопотання про 

виклик свідків, залучення спеціаліста, перекладача та проведення судової 

експертизи.  

Свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам оплачуються проїзд, а 

також добові в разі переїзду до іншого населеного пункту. Експертам, 

спеціалістам і перекладачам повинна бути сплачена винагорода за виконану 

роботу.  

У разі неоплати судової експертизи у строк, встановлений судом, суд 

може скасувати ухвалу про призначення судової експертизи.  

Якщо виклик свідків, призначення експертизи, залучення перекладачів, 

спеціалістів здійснюються за ініціативою суду, а також у разі звільнення від 

сплати судових витрат або зменшення їх розміру відповідні витрати 

компенсуються за рахунок Державного бюджету України в порядку, 

встановленомуКабінетом Міністрів України.  

Граничний розмір компенсації витрат, пов’язаних із залученням свідків, 

спеціалістів, перекладачів та проведенням  судових експертиз, встановлюється 

Кабінетом Міністрів України. 

Витрати,пов’язані з проведенням огляду доказів на місці та вчиненням 

інших дій, необхідних для розгляду справи, несе сторона, яка заявила 

клопотанняпро вчинення цих дій. Якщо клопотання про вчинення відповідних 

дій заявлено обома сторонами, витрати на них несуть обидві сторони порівну.  
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Граничний розмір компенсації витрат, пов’язаних з проведенням огляду 

доказів на місці та вчиненням інших дій, необхідних для  розгляду справи, 

встановлюється Кабінетом Міністрів України.  

Якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб’єктом 

владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально 

підтверджені судові витрати з Державного бюджету України (або відповідного 

місцевого бюджету, якщо іншоюстороною був орган місцевого 

самоврядування, його посадова чи службова особа).  

Якщо судове рішення ухвалене на користь сторони – суб’єкта владних 

повноважень, суд присуджує з іншої сторони всі здійснені нею документально 

підтверджені судові витрати, пов’язані із залученням свідків та проведенням 

судових експертиз.  

Якщо адміністративний позов задоволено частково, судові витрати, 

здійснені позивачем, присуджуються йому відповідно до задоволених вимог, а 

відповідачу – відповідно до тієї частини вимог, у задоволенні яких позивачеві 

відмовлено.  

У справах, в яких позивачем є суб’єкт владних повноважень, а 

відповідачем – фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені 

позивачем, з відповідача не стягуються.  

У разі відмови у задоволенні позовних вимог позивача, звільненого від 

сплати судових витрат, а також залишення адміністративного позову без 

розгляду судові витрати, понесені відповідачем, компенсуються за рахунок 

Державного бюджету України.  

Якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції, не повертаючи 

адміністративної справи на новий розгляд, змінить судове рішення або 

ухвалить нове, він відповідно змінює розподіл судових витрат.  

У разі відмови позивача від адміністративного позову понесені ним 

витрати відповідачем не відшкодовуються, а витрати відповідача за його 

заявою стягуються із позивача, крім випадків, коли позивач звільнений від 
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сплати судових витрат. Однак якщо позивач відмовився від адміністративного 

позову внаслідок задоволення його відповідачем після подання 

адміністративного позову, то суд за заявою позивача присуджує всі понесені 

ним у справі витрати із відповідача.  

Якщо спір вирішується шляхом примирення і сторони не дійшли згоди 

щодо розподілу судових витрат, то кожна сторона у справі несе половину 

судових витрат.  

Суд за клопотанням однієїзі сторін визначає грошовий розмір судових 

витрат, які повинні бути їй компенсовані.  

Суд вирішує питання щодо судових витрат у постанові суду або 

ухвалою.  

Особи, які беруть участь у справі, свідки, експерти, спеціалісти, 

перекладачі можуть оскаржити судове рішення щодо судових витрат, якщо це 

стосується їхніх інтересів.  

 

5. Строки звернення до адміністративного суду 

 

Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та 

інтересів особи встановлюєтьсяшестимісячний строк, який, якщо не 

встановлено інше,обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була 

дізнатися пропорушення своїх прав, свобод чи інтересів.  

Для звернення до адміністративного суду суб’єкта владних повноважень 

встановлюєтьсяшестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, 

обчислюється з дня виникнення підстав, що дають суб’єкту владних 

повноважень право на пред’явлення передбачених законом вимог.КАС України 

та іншими законами можуть  також встановлюватися інші строки для  

звернення до адміністративного суду суб’єкта владних повноважень. 

Якщо законом передбаченаможливість досудового порядку вирішення 

спору і позивач скористався цим порядком, то для звернення до 
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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. 

Для звернення до адміністративного суду щодо оскарження рішення 

суб’єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено 

вимогу про стягнення грошових коштів, встановлюється місячний строк. 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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Лекція 5. Провадження в адміністративному суді 

першої інстанції 
 (4 години) 

План лекції 

 

1. Звернення до адміністративного суду та відкриття  провадження в 

адміністративній справі. 

2. Підготовче провадження. 

3. Судовий розгляд справи. 

4. Залишення позовної заяви без розгляду. 

5. Зупинення та поновлення провадження у справі. 

6. Закриття провадження у справі. 

 

1. Звернення до адміністративного суду та відкриттяпровадження в 

адміністративній справі 

 

Позов пред’являється шляхом подання позовної заяви до суду першої 

інстанції. 

Адміністративний позов подається до адміністративного суду у формі 

письмової позовної заяви особисто позивачем або його представником. Позовна 

заява може бути надіслана до адміністративного суду поштою.  

Адміністративний позов може містити вимоги про:  

1) скасування або визнання нечинним рішення відповідача – суб’єкта 

владних повноважень повністю чи окремих його положень;  

2) зобов’язання відповідача – суб’єкта владних повноважень прийняти 

рішення або вчинити певні дії;  

3) зобов’язання відповідача – суб’єкта владних повноважень утриматися 

від вчинення певних дій;  

4) стягнення з відповідача – суб’єкта владних повноважень коштів на 

відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дією або 

бездіяльністю;  

5) виконання зупиненої чи невчиненої дії;  
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6) встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) 

суб’єкта владних повноважень;  

7) примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого 

майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності.  

Вимоги до позовної заяви містяться у ст. 106 КАС України. 

Суддя після одержання позовної заяви з’ясовує, чи:  

1) подана позовна заява особою, яка маєадміністративну процесуальну 

дієздатність;  

2) має представник належні повноваження (якщо позовну заяву подано 

представником);  

3) відповідає позовна заява вимогам, встановленим ст. 106 КАС України;  

4) належить позовну заяву розглядати в порядку адміністративного 

судочинства; 

5) подано адміністративнийпозов у строк, установлений законом (якщо 

адміністративний позов подано з пропущенням встановленого законом строку 

звернення до суду, то чи достатньо підстав для визнання причин пропуску 

строку звернення до суду поважними); 

6) немає інших підстав для повернення позовної заяви, залишення її без 

розгляду або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, 

встановлених КАС України. 

Якщо відповідачем у позовній заяві, щодо якої відсутні підстави для її 

повернення, залишення без розгляду чи відмови у відкритті провадження у 

справі, вказана фізична особа, яка не має статусу підприємця, суддя не пізніше 

двох днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до 

відповідного органу реєстрації місця перебування тамісця проживання особи 

щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) 

такої фізичної особи.  

Інформація про місце проживання (перебування) фізичної особи має бути 

надана протягом трьох днів з дня отримання відповідним органом  
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реєстрації місця проживання та перебування особи відповідного звернення 

суду. 

Якщо за результатами отриманої судом інформації буде встановлено, що 

справа не підсудна цьомусуду, суд повертає позовну заяву позивачу.  

Питання про відкриття провадження вадміністративній справі суддя 

вирішує протягом трьох днів з дня надходження позовної заяви до 

адміністративного суду або закінчення строку, встановленого для усунення 

недоліків позовної заяви, у разі залишення позовної заяви без руху,та не 

пізніш наступного дня з дня отримання судом інформації про місце 

проживання (перебування) фізичної особи. 

Про залишення позовної заявибез розгляду, відкриття провадження у 

справі чи відмову у відкритті провадження у справі суддя постановляє ухвалу.  

Суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, 

встановлених КАС України, постановляє ухвалу про залишення позовної заяви 

без руху, у якій зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб їх усунення і 

встановлюється строк, достатній для усуненнянедоліків. Копія ухвали про 

залишення позовної заяви без руху невідкладно надсилається  особі, що 

звернулася із позовною заявою.  

Якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений 

судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до 

адміністративного суду.  

Підстави для поверненняпозовної заявипозивачеві, зазначені у ст. 108 

КАС України. 

Суддя відмовляє у відкритті провадження в адміністративній справі 

лише, якщо:  

1) заяву не належить розглядати в порядкуадміністративного 

судочинства;  

2) у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих 

самих підстав є такі, що набрали законної сили: постанова суду; ухвала суду 
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про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі; ухвала про 

закриття провадження  в адміністративній справі; ухвала про залишення 

позовної заяви без розгляду у зв’язку з пропуском строку звернення до 

адміністративного суду (крім випадків, коли така ухвала винесена до відкриття 

провадження в адміністративній справі); 

3) настала смерть фізичної особи чи припинено юридичну особу, які 

звернулися із позовною заявою або до яких пред’явлено адміністративний 

позов, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.  

Про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі суддя 

постановляє ухвалу.  

 

 

 

2. Підготовче провадження 

 

Підготовку справи до судового розгляду здійснює суддя 

адміністративного суду, який відкрив провадження в адміністративній справі.  

Суд до судового розгляду адміністративної справи вживає заходи для 

всебічного та об’єктивного розгляду і вирішення справи в одному судовому 

засіданні протягом розумного строку. З цією метою суд може: 

1) прийняти рішення про витребування документів та інших матеріалів; 

навести необхідні довідки; провести огляд письмових та речових доказів на 

місці,  якщо їх не можна доставити до суду; призначити експертизу, вирішити 

питання про необхідність залучення свідків, спеціаліста, перекладача;  

2) прийняти рішення про обов’язковість особистої участі осіб, які беруть 

участь у справі, у судовому засіданні, про залучення третіх осіб до справи; 

3) викликати на судовий розгляд адміністративної справи свідків, 

експертів, спеціалістів, перекладачів;  

4) прийняти рішення про проведення попереднього судового засідання.  
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За обґрунтованим клопотанням позивача суддя вживає заходи щодо 

невідкладного розгляду і вирішення справи. У такому разі виклик осіб, які 

беруть участь у справі, чи повідомлення про постановлені судом ухвали 

здійснюються за допомогою кур’єра, телефону, факсу, електронної пошти чи 

іншого технічного засобу.  

Попереднє судове засідання проводиться з метою з’ясування можливості 

врегулювання спору до судового розгляду справи або забезпечення всебічного 

та об’єктивного вирішення справи протягом розумного строку.  

Попереднє судове засідання проводиться суддею, який здійснює 

підготовку справи до судового розгляду, за участю сторін та інших осіб, які 

беруть участь у справі.  

Позивач може відмовитисявід адміністративного позову повністю або 

частково, а відповідач – визнати адміністративний позов повністю або 

частково. Відмова від адміністративного позову чи визнання адміністративного 

позову під час підготовчого провадження мають бути викладені в адресованій 

суду письмовій заяві, яка приєднується до справи.  

Про прийняття відмови відадміністративного позову суд постановляє 

ухвалу, якою закриває провадження у справі. У разі часткової відмови позивача 

від адміністративного позову суд постановляє ухвалу, якою закриває 

провадження у справі щодо частини позовних вимог.  

У разі часткового визнання адміністративного позову відповідачем і 

прийняття його судом може бути прийнята постанова судупро задоволення 

визнаних відповідачем позовних вимог. У разі повного визнання відповідачем 

адміністративного позову і прийняття його судом приймається постанова суду 

про задоволення адміністративного позову.  

Суд не приймає відмови від адміністративного позову, визнання 

адміністративного позову і продовжує розгляд адміністративної справи, якщо 

ці дії позивача або відповідача суперечать закону чи порушують чиї-небудь 

права, свободи або інтереси.  
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Сторони можуть повністю або частково врегулювати спір на основі 

взаємних поступок. Примирення сторін може стосуватися лише прав та 

обов’язків сторін і предмета адміністративного позову. За клопотанням сторін 

суд зупиняє провадження у справі  на час, необхідний їм для примирення.  

У разі примирення сторін суд постановляє ухвалу про закриття 

провадження у справі, у якій фіксуються умови примирення. Умови 

примирення не повинні суперечити  закону  або порушувати чиї-небудь права, 

свободи або інтереси.  

Уразі невиконання умов примирення однією із сторін суд за клопотанням 

іншої сторони поновлює провадження у справі.  

Суд може своєю ухвалою об’єднати в одне провадження кілька 

однорідних позовних вимог за позовами одного й того ж позивача до того ж 

відповідача чи до різних відповідачів або за позовними заявами різних 

позивачів до одного й того самого відповідача, а також роз’єднати одну чи 

декілька поєднані в одне провадження позовні вимоги у самостійні 

провадження, якщо їхній спільний розгляд ускладнює чи сповільнює вирішення 

справи. 

Суд за клопотанням позивача або з власної ініціативи може постановити 

ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, якщо 

існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам 

позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або захист цих прав, 

свобод  та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх 

відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також якщо 

очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта 

владних повноважень.  

Не допускається забезпечення позову шляхом:  

1) зупинення актів Верховної Ради України, Президента України, Вищої 

ради юстиції тавстановлення для них заборони вчиняти певні дії; 
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2) зупинення рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо 

призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

та стосовно здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, заборони 

проводити певні дії уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при здійсненні тимчасової 

адміністрації або ліквідації банку. 

Відповідні повноваження суду,не можуть бути застосовані судами щодо 

спорів, які стосуються призначення, підготовки і проведення виборів. 

За наслідкамипідготовчого провадження суд у порядку письмового 

провадження або в судовому засіданні на розсуд суду постановляє ухвалу 

про:  

1) залишення позовної заяви без розгляду;  

2) зупинення провадження у справі;  

3) закриття провадження у справі;  

4) закінчення підготовчого провадження і призначення справи до 

судового розгляду.  

 

3. Судовий розгляд справи 

 

Адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом 

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

справі, якщо інше не встановлено КАС України. 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. 

Судовий розгляд адміністративної справи здійснюється в судовому 

засіданні з викликом осіб, які беруть участь у справі, після закінчення 

підготовчого провадження.  
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Особа, яка бере участьу справі, має право заявити клопотання про розгляд  

справи за її відсутності. Якщо таке клопотання заявили всі особи, які беруть 

участь у справі, судовий розгляд справи здійснюєтьсяв порядку письмового 

провадження за наявними у справі матеріалами. 

Суд за власною ініціативою або за клопотанням сторони, іншого 

учасника адміністративного процесу може постановити ухвалу про їх участь у 

судовому засіданні в режимі відеоконференції.  

У клопотанні про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції 

в обов’язковому порядку зазначається суд, в якому необхідно забезпечити її 

проведення.Таке клопотання може бути подано не пізніш як за сім днів до 

дня проведення судового засідання, в якому відбуватиметься така участь.  

Питання про участь особи у судовому засіданні в режимі 

відеоконференції вирішується судом за наявності відповідного клопотання або 

за власною ініціативою не пізніш як за п’ять днів до дня проведення такого 

судового засідання. Ухвала суду, прийнята за наслідками вирішення цього 

питання, оскарженню не підлягає.  

 

4. Залишення позовної заяви без розгляду 

 

Суд своєю ухвалою залишає позовну заяву без розгляду, якщо:  

1) позовну  заяву подано особою, яка не має адміністративної 

процесуальної дієздатності;  

2) позовну заяву від імені позивача подано особою, яка не має 

повноважень на ведення справи;  

3) у  провадженні цього або іншого адміністративного суду є 

адміністративна справа про спір між тими самими сторонами, про той самий 

предмет і з тих самих підстав;  
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4) позивач повторно не прибув у попереднє судове засідання чи у судове 

засідання без поважних причин, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд 

справи за його відсутності; 

5) надійшло клопотання позивача про відкликання позовної заяви;  

6) особа, яка має адміністративну процесуальну дієздатність і за захистом 

прав, свобод чи інтересів якої у випадках, встановлених законом, звернувся 

орган або інша особа, заперечує проти адміністративного позову і від неї 

надійшла відповідна заява;  

7) провадження в адміністративній справі було відкрито за позовною 

заявою, яка не відповідає вимогам ст. 106 КАС України, і позивач не усунув 

цих недоліків у строк, встановлений судом;  

8) позивач до закінчення  судового  розгляду залишив судове засідання 

без поважних причин і не звернувся до суду із заявою про судовий розгляд за 

його відсутності;  

9) позовну заяву подано з пропущенням встановленого законом строку 

звернення доадміністративного суду і суд не знайшов підстав для визнання 

причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними. 

Про залишення позовної заяви без розгляду суд постановляє ухвалу. 

Ухвала суду про залишення позовної заяви без розгляду може бути оскаржена.  

Особа, позовна заява якої залишена без розгляду, після усунення підстав, 

з яких заява була залишена без розгляду, має право звернутися до 

адміністративного суду в загальному порядку.  

 

5. Зупинення та поновлення провадження у справі 

 

Суд зупиняє провадження у справі в разі:  

1) смерті або оголошення вустановленому законом порядку померлою 

особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини допускають 

правонаступництво, а також ліквідації органу, злиття, приєднання, поділу, 
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перетворення юридичної особи, які були стороною у справі, – до встановлення 

правонаступника;  

2) необхідності призначення або заміни законного представника сторони 

чи третьої особи– довступу у справу законного представника;  

3) неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що 

розглядається в порядку конституційного, адміністративного, цивільного, 

господарського чи кримінального судочинства, – до набрання законної сили 

судовим рішенням в іншій справі;  

4) звернення обох сторін з клопотанням про надання їм часу для 

примирення – до закінчення строку, про який сторони заявили у клопотанні;  

5) звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги до 

іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави– до 

надходження відповіді на  доручення.  

Суд має право зупинити провадження у справі в разі:  

1) захворювання особи, яка бере участь у справі, підтвердженого 

медичною довідкою, що перешкоджає прибуттю до суду, якщо її особиста 

участь буде визнана судом обов’язковою, – до її одужання;  

2) знаходження особи,яка бере участь у справі,у відрядженні, якщо її 

особиста участь буде визнана судом обов’язковою, – до повернення з 

відрядження;  

3) призначення судом експертизи– до одержання її результатів;  

4) наявності інших причин за обґрунтованим клопотанням сторони або 

третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, – до терміну, 

встановленого судом.  

Про зупинення провадження у справі суд постановляє ухвалу. Ухвала 

суду про зупинення провадженняу справі може бути оскаржена.  

Провадження у справі поновлюється за клопотанням осіб, які беруть 

участь у справі, або за ініціативою суду, якщо відпадуть обставини, які були 

підставою длязупинення провадження.Про поновлення провадження у справі 
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суд постановляє ухвалу. Здня поновлення провадження у справі перебіг 

процесуальних  строків продовжується. Провадження у справі продовжується зі 

стадії, на якій воно було зупинено.  

 

6. Закриття провадження у справі 

 

Суд закриває провадження у справі:  

1) якщо справу не належить розглядати в порядку адміністративного 

судочинства;  

2) якщо  позивач  відмовився відадміністративного позову і відмову 

прийнято судом;  

3) якщо сторони досягли примирення;  

4) якщо є такі, що набрали законної сили, постанова чи ухвала суду з того 

самого спору і між тими самими сторонами;  

5) у разі смерті або оголошення в установленому законом порядку 

померлою особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини не 

допускають правонаступництва, або ліквідації підприємства, установи, 

організації, які були стороною у справі.  

Якщо провадження у справі закривається з підстави, неналежності 

розгляду справи в порядку адміністративного судочинства, суд повинен 

роз’яснити позивачеві, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд таких справ.  

Про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу. Ухвала суду 

про закриття провадження у справі може бути оскаржена. Повторне звернення з 

тією самою позовною заявою не допускається.  

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Судові рішення (ст. 158-170 КАС України). 

2. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних 

справ (ст. 171-183-5 КАС України). 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Перегляд судових рішень  адміністративних 

судів в порядку апеляційного провадження 
 (4 години) 

План лекції 
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1. Порядок апеляційного оскарження адміністративних справ. 

2.Підготовка справи до апеляційного розгляду. 

3. Розгляд апеляційної скарги. 

4. Повноваження суду апеляційної інстанції. 

5. Судові рішення суду апеляційної інстанції. 
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1. Порядок апеляційного оскарження адміністративних справ 

 

Судом апеляційної інстанції в адміністративних справах є апеляційний 

адміністративний суд, у межах територіальної юрисдикції якого 

знаходиться місцевий адміністративний суд (місцевий загальний суд як 

адміністративний суд чи окружний адміністративний суд), що ухвалив рішення.  

У випадку, визначеному ч.6 ст. 177КАС України, судом апеляційної 

інстанції є Вищий адміністративний суд України.  

Сторони та інші 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, мають право оскаржити в апеляційному порядку 

постанови суду першої інстанції повністю або частково, крім випадків, 

встановлених законодавством. 

Ухвали суду першої інстанції можуть бути оскаржені в апеляційному 

порядку окремо відпостанови суду повністю або частково. Заперечення на інші 

ухвали можуть бути викладені в апеляційній скарзі напостанову суду першої 

інстанції.  

Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної 

інстанції через судпершої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове 

рішення. Копіяапеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, 

до суду апеляційної інстанції.  

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається 

протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом ч.3 ст. 

160 КАС України (у виняткових випадках), а також прийняття постанови у 

письмовому провадженні апеляційна скарга подаєтьсяпротягом десятиднів з 

дня отримання копії постанови.  

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається 

протягом  п’яти днів з дня проголошення ухвали. У разі якщо ухвалу було 



55 

 

 

55 

постановлено в письмовому провадженні або згідно з ч.3ст. 160 КАС України 

(у виняткових випадках), або без виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна 

скарга подається протягом п’яти  

днів з дня отримання копії ухвали. 

Апеляційна скарга подається у письмовій формі.  

В апеляційній скарзі зазначаються:  

1) найменування адміністративного суду апеляційної інстанції, до якого 

подається скарга;  

2) ім’я (найменування), поштова адреса особи, яка подає апеляційну 

скаргу, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є; 

3) вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, до суду апеляційної 

інстанції;  

4) обґрунтування вимог особи, яка подала апеляційну скаргу, із 

зазначенням того, у чому полягає неправильність чи  неповнота дослідження 

доказів і встановлення обставин у справі та (або) застосування норм права;  

5) у разі необхідності – клопотання особи, яка подає апеляційну скаргу, 

про витребування  нових доказів,  про виклик свідків тощо;  

6) перелік матеріалів, які додаються.  

В апеляційній скарзі зазначається, чи бажає особа взяти участь у 

судовому засіданні суду апеляційної інстанції, чи просить суд розглянути 

справу за її відсутності.  

Якщо в апеляційній скарзі наводяться нові докази, які не були надані суду 

першої інстанції,то у ній зазначається причина, з якої ці докази не були надані.  

Суд першої інстанції через три дні після закінчення строку на подання 

апеляційної скаргинадсилає її разом зі справою до адміністративного суду 

апеляційної інстанції. 

Апеляційні скарги, що надійшли після направлення справи до 

адміністративного суду апеляційної інстанції, не пізніше наступного дня після 



56 

 

 

56 

їх надходження направляються до адміністративного суду апеляційної 

інстанції.  

Якщо подано апеляційну скаргу на ухвалу суду першої інстанції, яка не 

перешкоджає провадженню у справі, то суд першої інстанції, не 

зупиняючипровадження, направляє до адміністративного суду апеляційної 

інстанції апеляційну скаргу та копії матеріалів справи, що необхідні для 

розгляду такої скарги. Після закінчення апеляційного провадження всі 

матеріали цього провадження приєднуються до матеріалів адміністративної 

справи. 

Адміністративна справа реєструється у день її надходження до 

адміністративного суду апеляційної інстанції в порядку, встановленому ч.3ст. 

15-1 КАС України, та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу. 
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2.Підготовка справи до апеляційного розгляду 

 

Суддя-доповідач протягом десяти днів після відкриття апеляційного 

провадження:  

1) з’ясовує склад учасників адміністративного процесу;  

2) надсилає копії ухвали про відкриття апеляційного провадження 

особам, які беруть  участь у справі, разом з копією апеляційної  скарги, 

інформацією про їхні права та обов’язки і встановлює строк, протягом якого 

можуть бути подані заперечення на апеляційну скаргу; 

3) з’ясовує обставини,  на які посилаються особи, що  беруть участь у 

справі, як на підставу своїх вимог і заперечень;  

4) з’ясовує, які обставини визнаються та які заперечуються особами, що 

беруть участь у справі;  

5) пропонує особам, що беруть участь у справі, подати нові докази, на які 

вони посилаються, або витребовує їх за клопотанням особи, що подала 

апеляційну скаргу, або з власної ініціативи;  

6) вирішує інші письмово заявлені клопотання осіб, які беруть участь у 

справі;  

7) вирішує питання про можливість письмового провадження за 

наявними у справі матеріалами у суді апеляційної  інстанції;  

8) вирішує інші питання, необхідні для апеляційного розгляду справи.  

Усі судові рішення, ухвалені суддею-доповідачем під час підготовки 

справи до апеляційного розгляду, викладаються у формі ухвали. Копії ухвал 

надсилаються особам, які  беруть участь у справі.  

Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач призначає справу до 

апеляційного розгляду. 

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

адміністративного суду апеляційної інстанції заперечення на апеляційну 
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скаргу в письмовій формі протягом встановленого судом апеляційної 

інстанції строку.  

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, у будь-який час до закінчення апеляційного розгляду мають право 

приєднатися до апеляційної скарги, підтримавши її вимоги. До заяви про 

приєднання до апеляційної скарги додається документ про сплату судового 

збору. 
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3. Розгляд апеляційної скарги 

 

Суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої 

інстанції в межах апеляційної скарги.Суд апеляційної інстанції 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.  

Суд апеляційної  інстанції може дослідити докази, які не 

досліджувалися у суді першої інстанції, з власної ініціативи або за клопотанням 

осіб, які беруть участь у справі, якщо визнає обґрунтованим ненадання їх до 

суду першої інстанції або необґрунтованим відхилення їх судом першої 

інстанції.Суд апеляційної інстанції може дослідити також докази, які 

досліджувалися судом першої інстанції з порушенням вимог КАС України. 

Суд апеляційної інстанції може встановити нові обставини, якщовони  

не встановлювалися судом першої інстанції у зв’язку із неправильним 

застосуванням норм матеріального права. 

Суд апеляційної інстанції не може розглядати позовні вимоги, що не 

були заявлені в суді першої інстанції.  

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. 

У виняткових випадках апеляційний суд за клопотанням сторони та з 

урахуванням особливостей розгляду справи  може продовжити строк розгляду 

справи, але не більш як на п’ятнадцять днів, про що постановляє ухвалу. 

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 разі:  
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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 за результатами розгляду справ, 

передбачених пунктами 1, 2 ч.1 ст. 183-2, що передбачає скороче провадження. 

Якщо під час письмового провадження за наявними у справі матеріалами 

суд апеляційної інстанції дійде висновку про те, що справу необхідно 

розглядати у судовому засіданні, то він призначає її до апеляційного розгляду в 

судовому засіданні. 

Якщо справа  була розглянута в порядку письмового провадження за 

наявними у справі матеріалами, то копія рішення суду апеляційної інстанції 

надсилається особам, які беруть участь у справі, протягом трьох днів з моменту 

підписання постанови або ухвали суду апеляційної інстанції. 
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4. Повноваження суду апеляційної інстанції 

 

За наслідками розгляду апеляційної скарги напостановусуду першої 

інстанції суд апеляційної інстанції має право:  

1) залишити апеляційну скаргу без задоволення, а постанову суду – без 

змін;  

2) змінити постанову суду;  

3) скасувати її та прийняти нову постанову суду;  

4) скасувати постанову судуі залишити позовну заяву без розгляду або 

закрити провадження у справі;  

5) визнати постанову суду нечинною і закрити провадження у справі.  

За наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду першої 

інстанції суд апеляційної інстанції має право:  

1) залишити апеляційну скаргу без задоволення, а ухвалу суду – без змін;  

2) змінити ухвалу суду;  

3) скасувати ухвалу суду, яка перешкоджає подальшому провадженню у 

справі, і направити справу для продовження розгляду;  

4) скасувати ухвалу суду і залишити позовну заяву без розгляду або 

закрити провадження у справі;  

5) визнати ухвалу суду нечинною і закрити провадження у справі;  

6) скасувати ухвалу суду і постановити нову ухвалу. 

Суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, 

а постанову або ухвалу суду – без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції 

правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з 

додержанням норм матеріального і процесуального права.  

Не може бути скасовано правильне по суті рішення суду з одних лише 

формальних міркувань. 

Підставами для зміни постанови або ухвали суду першої інстанції є:  
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1) правильне по суті вирішення справи чи питання, але із помилковим 

застосуванням норм матеріального чи процесуального права;  

2) вирішення не всіх позовних вимог або питань.  

Підставами для скасування постанови або ухвали суду першої 

інстанції та ухвалення нового рішення є:  

1) неповне з’ясування судом обставин, що мають значення для справи;  

2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої 

інстанції вважає встановленими;  

3) невідповідність висновків суду обставинам справи;  

4) порушення норм матеріального або процесуального права, що 

призвело до неправильного вирішення справи або питання, а так само розгляд і 

вирішення справи неповноважним судом; участь в ухваленні постанови судді, 

якому було заявлено відвід на підставі обставин, які викликали сумнів у 

неупередженості судді, і заяву про його  

відвід визнано судом апеляційної інстанції обґрунтованою; ухвалення чи 

підписання постанови не тим суддею, який розглянув справу.   

Постанова або ухвала суду першої інстанції скасовується в 

апеляційному порядку і позовна заява залишається без розгляду або 

провадження у справі закривається з підстав, встановлених відповідно 

статтями 155 і 157 КАС України.  

Якщо судом першої інстанції ухвалено законне та обґрунтоване судове 

рішення, а обставини, які стали підставою для закриття провадження у справі, 

виникли після його ухвалення, суд апеляційної інстанції визнає таке рішення 

нечинним і закриває провадження у справі.  

Підставами для скасування ухвали суду, яка перешкоджає подальшому 

провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до 

суду першої інстанції є:  

1) неповне з’ясування судом обставин, що мають значення для справи;  
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2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої 

інстанції вважає встановленими;  

3) невідповідність висновків суду обставинам справи;  

4) порушення норм матеріального чи процесуального права, які призвели 

до неправильного вирішення питання. 
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5. Судові рішення суду апеляційної інстанції 

 

Розглянувши апеляційну скаргу, суд апеляційної інстанції постановляє 

ухвалу в разі:  

1) залишення апеляційної скарги без задоволення,  а  судового рішення – 

без змін;  

2) зміни ухвали суду першої інстанції;  

3) скасування судового рішення і постановлення нової ухвали;  

4) скасування судового рішення і залишення позовної заяви без розгляду 

або закриття провадження у справі;  

5) визнання судового рішення нечинним і закриття  провадження у 

справі;  

6) скасування ухвали суду, яка перешкоджає подальшому провадженню у 

справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої 

інстанції. 

Суд апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги 

може своєю постановою змінити постанову суду першої інстанції або прийняти 

нову постанову, якими суд апеляційної інстанції задовольняє або не 

задовольняє позовні вимоги.  

Після закінчення апеляційного провадження справа не пізніш як у 

семиденний строкнаправляється до адміністративного суду першої інстанції, 

який її розглянув.  

У разі прийняття постанови або ухвали суду апеляційної інстанції в 

порядку письмового провадження справа повертається до адміністративного 

суду першої інстанції невідкладно після набрання постановою або ухвалою 

суду апеляційної інстанції законної сили. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 

 

 

 


