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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Забезпечити засвоєння і закріплення студентами та слухачами знань про 

загальне розуміння структури адміністративного процесу, виділення основних 

підходів до його визначення, усвідомлення сутності завдань і змісту основних 

адміністративних проваджень, які здійснюють різні суб’єкти виконавчої влади, 

а також розвиток навичок і вмінь щодо застосування чинного законодавства, 

правильного складання необхідних процесуальних документів. 
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ВСТУП 

 

Конституційні положення про те, що держава відповідає перед людиною 

за свою діяльність та утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 

головним обов’язком держави, вимагають принципово нового підходу до 

визначення ролі і місця адміністративного процесу в правовій системі держави. 

Втілення в життя цих положень потребує створення нових правових механізмів, 

юридичних режимів, визначення концептуальних наукових і методологічних 

засад обґрунтування єдності та структурного взаємозв’язку правових норм та 

інститутів щодо визнання захисту прав і законних інтересів (фізичних чи 

юридичних) приватних осіб. 

Ми зіткнулися з гігантською соціальною машиною публічної служби, 

призначеною для створення умов безпеки і благополуччя людини, недостатньо 

дослідженою раніше. Природа розвитку суспільства дала реальну дійсність 

відповідного правового упорядкування, в якому юридичні норми набувають 

значення правил, однаково обов’язкових і для державних службовців чи суддів, 

і для фізичних чи юридичних осіб, утворюючи тим самим нову галузь 

юрисдикційного спрямування – Адміністративне процесуальне право України. 

Адміністративне процесуальне право України не копіює традиційні галузі 

правосуддя, має власні відмінності та особливості. Однією з таких 

особливостей є те, що в системі адміністративного процесуального права має 

залишитися інститут «Адміністративного розгляду і вирішення справ». Тобто 

розгляд справ, заяв, скарг і прийняття рішень у них можуть бути здійснені не 

тільки в судовому, а й в адміністративному (інстанційному) порядку. Адже не 

випадково законодавець прийняв Кодекс адміністративного судочинства 

України (2017 р.), а не Адміністративно-процесуальний кодекс, тим самим 

визнаючи (не виключаючи) наявності інших проваджень у структурі 

адміністративного процесу, крім адміністративно-судочинних. У цьому зв’язку 

адміністративний процес вигідно відрізняється від кримінального, цивільного 

та господарського тим, що визнання, реалізація, захист та поновлення прав та 
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інтересів фізичних чи юридичних осіб можуть бути забезпечені не тільки 

шляхом відправлення правосуддя, а й в інстанційному порядку швидше, 

дешевше, професійно і не менш якісно. Такий підхід має бути одним із 

пріоритетних напрямів розробки доктрини адміністративної юстиції та 

юрисдикційних відносин у державі. 
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І. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ЗАГАЛЬНІ РИСИ АДМІНІСТРАТИВНОГО 

ПРОЦЕСУ 

Виконавчо-розпорядча діяльність адміністративних органів відіграє 

досить велику роль у житті суспільства, опосередковує порядок вирішення 

широкого кола індивідуально-конкретних справ органами державного 

управління, адміністрацією підприємств, установ, організацій. Значною мірою 

ці справи зачіпають інтереси громадян, нерідко незалежно від їх бажання. 

Оформлюючи куплений автомобіль, одержуючи необхідну довідку, вчинивши 

адміністративне правопорушення, громадяни вступають в адміністративно-

процесуальні відносини, врегульовані нормами адміністративно-

процесуального права, які спрямовані на правильне та оптимальне вирішення 

конкретної адміністративної справи. Ці норми дозволяють реалізувати на 

практиці вимоги матеріально-правових норм. 

Поняття «адміністративний процес» в адміністративно-правовій науці 

прийнято розглядати в широкому і вузькому розумінні. В широкому розумінні 

адміністративний процес – це встановлений законом порядок розгляду і 

вирішення індивідуально-конкретних справ, що виникають у сфері 

державного управління, судами (загальної юрисдикції чи спеціально 

створеними) або спеціально уповноваженими на те органами (посадовими 

особами). У вузькому розумінні адміністративний процес розглядається як 

провадження в справах про адміністративні правопорушення і 

застосування до правопорушників адміністративних стягнень. Іноді 

поняття адміністративного процесу у вузькому розумінні тлумачать не тільки як 

розгляд справ про адміністративні правопорушення і застосування 

адміністративних стягнень до винних, а й як розгляд справ із застосуванням 

заходів адміністративного примусу. 

Зміст суджень, які не співпадають, у вчених-адміністративістів 

концептуально різниться тим, що поняття адміністративного процесу, яке 

склалось на практиці. Не можна зводити цілком до діяльності державних 

органів тільки по застосуванню примусу. Ті ж судові органи, застосовуючи 
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норми закону в адміністративному провадженні, встановлюють юридичні факти, 

вирішують інші справи адміністративного та цивільно-правового характеру і 

далеко не у всіх випадках застосовують примус під час процесуальної 

діяльності. 

Під час розгляду загальної характеристики адміністративного процесу 

важливо виходити із розуміння обсягу його правовідносин, які становлять 

правове явище, що охоплює діяльність різних державних органів по виявленню 

фактичних обставин індивідуально-конкретних справ, їх розгляду і вирішенню 

шляхом законодавчо визнаних форм правозастосування. 

Адміністративний процес є видом юридичного процесу і має всі 

притаманні останньому ознаки. 

Перш за все адміністративний процес здійснюється тільки 

уповноваженими на те суб'єктами. Законодавцем чітко регламентовано 

компетенцію державних органів, їх посадових осіб, органів правосуддя та 

деяких інших органів по вирішенню індивідуально-конкретних справ у ході 

адміністративно-процесуальної діяльності. Наприклад, у разі вчинення особою 

адміністративного правопорушення порядок притягнення його до 

адміністративної відповідальності чітко врегульований відповідними статтями 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Впорядкованість адміністративного процесу обумовлюється наявністю 

чіткої системи дій по проведенню операцій з приписами норм права. Очевидно, 

що без дій по вибору та аналізу приписів, правових норм, без з'ясування їх 

змісту неможливі вирішення завдань процесу та досягнення його мети. 

Процес розгляду конкретної адміністративної справи немислимий без 

проміжного та кінцевого закріплення певних фактів, що відіграють роль 

своєрідних сходинок на шляху до встановлення юридичних наслідків. Тільки 

після їх закріплення у відповідних процесуальних документах такі факти 

стають юридичними. 

Урегулювання процесуальних дій суб'єктів адміністративного процесу є 

запорукою того, що кінцевий результат буде досягнутий, а відсутність належної 
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процесуальної регламентації означає по суті некерованість їх дій, ставить під 

сумнів досягнення реальної мети процесу. 

Розгляд адміністративної справи (більшою мірою це стосується справ, що 

носять спірний характер) неможливо уявити без встановлення певних 

фактичних даних та конкретних обставин. Не випадково у ст. 245 КУпАП 

законодавець прямо орієнтує на своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне 

з'ясування обставин кожної справи про адміністративне правопорушення. 

Важко уявити розв'язання цього завдання без використання різноманітних 

методів та засобів юридичної техніки, досягнень науково-технічного прогресу. 

Наприклад, порушення правил дорожнього руху фіксується спеціальними 

технічними засобами, які постійно вдосконалюються і які проходять 

обов’язкову сертифікацію. Про це свідчить та обставина, що у числі учасників 

справ про адміністративні правопорушення виділяється така процесуальна 

фігура, як експерт, тобто особа, що володіє спеціальними знаннями у певній 

галузі людської діяльності. 

І, нарешті, найважливішою обставиною, що характеризує 

адміністративний процес, слід визнати те, що адміністративно-процесуальна 

діяльність завжди ґрунтується на праві, пов'язана з реалізацією матеріальних 

норм адміністративного права, а у деяких випадках – і норм інших галузей 

права, наприклад, при реалізації окремих норм такої порівняно молодої галузі 

права, як підприємницьке право, що стосуються державної реєстрації суб'єктів 

підприємницької діяльності. Адміністративний процес має і певні особливості, 

що дозволяють відмежувати його від інших видів юридичного процесу, зокрема 

кримінального та цивільного. 

Адміністративний процес, як правило, пов'язаний з виконавчо-

розпорядчою діяльністю органів держави, тоді як кримінальний та цивільний 

процеси регламентують діяльність по відправленню правосуддя в кримінальних 

та цивільних справах. Проте це не означає, що адміністративний процес аж ніяк 

не пов'язаний з правосуддям. Одна із форм його здійснення, а саме – розгляд 

судами певних категорій справ про адміністративні правопорушення, становить 
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собою не що інше, як правосуддя в адміністративних справах. 

Будучи врегульованою адміністративно-процесуальними нормами 

часткою управлінської діяльності, адміністративний процес має притаманні 

тільки йому зміст, динамічність та взаємозв'язок з нормами адміністративного 

матеріального права, а також з нормами інших матеріальних галузей права 

(фінансового, земельного, екологічного та ін.). 

Специфічними є мета і завдання адміністративного процесу, з'ясування 

питання про які дозволяє охарактеризувати адміністративний процес у якості 

самостійного правового явища в цілому, з одного боку, і в якості складної 

структурованої конструкції – з іншої, оскільки багатоплановість цілей і завдань 

процесу являє собою один з факторів, що сприяють визначенню його структури. 

Це питання знайшло своє відбиття в юридичній літературі переважно в 

рамках досліджень, що проводилися в кримінальному й цивільному процесах. 

В адміністративно-правовій літературі такі дослідження практично не 

проводилися, а ті судження, які є, мають фрагментарний характер. Єдності 

думок щодо цього питання не досягнуто. 

Декотрі вчені-адміністративісти надто звужують поняття мети 

адміністративного процесу, не враховуючи функціональних особливостей і 

складної структури останнього; інші ж пов'язують його лише з конкретними 

умовами розгляду певних питань. 

У ряді випадків поняття мети процесу ототожнюється з його завданнями. 

Мета адміністративного процесу – це заздалегідь заплановані 

результати, досягнення яких можливе за допомогою відповідних засобів та 

способів. У свою чергу, завдання цього процесу становлять собою поняття, 

що відображують необхідність для суб'єкта здійснити певні дії, спрямовані на 

досягнення мети процесу. Таким чином, мета процесу визначає наявність 

комплексу відповідних завдань, вирішення яких і дозволяє досягти наміченої 

мети. 

Найважливішою метою адміністративного процесу є належне, таке, що 

ґрунтується на суворому додержанні законів, регулювання діяльності всіх 
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суб'єктів процесу на всіх його стадіях та етапах. 

Поряд з реалізацією правозастосовних функцій адміністративний процес 

значною мірою пов'язаний з правотворчою діяльністю компетентних державних 

органів, регулює порядок прийняття відповідних підзаконних актів. 

Специфіку адміністративного процесу відображує і його структура, яка 

включає до себе струнку систему процесуальних дій, що мають як 

юрисдикційний, так і неюрисдикційний характер. 

Предметом адміністративно-процесуальної діяльності є саме 

індивідуальні справи. Під індивідуальною адміністративною справою варто 

розуміти питання, пов’язане із застосуванням адміністративно-правових норм, 

яке виникає у сфері державно-управлінської діяльності і потребує з метою його 

вирішення розпорядчих (оперативно-виконавчих) дій уповноважених 

виконавчих органів (посадових осіб). 

Приписи правових норм практично реалізуються в індивідуальних діях 

тих або інших органів по фактах індивідуального характеру (наприклад, за 

фактом вчинення адміністративного правопорушення або дисциплінарного 

проступку, за фактом видання дозволу на здійснення певного виду діяльності, за 

фактом оскарження неправомірних дій посадових осіб тощо). Вирішення 

подібних індивідуальних справ і складає основу адміністративного процесу. 

Адміністративно-процесуальна діяльність регламентується 

процесуальними нормами адміністративного права і реалізується в 

адміністративно-процесуальних відносинах. Поза правовими нормами 

адміністративний процес як явище юридичної реальності не існує. Межі 

адміністративно-процесуальної діяльності, відповідно, визначаються у такий 

спосіб що в рамках адміністративного процесу вирішуються не усі 

індивідуальної справи, а тільки ті, на які поширюється встановлений 

адміністративно-процесуальними нормами процесуальний порядок. 

На основі викладеного адміністративний процес може бути визначено 

як врегульовану адміністративно-процесуальними нормами діяльність органів 

виконавчої влади (посадових осіб), зміст якої складає розгляд і вирішення 
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індивідуальних адміністративних справ, що виникають у сфері державного 

управління, в порядку реалізації завдань і функцій виконавчої влади. Якісна 

сутність адміністративного процесу полягає в тому, що він є правомірним 

порядком реалізації громадянами і юридичними особами своїх статусів в 

адміністративній сфері. Процесуальне становище громадянина виражається в 

тому, що він має встановлені процесуальні права та обов’язки і фактичну 

можливість реалізувати їх у ході розгляду і вирішення індивідуальних 

адміністративних справ. Громадянин може виступити ініціатором 

юрисдикційного процесу своїми відповідними діями (наприклад, поданням 

скарги, заяви тощо), вимагати від органів і осіб, уповноважених вирішувати 

справу, ознайомлення з матеріалами справи, надавати докази, давати пояснення 

тощо. 

Як вище вже зазначалося, адміністративний процес в сучасних умовах 

повинен бути зорієнтований не тільки на розгляд справ про правопорушення. 

Ще раз підкреслимо – головне, на нашу думку, в адміністративному процесі 

складає те, що він є порядком реалізації громадянами і юридичними особами 

своїх статусів в адміністративній сфері. З цього випливає низка важливих 

висновків, що стосуються не тільки окремих питань, але й самих сутнісних 

принципів адміністративного права, проблематики адміністративного 

провадження в цілому. На це, зокрема, звертав увагу В.Б.Авер’янов, коли писав: 

“Сучасний стан нашого суспільства вимагає вирішення двоєдиного завдання: 

розкриття усіх можливостей для самостійного, вільного розвитку особи і 

водночас зміцнення гарантій твердого порядку, дисципліни, організованості, 

відповідальності, забезпечення правової основи для боротьби із злочинністю, 

підвищення поваги до законів”. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Адміністративний процес це врегульована адміністративно-

процесуальними нормами діяльність органів виконавчої влади (посадових осіб), 

зміст якої складає розгляд і вирішення індивідуальних адміністративних справ, 

що виникають у сфері державного управління, в порядку реалізації завдань і 
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функцій виконавчої влади. Якісна сутність адміністративного процесу полягає в 

тому, що він є правомірним порядком реалізації громадянами і юридичними 

особами своїх статусів в адміністративній сфері. Процесуальне становище 

громадянина виражається в тому, що він має встановлені процесуальні права та 

обов’язки і фактичну можливість реалізувати їх у ході розгляду і вирішення 

індивідуальних адміністративних справ. Громадянин може виступити 

ініціатором юрисдикційного процесу своїми відповідними діями (наприклад, 

поданням скарги, заяви тощо), вимагати від органів і осіб, уповноважених 

вирішувати справу, ознайомлення з матеріалами справи, надавати докази, 

давати пояснення тощо. 
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ІІ. СТРУКТУРА ТА ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Однією з найважливіших особливостей адміністративного процесу є 

істотне, більш широке порівняно з кримінальним та цивільним процесами коло 

охоплюваних ним суспільних відносин. Ця обставина значною мірою 

передбачає структуру адміністративного процесу. 

В цілому адміністративний процес становить собою систему проваджень, 

що співвідносяться з ним як категорії загального та особливого. 

Виділення окремих проваджень у рамках адміністративного процесу 

обумовлене низкою чинників. Перш за все кожне провадження 

характеризується своїми, притаманними йому метою та колом завдань, що 

вирішуються для досягнення цієї мети. Дійсно, мета провадження в справах про 

адміністративні правопорушення одна, а провадження за заявою громадянина – 

зовсім інша. Згідно з цим слід розрізняти й завдання названих проваджень. 

Реальний розподіл адміністративного процесу на відповідні процесуальні 

провадження відображає об'єктивну необхідність суспільного розділення праці 

та професіональної спеціалізації діяльності різних уповноважених суб'єктів. 

При цьому виділення конкретних проваджень у рамках адміністративного 

процесу пов'язане й з необхідністю врегулювання певних, якісно однорідних 

суспільних відносин, що складаються в адміністративно-процесуальній сфері та, 

отже, набувають характеру процесуальних правовідносин. 

За функціональною ознакою в структурі адміністративного процесу 

можуть бути виділені: а) провадження, що носять установчий характер 

(провадження по утворенню державних органів, суб'єктів підприємницької 

діяльності); б) провадження, що мають правотворчий характер (провадження по 

відпрацюванню та прийняттю нормативних актів); в) правоохоронні 

провадження (провадження в справах про адміністративні правопорушення, 

провадження по скаргах громадян); г) правонаділяючі провадження 

(провадження по реалізації контрольно-наглядових повноважень). 

Виділяють звичайне та прискорене провадження. При цьому прискорене 
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провадження (наприклад, провадження в справі про адміністративне 

правопорушення) характеризується спрощеною процесуальною регламентацією, 

мінімальною кількістю процесуальних актів, певною «спресованістю» стадій. 

У загальному вигляді при класифікації за індивідуально-конкретними 

справами система адміністративних проваджень, що складають структуру 

адміністративного процесу, може бути подана таким чином: 1) провадження по 

відпрацюванню та прийняттю нормативних актів; 2) провадження по 

прийняттю індивідуальних актів управління; 3) провадження по оскарженню 

рішень, дій або бездіяльності органів та посадових осіб, що порушують права 

громадян; 4) провадження по зверненнях громадян; 5) провадження по 

застосуванню адміністративно-попереджувальних заходів та заходів 

адміністративного припинення; 6) провадження в справах про адміністративні 

правопорушення; 7) дисциплінарне провадження; 8) провадження по реалізації 

контрольно-наглядових повноважень; 9) реєстраційно-дозвільне провадження; 

10) провадження по приватизації державного майна; 11) діловодство; 12) 

установче провадження. 

На відміну від інших видів юридичного процесу (цивільного та 

кримінального) адміністративний процес не може бути зведений лише до 

правозастосовних функцій. Ця обставина обумовлює наявність у його структурі 

таких проваджень, як провадження по відпрацьовуванню та прийняттю 

нормативних актів і провадження по прийняттю індивідуальних актів 

управління. По суті зазначені провадження регламентують порядок підготовки і 

прийняття підзаконних нормативно-правових актів різного рівня. 

Впорядкування такого роду процедур, уведення їх у чіткі процесуальні рамки 

слугують важливою гарантією доцільності і законності підзаконних актів, що 

видаються у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності. 

Іншою важливою гарантією законності прийнятих рішень є можливість 

оскарження рішень, дій або бездіяльності органів та посадових осіб, що 

порушують права громадян. Тому в структуру адміністративного процесу 

входить провадження по оскарженню таких рішень, дій або бездіяльності, яке 
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містить у собі детальну регламентацію адміністративного і судового порядку 

розгляду і вирішення скарг громадян. 

Такий вид адміністративного провадження, як ресстраційно-дозвільне 

провадження, спрямований на впорядкування відносин, пов'язаних з об'єктами, 

обіг яких має певні обмеження і на використання яких необхідний спеціальний 

дозвіл, що видається компетентними органами. Зокрема, це стосується 

придбання, збереження і використання вогнепальної зброї, різноманітних 

вибухових речовин. Разом з тим такого роду провадження може бути прикладом 

реалізації контрольно-наглядових повноважень. 

Останнім часом на практиці широко реалізується такий вид 

адміністративного провадження, як. установче провадження. Це провадження 

являє собою процесуальну регламентацію специфічної діяльності, пов'язаної з 

формуванням, ліквідацією, реорганізацією або перетворенням органів 

державного управління та інших суб'єктів. Прикладом такого провадження 

може бути утворення різноманітних суб'єктів підприємницької діяльності. 

Кожне з наведених проваджень залежно від характеру індивідуально-

конкретних справ може бути більш деталізованим. Так, провадження по 

реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, провадження по ліцензуванню 

та квотуванню, провадження по видачі громадянам дозволу на придбання 

гладкоствольної мисливської зброї і т. ін. 

У свою чергу, провадження по прийняттю індивідуальних актів 

управління може включати до себе такі конкретні види проваджень, як 

провадження про заохочення громадян, провадження по комплектуванню 

особового складу (наприклад, по прийому до вузу) та ін. 

Можливі й ситуації, коли окремі адміністративні провадження охоплюють 

своїм змістом частку інших проваджень. Так, хід установчого провадження по 

створенню нової державної організації включає до себе як окремий етап її 

реєстрацію (внесення до державного реєстру). 

Важливими органічними елементами, що характеризують структуру 

кожного з адміністративних проваджень та відповідно адміністративного 
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процесу в цілому, є процесуальні стадії, етапи, окремі процесуальні дії. 

Процесуальна стадія – це відносно уособлена, відділена часом та логічно 

пов'язана сукупність процесуальних дій, спрямованих на досягнення певної 

мети та вирішення відповідних завдань конкретного адміністративного 

провадження, що характеризується колом суб'єктів і закріплюється у 

процесуальних актах. 

Виділяються такі стадії адміністративно-процесуальної діяльності. 

Стадія аналізу ситуації, в ході якої збирається та фіксується інформація 

про фактичний стан справ, реальні факти, оцінюється перспектива подальшого 

руху справи, приймається рішення про необхідність такого руху. Фактично ця 

стадія становить собою порушення адміністративної справи. 

Стадія прийняття рішення по справі, в ході якої дається юридична оцінка 

зібраної інформації, повно та всебічно досліджуються матеріали справи з метою 

встановлення об'єктивної істини, приймається конкретне рішення. 

Стадія оскарження або опротестування рішення по справі, що носить 

факультативний характер. 

Стадія виконання прийнятого рішення,в ході якої логічно завершується 

діяльність по адміністративній справі. Важливість цієї стадії обумовлена тим, 

що без неї все провадження по справі фактично втрачає сенс, набуваючи чисто 

формального характеру. 

У свою чергу, в стадіях адміністративно-процесуальної діяльності є ще 

більш низькорівневі елементи — процесуальні етапи та процесуальні дії. Кожна 

стадія адміністративно-процесуальної діяльності складається з певних 

проміжних фрагментів. Так, у стадії порушення провадження в справі про 

адміністративне правопорушення можна виділити етап припинення 

правопорушення та застосування відповідних заходів, що забезпечують 

провадження по справі, наприклад, адміністративного затримання. 

Для процесуальних етапів характерною є наявність своїх безпосередніх 

цілей та завдань, а також кола суб'єктів їх здійснення (складання протоколу про 

правопорушення). 
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Адміністративно-процесуальні дії становлять собою основу конструкції 

всієї системи адміністративного процесу. 

З'ясуванню сутності адміністративного процесу значною мірою сприяє 

аналіз його принципів, вихідних, засадничих ідей, згідно з якими здійснюється 

адміністративно-процесуальна діяльність. 

Принцип законності становить собою найважливіший принцип 

адміністративного процесу і характеризується як режим відповідності 

суспільних відносин, що виникають у цій сфері, законам та підзаконним актам 

держави, як режим, атмосфера взаємодії та взаємостосунків держави і громадян. 

Реалізація принципу законності в адміністративно-процесуальній сфері 

спирається на низку умов, до яких слід віднести єдність законності, 

верховенство права, гарантованість прав і свобод громадян, недопустимість 

протиставлення законності та доцільності, невідворотність стягнення за 

порушення закону. 

Принцип правової рівності ґрунтується на конституційних положеннях 

про рівність громадян перед законом. Відповідно до ст. 24 Конституції України 

громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед 

законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, 

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

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими 

ознаками. 

Наведене повною мірою стосується й інших суб'єктів адміністративного 

процесу, тобто вимоги закону однаково поширюються на всі без винятку 

державні органи та їх посадових осіб, що здійснюють адміністративно-

процесуальну діяльність. Своє конкретне втілення принцип правової рівності 

знаходить у формуванні правового статусу суб'єктів адміністративного процесу. 

Принцип охорони інтересів особи та держави. Найважливішим 

завданням діяльності державних органів є охорона конституційного ладу нашої 

держави, встановленого порядку управління, державного та суспільного 

порядку. Це завдання реалізується з метою охорони інтересів держави, однак 
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при цьому в демократичному, правовому суспільстві забезпечення охорони 

інтересів держави слугує підставою додержання інтересів усіх законослухняних 

членів цього суспільства. Ось чому забезпечення охорони інтересів держави 

тісно пов'язане із забезпеченням охорони інтересів особи взагалі та громадян 

держави зокрема. Тут наявний зворотний зв'язок. Охорона інтересів особи, 

громадянина – найважливіший чинник стабільності цивільного суспільства і, 

отже, належного функціонування державного апарату та держави в цілому. 

Принцип офіційності адміністративного процесу виражається у 

закріпленні обов'язку державних органів, їх посадових осіб здійснювати 

розгляд та вирішення індивідуально-конкретних справ і пов'язані з цим дії 

(збирання необхідних матеріалів та доказів) від імені держави і, як правило, за 

державний рахунок. 

Принцип об'єктивної істини спрямований на повне виключення із 

процесу проявів суб'єктивізму, однобічності в аналізі дій суб'єктів процесу, 

покликаний забезпечити встановлення та оцінку реальних фактів, які мають 

значення для прийняття обґрунтованого рішення по конкретній 

адміністративній справі. Не випадково, наприклад, законодавець як важливіше 

завдання в справі про адміністративне порушення закріпив необхідність 

своєчасного, всебічного, повного і об'єктивного з'ясування обставин кожної 

справи, вирішення її у точній відповідності з законодавством. З такого роду 

необхідністю законодавець пов'язує оцінку досліджуваних у ході розгляду 

справи доказів. 

Принцип гласності. Втілення в життя цього принципу обумовлене 

необхідністю широкої поінформованості суспільства про діяльність державних 

органів, їх посадових осіб по здійсненню адміністративно-процесуальних 

функцій. Поряд з правом громадян на одержання інформації про діяльність 

органів держави, закріпленим у ст. 43 Закону України від 2 жовтня 1992 р. «Про 

інформацію»1, законодавець прямо зобов'язує відповідні органи повідомляти 

громадян про прийняті ними рішення. Так, ст. 14 Закону України «Про 

об'єднання громадян» вказує на необхідність для легалізую чого органу 
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повідомляти про офіційне визнання об'єднання громадян у засобах масової 

інформації. Окремі урядові постанови майже повністю присвячено питанням 

інформування громадян. 

Принцип здійснення процесу державною мовою й забезпечення права 

користуватися рідною мовою відбиває найважливіший аспект діяльності всіх 

державних органів, їх посадових осіб – повагу національної гідності всіх 

громадян України. Розгляд конкретних справ ведуть державною мовою України, 

проте громадянин, який не володіє українською мовою, може брати участь у 

процесі, користуючись своєю рідною мовою. При цьому йому повною мірою 

забезпечують одержання всієї необхідної інформації і можливість донести 

власну інформацію до відома органу або посадової особи, що розглядає 

конкретну адміністративну справу. На це спрямовано участь у процесі такої 

процесуальної фігури, як перекладач. 

Принцип презумпції невинуватості та правомірності дій громадян. 

Додержання цього принципу має слугувати основною передумовою для ходу й 

результатів юрисдикційного адміністративного процесу. Основні риси 

презумпції невинуватості громадян полягають у тому, що вони відбивають 

об’єктивне правове становище, що виражає думку держави стосовно 

винуватості особи або правомірності її дій, а не думку конкретних суб’єктів 

процесу. Доказування невинуватості або правомірності дій особи є її правом, а 

не обов’язком. Особу вважають невинною у вчиненні адміністративного 

правопорушення або її дії вважають правомірними, доки винність особи або 

неправомірність її дій не буде доведено в установленому законом порядку, а 

сама постанова або рішення в конкретній справі не повинні ґрунтуватися на 

припущеннях. 

Принцип швидкості та економічності процесу обумовлений 

оперативністю виконавчо-розпорядчої діяльності державних органів. 

Визначення конкретних , порівняно невеликих строків розгляду та вирішення 

адміністративної справи є чинником, який з одного боку, виключає зволікання, а 

з іншого дозволяє впорядкувати рух справ, увести процес у визначені часові 
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рамки. Порівняно з кримінальним та цивільним процесами ведення більшості 

адміністративних справ з матеріальної точки зору є менш обтяжливим для 

держави. Однак це не означає, що певні фінансові витрати і організаційні 

труднощі повинні стати на заваді належному веденню процесу, забезпеченню 

захисту прав і законних інтересів громадян. 

Принцип самостійності в прийнятті рішення перш за все виключає будь-

яке втручання інших органів та посадових осіб в адміністративно-процесуальну 

діяльність суб'єктів, уповноважених вести процес. З іншого боку, це дає змогу 

підвищити відповідальність за прийняття рішень, сприяє їх законності та 

обґрунтованості. Неухильне проведення в життя цього принципу не дозволяє 

органу або посадовій особі перекладати обов'язки по вирішенню справи, що 

входять до їх компетенції, на нижчі інстанції. 

Слід відзначити, що втілення в життя названих принципів 

адміністративного процесу стає можливим за допомогою спеціально 

встановлених для цього процесуальних способів і засобів. Вони складають 

активну характеристику адміністративно-процесуальної діяльності, утворюють 

її організаційну основу та виступають своєрідним процесуальним 

інструментарієм. 

Таким чином, адміністративний процес становить собою врегульовану 

нормами адміністративно-процесуального права діяльність виконавчо-

розпорядчих органів держави, їх посадових осіб, інших уповноважених на те 

суб'єктів, спрямовану на реалізацію норм адміністративного матеріального 

права, а також матеріально-правових норм інших галузей права в ході розгляду 

індивідуально-конкретних справ. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Адміністративний процес являє собою системне утворення із складною і 

не до кінця дослідженою структурою. Первинним і основним компонентом його 

структури виступає окремо взяте адміністративне провадження. 
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Кількість конкретних адміністративних проваджень надзвичайно велика, 

що зумовлено характером самого державного управління, яке охоплює всі 

сторони суспільного життя, і різноманітністю управлінських відносин. 

Внаслідок цього, повний перелік проваджень практично неможливий. 

Більш того, практика державно-управлінської діяльності викликає до життя нові 

їх види. Тільки за останні роки з'явилися провадження по одержанню 

громадянами субсидій, по ліцензуванню діяльності підприємств, оформленню 

спеціальних економічних зон, приватизації громадянами житла та інші. Кожне з 

них має специфічні риси або ознаки. Ці ознаки зумовлені характером справи, 

що вирішується, правовим статусом суб'єктів, які беруть участь у процесі, 

особливостями правовідносин, що виникають, цілями, що ставляться, тощо. 
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ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 

Традиційно виділяють такі специфічні риси адміністративного процесу: 

а) адміністративний процес тісно пов’язаний з державним управлінням, 

його юридичними видами, які реалізуються в правових формах; 

б) адміністративний процес пов’язаний з матеріальними нормами 

адміністративного права; цей зв’язок знаходить прояв у тому, що в ході 

реалізації завдань адміністративного права вирішуються індивідуальні справи в 

державному управлінні й ефективно застосовуються норми матеріального 

права; 

в) застосування норм матеріального права здійснюється в юридичному 

порядку, врегульованому адміністративно-процесуальними нормами; 

г) адміністративний процес – це не тільки застосування норм 

матеріального права, а і відповідна діяльність, в результаті якої виникають 

суспільні відносини, врегульовані нормами адміністративно-процесуального 

права. 

Зазначені риси адміністративного процесу, на нашу думку, вдало 

відображені в наступному визначенні його мети. Мета адміністративного 

процесу – це заздалегідь заплановані результати, досягнення яких можливе за 

допомогою відповідних методів і засобів. 

Отже, адміністративно-процесуальні норми своїм призначенням мають 

регламентацію здійснення в процесуальному порядку юрисдикційних 

повноважень переважно органів виконавчої влади (посадових осіб). Досягається 

ця мета через встановлення юридичних правил вирішення в адміністративному 

або судовому порядку індивідуальних адміністративних справ різноманітного 

змісту. Не менш важливе значення має визначення структури адміністративно-

юрисдикційної діяльності (наприклад, стадії), порядку здійснення відповідних 

процесуальних дій, порядку ведення процесу та прийняття рішень по 

індивідуальних справах, а також їх виконання. Важливе значення для розуміння 

змісту адміністративно-процесуальних норм має механізм процесуальних 

гарантій для громадян як учасників юрисдикційного провадження, який ними 
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встановлюється. Тим самим створюється юридична форма охорони особи 

громадянина від порушень його адміністративно-правового статусу, система 

адміністративно-правових гарантій його прав і законних інтересів. 

Процесуальні принципи адміністративного права складають стійку основу, 

на якій здійснюється розробка і реалізація конкретних норм. Принципи 

вказують на вектор спрямованості чинного права, вони є втіленням докорінних 

соціальних цінностей, яким слугує право. Така фундаментальна значущість 

принципів випливає з їх тлумачення як першооснови усього, вихідного пункту, 

найпершого. Принцип – основоположне теоретичне знання, яке є таким, що не 

потребує доведення. Зрозуміло, що принципи не є чимось незбагненним і 

метафізичним. Вони є породженням і узагальненням багатоманітної соціальної 

практики, зокрема, правової. 

Визначаючи фундаментальне значення принципів права, М.І. Байтін 

писав, що останні є тим, “на чому засноване формування, динаміка і дія права 

як демократичного або, навпаки, тоталітарного. Принципи права виражають те 

головне, основне в праві, тенденції його розвитку, те, на що право повинне бути 

орієнтоване, націлене”. Принципи є первинними щодо норм і більш стійкими, 

незмінними. В той же час, в часи швидкоплинних трансформацій може 

спостерігатися відставання діючих норм від нового розуміння соціальних 

відносин, нового розуміння призначення і функцій (а, отже, і принципів) права. 

Принципи слугують забезпеченню реальності законності під час розгляду 

і вирішення індивідуальних адміністративних справ, застосування 

адміністративно-примусових заходів, а також у процедурному провадженні. 

Принципи адміністративного провадження мають поширювальний характер і 

обов’язкові для всіх його видів. Можна погодитися з думкою О.В. 

Фатхутдінової що “принцип для процесу – це те саме, що і принцип для права. 

Він може розглядатись як: чинник, що визначає зміст і різновид процесу; 

чинник, що визначає єдність процесу; чинник, рівень реалізації якого є 

показником правового стану”. 

Фундаментальним принципом провадження є законність, яка передбачає і 
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уособлюється у неухильному виконанні, дотриманні правових норм 

(матеріальних і процесуальних) усіма суб’єктами адміністративного 

провадження, незалежно від того, чи йдеться про уповноважені органи, чи про 

фізичних або юридичних осіб. В.Ф. Сіренко метафорично визначив законність 

як “совість демократії”. Принцип законності є основним щодо інших принципів. 

Ми в даному випадку вважаємо за необхідне вказати особливо на процесуальну 

форму розгортання і закріплення законності – вона не існує як статична 

“атмосфера”, а репрезентує саме певну змістовну якість діяльності державних 

органів. Як слушно зазначає В.М. Гаращук, “законність, зовні відображена в 

правових актах, є тією межею, яка обмежує свободу кожного заради свободи 

всіх”. Характеризуючи правові і процесуальні гарантії реалізації законності, 

Л.В. Коваль вказував, зокрема, на гласність провадження (що може 

розглядатися як окремий принцип, – про це йтиметься нижче) і необхідність 

встановлення об’єктивної істини, дотримання строків, передбачених 

законодавством; допущення не тільки фактичного захисту, що здійснюється 

самим порушником, а й формального захисту, якщо він здійснюється офіційним 

захисником; право суб’єкта, що звертається до державного органу, знайомитися 

з матеріалами справи; володіти повною інформацією щодо документів на будь-

якій стадії провадження; право давати пояснення, подавати докази, вносити 

клопотання, відповідати на будь-які аргументи, докази, представлені 

супротивною стороною. Таким чином, в принципі законності реалізує себе 

позитивний зміст формально-процедурної складової адміністративного 

провадження. Інакше кажучи, власне адміністративний порядок розгляду справ 

встановлюється для послідовно чіткого здійснення визначених законом стадій 

(сукупності і послідовності дій) у визначені законом терміни визначеними 

законом особами. На нашу думку, визнання законності фундаментальним 

принципом адміністративного права певною мірою створює підстави для того, 

щоб деякі інші загальновизнані принципи вважати похідними від нього, такими, 

що зумовлені нею і нею “поглинаються”. Це стосується, скажімо, такого 

принципу, який часто згадується в літературі, як принцип презумпції 
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невинуватості та правомірності дій громадян, принцип самостійності в 

прийнятті рішень. Втім, виокремлення зазначених принципів може бути 

виправданим з міркувань більш чіткого визначення базисних засад провадження. 

Важко сказати, чи можна справді вважати (як це робить Л.В. Коваль), що 

принцип законності в рамках адміністративного провадження передбачає 

встановлення об’єктивної істини. Скоріше, на нашу думку, сутність цього 

принципу щодо адміністративного провадження полягає у неухильному 

дотриманні форми, процедурної чистоти юридичної техніки, – тобто 

дотримання істини процедури, яка не залежить від волі і уподобань окремої 

особи. До речі, Л.В. Коваль вживає синонімічно поняття “принцип публічного 

(офіційного) характеру адміністративного провадження” якраз у значенні 

“принцип дотримання (пошуку) об’єктивної істини”, що є, на нашу думку, 

більш вдалим. 

Принцип компетентності не належить до таких, які фігурують звичайно у 

відповідних переліках принципів – його, наприклад, не називають у своїх 

працях Д.М. Бахрах, Ю.П. Битяк, Л.В. Коваль та багато інших авторів. 

Ю.М. Козлов тлумачить принцип компетентності, як на нас, не зовсім вірно, 

змішуючи різні поняття. Згідно з його розумінням, принцип компетентності 

означає, що далеко не всі суб’єкти виконавчої влади наділені повноваженнями 

адміністративно-юрисдикційного характеру. Частково подібні повноваження є у 

всіх виконавчих органів (посадових осіб), але це стосується тільки реалізації 

дисциплінарної влади і вирішення скарг. Повноваження ж із більш широкого 

кола адміністративно-юрисдикційної діяльності закріплюються не за усіма 

такими суб'єктами. Суворе дотримання принципу компетентності забезпечує 

належне застосування юридичних засобів впливу, сприяє посиленню 

відповідальності уповноважених органів (посадових осіб) за вчинення ними 

процесуальних дій. Взагалі щодо сутності наведеного не може бути 

принципових заперечень, тільки йдеться тут про компетенцію (коло 

повноважень), а не про компетентність (сукупність якостей працівника, які 

дають йому можливість виконувати свої посадові обов’язки). У цьому 
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тлумаченні принцип компетенції (або ж принцип чіткого розподілу компетенції) 

є близьким до принципу економічності, який передбачає наявність у кожної 

сторони певних чітко визначених взаємних процесуальних прав і обов’язків. 

Принцип охорони інтересів держави й особи означає необхідність 

належного використання сторонами адміністративно-юрисдикційного процесу 

своїх прав, інтересів держави, гарантій прав і законних інтересів особи. На 

нашу думку, цей принцип доречно формулювати як принцип “рівної охорони” 

інтересів держави і особистості. З одного боку, цим підкреслюється повага і 

фундаментальне визнання рівності сторін, що беруть участь у справі, з іншого – 

треба визнати, що закон слугує охороні інтересів як щодо окремого 

громадянина, так і до нації загалом, а держава визнається універсальним 

інструментом захисту і реалізації інтересів усіх громадян в цілому. Отже, 

інтереси окремого громадянина не можуть визнаватися винятково 

пріоритетними щодо інших громадян, узятих разом (як громадяни країни в 

цілому). З цього приводу в спеціальній літературі можна зустріти цікаві, але, 

принаймні, спірні точки зору. В той же час сучасна політико-правова думка 

продовжує зосереджуватись на питанні, якою мірою можуть права і свободи 

окремої людини мати критеріальне значення, що може виступати достатнім 

приводом для їх, скажімо, виправданого (тимчасового, наприклад) обмеження. 

Зважаючи на сказане, можна було б визначити принцип охорони інтересів 

держави й особистості більш точно і адекватно (принаймні, з точки зору цього 

дисертаційного дослідження) як принцип балансу інтересів держави та 

особистості за умов пріоритету інтересів останньої. 

Виключно важливе значення в умовах розбудови демократичної правової 

держави має принцип процесуальної рівності, який на практиці передбачає 

забезпечення рівності сторін, що беруть участь у справі, надання 

безперешкодної можливості кожній з сторін брати участь у всіх стадіях 

розгляду індивідуальної справи. Йдеться не тільки про положення ст. 24 

Конституції України, в якій закріплено положення про те, що громадяни 

України мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. 
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На нашу думку, принцип рівності сторін набуває фундаментального значення в 

умовах, коли йдеться про принципову зміну парадигмальних уявлень про 

сутність і призначення адміністративного права. Як зазначалося вище, головне в 

адміністративному процесі складає те, що він є порядком реалізації 

громадянами і юридичними особами своїх статусів в адміністративній сфері. 

Отже, окрема фізична особа і будь-яка юридична особа (як і держава в цілому) 

мають визнаватися рівними і їм має бути забезпечена реальна можливість 

справжньої реалізації рівноправ’я. Принципово важливо, в якій якості 

розглядається заявник (скаржник). Неприпустимо, щоб ця особа розглядалася 

лише як “пересічний відвідувач” – хоча б в рамках розглянутого вище принципу 

рівності сторін. Скаржник (або ж особа, що подає інше звернення) – це 

громадянин, що реалізує своє конституційне право, якому відповідає 

конституційний обов’язок, покладений на тих посадових осіб, від котрих, у 

свою чергу, залежить прийняття відповідного рішення щодо цієї скарги 

(пропозиції, заяви) або мотивоване відхилення такої. 

Принцип гласності має забезпечувати відкритий розгляд адміністративної 

справи, право піддавати розголосу хід і результати розгляду справи, зміст 

рішення, ухваленого щодо неї. Засади гласності передбачають, на думку Ю.М. 

Козлова, відкритий розгляд адміністративно-юрисдикційних справ, проведення 

процесу в неробочий час, нерідко за місцем роботи, проживання або навчання 

правопорушника. З наведеного переліку тільки “відкритий розгляд” відноситься 

безпосередньо до реалізації принципу гласності. Його сутнісна ознака – 

можливість вільного доступу до справи з боку громадян, передбачення і 

гарантування можливостей широкого і неупередженого інформування 

громадськості про хід і наслідки вирішення адміністративної справи. Форми ж 

реалізації цього принципу можуть бути різними. Є певні підстави формулювати 

принцип гласності більш адекватно, а саме як принцип відкритості. Гласність, у 

свою чергу, виступатиме принципом, засобом практичного впровадження 

відкритості. Із принципом гласності (відкритості) безпосередньо пов’язаний 

такий важливий принцип адміністративного процесу, як здійснення процесу 
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державною мовою і забезпечення права користуватися рідною мовою. 

Принципом безпосередності вимагає, щоб між органом, який здійснює 

провадження в адміністративній справі, та іншою стороною (заявником або 

особою, яка бере участь у з’ясуванні обставин справи) було якомога менше 

посередніх (проміжних) елементів, що впливають на внутрішнє переконання 

тих, хто приймає рішення. На нашу думку, в існуючих умовах принцип 

безпосередності набуває ще більш об’ємного значення, – зокрема, він тісно 

пов’язаний із наступним принципом швидкодії. Крім того, редукція зайвих 

елементів, які переобтяжують структуру адміністрування, дозволяє зменшити 

бюрократичний тиск на, наприклад, заявника. 

Спрощення і прискорення процедур адміністративного провадження 

(можна визначати його також як принцип швидкості і економічності процесу, 

що, однак, не зовсім те ж саме) вимагає приділення необхідної уваги такому 

значущому принципу, яким є в умовах демократії принцип швидкодії 

адміністративного провадження. Він, зокрема, передбачає відсутність (реально 

– свідоме і цілеспрямоване зменшення) зволікань, чітку і швидку (в межах 

визначених законом термінів) працю адміністративних органів. Зазначений 

принцип втілюється у передбачених законом процесуальних строках, в рамках 

яких здійснюється вирішення адміністративних справ. В цих рамках 

виокремлюються строки реалізації процедур і строки давності. 

Принцип досягнення матеріальної істини передбачає ретельне вивчення 

всіх умов і обставин, пов’язаних із даною індивідуальною адміністративною 

справою, а також змагальність у ході процесуального розгляду справ. 

Називаються ще також принцип доступності, принцип відповідальності 

посадових осіб за правильне та ефективне ведення процесу, за виявлення 

бюрократизму при розборі скарг тощо. 

В структурному плані адміністративний процес складається із двох 

частин, однаковою мірою врегульованих нормами адміністративно-

процесуального права: по-перше, з діяльності органів державного управління 

щодо вирішення конкретних справ та, по-друге, з відносин між учасниками цієї 
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діяльності. Тому адміністративний процес – це відповідна процедура, що 

відбувається в рамках, встановлених процесуальними правовими нормами, а їх 

сукупність становить провадження. Адміністративний процес здійснюється з 

дотриманням принципів, що використовуються в державному управлінні, і в 

цьому відношенні принципи, на нашу думку, є також елементом структурно-

змістовної характеристики адміністративного процесу. В той же час, ці 

принципи одержують специфічні риси, відтінки, що породжують нові 

принципи. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Адміністративному процесу притаманні такі специфічні риси: 

- адміністративний процес тісно пов’язаний з державним управлінням, 

його юридичними видами, які реалізуються в правових формах; 

- адміністративний процес пов’язаний з матеріальними нормами 

адміністративного права; цей зв’язок знаходить прояв у тому, що в ході 

реалізації завдань адміністративного права вирішуються індивідуальні справи в 

державному управлінні й ефективно застосовуються норми матеріального 

права; 

- застосування норм матеріального права здійснюється в юридичному 

порядку, врегульованому адміністративно-процесуальними нормами; 

- адміністративний процес – це не тільки застосування норм 

матеріального права, а і відповідна діяльність, в результаті якої виникають 

суспільні відносини, врегульовані нормами адміністративно-процесуального 

права. 



33 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

1. Адміністративний процес це врегульована адміністративно-

процесуальними нормами діяльність органів виконавчої влади (посадових осіб), 

зміст якої складає розгляд і вирішення індивідуальних адміністративних справ, 

що виникають у сфері державного управління, в порядку реалізації завдань і 

функцій виконавчої влади. Якісна сутність адміністративного процесу полягає в 

тому, що він є правомірним порядком реалізації громадянами і юридичними 

особами своїх статусів в адміністративній сфері. Процесуальне становище 

громадянина виражається в тому, що він має встановлені процесуальні права та 

обов’язки і фактичну можливість реалізувати їх у ході розгляду і вирішення 

індивідуальних адміністративних справ. Громадянин може виступити 

ініціатором юрисдикційного процесу своїми відповідними діями (наприклад, 

поданням скарги, заяви тощо), вимагати від органів і осіб, уповноважених 

вирішувати справу, ознайомлення з матеріалами справи, надавати докази, 

давати пояснення тощо. 

2. Адміністративний процес являє собою системне утворення із складною 

і не до кінця дослідженою структурою. Первинним і основним компонентом 

його структури виступає окремо взяте адміністративне провадження. 

3. Кількість конкретних адміністративних проваджень надзвичайно 

велика, що зумовлено характером самого державного управління, яке охоплює 

всі сторони суспільного життя, і різноманітністю управлінських відносин. 

4. Внаслідок цього, повний перелік проваджень практично неможливий. 

Більш того, практика державно-управлінської діяльності викликає до життя нові 

їх види. Тільки за останні роки з'явилися провадження по одержанню 

громадянами субсидій, по ліцензуванню діяльності підприємств, оформленню 

спеціальних економічних зон, приватизації громадянами житла та інші. Кожне з 

них має специфічні риси або ознаки. Ці ознаки зумовлені характером справи, 

що вирішується, правовим статусом суб'єктів, які беруть участь у процесі, 

особливостями правовідносин, що виникають, цілями, що ставляться, тощо. 
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5. Адміністративному процесу притаманні такі специфічні риси: 

- адміністративний процес тісно пов’язаний з державним управлінням, 

його юридичними видами, які реалізуються в правових формах; 

- адміністративний процес пов’язаний з матеріальними нормами 

адміністративного права; цей зв’язок знаходить прояв у тому, що в ході 

реалізації завдань адміністративного права вирішуються індивідуальні справи в 

державному управлінні й ефективно застосовуються норми матеріального 

права; 

- застосування норм матеріального права здійснюється в юридичному 

порядку, врегульованому адміністративно-процесуальними нормами; 

- адміністративний процес – це не тільки застосування норм 

матеріального права, а і відповідна діяльність, в результаті якої виникають 

суспільні відносини, врегульовані нормами адміністративно-процесуального 

права. 



35 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

Для належної підготовки до проведення семінарського заняття з даної 

теми, студенту необхідно: 

1. Проаналізувати міждисциплінарні зв'язки вивчаємої теми, з іншими 

темами дисциплінами. 

2. Проаналізувати основні нормативно-правові акти, що відносяться 

до вивчаємої теми. Особливу увагу приділити аналізу відомчих наказів 

міністерств та відомств. 

3. Опанувати понятійний апарат з вивчаємої теми. Вивчити основні 

категорії та дефініції за темою. 

4. Відповідно до робочої навчальної програмами з дисципліни, 

скласти необхідні службові документи. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

З'ясувати зміст поняття адміністративно-процесуальних норм та її структуру, 

опанувати, які існують види  адміністративних процесуальних норм, засвоїти 

структуру адміністративно-процесуальних відносин, їх види та визначити, які 

саме суб'єкти адміністративного процесу існують. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 

 

Фактором, який визначає правовий характер адміністративно-

процесуальної діяльності є її урегульованість адміністративно- процесуальними 

нормами, які в сукупності складають галузь адміністративно-процесуального 

права. Правові відносини — це частина суспільних відносин, урегульованих 

нормами права, суб’єкти яких є носіями прав і юридичних обов’язків. 

Адміністративно-процесуальні правовідносини являють собою різновид 

правових відносин взагалі. Тому вони в повній мірі наділені усіма тими ж 

якостями, які властиві юридичним відносинам. 

Як різновид правовідносин взагалі, адміністративно-процесуальні 

відносини являють собою передбачений нормою права юридичний зв'язок між 

конкретними суб'єктами, наділеними певними правами і юридичними 

обов'язками. 

Адміністративно-процесуальні правовідносини завжди виникають на 

основі правових норм. Крім норми права, необхідними для цього є ще такі 

обставини, як правосуб'єктність і юридичний факт. Проте вирішальною 

первинною обставиною, без сумніву, є правова норма. Реалізація 

адміністративно-процесуальних правовідносин забезпечується заходами 

державного впливу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І. ПОНЯТТЯ І ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ 

 

Адміністративно-процесуальні норми – це встановлені державою та 

забезпечені її примусом (організаційними заходами) формально-визначені, 

загальнообов’язкові правила поведінки, які регулюють суспільні відносини 

стосовно визнання, реалізації та захисту прав і законних інтересів фізичних чи 

юридичних осіб, а також інтересів держави в публічній сфері, розгляду і 

вирішення адміністративних справ. Адміністративно-процесуальні норми 

мають всі ознаки, притаманні правовим нормам, а також мають багато 

спільного з адміністративно- правовими нормами.  

 Адміністративно-процесуальні норми мають такі характерні ознаки: 

носять вольовий характер; 

 встановлюються або санкціонуються державою; 

 виступають як модель поведінки для учасників відповідних управлінських 

відносин; 

 є загальнообов’язковими до виконання; - мають відповідну правову форму; 

 їх реалізація забезпечується державним примусом.  

Крім зазначених вище ознак, адміністративні процесуальні норми 

характеризуються своїми специфічними ознаками. Специфіка процесуальних 

норм полягає у тому, що:  

1. Вони відрізняються від матеріальних норм своїм призначенням. 

Матеріальні норми регулюють права і обов'язки суб'єктів і відповідають на 

запитання "що робити?". Процесуальні норми регулюють порядок, процедуру 

реалізації цих прав і обов'язків. Вони відповідають на запитання "як, яким 

чином робити?". Так, ст. 173 КУпАП "Дрібне хуліганство": передбачає за дрібне 

хуліганство (нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до 

громадян тощо) накладення штрафу, тобто визначає "що робити" у випадку 

виявлення даного правопорушення. На запитання "як, яким чином?" накладати 

адміністративний штраф, відповідають процесуальні норми. Або інший 



приклад, законодавство України встановлює що паспорт громадянина підлягає 

обміну у випадках: зміни прізвища; встановлення розходжень в записах 

(невідповідності записаних в паспорт відомостей і відміток); непридатності 

його для використання (пошкодження, втрата фотокарточки і т. д.). В цьому 

випадку законодавство встановлює матеріальну адміністративно-правову норму, 

яка відповідає на запитання, що необхідно зробити суб’єкту адміністративних 

правовідносин в цих випадках? А на запитання, - яким чином або в якому 

порядку проходить обмін паспорта громадянина, - відповідають 

адміністративно-процесуальні норми.  

2. Процесуальні норми другорядні щодо матеріальних. Це означає, що 

вони виникають й існують лише за наявності потреби у реалізації матеріальних 

норм, за наявності потреби установити обов'язкові для виконавчо-розпорядчих 

органів та їх посадових осіб правила розгляду адміністративних справ.  

3. Адміністративно-процесуальні норми є засобом реалізації не всіх 

матеріальних норм. Потреба в адміністративно-процесуальних нормах виникає 

лише тоді, коли потрібна спеціальна процедура для вирішення певного 

управлінського питання. У таких випадках йдеться про матеріальні норми 

адміністративного права, реалізація яких здійснюється через застосування. 

Найбільш характерними у цьому розумінні є норми, що встановлюють 

відповідальність за адміністративні правопорушення; напр. норми ст. 173 КпАП 

(дрібне хуліганство).  

4. Конкретна адміністративно-процесуальна норма завжди є засобом 

реалізації кількох матеріальних норм, але забезпечує цю реалізацію тільки 

частково. Неможливо побудувати автономну конструкцію, в якій би взаємодіяли 

тільки дві норми: з одного боку - матеріальна, з другого - процесуальна, тобто 

конструкцію, в якій процесуальна норма була б замкнена виключно на одну 

матеріальну норму і забезпечувала б її реалізацію в повному обсязі. Взята 

окремо процесуальна норма, як правило, обслуговує декілька матеріальних 

норм, але ніколи не забезпечує їх реалізацію до кінця. У свою чергу, взятій 

окремо матеріальній нормі для повної реалізації необхідно взаємодіяти з 



групою процесуальних норм. Саме тому другорядність норм процесуальних 

щодо норм матеріальних не означає, що матеріальна норма породжує 

процесуальну. 

 5. Адміністративно-процесуальні норми забезпечують реалізацію 

матеріальних норм не тільки адміністративного права, але і інших галузей права 

(законодавства). Наприклад, порядок реєстрації актів цивільного стану 

передбачається адміністративно-процесуальними нормами.  

 

ВИСНОВКИ 

Адміністративно-процесуальні норми – це встановлені державою та 

забезпечені її примусом (організаційними заходами) формально-визначені, 

загальнообов’язкові правила поведінки, які регулюють суспільні відносини 

стосовно визнання, реалізації та захисту прав і законних інтересів фізичних чи 

юридичних осіб, а також інтересів держави в публічній сфері, розгляду і 

вирішення адміністративних справ. Адміністративно-правова норма має свою 

внутрішню структуру, яка складається із трьох елементів: гіпотези, диспозиції і 

санкції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ. СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ 

 

Як і будь-яка інша норма, адміністративно-правова норма має свою 

внутрішню структуру, яка складається із трьох елементів: гіпотези, 

диспозиції і санкції.  

Гіпотеза – це частина правової норми, в якій міститься вказівка на ті 

умови, за яких настає чинність правил, що встановлені в диспозиції. При цьому, 

характеризуючи структуру правових норм, слід звернути увагу на те, що дуже 

часто роль юридичного фактора, який породжує адміністративно - процесуальні 

відносини, виконують відповідні матеріальні правовідносини. В таких випадках 

наявність гіпотези як окремого елемента структури адміністративно-

процесуальної норми, не є обов’язковим. Тобто, більшість адміністративно-

процесуальних норм не мають гіпотез.  

Диспозиція є обов’язковим елементом адміністративної процесуальної 

норми і являє собою – частину правової норми, в якій у вигляді владного 

примусу визначається те, як повинні (можуть) вести себе суб’єкти – учасники 

суспільних процесуальних відносин. Порушення диспозиції адміністративно- 

процесуальної норми передбачає застосування санкцій. Санкція - частина 

правової норми, яка містить вказівку на ті правові наслідки, що настають через 

порушення правила, зафіксованого у диспозиції, чи умови, зазначені в гіпотезі. 

Найбільш поширеними є дисциплінарні санкції.  

Санкція не завжди є обов’язковим елементом адміністративно- 

процесуальної норми. Залежно від того, як у статті викладено елементи норм 

(всі, або їх частина) можна визначити способи викладення норми у статті 

адміністративно-процесуального акта. Наука визначає три способи викладення 

норми у статті: - прямий (усі елементи норми містяться у статті нормативно- 

процесуального акта), - відсильний (одні елементи правової норми викладені в 

одній статті, а решта, - в інших статтях цього ж нормативного акта), - 

бланкетний (одні елементи правової норми викладені у статті одного, а інші, - у 

статтях іншого нормативного акта). 



ВИСНОВКИ 

Адміністративно-процесуальна норма складається з гіпотези, диспозиції 

та санкції. Диспозиція є обов’язковим елементом адміністративної 

процесуальної норми. Гіпотеза і санкція є не обов’язковим елементом 

адміністративно - процесуальної норми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ 

ВІДНОСИН 

 

Виникнення, розвиток і припинення адміністративних процесуальних 

відносин залежить від певних умов. До них належать наявність: а) юридичної 

основи; б) суб’єктів процесу та їх адміністративно-процесуальної 

правосуб’єктності; в) об’єктів правовідносин; г) змісту правовідносин; ґ) 

юридичних фактів. Зазначені умови і становлять структуру адміністративних 

процесуальних відносин. 

Юридичною основою адміністративних процесуальних відносин є 

правові норми, що містяться у законодавчих і нормативних актах. Ці норми 

опосередковують зміст адміністративних процесуальних відносин, визначають 

права і обов'язки учасників таких відносин, їхню поведінку і впливають на 

характер і мету діяльності. Як зазначалося вище, правова норма є необхідною 

умовою виникнення, зміни і припинення правовідносин.  

Суб'єктами адміністративних процесуальних відносин виступають: 

1)особи, які розглядають і вирішують адміністративні справи – державні 

органи, їх посадові особи; органи місцевого самоврядування, їх посадові особи; 

суди які розглядають і вирішують адміністративні справи; суди, які здійснюють 

перегляд адміністративної справи в порядку оскарження чи опротестування, або 

в апеляційному і касаційному порядку та в зв'язку з нововиявленими 

обставинами та переглядом рішень Верховним Судом України;  

2) особи, які обстоюють в адміністративному процесі особисті права та 

законні інтереси – громадяни, юридичні особи, колективи громадян і 

організацій в особі їх представників із метою захисту своїх прав та інтересів; 

державні органи в особі їх представників із метою захисту інтересів держави та 

суспільних інтересів;  

3) особи, які представляють та захищають інтереси інших осіб – законні 

представники: батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники, інші особи, 

визначені законом;  



4) особи, які сприяють адміністративним провадженням та здійсненню 

адміністративного судочинства – свідки, експерти, перекладачі, спеціалісти. 

Необхідною умовою для вступу зазначених суб'єктів у конкретні 

адміністративні процесуальні відносини є адміністративна процесуальна 

правосуб'єктність, яка складається з правоздатності та дієздатності. 

Адміністративна процесуальна правоздатність визначає здатність 

особи мати певний обсяг прав та обов'язків, необхідних для того, щоб стати 

суб'єктом адміністративних процесуальних відносин. Адміністративна 

процесуальна правоздатність у громадян виникає з моменту народження, а у 

юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування – 

з моменту їх державної реєстрації або утворення в установленому законом 

порядку. Припиняється правоздатність (якщо йдеться про фізичну особу) – з 

моменту смерті, а юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування - з моменту реорганізації або ліквідації. 

 Адміністративна процесуальна дієздатність – це здатність особи 

здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов'язки, у тому числі 

й доручати ведення справи представникові. Адміністративна процесуальна 

дієздатність належить фізичним особам, які досягли повноліття, а також 

особам, які відповідно до законодавства можуть самостійно брати участь у 

справі до досягнення повноліття та юридичним особам, органам державної 

влади, органам місцевого самоврядування, громадським організаціям, 

установам, закладам.  

Адміністративна процесуальна правоздатність і дієздатність осіб 

визначається законами, наприклад, ст. 48 КАС України; статтями 25, 26, 30, 31, 

32, 80 ЦК України; статтями 28, 29 ЦПК України, ст. 12 КУпАП та іншими 

законодавчими актами. Важливим кроком у визначенні правової природи 

адміністративних процесуальних відносин є з'ясування об'єкта правовідносин. 

Вивчення існуючих з цього приводу уявлень дає можливість говорити про 

наявність двох точок зору на це питання. Перша точка зору: об’єкт 

правовідносин – це те, на що направлені суб’єктивні права і обов’язки – 



концепція моністична, яка визнає існування єдиного об’єкта правовідносин, – 

поведінки зобов’язаної сторони. Друга точка зору: об’єкт правовідносин – це те, 

стосовно чого виникло правове відношення – концепція плюралістична, яка 

виходить із існування різних об’єктів правовідносин. Звернемося до короткого 

аналізу названих концепцій об’єкта правовідносин. Прибічники концепції 

єдиного об’єкта правовідносин виходять з того, що: об’єктом правовідносин є 

те, на що направлені суб’єктивні права і обов’язки учасників даного 

правовідношення, на що вони впливають. 

 Але суб’єктивні права і юридичні обов’язки, як підкреслюють 

прибічники даної концепції, можуть впливати тільки на певні явища, тобто 

виключно на поведінку, дію людини як суб’єкта правовідносин, оскільки тільки 

поведінка людини спроможна реагувати на вплив ззовні. На думку О. С. Іоффе, 

«ані речі, ані так звані особисті нематеріальні блага не спроможні до такого 

реагування; як наслідок, ні речі, ні особисті нематеріальні блага не є об’єктами 

прав. Оскільки одна лише діяльність людини, людська поведінка, яка виражена 

в діях або в утриманні від дій, можуть реагувати на правовий вплив, оскільки 

існує єдиний об’єкт правомочності і обов’язку, і, як наслідок, і об’єкт 

правовідносин – людська поведінка, діяльність або дія людей». При порівнянні 

даних концепцій, на нашу думку, переважає концепція плюралістична.  

Об’єкту адміністративно-процесуальних правовідносин притаманні такі 

властивості:  

1. Об'єкт правовідносин – це предмет чи явище, що існує поза суб'єктом, 

що займає, так би мовити, зовнішнє стосовно суб'єкта положення.  

2. Об'єкт - це такий зовнішній предмет чи явище, котрий у певний спосіб 

пов'язаний із правовою нормою, тобто знаходиться у сфері дії права. Предмет 

чи явище, не пов'язане з правовою нормою, не можуть бути об'єктом 

правовідносин, а є об'єктом не регульованих правом суспільних відносин.  

3. Оскільки правові норми регулюють поведінку тільки людей, отже, їх 

зв'язок з об'єктами правовідносин, що складаються між людьми, непрямий. Цей 

зв'язок полягає в тому, що правові норми встановлюють права та юридичні 



обов'язки суб'єктів правовідносин не взагалі, а стосовно визначеного об'єкта, із 

приводу якого і виникає дане правовідношення. Різні об'єкти впливають на 

нормативне визначення повноважень і юридичних обов'язків суб'єктів 

правовідносин. Якщо об'єктом правовідносини є річ, то від її властивостей і 

призначення залежить врегулювання повноважень і обов'язків суб'єктів 

правовідносин, що складаються з приводу цієї речі.  

4. У сфері дії права юридичні відносини між людьми виникають із 

різноманітних приводів. В одному випадку це може бути річ, матеріальний 

предмет, у другому - поведінка людини, його особисте нематеріальне благо і т. 

ін. Отже, об'єкти, тобто те, із приводу чого чи в зв'язку з чим виникають правові 

відносини між суб'єктами, також можуть бути різноманітними.  

5. До числа об'єктів адміністративно-процесуальних правовідносин 

належать:  

а) речі, матеріальні цінності;  

б) поведінка учасників адміністративно- процесуальних правовідносин, 

яка пов’язана з правовим регулюванням;  

в) результати дій чи бездіяльності суб'єктів правовідносин. У якості 

результату виступає задоволеність правових вимог заявника;  

г) предмети духовної творчості;  

ґ) особисті нематеріальні блага. Коло об’єктів адміністративно-

процесуальних відносин в цілому співпадає з об’єктами тих матеріальних 

правовідносин, реалізацію яких забезпечують адміністративно-процесуальні 

правовідносини. 

 Матеріальне правовідношення і відповідне йому процесуальне 

адміністративно-правове відношення складають свого роду систему, певну пару 

відносин. Фактором, який пов’язує в одне ціле матеріальне правовідношення з 

процесуальним, є об’єкт матеріального правовідношення.  

Зміст адміністративних процесуальних правовідносин складають 

суб'єктивні права й обов'язки учасників адміністративного процесу, які 

взаємопов'язані і утворюють юридичний зв'язок між учасниками 



правовідносин. Це фактична поведінка учасників правовідносин, визначена 

процесуальними нормами. Кожне правовідношення має свої специфічні 

матеріальний та юридичний змісти, що конкретизуються в залежності від 

багатьох факторів і неоднаково виявляються в різних правовідносинах. 

Матеріальний зміст адміністративно-процесуального правовідношення 

складають фактичні суспільні відносини, що закріплюються матеріальним 

компетенційними адміністративно-правовими відносинами, та фактичні дії по 

реалізації процесуальних норм. Юридичний зміст адміністративно-

процесуальних правовідносин має вольову природу. Він проявляється, перш за 

все, в тому, що виникнення, зміна і припинення правовідносин в суспільстві 

пов’язано, по-перше, - з дією правових норм, - певних загальних правил 

вольового характеру, і, по-друге, - в кожному правовідношенні закладений 

вольовий елемент, який провляється в поведінці учасників правовідносин. При 

цьому, мається на увазі, що юридичний зміст адміністративно- процесуальних 

правовідносин, формується під впливом двох обставин: матеріального змісту, 

тобто, - тих фактичних суспільних і матеріальних юридичних відносин, які 

реалізуються за допомогою даного процесуального правовідношення, а також 

суб’єктного складу цього адміністративно- процесуального правовідношення. \ 

Юридичні факти – це певні обставини, закріплені в процесуальних 

нормах, на підставі яких виникають, змінюються чи припиняються 

адміністративні процесуальні відносини. Такими обставинами виступають 

процесуальні дії, які спрямовані на досягнення певної мети: порушення 

(відкриття) адміністративної справи; розгляд і вирішення правового спору; 

спору про право тощо. Наприклад, звернення до легалізуючого органу про 

надання права здійснення певного виду діяльності подання адміністративного 

позову, відкриття уповноваженою особою адміністративної справи та ін. 

Процесуальні дії – це реалізація Учасниками процесу своїх прав і 

обов'язків. На відміну від матеріальних правовідносин, де юридичними 

фактами виступають як дії або бездіяльність, так і події, у процесуальних 

відносинах виступають лише дії, які є засобом реалізації суб'єктами своєї волі, 



своїх прав і обов'язків. Бездіяльність та події не викликають процесуальних 

наслідків, хоча в деяких випадках можуть бути приводом для вчинення 

процесуальних дій. Підсумовуючи зазначене можна визначити, що структура 

адміністративних процесуальних відносин являє собою певний механізм 

взаємопов'язаних юридичних, соціальних, матеріальних та фактичних 

передумов, що мотивують розгляд і вирішення конкретної адміністративної 

справи. 

Адміністративно-процесуальні відносини можна класифікувати на види 

за такими підставами:  

1) за змістом;  

2) характером та метою;  

3) рівнем зв’язків між сторонами та ін.  

За змістом адміністративно-процесуальні відносини поділяють на:  

1) процедурні;  

2) судочинні;  

3) деліктні.  

Процедурні (управлінські) виникають у разі розгляду і вирішення 

адміністративної справи з питань забезпечення і задоволення прав і законних 

інтересів фізичних і юридичних осіб (видача дозволів, реєстрація діяльності, 

реєстрація транспортних засобів, зброї і т. ін.), надання адміністративних 

послуг тощо.  

Судочинні відносини характеризуються тим, що вони складаються у разі 

виникнення потреби захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та 

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

боку суб’єктів владних повноважень. Дані відносини виникають із поданням до 

суду адміністративного позову.  

Деліктні відносини виникають у випадку розгляду і вирішення справи про 

притягнення особи до адміністративної відповідальності, накладення 

адміністративних стягнень, застосування інших заходів процесуального 

примусу. Наприклад, обмеження або зупинення діяльності суб’єкта 



господарювання; застосування антидемпінгових заходів та ін.  

В залежності від характеру і мети їх поділяють на: 1) неконфліктні; 2) 

конфліктні. Основною ознакою неконфліктних адміністративно-правових 

відносин є вирішення на підставі відповідних документів клопотань фізичних 

чи юридичних осіб. Вони (останні) переважно складаються у адміністративних 

провадженнях, коли не йдеться про застосування заходів примусу, оцінку 

поведінки особи, обмеження суб’єктивних прав. Конфліктні відносини 

виникають при вирішенні адміністративно - правового спору чи спору про 

право (притягнення до адміністративної відповідальності, захист порушеного 

права, розгляд скарги громадянина), коли потрібно дати правову оцінку 

поведінки сторін, застосувати державно - владні приписи адміністративного 

примусу, вирішенні справи на користь певної особи.  

За рівнем зв’язків між сторонами адміністративно-процесуальні 

відносини поділяють на: 1) вертикальні; 2) горизонтальні.  

Горизонтальні адміністративно-процесуальні відносини – це такі 

відносини, в яких сторони відносно фактично і юридично рівноправні, не 

перебувають у підпорядкуванні один одного. Наприклад, захист у 

адміністративному суді прав і законних інтересів фізичних або юридичних осіб. 

Вертикальні − характеризуються різним з точки зору правового статусу 

положенням їх учасників (або по-іншому, - юридичною залежністю однієї 

сторони від іншої). Це процесуальні відносини. Наприклад, між органами 

владних повноважень із приводу розгляду скарги, вищестоящим органом 

стосовно неправомірних дій нижчестоящого органу. Такі відносини виникають 

із приводу організації і забезпечення окремих видів проваджень, вирішення 

конкретних адміністративних справ. 

 

ВИСНОВКИ 

Структуру адміністративних процесуальних відносин становлять: а) 

юридична основа; б) суб'єкти процесу та їх адміністративно- процесуальна 

правосуб'єктність; в) об'єкти правовідносин; г) зміст правовідносин; ґ) 



юридичні факти. Юридичною основою адміністративних процесуальних 

відносин є правові норми, що містяться у законодавчих і нормативних актах. Ці 

норми опосередковують зміст адміністративних процесуальних відносин, 

визначають права і обов'язки учасників таких відносин, їхню поведінку і 

впливають на характер і мету діяльності. Як зазначалося вище, правова норма є 

необхідною умовою виникнення, зміни і припинення правовідносин. 

Адміністративно-процесуальні відносини можна класифікувати на види 

за такими підставами: 1) за змістом; 2) характером та метою; 3) рівнем зв’язків 

між сторонами та ін. За змістом адміністративно-процесуальні відносини 

поділяють на: 1) процедурні; 2) судочинні; 3) деліктні. Процедурні 

(управлінські) виникають у разі розгляду і вирішення адміністративної справи з 

питань забезпечення і задоволення прав і законних інтересів фізичних і 

юридичних осіб (видача дозволів, реєстрація діяльності, реєстрація 

транспортних засобів, зброї і т. ін.), надання адміністративних послуг тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІV. ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ 

 

Класифікувати адміністративні процесуальні норми можна за різними 

підставами. За функціональним призначенням адміністративно-процесуальні 

норми поділяються:  

1) норми-дефініції – містять визначення категорій і понять 

адміністративного процесуального права;  

2) норми-принципи – виражають основоположні ідеї, покладені в основу 

адміністративного процесу та його окремих проваджень;  

3) визначально-установчі норми – закріплюють цілі й завдання 

адміністративно-процесуальної діяльності органів публічної влади;  

4) норми, які окреслюють коло джерел адміністративно-процесуального 

права та його інститутів;  

5) норми, що визначають процесуально-правовий статус суб’єктів 

адміністративно-процесуального права;  

6) процедурні норми – закріплюють адміністративно-процесуальні строки 

та послідовність адміністративно-процесуальних дій;  

7) норми, які розкривають зміст процесуальних правил або документів;  

8) норми, якими визначають підстави та межі юридичної відповідальності 

за порушення правил адміністративного провадження;  

9) норми, які закріплюють перелік заходів процесуального примусу, а 

також підстави та порядок їх застосування;  

10) норми, спрямовані на забезпечення законності в адміністративно- 

процесуальній сфері;  

11) норми, які встановлюють інші правила організації та здійснення 

адміністративно-процесуальної діяльності органів публічної влади.  

Відповідно до сфери суспільних відносин, у якій вони функціонують, 

адміністративно-процесуальні норми класифікуються на:  

1) норми, що регламентують адміністративно-процесуальні відносини у 

сфері економіки та її численних галузях – промисловості, будівництві, 



транспорті і т. ін.;  

2) норми, що регламентують адміністративно-процесуальні відносини у 

соціально-культурній сфері, зокрема, у галузях науки, освіти, охорони здоров’я 

тощо;  

3) норми, які регламентують адміністративно-процесуальні відносини у 

секторах політичної сфери: оборони, безпеки, юстиції, внутрішніх справ, 

закордонних справ тощо;  

4) норми, які упорядковують адміністративно-процесуальні відносини у 

сфері підприємницької діяльності;  

5) адміністративно-процесуальні норми, які функціонують в інших 

сферах суспільного життя.  

За дією в часі поділяються на: тимчасові (із заздалегідь визначеною 

тривалістю дії); постійні (з невизначеною тривалістю дії).  

За дією в просторі поділяються на: загальнодержавні; регіональні; 

місцеві; локальні. 

 

ВИСНОВКИ 

Класифікувати адміністративні процесуальні норми можна за різними 

підставами за функціональним призначенням та відповідно до сфери 

суспільних відносин. За дією в часі поділяються на: тимчасові (із заздалегідь 

визначеною тривалістю дії); постійні (з невизначеною тривалістю дії). За дією в 

просторі поділяються на: загальнодержавні; регіональні; місцеві; локальні. 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. CУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

У загальнотеоретичному розумінні суб'єктом (від латинського subjectus- 

той, хто знаходиться в основі) визнається носій предметно-практичної 

діяльності і пізнання (індивід або соціальна група), джерело активності, які 

спрямовані на об'єкт. 

У свою чергу, у теорії права суб'єкт права - це особа (фізична або 

юридична), що за законом володіє здатністю мати і реалізовувати безпосередньо 

або через представника права і юридичні обов'язки (тобто правосуб'єктністю). 

Правосуб'єктністю, що включає правоздатність і дієздатність, наділені як 

суб'єкти матеріальних адміністративно-правових відносин, так і суб'єкти 

процесуальних адміністративно-правових відносин. 

Адміністративно-процесуальна правоздатність - це здатність мати 

юридичні права та обов'язки в адміністративному процесі. Вона визнається за 

всіма громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, а також за 

органами державної влади, іншими державними органами, органами влади 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх 

посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, 

організаціями, які є юридичними особами. 

Адміністративна процесуальна правоздатність виникає у громадян з 

моменту їх народження і припиняється смертю. У юридичних осіб вона виникає 

з моменту їх створення та припиняється їх ліквідацією. Для участі в 

адміністративному процесі крім загальної адміністративної процесуальної 

правоздатності необхідною є також наявність конкретної адміністративної 

процесуальної правоздатності у даній конкретній справі. 

Щоб особисто брати участь у розгляді адміністративної справи, 

недостатньо мати тільки адміністративну процесуальну правоздатність. 

Необхідним для учасника справи є також володіння адміністративною 

процесуальною дієздатністю. 



Адміністративно-процесуальна дієздатність - це здатність особисто 

здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов'язки, у тому числі 

доручати ведення справи представникові. 

Вона належить фізичним особам, які:  

1) досягли повноліття;  

2) не визнані судом недієздатними.  

Також вона може належати фізичним особам до досягнення повноліття у 

спорах з приводу публічно-правових відносин, у яких вони відповідно до 

законодавства можуть самостійно брати участь. 

Адміністративною процесуальною дієздатністю наділяються також 

органи публічної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, їх посадові 

та службові особи, підприємства, установи, організації (юридичні особи). 

Складовою процесуальної дієздатності є адміністративно-процесуальна 

деліктоздатність, тобто здатність суб'єкта нести за порушення адміністративно-

процесуальних норм юридичну відповідальність. 

Необхідно розмежувати поняття "суб'єкт адміністративного 

процесу" і "суб'єкт адміністративно-процесуальних правовідносин. 

Суб'єкт адміністративного процесу має потенційну здатність вступати в 

адміністративно-процесуальні правовідносини. У конкретному випадку він 

може і не бути учасником зазначених правовідносин. 

Суб'єкт адміністративно-процесуальних правовідносин - це фактичний 

учасник правових зв'язків у сфері публічного управління, тобто він обов'язково 

бере у них участь. 

Важливо зазначити, що суб'єкт адміністративного процесу 

характеризується зовнішньою відокремленістю. Він виступає у вигляді єдиної 

особи, здатної, відповідно до своїх процесуальних прав та обов'язків, мати, 

виражати й здійснювати певну волю як учасник конкретних відносин. 

Однією з особливостей процесуальних адміністративно-правових 

відносин є те, що у них можуть брати участь суб'єкти, які не беруть участі у 

матеріальних адміністративно-правових відносинах, наприклад прокурор, суд. 



Суб'єкти адміністративного процесу, залежно від своїх процесуальних 

функцій, поділяються на: ті, які наділені владними повноваженнями, 

безпосередньо мають право здійснювати провадження, тобто "лідируючі 

суб'єкти", їм держава надала широкі права та поклала на них значні обов'язки; 

ті, які мають "зацікавлену" позицію щодо ходу та наслідків у індивідуальній 

справі; ті, які займають "пасивну" позицію щодо ходу та наслідків у 

індивідуальній справі, вони залучаються до участі у ній, оскільки це необхідно 

для з'ясування істини, найбільш повного і всебічного встановлення всіх 

обставин у справі. Причому наведений поділ суб'єктів процесу має місце в усіх 

видах адміністративних проваджень з деякими уточненнями функціональних 

повноважень щодо конкретного провадження. 

Характерною особливістю адміністративного процесу є те, що в окремих 

випадках вирішення конкретної справи може відбуватися без участі осіб, які 

сприяють суб'єктам, наділеним владними повноваженнями щодо відповідного 

адміністративного провадження. Таких суб'єктів прийнято поділяти на 

обов'язкових і факультативних суб'єктів адміністративно-процесуальних 

правовідносин. 

На сьогодні інститут суб'єктів адміністративного процесу достатньо 

ґрунтовно досліджений у теорії адміністративного процесу. Теоретиками 

адміністративного процесу запропоновані різноманітні класифікації суб'єктів 

процесуальних правовідносин залежно від того, що вкладається кожним із них 

у його зміст. Наприклад, С. М. Махіна запропонувала таку класифікацію: 

В управлінському процесі беруть участь три групи суб'єктів. 

Перша група - наділені власними повноваженнями (сторона, яка 

управляє) - Президент України, вищі посадові особи, вищі органи виконавчої 

влади. 

Друга група - це суб'єкти, на яких поширюється владний вплив (керована 

сторона). До них належать фізичні та юридичні особи, які не наділені владними 

повноваженнями у сфері управління. 



До третьої групи автор включає суб'єктів які одночасно володіють 

владними повноваженнями та перебувають під управлінським впливом. Це 

посадові особи, державні та муніципальні службовці, структурні підрозділи 

органів державної влади та ін.1 

Що стосується адміністративного процесу як форми примусового впливу, 

то, як зазначає Н. Г. Саліщева, його суб'єктів можна поділити на дві групи. 

До першої групи належать суб'єкти, безпосередньо зацікавлені в 

результатах юридичного процесу, чиї інтереси та суб'єктивні права підлягають 

захисту всіма процесуальними способами та прийомами. 

До другої групи належать лідируючі суб'єкти, які виконують свої функції 

в чужому інтересі, з метою законного та обґрунтованого рішення у справі, яка 

розглядається. В.Д. Сорокін поділяє суб'єктів адміністративного процесу на 

індивідуальні - громадяни, іноземні громадяни, особи без громадянства; 

колективні - органи виконавчої влади, підприємства, установи, громадські 

об'єднання, державні та муніципальні службовці. М.М. Тищенко визначає 

учасників процесу як громадян, інших осіб, колективи громадян та організації в 

особі їх представників, які наділені правами і несуть певні обов'язки, що 

дозволяє їм брати участь у розгляді адміністративних справ з метою захисту 

своїх прав і законних інтересів або прав і законних інтересів осіб, яких вони 

представляють, колективів громадян чи організацій, а також сприяти 

здійсненню адміністративного процесу. 

Організаторів же (лідируючих суб'єктів) він визначає як суб'єктів 

адміністративного процесу, які діють з метою ведення процесу і здатні на 

державно-владній основі самостійно приймати рішення у справі. 

Група організаторів (лідируючих суб'єктів) неоднорідна. Істотне значення 

має відношення того чи іншого органу (посадової особи) до правозастосування, 

тобто до вирішення справи. Орган (посадова особа), що вирішує справу, лідирує 

не тільки на стадії вирішення. Він має достатньо процесуальних можливостей, 

щоб забезпечити провадження на інших стадіях: процесуального контролю; 

санкціонування процесуальних дій, що проводяться іншими лідируючими 



суб'єктами; забезпечення виконання рішення. Таких організаторів вчений 

пропонує називати проводом. Інші лідируючі суб'єкти, залежно від ступеня 

публічності юридичної справи (юрисдикційна, позитивна), більшою чи меншою 

мірою залежні від проводу. У юрисдикційних справах лідируючі суб'єкти 

наділені більшою свободою у примусовій реалізації владних повноважень щодо 

зацікавлених осіб. В інших провадженнях такі лідируючі суб'єкти звертаються 

до проводу за санкціонуванням владного впливу. В останньому випадку 

процесуальний статус лідируючих суб'єктів наближається до статусу 

зацікавлених осіб. Урешті-решт усіх лідируючих суб'єктів можна віднести до 

складу учасників, оскільки реалізація примусових процесуальних дій у 

переважній більшості випадків здійснюється із санкції проводу. 

Тому суб'єктів провадження вчений пропонує поділити на провід та 

учасників. А останніх - на лідируючих суб'єктів, зацікавлених осіб та осіб, які 

сприяють розгляду справи. 

В. К. Колпаков виділяє п'ять груп суб'єктів адміністративного процесу: 

1) громадяни; 

2) виконавчо-розпорядчі органи та структурні частини їх апарату; 

3) об'єднання громадян та їх органи, а також органи самоорганізації 

населення, що мають адміністративно-процесуальну правосуб'єктність; 

4) державні службовці, службовці органів місцевого самоврядування, 

посадові особи, наділені адміністративно-процесуальними правами та 

обов'язками; 

5) інші державні органи та їх посадові особи. Особливе місце серед них 

посідають громадяни. Вони: по-перше, є носіями прав і обов'язків (у тому числі 

й адміністративно-процесуальних) у будь-якій галузі публічно-управлінської 

сфери (господарській, соціально-культурній, адміністративній, політичній); по-

друге, специфіка загальноправового статусу громадян зумовлює обов'язок усіх 

інших суб'єктів адміністративного процесу забезпечувати додержання їхніх 

(громадян) прав; по-третє, на відміну від інших суб'єктів, громадяни не є 

компетентними вирішувати адміністративні справи (якщо не наділені 



спеціальними повноваженнями, але в такому разі вони належать до іншої 

категорії суб'єктів); по-четверте, громадяни не можуть вступати в 

адміністративно-процесуальні відносини безпосередньо один з одним. 

Виконавчо-розпорядчі органи як суб'єкти адміністративного процесу 

характеризуються передусім тим, що вирішують індивідуально-конкретні 

справи. Адміністративно-процесуальна правосуб'єктність виконавчо-

розпорядчих органів при цьому є різною. Вона поділяється на загальну, 

галузеву та спеціальну. 

Загальну правосуб'єктність мають органи, до компетенції яких входить 

вирішення широкого кола справ, незалежно від їх галузевої належності. До них 

відносяться, наприклад, місцеві державні адміністрації, органи місцевого 

самоврядування. 

Галузеву правосуб'єктність мають органи, до завдань яких входить 

вирішення справ у межах галузі. Це, наприклад, департаменти, служби, відділи 

міністерств. 

Спеціальну правосуб'єктність мають органи, створені спеціально для 

вирішення вузького кола справ, наприклад адміністративна комісія районної 

державної адміністрації. 

Враховуючи сучасні тенденції розвитку адміністративно-процесуального 

законодавства та теоретичні дослідження вчених-адміністративістів систему 

суб'єктів адміністративного процесу можна представити таким чином: 

 громадяни, іноземні громадяни та особи без громадянства; 

 державні органи, підприємства та установи; 

 громадські об'єднання та інші недержавні організації, підприємства та 

установи; 

 державні службовці; 

 службовці громадських об'єднань та інших недержавних формувань. 

Громадяни, іноземні громадяни та особи без громадянства утворюють 

найбільш численну групу суб'єктів адміністративного процесу. Вони 

виступають в адміністративному процесі як: 



- особа, яка порушила адміністративну справу перед органом, котрий має 

право на її вирішення, у зв'язку з реалізацією своїх прав або виконанням 

обов'язків; 

- сторона адміністративного спору, що заявила в органі, правомочному 

розглядати адміністративну справу, вимоги про захист порушеного або 

оспорюваного права, або сторона, до якої пред'явлено позов через порушення 

або оспорювання нею прав заявника; 

- третя особа, тобто особа, котра як заявила самостійну вимогу на предмет 

спору, так і не заявила такої вимоги, але приєдналася до вимог однієї зі сторін; 

- уповноважений представник, якщо інше не передбачено законодавством; 

- особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; 

- потерпілий, тобто особа, якій адміністративним правопорушенням заподіяно 

моральну, фізичну або матеріальну шкоду; 

- особа, яка захищає права та інтереси інших осіб; 

- свідок, перекладач, експерт. 

У кожному з перелічених випадків правовий статус громадянина як 

учасника адміністративного процесу має свою специфіку, обумовлену роллю, 

яку виконує громадянин у процесі. Законодавство закріплює загальні 

процесуальні права та обов'язки, визнаючи за громадянами адміністративно-

процесуальну правоздатність та адміністративно-процесуальну дієздатність. 

Державні органи, підприємства та установи. їм належить особлива роль у 

сфері публічно-правових відносин. Органи законодавчої (представницької) 

влади, органи виконавчої влади, суди, прокуратура тією чи іншою мірою 

наділені правами з вирішення конкретних адміністративних справ. Державні 

органи, насамперед органи виконавчої влади, можуть виступати в 

адміністративному процесі як: органи, що розглядають і вирішують 

адміністративну справу; органи, які, здійснюючи свої функції, порушують 

справу перед органом, що має право на її вирішення; сторони адміністративно-

правового спору, треті особи; органи, що захищають права і законні інтереси 

інших осіб (органів, установ, організацій). Державні підприємства, установи, 



об'єднання та інші юридичні особи з тих самих підстав, що і державні органи, 

можуть бути учасниками адміністративного процесу. 

Громадські об'єднання та інші недержавні організації, підприємства та 

установи можуть виступати в адміністративному процесі як: недержавне 

формування (організація тощо), яка, здійснюючи свої функції, порушила 

адміністративну справу перед органом, що має право її вирішувати; сторона 

адміністративного спору; третя особа; організація, що захищає права та 

інтереси інших осіб; організація, яка вирішує адміністративну справу у 

випадках і межах, встановлених законодавством. 

Державні службовці. Як суб'єкти адміністративного процесу службовці 

можуть виступати в якості: посадової особи, що розглядає та приймає рішення в 

адміністративній справі; посадової особи, яка, здійснюючи свої функції, 

порушила адміністративну справу перед органом, що має право на її вирішення; 

сторони адміністративно-правового спору; представника державного органу, 

державного підприємства, установи; третьої особи; особи, яка притягається до 

дисциплінарної або адміністративної відповідальності. 

Службовці громадських об'єднань та інших недержавних формувань. 

Наділені адміністративними правами та обов'язками недержавні службовці 

можуть виступати в адміністративному процесі як: службовець, котрий, 

здійснюючи службові функції, порушив адміністративну справу перед органом, 

який має право на її вирішення; сторона адміністративно-правового спору; 

представник громадського об'єднання чи іншого недержавного формування; 

третя особа; службовець, який розглядає та приймає рішення в адміністративній 

справі у випадках, передбачених законодавством; особа, що притягається до 

адміністративної відповідальності у випадках, передбачених законом. У 

передбачених законодавством випадках учасниками адміністративного процесу 

можуть виступати представники громадських об'єднань, організацій, наприклад 

профспілок, товариств захисту прав споживачів, товариських судів тощо. 

 

 



ВИСНОВКИ 

У загальнотеоретичному розумінні суб'єктом (від латинського subjectus- 

той, хто знаходиться в основі) визнається носій предметно-практичної 

діяльності і пізнання (індивід або соціальна група), джерело активності, які 

спрямовані на об'єкт. 

У свою чергу, у теорії права суб'єкт права - це особа (фізична або 

юридична), що за законом володіє здатністю мати і реалізовувати безпосередньо 

або через представника права і юридичні обов'язки (тобто правосуб'єктністю). 

Правосуб'єктністю, що включає правоздатність і дієздатність, наділені як 

суб'єкти матеріальних адміністративно-правових відносин, так і суб'єкти 

процесуальних адміністративно-правових відносин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

1. Адміністративно-процесуальні норми – це встановлені державою та 

забезпечені її примусом (організаційними заходами) формально-визначені, 

загальнообов’язкові правила поведінки, які регулюють суспільні відносини 

стосовно визнання, реалізації та захисту прав і законних інтересів фізичних чи 

юридичних осіб, а також інтересів держави в публічній сфері, розгляду і 

вирішення адміністративних справ. 

2. Класифікувати адміністративні процесуальні норми можна за різними 

підставами за функціональним призначенням та відповідно до сфери 

суспільних відносин. 

3. Структуру адміністративних процесуальних відносин становлять: а) 

юридична основа; б) суб'єкти процесу та їх адміністративно- процесуальна 

правосуб'єктність; в) об'єкти правовідносин; г) зміст правовідносин; ґ) 

юридичні факти. 

4.  Адміністративно-процесуальні відносини можна класифікувати на види за 

такими підставами: 1) за змістом; 2) характером та метою; 3) рівнем зв’язків 

між сторонами та ін. За змістом адміністративно-процесуальні відносини 

поділяють на: 1) процедурні; 2) судочинні; 3) деліктні.  

5. У загальнотеоретичному розумінні суб'єктом (від латинського subjectus- 

той, хто знаходиться в основі) визнається носій предметно-практичної 

діяльності і пізнання (індивід або соціальна група), джерело активності, які 

спрямовані на об'єкт. У свою чергу, у теорії права суб'єкт права - це особа 

(фізична або юридична), що за законом володіє здатністю мати і реалізовувати 

безпосередньо або через представника права і юридичні обов'язки (тобто 

правосуб'єктністю). 

Правосуб'єктністю, що включає правоздатність і дієздатність, наділені як 

суб'єкти матеріальних адміністративно-правових відносин, так і суб'єкти 

процесуальних адміністративно-правових відносин. 



МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

Для належної підготовки до проведення семінарського заняття з даної 

теми, студенту необхідно: 

1. Проаналізувати міждисциплінарні зв'язки вивчаємої теми, з іншими 

темами дисциплінами. 

2. Проаналізувати основні нормативно-правові акти, що відносяться 

до вивчаємої теми. Особливу увагу приділити аналізу відомчих наказів 

міністерств та відомств. 

3. Опанувати понятійний апарат з вивчаємої теми. Вивчити основні 

категорії та дефініції за темою. 

4. Відповідно до робочої навчальної програмами з дисципліни, 

скласти необхідні службові документи. 
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ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

1. Загальна характеритстика звернень громадян. 

2. Стадії та структура провадження за зверненнями громадян.  

3. Доступ до публічної інформації. Поняття та правові основи надання 

доступу громадянам до публічної інформації.  

4. Інформаційний запит щодо доступу до публічної інформації. Вимоги, 

контроль та особливості. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

З’ясувати законодавчі підстави щодо права громадян на звернення в 

органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, органів внутрішніх справ, 

визначити поняття звернень громадян, їх види, які вимоги ставляться до 

процесуального оформлення звернень громадян, які звернення не підлягають 

розгляду, терміни розгляду громадян та порядок процесуального оформлення 

результатів розгляду звернень, особливості діловодства щодо звернень 

громадян.  
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ВСТУП 

 

Право громадян на звернення є конституційним. Поряд з іншими правами 

і свободами людини і громадянина воно зафіксовано у розділі II Основного 

Закону України.  

Принципові положення з цього приводу містить ст. 40 Конституції. По-

перше, вона встановлює право кожного на звернення до органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих 

органів. По-друге, вона зобов'язує органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування та службових осіб цих органів у встановлений законом строк: 

а) розглянути звернення і б) дати обґрунтовану відповідь.  

Ця стаття регламентує види звернень. Відповідно до неї вони можуть 

бути: а) індивідуальними чи колективними; б) письмовими або усними.  

Конституційні норми деталізовано та конкретизовано у низці 

нормативних актів. Насамперед це: Указ Президента України «Про заходи 

щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення» від 19 березня 

1997 p  

Крім загальнодержавних нормативних актів, важливі питання 

забезпечення прав громадян на звернення регламентовані відомчими 

нормативними актами. Такими, наприклад, є Наказ МВС України «Про 

затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і 

організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ 

України» від 10.10.2004  № 1177), Інструкція  

про порядок розгляду звернень громадян в національній комісії з цінних 

паперів та фондового ринку (затверджена Рішенням Національної комісії  з 

цінних паперів  та фондового ринку 06.11.2012  № 1582).  

Зазначені нормативні акти містять як матеріальні, так і процесуальні 

норми й утворюють законодавство України про звернення громадян. 
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I.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИТСТИКА ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН 

 

Політичне, економічне і соціальне оновлення суспільства зумовлює 

потребу приведення правових, організаційних, структурних та інших засад 

функціонування органів виконавчої влади у відповідність з новими умовами 

розвитку нашої держави.  

Зазначені органи мають забезпечити реалізацію наданих їм повноважень, 

виходячи з пріоритетності прав і свобод людини, що вимагає якісних змін у 

всіх напрямках їх діяльності, в тому числі й таких як провадження із звернень 

громадян.  

Вказана проблематика є особливо актуальною і для органів внутрішніх 

справ, де функціями з розгляду та вирішення звернень громадян наділені різні 

підрозділи на всіх рівнях системи і є найбільш відповідальними й складними, 

оскільки зачіпають права, свободи і законні інтереси широкого кола осіб.  

У реалізації й охороні прав і свобод громадян одне з найважливіших 

місць займають пропозиції, заяви й скарги громадян. Одночасно вони 

виконують роль, що гарантує дотримання законності в державному управлінні. 

Рівень дотримання режиму законності в державі прямо залежить від 

зацікавленої участі законослухняних громадян у діяльності по його підтримці. З 

іншого боку, не можна не погодитися з тим, що наявність великої кількості 

скарг на дії працівників виконавчого апарата є тривожним симптомом, що 

змушує піддати пильному аналізу стан справ у цьому апарату й ужити заходів 

по якісному поліпшенню його роботи. Один з найважливіших напрямків такого 

зміцнення правопорядку складається в удосконалюванні чинного 

законодавства, і насамперед адміністративно-процесуальних норм, що 

регламентують можливість здійснення й захисти суб'єктивних прав і свобод 

громадян. 

До числа найважливіших джерел інформації, необхідних для рішення 

питань державного, господарського й соціально-культурного будівництва, 

варто віднести звернення громадян, що представляють собою важливий засіб 
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здійснення й охорони прав громадян.  

Звернення можуть стосуватися найрізноманітніших сторін життя 

суспільства, починаючи із загальнодержавних інтересів і закінчуючи 

інтересами конкретної людини. Незважаючи на те, що в зверненнях міститься 

різна інформація - схвального, критичного характеру пропозиції, з вимогами 

про відновлення порушеного права й захисту законних інтересів, а також 

судження всіх типів, - всі вони характеризуються рядом загальних ознак, а 

саме: 

1) звернення відбивають стан справ у відповідних сферах життя 

суспільства й відповідно стан виконавчої діяльності; 

2) обов'язковим одержувачем інформації, що містяться в зверненнях, є 

представник держави або місцевого самоврядування; 

3) такого роду інформація породжує правові наслідки; 

4) відомості, які містяться у зверненнях громадян, виходять від них за їх 

особистим бажанням. 

Загальною метою внесення звернень є бажання спонукати відповідні органи 

й інших осіб розглянути і вирішити їх. Крім того, зверненням громадян властива і 

така загальна ознака, як наявність стадій провадження по них. 

ВИДИ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН 

Законодавче регулювання порядку розгляду звернень громадян 

здійснюється на основі Закону України «Про звернення громадян», та інші акти 

законодавства, що видаються відповідно до Конституції України та цього Закону. 

Разом з тим за своєю юридичною природою звернення громадян 

неоднорідні. Слід наголосити, що відповідно до законодавчого визначення під 

зверненням слід розуміти  викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), 

заяви (клопотання) і скарги (ст. 3 Закону України «Про звернення громадян»). 

Що стосується провадження за пропозиціями громадян, то законодавець 

визначив пропозицію (зауваження) як звернення громадян, де висловлюються 

порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого 

самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються 
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думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, 

вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-

культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.(ст. 3 Закону 

України «Про звернення громадян»). 

Як і будь-якому провадженню, такому провадженню властиві наявність 

стадій. Особливостями правової природи пропозиції визначається й специфіка 

виділень стадій провадження по пропозиціях громадян. Такими стадіями можуть 

бути: 1) порушення провадження; б) розгляд пропозиції й ухвалення рішення по 

ньому; 3) виконання рішення за пропозицією. При цьому стадія виконання 

рішення за пропозицією громадянина носить факультативний характер. Інакше 

кажучи, неї може не бути взагалі, якщо в ході розгляду пропозиції воно буде 

визнано недоцільним і марним. 

Підставою виникнення даного провадження варто вважати внесення 

громадянином пропозиції з метою вдосконалювання різних сторін державної 

діяльності й місцевого самоврядування. Порядок розгляду пропозицій громадян 

може бути тільки адміністративним, а не судовим. 

Іншою важливою формою реалізації громадянами своїх прав і законних 

інтересів є подача заяв. Ціль заяви складається в реалізації через відповідні 

органи наданих громадянам законних прав й інтересів, а також у виконанні 

певних обов'язків.  

Законодавець визначив, що заява (клопотання) – це звернення громадян із 

проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією й чинним 

законодавством їхніх прав й інтересів або повідомлення про порушення чинного 

законодавства чи недоліки у діяльності підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів 

місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки про поліпшення їхньої 

діяльності.  

Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою 

відповідного статусу, прав чи свобод тощо. 

Порядок розгляду даного виду звернення громадян, як й у провадженні по 
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пропозиціях громадян, може бути тільки адміністративним. 

У провадженні по заявах громадян передбачені такі стадії: 

1) порушення провадження; 

2) розгляд заяви власне кажучи й прийняття по ньому рішення; 

3) оскарження рішення за заявою; 

4) виконання рішення, прийнятого за заявою. 

Стадії оскарження рішення в справі може й не бути, якщо громадянин 

удоволений отриманим результатом.  

Особливе місце серед звернень громадян займають скарги.  

Реалізація конституційного принципу законності припускає неухильне 

дотримання прав і законних інтересів громадян, дозволяє ефективно захищати 

їх від будь-яких порушень. Право на подачу скарги – один з діючих способів 

усунення можливих порушень законності, важливий засіб відновлення 

порушених суб'єктивних прав. Скарга – це звернення з вимогою про відновлення 

прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), 

рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб. 

Між провадженням по пропозиціях і заявам громадян і провадженням по 

скаргах є певна подібність – і в тім, і в іншому випадку вони являють собою 

звернення до компетентних органів. Перелік же підстав, по яких можна 

розрізняти дані провадження, набагато ширше. 

Насамперед, метою подачі скарги є захист й відновлення порушених прав 

і законних інтересів громадянина. Самі громадяни не в змозі забезпечити собі 

цей захист, тому що не мають державно-владних повноважень, якими наділені 

державні органи й органи місцевого самоврядування, куди вони й звертаються. 

Таким чином, скарга є способом захисту й відновлення порушених 

суб'єктивних прав громадян. Об'єктом оскарження виступають дії або 

бездіяльність органів держави, місцевого самоврядування або посадових осіб, а 

також видані ними акти, що послужили причиною порушення прав і законних 

інтересів громадян. 
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Обов'язковим елементом змісту скарги є вказівка на конкретний факт 

порушення прав і законних інтересів громадянина. 

Як показує практика, в ряді випадків скарги подаються громадянами, чиї 

права й інтереси прямо не зачіпаються. Наприклад, відомі випадки подачі 

скарги в інтересах інших осіб родичами, знайомими, сусідами громадян, які в 

силу похилого віку і стану здоров'я не мають змоги особисто направити скарги. 

Чи варто вважати, що такого роду звернення не є скаргами? Безумовно, немає. 

У таких випадках особи, що подали скаргу в інтересах інших громадян, 

керуються насамперед нормами морального порядку, позитивними моральними 

спонуканнями. Їхні дії ніяким чином не впливають на юридичну природу 

такого роду звернень. Тому варто визнати, що скаргою може бути не тільки 

звернення, пов'язане з порушенням прав й інтересів особи, його що подала, але 

й звернення з метою захисту порушених прав й інтересів інших осіб. Не 

випадково законодавець встановив, що скарга в інтересах неповнолітніх і 

недієздатних осіб подається їх законними представниками. 

Аналіз законодавства дозволяє виділити й інші риси, що відмежовують 

провадження по скаргах громадян від проваджень по інших видах звернень. 

Насамперед, порядок розгляду скарг, передбачений чинним 

законодавством, може бути як адміністративним, так і судовим. У 

підтвердження цього, можна навести ст.16 Закону України «Про звернення 

громадян», у якій вказується наступне: «Скарга на дії чи рішення органу 

державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, 

організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи 

подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не 

позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного 

законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з 

прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду». 

Крім того, подача скарги свідчить про те, що права або законні інтереси 

громадянина, на його думку, порушені й він вимагає їх відновлення засобами 

забезпечення законності. Подача ж заяви, як правило, не пов'язана з фактом 
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порушення прав громадянина. Останній лише клопоче про надання йому 

можливості реалізувати певні суб'єктивні права або обов'язки відповідно до 

закону. 

Нарешті, суб'єктом вирішення питання по скарзі повинна бути не особа, 

що порушила права або законні інтереси громадянина й дії якого 

оскаржуються, на що є пряма вказівка в законі, а лише вища інстанція або 

посадова особа, що виступає в цьому випадку в якості «гаранта» забезпечення 

законності й об'єктивності розгляду скарги. 

У випадку ж подачі заяви остання адресується безпосередньо в орган або 

посадовій особі, яка має повноваження ухвалити рішення щодо нього або 

забезпечити процедуру прийняття такого роду рішення відповідно до вимог 

закону. 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ПРОПОЗИЦІЙ, ЗАЯВ, СКАРГ 

При аналізі провадження по скаргах варто враховувати його стадійність. 

Можна виділити наступні стадії зазначеного провадження: 

1) порушення провадження по скарзі; 

2) розгляд скарги власне кажучи й прийняття по ній рішення; 

3) оскарження або опротестування рішення по скарзі; 

4) виконання рішення по скарзі. 

У Законі України «Про звернення громадян» знайшли своє відображення 

як загальні положення, що стосуються всіх видів звернень, так і положення, що 

визначають специфіку розгляду пропозицій, заяв і скарг. Розглянемо їх 

детальніше.  

Законодавець чітко сформулював вимоги до звернень громадян. Зокрема, 

звернення можуть бути усними й письмовими, а також індивідуальними 

(поданими окремими особами) і колективними (поданою групою осіб). В 

зверненнях повинні бути зазначені прізвище, ім'я, по батькові, місце 

проживання громадянина, викладені суть порушеного питання, зауваження, 

пропозиції, заяви або скарги, прохання або вимоги. При цьому звернення 

повинно бути підписане заявником (заявниками) із вказівкою дати. 
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Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається 

заявникові з відповідними роз'ясненнями. 

Оскільки громадяни можуть помилятися щодо компетенції того або 

іншого органа, до якого вони звернулися зі зверненням, варто визнати досить 

розумним положення про те, що орган, що одержав звернення і який не має 

повноважень по його вирішенню, повинен у строк не більше п'яти днів 

переслати його за приналежністю відповідному органу або посадовій особі й 

повідомити про це громадянина, що подав звернення. Такий підхід сприяє 

усуненню проявів формалізму в спілкуванні із заявником й означає прагнення 

держави максимально забезпечити громадянинові вирішення його проблем. 

Вказуючи на можливість подачі усного звернення, законодавець у ч. 3 

ст. 5 Закону визначає: «Звернення може бути усним (викладеним громадянином 

і записаною посадовою особою на особистому прийомі)». Усне звернення являє 

собою спрощену форму звертання – дозволяє уникнути непотрібної 

паперотворчості, оперативно вирішити ті або інші питання, що виникли у 

громадянина. Як правило, можливість усного звернення громадянин використає 

тоді, коли обставини конкретної справи не являють собою особливої складності 

і його вирішення певною посадовою особою можливо практично одразу після 

звернення. У такій ситуації доречно говорити про прискорене провадження за 

зверненням громадянина. 

Громадяни мають право звертатися в органи державної влади, місцевого 

самоврядування, установи, організації незалежно від форм власності, 

об'єднання громадян, на підприємства до посадових осіб на українській або 

іншій мові, прийнятній для сторін. При цьому рішення за зверненнями 

громадян і відповіді на них оформлюються відповідно до вимог законодавства 

про мови. Такі рішення й відповіді можуть бути викладені в перекладі на мову 

спілкування заявника. 

Законом закріплюється обов'язковість прийняття й розгляду звернень.  

Забороняється відмова в прийнятті й розгляді звернення з посиланням на 

політичні погляди, партійну приналежність, стать, вік, віросповідання, 
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національність громадянина, незнання мови звернення. 

Законом формулюються окремі обмеження, що стосуються розгляду 

звернень громадян. Так, забороняється направляти скарги громадян для 

розгляду тим органам або посадовим особам, дії або рішення яких 

оскаржуються. Не розглядаються також письмові звернення без вказівки місця 

проживання, не підписані автором (авторами), а також такі, по яких неможливо 

встановити авторство. Такого роду звернення визнаються анонімними. 

Не розглядаються повторні звернення тим самим органом від того самого 

громадянина по тому самому питанню, якщо перше вирішено по суті, а також 

скарги, подані з порушенням строку їхньої подачі, і звернення осіб, визнаних 

судом недієздатними. 

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник 

органу, про що повідомляється особа, що надіслала звернення. 

Важливими гарантіями забезпечення прав осіб, що подали звернення, 

служать положення закону, що забороняють переслідування громадян за 

подання звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань 

громадян, посадових осіб за критику у зверненні їх діяльності та рішень 

Не допускається також розголошення отриманих із звернень відомостей 

про особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять 

державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, 

якщо це ущемляє права і законні інтереси громадян. Не допускається з'ясування 

даних про особу громадянина, які не стосуються звернення. На прохання 

громадянина, висловлене в усній формі або зазначене в тексті звернення, не 

підлягає розголошенню його прізвище, місце проживання та роботи. 

ВИСНОВКИ  

Провадження у справах за пропозиціями, заявами та скаргами громадян 

урегульоване нормами Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.96. 

Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України 

наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, 
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об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх 

діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, 

державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України 

можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для 

впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм 

власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у 

разі порушення. Усі види заяв, скарг, пропозицій громадян, які надходять до 

органів виконавчої влади, мають загальну назву – звернення. 
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II. СТАДІЇ ТА СТРУКТУРА ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ЗВЕРНЕННЯМ 

ГРОМАДЯН  

 

Питанням процесуального регулювання стадії розгляду звернень 

громадян присвячений розділ 2 Закону. Найбільш важливі його положення 

полягають у наступному. 

Органи державної влади, місцевого самоврядування і їх посадових осіб, 

керівники й посадові особи установ, організацій незалежно від форм власності, 

об'єднань громадян, підприємств, у повноваження яких входить розгляд заяв 

(клопотань), зобов'язані об'єктивно й вчасно розглядати їх, перевіряти 

викладені в них факти, приймати рішення відповідно до діючого законодавства 

й забезпечувати їх виконання, а також повідомляти громадянам про результати 

їх розгляду. 

Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов'язковому 

порядку дається органом, що їх одержав й у компетенцію якого входить 

вирішення порушених в них питань, за підписом керівника або особи, що 

виконує його обов'язки. Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених 

у заяві (клопотанні), доводить до відома громадянина в письмовій формі з 

посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також з роз'ясненням 

порядку оскарження ухваленого рішення. 

Стосовно розгляду скарг громадян законодавець встановлює, що скарга 

на дії або рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, 

установи, організації, об'єднання громадян, підприємства, засобів масової 

інформації, посадової особи подається в порядку підпорядкованості вищому 

органу або посадовій особі. У випадку відсутності такого органу або незгоди 

громадянина із прийнятим по скарзі рішенням він має право відповідно до 

діючого законодавства безпосередньо звернутися до суду. 
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До скарги додаються наявні в наявності в громадянина рішення або копії 

рішень, що приймалися по його зверненню раніше, а також інші документи, 

необхідні для розгляду скарги. 

У відповідності зі ст.17 Закону скарга на оскаржене рішення може бути 

подана в орган або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з 

моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення 

громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного 

терміну, не розглядаються. 

Пропущений з поважних причин строк подачі скарги може бути 

відновлений органом або посадовою особою, що розглядає скаргу. 

Своє вирішення одержало одне з важливих питань, що може виникнути 

на стадії порушення провадження. Як правило, громадяни особисто подають 

заяви або скарги. Однак практика показує, що в окремих випадках цієї 

можливості вони можуть бути позбавлені. Мова йде про психічні або фізичні 

недоліки громадянина, вік або інші обставини (знаходження в експедиції, 

туристичній поїздці, робота в іншій державі тощо), що перешкоджають йому 

особисто подати звернення до відповідного органу. З цього погляду цілком 

виправдана позиція законодавця, що закріпив можливість подачі скарги 

особою, уповноваженою на те громадянином. Скарга в інтересах неповнолітніх 

і недієздатних осіб подається їх законними представниками. Передбачено й 

можливість подачі скарги в інтересах громадянина трудовим колективом або 

організацією, що здійснює правозахисну діяльність (ст. 16 Закону). 

Найбільш важливі положення Закону стосуються регламентації 

конкретних прав й обов'язків суб'єктів провадження. Зокрема, громадяни при 

розгляді їх заяви або скарги мають право: 

- особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та 

брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви; 

- знайомитися з матеріалами перевірки; 

- подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який 

розглядає заяву або скаргу; 
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- бути присутнім при розгляді заяви або скарги; 

- користуватися послугами адвоката або представника трудового 

колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це 

повноваження у встановленому законом порядку; 

- одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги; 

- висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці 

розгляду заяви чи скарги; 

- вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом 

порушень встановленого порядку розгляду звернень. 

У свою чергу, в обов'язки органів державної влади, місцевого 

самоврядування, установ, організацій, об'єднань громадян, підприємств, засобів 

масової інформації, їх керівників й інших посадових осіб по розгляду заяв і 

скарг громадян входять: 

- об'єктивно, всебічно й вчасно перевіряти заяви або скарги; 

- на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного 

органу, що розглядає його заяву чи скаргу; 

- скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, 

передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або 

іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення 

неправомірних дій, виявляти, усувати причини й умови, що сприяли 

порушенням; 

- забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання 

прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень; 

- письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи 

скарги і суть прийнятого рішення; 

- вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку 

матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті 

ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про 

відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на 

прохання громадянина не пізніш як у місячний термін довести прийняте 
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рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу або 

об'єднання громадян за місцем проживання громадянина; 

- у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз'яснити порядок 

оскарження прийнятого за нею рішення; 

- не допускати безпідставної передачі розгляду заяв або скарг іншим 

органам; 

- особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг 

громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, 

систематично аналізувати й інформувати населення про хід цієї роботи; 

- організовувати й проводити особистий прийом громадян. 

Аналіз зазначених обов'язків дозволяє зробити висновок про те, що 

процесуальні права конкретних громадян перебувають у нерозривному зв'язку, 

а найчастіше прямо співвідносяться з ними. Так, обов'язок проводити 

особистий прийом громадян нерозривно пов'язаний із правом громадянина 

особисто викладати аргументи за заявою або скаргою, а право громадянина 

бути присутнім при розгляді заяви або скарги прямо співвідноситься з 

обов'язком відповідного органа на прохання громадянина запрошувати його для 

участі в розгляді свого звернення. 

Ця обставина служить наочним підтвердженням того, що правовий статус 

громадянина у провадженні щодо його звернення нерозривно пов'язаний з 

адміністративно-процесуальними правами й обов'язками інших суб'єктів 

провадження. 

Звернення розглядаються й вирішуються в строк не більше одного місяця 

від дня їхнього надходження, а ті, які не вимагають додаткового вивчення, 

розглядаються невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їхнього 

одержання. Якщо в місячний строк вирішити порушені в зверненні питання 

неможливо, керівник відповідного органа, підприємства, установи, організації 

або його заступник установлюють необхідний строк для його розгляду, про що 

повідомляється особі, що подала звернення. При цьому загальний строк 
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рішення питань, порушених в зверненні, не може перевищувати сорока п'яти 

днів. Плата за розгляд звернень громадян не стягується.  

Законом встановлюється право громадян на відшкодування збитку, у 

тому числі й морального, заподіяного йому у зв'язку з неправомірним рішенням 

за його зверненням. Так, у випадку задоволення скарги орган або посадова 

особа, які прийняли неправомірне рішення за зверненням громадянина, 

відшкодовують йому заподіяний матеріальний збиток, пов'язаний з подачею й 

розглядом скарги, обґрунтовані витрати, понесені у зв'язку з виїздом для 

розгляду скарги на вимогу відповідного органа, і загублений за цей час 

заробіток. 

Громадянинові на його вимогу й у порядку, установленому чинним 

законодавством, може бути відшкодований моральний збиток, заподіяний 

неправомірними діями або рішеннями органа або посадової особи при розгляді 

скарги. Розмір відшкодування морального (немайнового) збитку в грошовому 

вираженні визначається судом. 

Як відомо, найважливішим елементом, що характеризує будь-яку 

процесуальну форму, є підсумковий процесуальний документ. Це повною 

мірою відноситься й до провадження за пропозиціями, заявами і скаргами 

громадян. У зазначеному провадженні таким документом служить рішення по 

конкретному зверненню громадянина. Наявність такого рішення за 

пропозицією громадянина в основному обумовлено доцільністю. Що 

стосується рішення за заявою або скаргою, то наявність його варто визнати 

обов'язковою. 

Рішення по справах про звернення громадян виносяться на основі всіх 

матеріалів і доказів, у їхній сукупності. Вони повинні містити логічне й правове 

обґрунтування результату розгляду справи. 

Заключною стадією провадження по заявах або скаргам громадян є стадія 

виконання ухваленого рішення. Провадження в справі варто вважати повністю 

закінченим лише тоді, коли реально задоволені вимоги громадянина, усунуті 

перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів, 
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відновлені в повному обсязі порушені права й законні інтереси, скасовані 

незаконно покладені обов'язки або незаконне притягнення до відповідальності. 

Закінченням провадження також служить аргументована, заснована на законі 

відмова за зверненням громадянина. 

На жаль, у Законі «Про звернення громадян» питання виконання 

прийнятого в справі рішення не відображені. Цю обставину варто визнати 

істотним пробілом у законодавстві. 

На закінчення відзначимо, що законом передбачається відповідальність 

громадян за подачу звернення протиправного характеру. Так, подача 

громадянином звернення, що містить наклеп й образи, дискредитацію органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та їх 

посадових осіб, керівників й інших посадових осіб підприємств, установ й 

організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалення національної, 

расової, релігійної ворожнечі й інших дій, тягне відповідальність, передбачену 

чинним законодавством. При цьому витрати, понесені у зв'язку з перевіркою 

звернення, які містять завідомо неправдиві відомості, можуть бути стягнені із 

громадянина за рішенням суду.  

З огляду на особливу значимість звернень громадян, Кабінет Міністрів 

України затвердив спеціальну інструкцію з діловодства, пов'язаному зі 

зверненнями громадян. 

Діловодство за пропозиціями (зауваженнями), заявам (клопотанням) і 

скаргам громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, 

об'єднаннях громадян, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від 

форм власності, у засобах масової інформації (далі – організаціях) ведеться 

окремо від інших видів діловодства й покладається на спеціально призначених 

для цього посадових осіб чи на підрозділ службового апарату. 

Порядок ведення діловодства по зверненнях громадян, які містять 

відомості, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється 

законом, визначається спеціальними нормативно-правовими актами. 

Особисту відповідальність за стан діловодства за зверненнями громадян 



24 

 

несуть керівники організацій. 

Зазначеною інструкцією передбачено, що всі пропозиції, що надійшли, 

заяви й скарги повинні прийматися й централізовано реєструватися в день 

їхнього надходження на реєстраційно-контрольних картках, придатних для 

обробки персональними комп’ютерами, або в журналах. Конверти зберігаються 

разом із пропозицією, заявою, скаргою. Облік особистого прийому громадян 

ведеться на картках, у журналах або за допомогою електронно-обчислювальної 

техніки. 

Журнальна форма реєстрації пропозицій, заяв і скарг й обліку особистого 

прийому громадян допускається в організаціях з річним обсягом надходжень до 

600 пропозицій, заяв і скарг і такою ж кількістю звернень громадян на 

особистому прийомі. 

Письмові пропозиції, заяви й скарги, подані на особистому прийомі, 

також підлягають централізованій реєстрації на реєстраційно-контрольних 

картках, придатних для обробки комп'ютером, або в журналах. 

Реєстраційно-контрольна картка, журнал реєстрації пропозицій, заяв і 

скарг, картка (журнал) обліку особистого прийому громадян ведуться 

відповідно до вказівок щодо їх заповнення. 

Автоматизовані реєстрація пропозицій, заяв і скарг й облік особистого 

прийому громадян здійснюються шляхом введення в комп'ютер таких 

елементів: дата надходження звернення; прізвище, ім'я, по батькові, категорія 

(соціальний стан) заявника; звідки отримане звернення, дата, індекс, контроль; 

порушені питання - короткий зміст, індекси; зміст і дата резолюції, прізвище 

автора, виконавець, строк виконання; дата відправлення, індекс і зміст 

документа, ухвалені рішення, дата зняття з контролю; номер справи по 

номенклатурі. 

Автоматизована реєстрація обліку особистого прийому громадян шляхом 

прямого введення в комп'ютер здійснюється за допомогою таких елементів: 

дата прийому, хто приймає; прізвище, ім'я, по батькові, адреса, місце роботи, 

категорія (соціальний стан) заявника; порушені питання – короткий зміст, 
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індекси; кому доручене розгляд, зміст доручення, строк виконання, ухвалені 

рішення, дата одержання відповіді. 

Склад зазначених елементів при необхідності може бути доповнений, 

(наприклад, розпискою виконавця в одержанні документа, хід виконання тощо). 

Реєстраційний індекс пропозиції, заяви, скарги відзначається в 

реєстраційному штампі. Штамп ставиться на нижньому полі першого аркуша 

документа праворуч або на іншому вільному від тексту місці, крім місця, 

призначеного для підшивки.  

У разі надходження повторних пропозицій, заяв і скарг їм 

привласнюється наступний реєстраційний індекс, а у відповідній графі 

реєстраційно-контрольної картки, журналу або на відповідному полі 

реєстраційної картки, викликаної на екран монітора комп'ютера (під час 

автоматизованої реєстрації), указується реєстраційний індекс першої 

пропозиції, заяви, скарги. На верхнім полі першого аркуша повторних 

пропозицій, заяв і скарг праворуч і на реєстраційних формах робиться оцінка 

«ПОВТОРНО» і підбирається все попереднє листування. 

У випадку, коли про результати письмової пропозиції, заяви, скарги 

необхідно повідомити іншу організацію, усі примірники реєстраційно-

контрольних форм та перший аркуш контрольованого звернення позначаються 

словом «Контроль» або літерою «К». 

Пропозиції, заяви й скарги, на які даються попередні відповіді, з 

контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після ухвалення 

рішення й вжиття заходів щодо вирішення пропозиції, заяви, скарги. Рішення 

про зняття з контролю пропозицій, заяв, скарг приймають посадові особи, які 

прийняли рішення про контроль. 

У разі, коли за результатами розгляду пропозицій, заяв і скарг даються 

письмові й усні відповіді, робиться відповідний запис у реєстраційно-

контрольних формах й у документах справи або в окремій довідці. 

Посадові особи, які ведуть діловодство по пропозиціях, заявам і скаргам, 

щорічно до 15 січня готовлять для керівників організацій матеріали для аналізу 
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й узагальнення у формі аналітичних довідок. Аналітичні довідки поточного 

характеру складаються в міру потреби. 

ВИСНОВКИ  

Провадження зі звернень громадян може бути визначено як правовий 

інститут і як вид адміністративно-процесуальної діяльності. У першому 

випадку – це сукупність відповідних правових норм, у другому – врегульовані 

адміністративно-процесуальними нормами порядок дій суб’єктів провадження 

у зв’язку з реалізацією його задач. Зазначене провадження - це системне 

утворення, комплекс взаємопов’язаних процесуальних дій, які: створюють 

певну сукупність процесуальних правовідносин, що відрізняються предметною 

характеристикою і взаємопов’язаністю з відповідними правовідносинами; 

потребують встановлення доказів, а також обґрунтування всіх обставин і 

фактичних даних юридичної справи, що розглядається; що спричиняють 

необхідність закріплення офіційного оформлення отриманих процесуальних 

результатів у відповідних актах, документах. 
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III.Доступ до публічної інформації. Поняття та правові основи надання 

доступу громадянам до публічної інформації. 

Перш за все, слід звернути увагу на законодавство про доступ до 

публічної інформації. Серед таких: Закон України від 13.01.2011 № 2939-VІ 

«Про доступ до публічної інформації»; Указ Президента України від 05.05.2011 

№ 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної 

інформації»; Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 

«Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в 

Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах 

виконавчої влади»; Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 

року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитом на інформацію»; Постанова Кабінету 

Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 «Питання системи обліку 

публічної інформації; Наказ Міністерства юстиції України від 26.05.2011 № 

1434/5 «Про затвердження форм для подання запиту на отримання публічної 

інформації»; Наказ Міністерства юстиції України від 08.06.2011 № 1521/5 «Про 

затвердження Порядку складення та подання запитів на публічну інформацію, 

розпорядником якої є Міністерство юстиції України»; Наказ Міністерства 

юстиції України від 08.06.2011 № 1522/5 «Питання виконання Закону України 

«Про доступ до публічної інформації» в Міністерстві юстиції»; Наказ 

Міністерства юстиції України від 08.06.2011 № 1536/5 «Про затвердження 

Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших 

матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію 

у Міністерстві юстиції України»; Наказ Міністерства юстиції України від 4 

жовтня 2011 року № 3116/5 «Про затвердження Примірного переліку видів 

публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство юстиції України» 

Наказ Міністерства юстиції від 30 листопада 2011 року № 3430/5 «Про 

затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, 

що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство 

юстиції України, та Порядку відшкодування цих витрат» Наказ Міністерства 
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юстиції України від 28 травня 2014 року № 846/5 «Про систему обліку 

публічної інформації в Міністерстві юстиції України та його територіальних 

органах» Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 

«Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих даних Наказ Міністерства юстиції України 

від 02 березня 2016 року № 71/7 «Про затвердження Плану заходів із 

забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 

2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які 

підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» Наказ Міністерства 

юстиції України від 28 березня 2016 року № 897/5 «Про затвердження Переліку 

інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, 

розпорядником якої є Міністерство юстиції України Наказ Міністерства 

юстиції України від 14.07.2017 № 1277/5 «Про затвердження Переліку 

відомостей, що становлять службову інформацію в Міністерстві юстиції 

України» 

Згідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», кожний 

громадянин України може звернутися до влади із запитом і отримати необхідну 

йому інформацію. Метою Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних 

повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до 

публічної інформації. 

Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими 

засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в 

процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, 

передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні 

суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, 

визначених цим Законом. 

Цей закон передбачає два способи доступу до інформації – активний і 

пасивний. 

Активний – надання інформації за запитами. 
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Пасивний – обов’язкове її оприлюднення в офіційних друкованих 

виданнях, на офіційних веб-сайтах, на інформаційних стендах чи будь-яким 

іншим способом не пізніше 5 робочих днів із дня затвердження документа 

(проекти документів – не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду). 

Вичерпний перелік інформації, яку повинен оприлюднювати її розпорядник, 

наведено в статті 15 закону. 

Норма про обов’язкове оприлюднення на веб-сайтах– революційна, 

вперше закріплена в українському законодавстві. Завдяки цьому потреба в 

багатьох запитах взагалі відпаде, Якщо сайту немає (наприклад, як у сільських 

рад), тоді можливо використовувати інші способи оприлюднення (стенди, ЗМІ). 

Перш за все слід звернути увагу на те, що всі вимоги Закону 

поширюються лише на органи державної влади, інші державні органи, органи 

місцевого самоврядування, інших суб’єктів, що здійснюють владні управлінські 

функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковими для 

виконання, а на юридичних осіб, що фінансуються з державного, місцевих 

бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, осіб, що виконують 

делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно із законом чи 

договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших 

державних послуг, суб’єктів господарювання, які займають домінуюче 

становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є 

природними монополіями та суб’єктів господарювання, які володіють 

інформацією про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів 

побуту, про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні 

події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров’ю та безпеці 

громадян і іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно 

необхідною інформацією), вимоги цього Закону поширюються лише в частині 

оприлюднення та надання відповідної інформації за запитами. 

Стаття 10 Закону України «Про доступ до публічної інформаціі» говорить 

про те , що : 

1. Кожна особа має право: 



30 

 

1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які 

відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони 

використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених 

законом; 

2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається; 

3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, 

знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої 

здійснюється з порушенням вимог закону; 

4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо 

це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів; 

5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з 

порушенням вимог, визначених законом. 

2. Обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і 

використовується розпорядниками інформації, має бути максимально 

обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом. 

3. Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, 

зобов'язані: 

1) надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона 

стосується, крім випадків, передбачених законом; 

2) використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом; 

3) вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до 

неї інших осіб; 

4) виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на 

вимогу осіб, яких вона стосується. 

4. Зберігання інформації про особу не повинно тривати довше, ніж це 

необхідно для досягнення мети, задля якої ця інформація збиралася. 

5. Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне 

збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути 

оскаржені. 

Стаття 10-1. Публічна інформація у формі відкритих даних 
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1. Публічна інформація у формі відкритих даних - це публічна інформація у 

форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, 

вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання. 

Розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у 

формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на 

єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах. 

2. Публічна інформація у формі відкритих даних є дозволеною для її 

подальшого вільного використання та поширення. 

Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, 

використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою 

інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну 

інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело 

отримання такої інформації. 

3. Публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи, 

оприлюднюється та надається на запит у формі відкритих даних у разі 

додержання однієї з таких умов: 

1) персональні дані знеособлені та захищені відповідно до Закону 

України "Про захист персональних даних"; 

2) фізичні особи (суб’єкти даних), персональні дані яких містяться в 

інформації у формі відкритих даних, надали свою згоду на поширення таких 

даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"; 

3) надання чи оприлюднення такої інформації передбачено законом; 

4) обмеження доступу до такої інформації (віднесення її до інформації з 

обмеженим доступом) заборонено законом. 

4. Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих 

даних, вимоги до формату і структури таких наборів даних, періодичність їх 

оновлення визначаються Кабінетом Міністрів України. При цьому до такого 

переліку Кабінет Міністрів України обов’язково включає інформацію, доступ 

до якої у формі відкритих даних передбачено законом. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF/paran12#n12
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Створення та забезпечення функціонування єдиного державного веб-

порталу відкритих даних здійснюється центральним органом виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері електронного урядування. 

Закон зобов’язав всіх розпорядників інформації, передбачених статтею 

13 Закону, надавати та оприлюднювати публічну інформацію – відображену та 

задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що 

була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 

повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 

знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 

публічної інформації. 

При цьому, Законом встановлено, що зазначена інформація є відкритою, 

крім випадків, встановлених законом, а доступ до неї забезпечується шляхом 

систематичного та оперативного її оприлюднення в офіційних друкованих 

виданнях, на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет, на інформаційних 

стендах та будь-яким іншим способом, а також шляхом надання її за запитами 

на інформацію. 

Що стосується публічної інформації з обмеженим доступом то нею 

згідно із Законом є конфіденційна, таємна та службова інформація. 

У новому законі, або наказ відноситься до державної таємниці, або він 

стає публічною інформацією. 

Інший важливий момент. Обмежувальні грифи надаються не документу 

в цілому, а інформації. Особливо це стосується великих справ. 

В концепції нового закону закладено, що обмеженню підлягає саме 

інформація, а не документ. Це до речі, розповсюджена практика на заході. Коли 

є сторінка документу, інформація з обмеженим доступом замальовується, 

решта — оприлюднюється. 

Конфіденційною інформацією є інформація, доступ до якої обмежено 

фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка 

може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням 

відповідно до передбачених ними умов. При цьому, не може бути віднесена до 
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конфіденційної інформація, що була отримана або створена розпорядниками 

інформації. 

Таємною інформацією є інформація, доступ до якої обмежується 

виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або 

громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для 

охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для 

запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для 

підтримання авторитету і неупередженості правосуддя і лише за умови, що 

розголошення цієї інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам або 

шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її 

отриманні. 

Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, 

банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом 

таємницю. 

Службовою інформацією є інформація, що міститься в документах 

суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову 

кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з 

розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, 

наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і 

передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень, а також 

інформація, що зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної 

діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці. 

Крім цього, Законом передбачається, що не може бути обмежено доступ 

до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, 

користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому 

числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, 

прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, 

які отримали ці кошти або майно, якщо оприлюднення або надання такої 

інформації не може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, 

розслідуванню чи запобіганню злочину. 
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Також, дуже цікавим є положення Закону стосовно того, що декларації 

про доходи осіб та членів їхніх сімей, які претендують на зайняття чи займають 

виборну посаду в органах влади, або обіймають посаду державного службовця, 

службовця органу місцевого самоврядування першої або другої категорії є 

відкритою інформацією, а також стосовно того, що обмеженню доступу 

підлягає інформація, а не документ і у разі, якщо документ містить інформацію 

з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої 

необмежений. 

ВИСНОВКИ 

Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначатиме 

порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що 

знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 

публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить 

суспільний інтерес. 

Таким чином, результатом впровадження чітких підстав обмеження 

доступу до публічної інформації має стати перегляд суб’єктами владних 

повноважень списків документів, доступ до яких був обмежений до набрання 

чинності Законом, а це вже величезне досягнення в розбудові ефективної та 

прозорої держави. 
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IV.Інформаційний запит щодо доступу до публічної інформації. Вимоги, 

контроль та особливості. 

 

Особливої уваги заслуговують положення Закону, що визначають порядок 

реалізації права на доступ до інформації за інформаційним запитом – 

проханням особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що 

знаходиться у його володінні. 

Запит на інформацію – це звернення особи до розпорядника інформації 

надати публічну інформацію, що знаходиться в його володінні (наприклад, 

інформація щодо зарплат народних депутатів України). Тобто йдеться про 

раніше створену інформацію, якою володіє розпорядник. Для відповіді на 

інформаційний запит розпорядник не повинен створювати нову інформацію 

(готувати аналітику, надавати роз’яснення тощо. 

Потрібно відрізняти інформаційний запит від звернення громадянина. 

Звернення – це викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), 

заяви (клопотання) і скарги. Звернення регулюються спеціальним Законом 

України «Про звернення громадян».  

Право на доступ до публічної інформації як суб’єкти, відповідно до 

Закону, мають: 

– фізичні особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства) 

– громадські об’єднання без статусу юридичної особи 

– юридичні особи. 

Положеннями цього Закону дозволено направляти електронний запит на 

отримання інформації, який подається у довільній формі. При цьому 

обов’язково необхідно вказати: 

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної 

пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є; 

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, 

щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі. 
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З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на 

інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм 

запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на 

офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. Зазначені форми мають 

містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її 

отримання тощо. 

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні 

можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити 

відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в 

запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його 

подала. 

Закон зобов’язав суб’єктів владних повноважень визначати спеціальні 

місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати 

право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати 

їх, записувати на будь-які носії інформації, а також мати спеціальні структурні 

підрозділи або призначати відповідальних осіб для забезпечення доступу 

запитувачів до інформації. 

Слід враховувати, що розпорядник інформації має надати відповідь на 

запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. 

Окреме питання, це ведення реєстрів, реєстрація документів та запитів на 

інформацію. Оскільки для надання відповіді на запит, є встановлений термін, 

тому необхідно забезпечити механізм якомога швидшого  потрапляння запиту 

до безпосереднього виконавця для надання розгорнутої відповіді. 

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для 

захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових 

продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ 

та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують 

безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня 

отримання запиту, але клопотання про термінове опрацювання запиту має бути 

обґрунтованим. 
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Разом з цим, у разі якщо запит стосується надання великого обсягу 

інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, 

розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих 

днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку 

розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше 

п’яти робочих днів з дня отримання запиту. 

Важливою гарантією реалізації права на доступ до публічної інформації за 

інформаційним запитом є безоплатний характер надання такої інформації. 

Проте, у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає 

виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, Закон передбачає 

обов’язок запитувачів відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. 

Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на 

копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом 

Міністрів України. У разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру 

плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно. 

Одночасно, Законом визначено, що при наданні особі інформації про себе 

та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не 

стягується. 

Крім цього, слід звернути увагу на те, що розпорядник інформації має 

право відмовити в задоволенні запиту лише у випадках коли він не володіє 

інформацією і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої 

законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит, або коли 

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим 

доступом, або особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні 

витрати, пов’язані з копіюванням або друком, а також у разі недотримання 

вимог до запиту на інформацію. 

У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено 

прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд 

інформаційного запиту, дату відмови, мотивовану підставу відмови, порядок 

оскарження відмови та підпис. 
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Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі. 

Водночас, Законом передбачається, що відповідь розпорядника інформації 

про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних 

джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в 

наданні інформації. 

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але 

якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто 

нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з 

одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку 

розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним 

розпорядником. 

Редакція нового закону передбачає, що кожен орган влади і місцевого 

самоврядування має визначити відповідальну особу або відповідальний 

структурний підрозділ. Не обов’язково створювати новий підрозділ чи брати 

нову людину, але хтось має бути за це відповідальний. І взагалі, якщо буде 

людина, відповідальна за виконання закону,  то я впевнений, вона цей закон 

прочитає і не буде відповідей, що це було звернення, а не інформаційний запит. 

Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної 

інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень: 

-   ненадання відповіді на запит; 

-   ненадання інформації на запит; 

-   безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію; 

-   неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону; 

-   надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної 

інформації; 

-   несвоєчасне надання інформації; 

-   необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим 

доступом; 

-   нездійснення реєстрації документів; 

-   навмисне приховування або знищення інформації чи документів. 
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Особи, які вважають, що їхні права та законні інтереси порушені 

розпорядниками інформації, мають право на оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності розпорядників інформації до суду, яке здійснюється відповідно 

до Кодексу адміністративного судочинства України, а також на відшкодування 

матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом. 

ВИСНОВКИ  

Таким чином, потрібно відрізняти інформаційний запит від звернення 

громадянина. Положення Закону України «Про звернення громадян» дозволяє 

звернутись до підприємств, установ, організацій любих форм власності. Вірно 

складене звернення та інформаційний запит є дієвою зброєю у руках освіченого 

юриста під час здійснення адміністративних процедур. 

Фактично, громадяни України завдяки прийнятому Верховною Радою 

України Закону “Про доступ до публічної інформації” отримали право по-

європейськи легко і швидко отримувати, зокрема, інформацію про те, як 

працюють органи виконавчої влади і місцевого самоврядування. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

1. Провадження у справах за пропозиціями, заявами та скаргами громадян 

урегульоване нормами Закону України «Про звернення громадян» (Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 02.10.1996р. 

2. Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України 

наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, 

об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх 

діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, 

державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України 

можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для 

впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм 

власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у 

разі порушення. Усі види заяв, скарг, пропозицій громадян, які надходять до 

органів виконавчої влади, мають загальну назву – звернення. 

3. Провадження зі звернень громадян може бути визначено як правовий 

інститут і як вид адміністративно-процесуальної діяльності. У першому 

випадку – це сукупність відповідних правових норм, у другому – врегульовані 

адміністративно-процесуальними нормами порядок дій суб’єктів провадження 

у зв’язку з реалізацією його задач. Зазначене провадження – це системне 

утворення, комплекс взаємопов’язаних процесуальних дій, які: створюють 

певну сукупність процесуальних правовідносин, що відрізняються предметною 

характеристикою і взаємопов’язаністю з відповідними правовідносинами; 

потребують встановлення доказів, а також обґрунтування всіх обставин і 

фактичних даних юридичної справи, що розглядається; що спричиняють 

необхідність закріплення офіційного оформлення отриманих процесуальних 

результатів у відповідних актах, документах. 

4.Згідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», 

кожний громадянин України може звернутися до влади із запитом і отримати 

необхідну йому інформацію. 
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Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими 

засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в 

процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, 

передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні 

суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, 

визначених цим Законом. 

При цьому, Законом встановлено, що зазначена інформація є відкритою, 

крім випадків, встановлених законом, а доступ до неї забезпечується шляхом 

систематичного та оперативного її оприлюднення в офіційних друкованих 

виданнях, на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет, на інформаційних 

стендах та будь-яким іншим способом, а також шляхом надання її за запитами 

на інформацію. 

Що стосується публічної інформації з обмеженим доступом то нею згідно 

із Законом є конфіденційна, таємна та службова інформація. 

5. Потрібно відрізняти інформаційний запит від звернення громадянина. 

Звернення – це викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), 

заяви (клопотання) і скарги. Звернення регулюються спеціальним Законом 

України «Про звернення громадян». 

Фактично, громадяни України завдяки прийнятому Верховною Радою 

України Закону “Про доступ до публічної інформації” отримали право по-

європейськи легко і швидко отримувати, зокрема, інформацію про те, як 

працюють органи виконавчої влади і місцевого самоврядування. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

Для належної підготовки до проведення семінарського заняття з даної 

теми, студенту необхідно: 

1. Проаналізувати міждисциплінарні зв'язки вивчаємої теми, з іншими 

темами дисциплінами.  

2. Проаналізувати основні нормативно-правові акти, що відносяться 

до вивчаємої теми. Особливу увагу приділити аналізу відомчих наказів 

міністерств та відомств. 

3. Опанувати понятійний апарат з вивчаємої теми. Вивчити основні 

категорії та дефініції за темою.  

4. Відповідно до робочої навчальної програмами з дисципліни, 

скласти необхідні службові документи.  
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ПЛАН: 

1. Поняття, принципи, види та особливості дисциплінарних 

проваджень. 

2. Види дисциплінарних стягнень, що застосовуються до державних 

службовців та їх характеристика. Процесуальний порядок здійснення 

дисциплінарного провадження в державній службі. 

3. Види дисциплінарних стягнень, що застосовуються до інших 

категорій осіб зі спеціальним статусом (адвокати, судді, прокурори). 

Процесуальний порядок здійснення дисциплінарного провадження. 
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Мета лекції: 

Визначити поняття дисциплінарного проступку, підстав застосування 

дисциплінарної відповідальності. Надати визначення дисциплінарного 

провадження, характеристику його стадій. Окреслити законодавче 

закріплення дисциплінарного провадження окремих категорій осіб. 

Визначити підстави, порядок проведення, процесуального закріплення 

службового розслідування. Розглянути дисциплінарні стягнення, що 

застосовуються до інших категорій осіб зі спеціальним статусом (адвокати, 

судді, прокурори). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 

Розвиток та становлення України як демократичної та соціальної 

держави вимагає забезпечення законності та неухильного дотримання 

органами виконавчої влади, їх посадовими особами прав людини і 

громадянина. Ефективне виконання завдань, поставлених перед будь-яким 

працівником, в цілому залежить від рівня захищеності його прав, свобод та 

інтересів.            

Розглядаючи дисциплінарне провадження, слід враховувати, що норми, 

які передбачають дисциплінарну відповідальність, містяться в кількох 

галузях законодавства, зокрема трудовому, однак порядок притягнення до 

дисциплінарної відповідальності здійснюється за нормами адміністративно-

процесуального права, а дисциплінарне провадження вважається інститутом 

адміністративного права. Щодо більшості працівників дисциплінарна 

відповідальність передбачена нормами трудового та адміністративного права, 

а щодо деяких категорій осіб (військовослужбовців строкової служби, 

працівників органів внутрішніх справ, Служби безпеки України) - повністю 

нормами адміністративного права, що зумовлено специфічними вимогами 

дисципліни у зазначених сферах служби. Під дисциплінарною 

відповідальністю традиційно розуміють винне порушення трудової 

дисципліни та службових обов'язків. Певні категорії державних службовців у 

дисциплінарному порядку відповідають і за проступки, які дискредитують їх 

та державні органи, де вони працюють (керівники, співробітники 

правоохоронних органів, військовослужбовці тощо). 

Відповідно до п. 4 ст. 5 КАСУ суб'єктом владних повноважень є орган 

державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи 

службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських 

функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих 

повноважень. 



І. ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ, ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ДИСЦИПЛІНАРНИХ ПРОВАДЖЕНЬ. 

Дисциплінарна відповідальність згідно з чинним законодавством 

України настає за порушення трудової дисципліни й службових обов'язків. 

Такі порушення можуть бути виражені як у діях, так і в бездіяльності, 

допускатися як свідомо, так і з необережності. Деякі категорії державних 

службовців у зв'язку з виконанням своїх повноважень відповідають у 

дисциплінарному порядку і за проступки, які порочать їх як державних 

службовців або дискредитують органи, в яких вони працюють (керівники, 

державні службовці – співробітники правоохоронних органів, 

військовослужбовці тощо).    

О.В. Кузьменко зазначає, що дисциплінарна відповідальність є 

найпоширенішим видом юридичної відповідальності. Вона значно переважає 

кримінальну, адміністративну, цивільну та інші види юридичної 

відповідальності, як за своїми масштабами, так і за частотою реалізації. Це 

зумовлює надзвичайну важливість дослідження різноманітних аспектів 

відповідної проблематики, у тому числі - процесуального порядку 

застосування дисциплінарних санкцій. Дисциплінарна відповідальність є 

самостійним видом юридичної відповідальності.  

Деякі категорії державних службовців у зв'язку з виконанням своїх 

повноважень несуть відповідальність у дисциплінарному порядку й за 

провини, які ганьблять їх як державних службовців або дискредитують 

органи, у яких вони працюють (керівники, державні службовці - 

співробітники правоохоронних органів, військовослужбовці й ін.). 

 Законодавством закріплені такі види дисциплінарної відповідальності 

державних службовців: 

1) у порядку, установленому законами України; 

2) у порядку, установленому Кодексом законів про працю України; 

3) відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників 

та службовців; 



4) на підставі дисциплінарних уставів і спеціальних положень, що діють у 

ряді галузей керування й деяких сфер державної діяльності. 

Слід звернути увагу на те, що у чинному законодавстві про працю 

передбачені два види дисциплінарної відповідальності, кожному з яких 

притаманні свої характерні особливості щодо видів, порядку застосування і 

оскарження дисциплінарних стягнень. Так, виокремлюють загальну і 

спеціальну дисциплінарні відповідальності.  

Загальна дисциплінарна відповідальність передбачена Кодексом законів 

про працю України і правилами внутрішнього трудового розпорядку для всіх 

категорій працівників, крім тих правове регулювання трудової діяльності 

яких лежить в площині застосування спеціального законодавства України або 

відомчих актів (статутів чи положень про дисципліну).     

Слід зазначити, що за загальним правилом за порушення трудової 

дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів 

стягнення, як догана та звільнення, але це стосується тільки загальної 

дисциплінарної відповідальності.   

Для спеціальної ж дисциплінарної відповідальності є характерною 

можливість застосування до порушника трудової дисципліни крім догани і 

звільнення, ще й таких заходів дисциплінарного стягнення та впливу, 

зокрема, як: пониження в класному чині, пониження в посаді, позбавлення 

нагрудного знаку, звільнення з позбавленням класного чину, попередження 

про неповну службову відповідність, затримка до одного року у присвоєнні 

чергового рангу або у призначенні на вищу посаду, усне зауваження, 

зауваження, сувора догана, пониження в спеціальному званні на один ступінь 

та ін.   

На думку О.В. Кузьменко до специфічних рис дисциплінарної 

відповідальності належать:        

 1) підставою для застосування заходів дисциплінарної відповідальності є 

вчинення особою дисциплінарного проступку, тобто порушення нею норм 

або правил, якими регламентується порядок діяльності колективів, 



підприємств, закладів, установ, організацій тощо;     

 2) як правило, за вчинення дисциплінарного проступку особа несе 

відповідальність у порядку трудової або службової підлеглості. Цим 

дисциплінарна відповідальність принципово відрізняється від 

відповідальності адміністративної, де порушник та уповноважений суб'єкт 

застосування адміністративно-деліктних норм не пов'язані між собою 

відносинами організаційного підпорядкування;     

 3) дисциплінарна відповідальність передбачає застосування до порушника 

широкого переліку специфічних санкцій. Деякі з цих стягнень (наприклад, 

попередження або догана) застосовуються практично до всіх суб'єктів 

дисциплінарних відносин. Але переважна їх більшість відображає специфіку 

умов і порядку функціонування тих закладів, установ, організацій, в діяль-

ності яких вони застосовуються. Так, поміщення в карцер може 

застосовуватись лише до осіб, що відбувають покарання у місцях 

позбавлення волі; позбавлення спеціального звання - до осіб, на яких 

поширюється дія дисциплінарних статутів; пониження у класному чині або 

його позбавлення - виключно до працівників прокуратури і т. д.   

 К.В. Коваленко до основних ознак дисциплінарного проступку відносять: 

протиправність дії (бездіяльності), що порушує дисципліну; наявність 

шкідливих наслідків у широкому розумінні (соціальних, економічних та ін.) 

для підприємства, колективу установи, суспільства; причинний зв’язок між 

протиправною дією (бездіяльністю) і шкідливими наслідками; вину 

працівника, що його скоїв.    

Разом з тим, незалежно від того, на підставі якого законодавчого акту 

наступає дисциплінарна відповідальність, вона характеризується такими 

загальними ознаками:   

1) її підставою є дисциплінарна провина;      

 2) за таку провину передбачене накладення дисциплінарного стягнення; 

  



3) стягнення накладає уповноваженим на те органом (посадовою 

особою) у порядку підпорядкованості;       

 4) рамки "дисциплінарної" влади цього органа (посадової особи) чітко 

встановлюються правовими нормами;       

 5) службовець, на який накладене дисциплінарні санкції, може оскаржити 

його у вищий орган (вищестоящій посадовій особі) або в суд;  6) за 

одна дисциплінарна провина може бути накладено тільки одне дисциплінарні 

санкції.          

 Більшість службовців за порушення правил дисципліни несуть 

відповідальність відповідно до приписань трудового законодавства, а 

дисциплінарна відповідальність службовців, які реалізують свої 

повноваження поза рамками трудового договору або правил внутрішнього 

трудового розпорядку, регулюється законами, указами Президента України, 

уставами й положеннями, затвердженими уповноваженими органами.  

 Значна кількість державних службовців несуть дисциплінарну 

відповідальність не тільки за дисциплінарні провини, пов'язані з 

невиконанням або неналежним виконанням покладених на них обов'язків, але 

й за перевищення своїх повноважень, недотримання обмежень, що стосується 

державної служби, здійснення дій, що ганьблять орган, де із працює, або його 

звання (норми моралі), присяги, обов'язків, передбачених контрактом, 

військової честі й ін.          

В основу розмежування дисциплінарної відповідальності на види 

покладений характер діяльності різних категорій службовців, умови їхньої 

роботи, система дисциплінарних стягнень, порядок їхнього накладення й 

оскарження. Виходячи з того, що дисциплінарні деліктні відносини, як 

правило, виникають на основі та з приводу порушень трудового зако-

нодавства, а дисциплінарна відповідальність часто застосовується в порядку 

організаційної трудової (службової) підлеглості, деякі науковці виключають 

дисциплінарне провадження з переліку адміністративних проваджень та 

вважають його самостійним інститутом трудового права.    



 Втім, існує принаймні кілька обставин, які свідчать про тимчасову 

доцільність віднесення окремих дисциплінарних проваджень до розряду 

адміністративних, а відтак - на їх включення до складу адміністративного 

процесу.       

По-перше, далеко не завжди дисциплінарні стягнення застосовуються 

за вчинення саме дисциплінарних проступків. У передбачених законом 

випадках дисциплінарна відповідальність застосовується як альтернатива 

адміністративної відповідальності 

Крім того, у випадках, прямо передбачених законодавством, за 

вчинення адміністративних деліктів до дисциплінарної відповідальності 

притягуються також й інші особи, на яких поширюється дія дисциплінарних 

статутів або спеціальних положень про дисципліну.     

 По-друге, дисциплінарним проступком не завжди вважається порушення 

трудової (службової) дисципліни. Зокрема, чинне законодавство передбачає 

дисциплінарну відповідальність неповнолітніх, які тримаються у 

приймальниках-розподільниках, за порушення ними правил внутрішнього 

розпорядку названих установ. Дисциплінарні санкції до таких неповнолітніх 

можуть бути застосовані і у випадках, коли інші виховні заходи не дали 

позитивних результатів. Очевидно, що відповідні дисциплінарні проступки 

не являють собою порушення трудових (службових, виробничих) відносин. 

 По-третє, не завжди за вчинення дисциплінарного проступку особа несе 

відповідальність у порядку трудової або службової підлеглості. Тут 

прикладом можуть слугувати дисциплінарні деліктні відносини, що 

виникають між особами, засудженими до кримінального покарання, та 

адміністрацією виправних установ.      

Узагальнюючи викладене можливо виділити п’ять основних стадій 

дисциплінарного провадження, а саме: 

1. Порушення дисциплінарного провадження; 

2.Службове розслідування (перевірка даних про дисциплінарний 

проступок); 



3. Прийняття рішення; 

4. Оскарження прийнятого рішення; 

5. Виконання рішення про накладення дисциплінарного стягнення.  

 Перша стадія провадження розпочинається з моменту виявлення 

дисциплінарного проступку керівником, який має повноваження щодо 

ініціювання проведення службового розслідування (службової перевірки). 

 Процесуальні підстави для адміністративного провадження про 

дисциплінарні проступки - це доповідні записки, рапорти, подання 

табельників, заяви (скарги) громадян, повідомлення в ЗМІ, інші повідомлення 

про правопорушення тощо. Згідно з чинним законодавством дисциплінарна 

відповідальність державних службовців настає за: невиконання чи неналежне 

виконання службових обов'язків; перевищення своїх повноважень; 

порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби; вчинок, 

який ганьбить особу як державного службовця або дискредитує державний 

орган, в якому вона працює.      

 Але наявність фактичної підстави не завжди тягне за собою порушення 

справи. Наприклад, начальник при незначному порушенні дисципліни 

підлеглим має право нагадати йому про службові обов'язки та попередити 

про неприпустимість таких діянь. Рішення про порушення дисциплінарного 

провадження спеціальною постановою не оформлюється. На практиці, як 

правило, це резолюція начальника на рапорті працівника органів внутрішніх 

справ, на заяві, повідомленні або скарзі інших осіб про проведення службової 

перевірки (розслідування) за фактом вчинення дисциплінарного проступку. 

 Стадія проведення службового розслідування (службової перевірки) 

характеризується низькою процесуальних етапів. Зокрема це етап порушення 

дисциплінарного провадження. Підставою для призначення службового 

розслідування можуть бути рапорти посадових та службових осіб, на яких 

поширюється дія дисциплінарного статуту (спеціального положення про 

дисципліну) тощо. Обов'язковим процесуальним документом на даній стадії є 

наказ керівника про призначення службового розслідування (службової 



перевірки). Як правило в наказі зазначається: відносно кого необхідно 

провести службове розслідування, підстава проведення, які конкретні факти 

потрібно перевірити, вказуються відповідальні за проведення розслідування 

особи та строк перевірки. Слід звернути увагу, що службове розслідування 

може відбуватись як відносно конкретної особи (групи осіб), так і за фактом 

дисциплінарного проступку, наприклад у випадку коли відразу встановити 

вину особу не можливо.   

На стадії проведення службового розслідування відповідальна особа 

або група осіб (комісія) перевіряють наявні данні про вчинений 

дисциплінарний проступок, збирають докази, опитують свідків та потерпілих 

(у разі наявності). В першу чергу, обов'язково необхідно надати особі 

відносно якої проводиться службове розслідування можливість висловити 

власну позицію з цього приводу. Відмова особи від надання письмових 

пояснень в жодному разі не повинно стати перепоною для проведення 

подальшого службового розслідування.      

Отримавши всі необхідні матеріали перевірки, уповноважена на 

проведення службового розслідування особа (група осіб) складає відповідний 

висновок який подається керівнику, що призначив службове розслідування 

для прийняття відповідного рішення за дисциплінарним проступком. 

Керівник отримавши висновок службової перевірки з доданими до нього 

матеріалами у відповідності до встановлених вимог повинен прийняти 

справедливе та об’єктивне рішення відносно кожного з учасників 

дисциплінарного проступку, з урахування всіх обставин справи, вини 

кожного з учасників та їх особистим ставленням до вчиненого. За 

результатами перевірки можливо прийняття рішення про: 

- накладення дисциплінарного стягнення на вину особу, в тому числі 

обмежитись раніше накладеним стягненням (для працівників ОВС); 

- припинення службового розслідування (службової перевірки) – у випадку 

не підтвердження вини особи; 



- передачу матеріалів службового розслідування до компетентного органу 

для складання протоколу про адміністративне правопорушення або 

порушення кримінальної справи.        

 Прийняте керівником рішення оформлюється у вигляді наказу. 

 Особа яку притягнуто до дисциплінарної відповідальності має право 

оскаржити прийняте відносно неї рішення за двома шляхами. По-перше, до 

вищестоящого керівника та по-друге, до суду. У випадку звернення особи 

до суду, необхідно, в першу чергу, з'ясувати підсудність даної справи. Слід 

пам’ятати, що у випадку якщо особа була звільнена з публічної служби 

(служба в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування) справа 

підсудна адміністративному суду (ст. 17 КАСУ), в інших випадках – 

районним, міським судам у порядку цивільного судочинства.   

 Щодо стадії виконання рішення, слід зазначити, що рішення про 

накладення дисциплінарного стягнення виконується негайно, якщо інше не 

встановлено самим рішенням. Слід наголосити, що одним з основних 

завдань дисциплінарного провадження є з'ясування умов, що сприяють 

вчиненню дисциплінарних порушень та їх профілактика. Дані обставини не 

виключають можливості зазначення в прийнятому рішенні додаткових 

заходів направлених на недопущення в подальшому службових порушень 

та порядок їх реалізації в діяльності установи. Оскарження прийнятого 

рішення про дисциплінарне покарання особи не призупиняє його 

виконання. Рішення про накладене дисциплінарне стягнення фіксується в 

особовій справі працівника. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ   

Дисциплінарна відповідальність передбачена нормами трудового та 

адміністративного права, а щодо деяких категорій осіб – повністю нормами 

адміністративного права, що зумовлено специфічними вимогами дисципліни 

у зазначених сферах служби.  



Під дисциплінарною відповідальністю згідно з чинним законодавством 

України слід розуміти винне порушення трудової дисципліни і службових 

обов'язків. Такі порушення можуть бути проявлятися як у діях, так і в 

бездіяльності, допускатися як свідомо, так і з необережності.  

Деякі категорії державних службовців у зв'язку з виконанням своїх 

повноважень відповідають у дисциплінарному порядку і за провини, які 

порочать їх як державних службовців або дискредитують органи, в яких 

працюють (керівники, державні службовці – співробітники правоохоронних 

органів, військовослужбовці та ін.).  

Законодавством закріплено такі види дисциплінарної відповідальності 

державних службовців: 1) у порядку, встановленому законами України; 2) у 

порядку, встановленому Кодексом законів про працю (далі – КЗпП); 3) 

відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і 

службовців; 4) на підставі дисциплінарних статутів та спеціальних положень, 

чинних у низці галузей управління і деяких сферах державної діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ. ВИДИ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ, ЩО 

ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ЇХ 

ХАРАКТЕРИСТИКА. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ 

Службова дисципліна – це стан суспільних відносин, що 

характеризується додержанням державними службовцями норм 

законодавства та належним виконанням покладених на них службових 

повноважень.       

Дисциплінарна відповідальність державного службовця є різновидом 

юридичної відповідальності, що полягає в накладенні передбачених законом 

дисциплінарних стягнень на державного службовця за порушення ним 

службової дисципліни. Підставою для притягнення державного службовця до 

дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

 Дисциплінарним проступком є протиправне порушення державним 

службовцем норм законодавства та покладених на нього службових 

повноважень. Керівники зобов'язані своєчасно реагувати на вчинення 

державними службовцями дисциплінарних проступків та застосовувати до 

винних осіб заходи дисциплінарного стягнення.     

 Мета дисциплінарного стягнення. Дисциплінарне стягнення має на меті 

поновлення порушених державних службових відносин та уникнення 

негативних наслідків вчиненого правопорушення, виховання державного 

службовця у дусі дотримання законності, належного виконання службових 

повноважень, а також запобігання новим право порушенням.   

 Види дисциплінарних стягнень. Відповідно до ч. 1 ст. 66 Закону № 889 

до державних службовців може застосовуватися виключно один із таких 

видів дисциплінарного стягнення, як: 

1) зауваження; 

2) догана; 

3) попередження про неповну службову відповідність; 

4) звільнення з посади державної служби. 



Звільнення з посади державної служби є винятковим видом 

дисциплінарного стягнення і може бути застосоване відповідно до ч. 5 

ст. 66 Закону № 889 лише за: 

 порушення Присяги державного службовця; вияв неповаги до держави, 

державних символів України, Українського народу; 

 перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу 

злочину або адміністративного правопорушення; використання 

повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних 

особистих інтересах інших осіб; 

 подання під час вступу на державну службу недостовірної інформації 

про обставини, що перешкоджають реалізації права на державну 

службу, а також неподання необхідної інформації про такі обставини, 

що виникли під час проходження служби; 

 неповідомлення керівнику державної служби про виникнення відносин 

прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими 

особами у 15-денний строк з дня їх виникнення; 

 поява державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані 

наркотичного або токсичного сп’яніння; 

 прийняття державним службовцем необґрунтованого рішення, 

що спричинило порушення цілісності державного або комунального 

майна, незаконне їх використання або інше заподіяння шкоди 

державному чи комунальному майну, якщо такі дії не містять складу 

злочину або адміністративного правопорушення. 

 вчинення державним службовцем систематично (повторно протягом 

року) прогулу (у тому числі відсутність на службі більше трьох годин 

протягом робочого дня) без поважних причин. 

  Під час визначення виду дисциплінарних стягнень беруться до уваги 

характер дисциплінарного проступку, його наслідки, обставини, за яких його 

вчинено, попередня поведінка винної особи, її ставлення до виконання 

службових повноважень, стаж державної служби.     



  Керівник, уповноважений накладати дисциплінарні стягнення, може 

обмежитись усним зауваженням за вчинення державним службовцем 

незначного дисциплінарного проступку. Застосування дисциплінарних 

стягнень здійснюється керівником на підставі норм адміністративного права, 

що регулюють правила провадження у справах про дисциплінарні проступки 

державного службовця. 

Державний службовець не може бути притягнутий до дисциплінарної 

відповідальності, якщо минуло шість місяців з дня, коли керівник державної 

служби дізнався або мав дізнатися про вчинення дисциплінарного проступку, 

не враховуючи час тимчасової непрацездатності державного службовця 

чи перебування його у відпустці, або якщо минув один рік після його 

вчинення (ч. 3 ст. 65 Закону № 889). 

За кожний дисциплінарний проступок до державного службовця 

може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення (ч. 7 ст. 66 

Закону № 889).       

Завданнями провадження у справах про дисциплінарні проступки 

державного службовця є: своєчасне і всебічне з'ясування, згідно із 

законодавством, обставин вчинення дисциплінарного проступку, виявлення 

причин та умов, що призводять до порушень службової дисципліни, 

незабезпечення належного виконання державним службовцем своїх 

повноважень.           

  Провадження в справах про дисциплінарні правопорушення має 

певні стадії. До них відносяться:  

1. порушення дисциплінарної справи,  

2. службове розслідування,  

3. прийняття рішення,  

4. оскарження рішення про притягнення державного службовця до 

дисциплінарної відповідальності,  

5. виконання рішення.  



Дисциплінарна справа (справа про дисциплінарний проступок) 

порушується рішенням керівника, уповноваженого накладати дисциплінарні 

стягнення.  

 Матеріали дисциплінарної справи містять: 

рішення керівника про порушення дисциплінарної справи; 

письмове пояснення державного службовця щодо своїх протиправних 

діянь; 

 письмове пояснення керівника структурного підрозділу, в якому працює 

державний службовець; 

 письмові пояснення інших осіб, причетних до справи; 

висновок (акт) дисциплінарної комісії про результати службового 

розслідування у випадках, коли таке розслідування передбачено 

законодавством; 

подання керівника структурного підрозділу, в якому працює державний 

службовець, з пропозиціями щодо накладення дисциплінарного 

стягнення; 

рішення керівника про притягнення державного службовця до 

дисциплінарної відповідальності; 

 інші матеріали у справі.  

Підготовка матеріалів дисциплінарної справи для їх розгляду 

керівником, уповноваженим накладати дисциплінарні стягнення, 

здійснюється керівником структурного підрозділу, в якому працює державний 

службовець, за участю відділу (управління) кадрів відповідного державного 

органу.  

Стосовно діяння державного службовця може бути проведене службове 

розслідування. Воно проводиться за рішенням керівника державного органу: 

1. у разі невиконання державним службовцем повноважень, що призвело до 

людських жертв або заподіяння значної матеріальної чи моральної шкоди 

громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи 

об'єднанню громадян;     



2. на вимогу державного службовця щодо проведення службового 

розслідування з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень 

або підозри;     

3. у випадку розголошення державної таємниці та іншої інформації з 

обмеженим доступом, а також за втрату носіїв такої інформації.  

Рішенням керівника державного органу для проведення службового 

розслідування створюється дисциплінарна комісія, визначаються мета і строк 

проведення службового розслідування.       

Строк службового розслідування не може перевищувати двох місяців. 

На час розслідування державний службовець може бути відсторонений від 

виконання службових обов'язків із збереженням на цей час заробітної плати. 

  Державний службовець, стосовно якого проводиться службове 

розслідування, має право у будь-який момент узяти в ньому участь, давати 

пояснення, робити заяви, подавати відповідні документи і порушувати 

клопотання про витребування і залучення нових документів, вимагати 

додаткового вивчення пояснень причетних осіб. 

 Зміст акта за результатами службового розслідування. За результатами 

службового розслідування дисциплінарна комісія складає акт, у якому 

зазначаються: підстави проведення службового розслідування, посада, 

прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, освіта, строк служби у 

державному органі і перебування на займаній посаді особи, стосовно якої 

проведено службове розслідування; висновки службового розслідування, що 

містять визначення обставин, які пом'якшують або обтяжують 

відповідальність чи знімають з державного службовця звинувачення або 

підозру, причин та умов, що призвели до правопорушення, вжитих або 

запропонованих до вжиття заходів щодо їх усунення.    

 Члени дисциплінарної комісії мають право викласти окрему думку щодо 

висновків службового розслідування. Акт службового розслідування 

розглядається керівником державного органу, який призначив це 

розслідування, в межах строку службового розслідування.    



Дисциплінарні стягнення накладаються керівниками у межах наданих 

йому повноважень. Керівник державного органу має право розглядати 

дисциплінарні справи стосовно державних службовців і накладати 

дисциплінарні стягнення, передбачені Законом України «Про державну 

службу» у повному обсязі. Керівник структурного підрозділу має право 

розглядати дисциплінарні справи і накладати дисциплінарні стягнення в 

межах повноважень, наданих йому керівником державного органу. 

 Перед накладенням дисциплінарного стягнення керівник державного органу 

повинен витребувати від державного службовця, який притягається до 

дисциплінарної відповідальності, письмове пояснення. У разі відмови 

державного службовця дати письмове пояснення, це зазначається в поясненні 

керівника структурного підрозділу, в якому працює державний службовець. 

 Права державного службовця, який притягається до дисциплінарної 

відповідальності. Державний службовець, який притягається до 

дисциплінарної відповідальності, має право знайомитися з матеріалами 

справи, давати пояснення, надавати докази, заявляти клопотання. 

Дисциплінарне стягнення на державного службовця може бути накладене не 

пізніше двох місяців з дня вчинення дисциплінарного проступку, а у випадках 

проведення службового розслідування - десяти днів після його закінчення, не 

враховуючи часу звільнення державного службовця від роботи у зв'язку з 

тимчасовою непрацездатністю або перебуванням у відпустці. 

 Рішення про притягнення державного службовця до дисциплінарної 

відповідальності. Розглянувши справу про дисциплінарний проступок, 

керівник, уповноважений накладати дисциплінарне стягнення, приймає 

рішення. Рішення про притягнення державного службовця до 

дисциплінарної відповідальності повинно містити найменування державного 

органу, дату розгляду справи, відомості про особу, щодо якої розглядається 

справа, виклад обставин, з'ясованих у результаті службового розслідування і 

розгляду справи, посилання на положення нормативного акта або посадової 

інструкції, які були порушені; визначення одного з передбачених Кодексом 



законів про працю України та Законом України «Про державну службу» видів 

дисциплінарних стягнень.        

 Якщо під час розгляду справи у діянні державного службовця не виявлено 

складу дисциплінарного проступку, керівник приймає рішення про закриття 

дисциплінарної справи. Рішення в дисциплінарній справі підписується 

керівником, уповноваженим накладати дисциплінарне стягнення, і 

зберігається за місцем роботи державного службовця. 

 Керівник, який перевищив надані йому права щодо притягнення 

державного службовця до дисциплінарної відповідальності або застосував 

вид дисциплінарних стягнень, не передбачений Законом України "Про 

державну службу" та Кодексом законів про працю України, несе за це 

дисциплінарну відповідальність, а накладене ним стягнення вважається 

нечинним. Рішення керівника про притягнення державного службовця до 

дисциплінарної відповідальності може бути оскаржено в органах виконавчої 

влади.      

Подання скарги на рішення про притягнення державного службовця до 

дисциплінарної відповідальності призупиняє виконання цього рішення. 

Скарга на рішення керівника структурного підрозділу про накладення 

дисциплінарного стягнення подається державним службовцем керівнику 

державного органу. Скарга на рішення керівника державного органу може 

бути подана державним службовцем вищій за посадою особі, якій керівник 

цього органу підпорядкований. Оскарження вищій за посадою особі рішення 

керівника про притягнення до дисциплінарної відповідальності не обмежує 

права державного службовця подати скаргу до суду у встановленому чинним 

законодавством порядку.       

Скаргу на рішення про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності може бути подано протягом місяця з дня ознайомлення з 

ним державного службовця, що притягається до дисциплінарної 

відповідальності.       



Розгляд скарги державного службовця здійснюється невідкладно, а у 

випадках, які потребують додаткового вивчення дисциплінарної справи, - у 

строк до тридцяти днів з дня надходження скарги. Розглядаючи скаргу на 

рішення про притягнення державного службовця до дисциплінарної 

відповідальності, керівник державного органу перевіряє законність та 

обгрунтованість рішення у дисциплінарній справі та приймає одне з таких 

рішень:    

1) скасовує попереднє рішення повністю або в окремій його частині та 

закриває дисциплінарну справу;        

 2) змінює вид дисциплінарного стягнення в межах, передбачених Кодексом 

законів про працю України та Законом України «Про державну службу»; 

    

3) залишає попереднє рішення без змін, а скаргу – без задоволення. 

Копія рішення за скаргою державного службовця вручається йому 

протягом трьох днів з дня реєстрації в установленому законодавством 

порядку. Контроль щодо виконання рішення за скаргою державного 

службовця покладається на керівника, який прийняв це рішення. 

ВИСНОВОК ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Дисциплінарна відповідальність державного службовця є різновидом 

юридичної відповідальності, що полягає в накладенні передбачених законом 

дисциплінарних стягнень на державного службовця за порушення ним 

службової дисципліни. Підставою для притягнення державного службовця до 

дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. 

Дисциплінарним проступком є протиправне порушення державним 

службовцем норм законодавства та покладених на нього службових 

повноважень. Мета дисциплінарного стягнення. Дисциплінарне стягнення 

має на меті поновлення порушених державних службових відносин та 

уникнення негативних наслідків вчиненого правопорушення, виховання 

державного службовця у дусі дотримання законності, належного виконання 

службових повноважень, а також запобігання новим право порушенням. 



ІІІ. ВИДИ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ 

ДО ІНШИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМ СТАТУСОМ 

(АДВОКАТИ, СУДДІ, ПРОКУРОРИ). ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК 

ЗДІЙСНЕННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОВАДЖЕННЯ. 

 Дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, 

яка містить відомості про наявність у діях адвоката, судді або прокурора 

ознак дисциплінарного проступку. 

 Адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у 

порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених ЗУ «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність». 

Дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється 

кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого 

місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України. 

 Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної 

відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. 

Дисциплінарним проступком адвоката є: 

1) порушення вимог несумісності; 

2) порушення присяги адвоката України; 

3) порушення правил адвокатської етики; 

4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до 

її розголошення; 

5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; 

6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 

7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом. 

 Не є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної 

відповідальності винесення судом або іншим органом рішення не на користь 

його клієнта, скасування або зміна судового рішення або рішення іншого 

органу, винесеного у справі, в якій адвокат здійснював захист, 

представництво або надавав інші види правової допомоги, якщо при цьому не 

було вчинено дисциплінарного проступку. 



За вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути 

застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень: 

1) попередження; 

2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від 

одного місяця до одного року; 

3) для адвокатів України - позбавлення права на заняття адвокатською 

діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а 

для адвокатів іноземних держав - виключення з Єдиного реєстру адвокатів 

України. 

 Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності 

протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку. 

 Право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути 

підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі 

факти такої поведінки. 

 Не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про 

дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і 

використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із 

здійсненням ним адвокатської діяльності. 

 Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за 

заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак 

дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою 

(скаргою). 

 Дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 

1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок 

адвоката; 

2) порушення дисциплінарної справи; 

3) розгляд дисциплінарної справи; 

4) прийняття рішення у дисциплінарній справі. 



 Заява (скарга) щодо поведінки адвоката, яка може мати наслідком його 

дисциплінарну відповідальність, реєструється кваліфікаційно-

дисциплінарною комісією адвокатури та не пізніше трьох днів з дня її 

надходження передається до дисциплінарної палати. 

  Член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури за дорученням голови палати проводить перевірку відомостей, 

викладених у заяві (скарзі), та звертається до адвоката для отримання 

письмового пояснення по суті порушених питань. 

 Під час проведення перевірки член дисциплінарної палати 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право опитувати осіб, 

яким відомі обставини вчинення діяння, що має ознаки дисциплінарного 

проступку, отримувати за письмовим запитом від органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, 

керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності 

та підпорядкування, громадських об’єднань, фізичних осіб необхідну для 

проведення перевірки інформацію, крім інформації з обмеженим доступом. 

 Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та 

службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських 

об’єднань, фізичні особи, яким надіслано запит члена дисциплінарної палати 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, зобов’язані не пізніше 

десяти робочих днів з дня отримання запиту надати відповідну інформацію, 

копії документів. 

 Відмова в наданні інформації на запит члена дисциплінарної палати 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, несвоєчасне або неповне 

надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть 

за собою відповідальність, передбачену законом. 

 За результатами перевірки відомостей членом дисциплінарної палати 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури складається довідка, яка 

має містити викладення обставин, виявлених під час перевірки, висновки та 

пропозиції щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи. 



  Заява (скарга) про дисциплінарний проступок адвоката, довідка та всі 

матеріали перевірки подаються на розгляд дисциплінарної палати 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

  За результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний 

проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більшістю голосів членів 

палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або 

відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката. 

  Рішення про порушення дисциплінарної справи з визначенням місця, 

дня і часу її розгляду чи про відмову в порушенні дисциплінарної справи 

надсилається або вручається під розписку адвокату та особі, яка ініціювала 

питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, протягом трьох днів з 

дня прийняття такого рішення. До рішення про порушення дисциплінарної 

справи, яке надсилається або вручається адвокату, додається довідка члена 

дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 

складена за результатами перевірки. 

  Рішення про порушення дисциплінарної справи або про відмову в 

порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти 

днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури або до суду. 

 Дисциплінарна справа стосовно адвоката розглядається 

дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

протягом тридцяти днів з дня її порушення. 

  Розгляд дисциплінарної справи здійснюється на засадах змагальності. 

Під час розгляду справи дисциплінарна палата заслуховує повідомлення 

члена дисциплінарної палати, який проводив перевірку, про результати 

перевірки, пояснення адвоката, стосовно якого порушено дисциплінарну 

справу, особи, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність 

адвоката, та пояснення інших заінтересованих осіб. 



 Адвокат, стосовно якого порушено дисциплінарну справу, та особа, яка 

ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, мають 

право надавати пояснення, ставити питання учасникам провадження, 

висловлювати заперечення, подавати докази на підтвердження своїх доводів, 

заявляти клопотання і відводи, користуватися правовою допомогою адвоката. 

 У разі неможливості з поважних причин брати участь у засіданні 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури адвокат, стосовно якого 

розглядається справа, може надати по суті порушених питань письмові 

пояснення, які додаються до матеріалів справи. Письмові пояснення адвоката 

оголошуються на засіданні дисциплінарної палати кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури. 

 Неявка адвоката чи особи, яка ініціювала питання дисциплінарної 

відповідальності адвоката, на засідання дисциплінарної палати 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без поважних причин за 

умови наявності доказів завчасного повідомлення зазначених осіб про місце, 

день і час засідання не перешкоджає розгляду дисциплінарної справи. У разі 

повторної неявки зазначених осіб на засідання палати розгляд справи 

здійснюється за їх відсутності незалежно від причин неявки. 

  Розгляд справи про дисциплінарну відповідальність адвоката є 

відкритим, крім випадків, якщо відкритий розгляд справи може призвести до 

розголошення адвокатської таємниці. 

  Під час засідання дисциплінарної палати кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури ведеться протокол, який підписується 

головуючим та секретарем засідання. 

 За результатами розгляду дисциплінарної справи дисциплінарна палата 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймає рішення про 

притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення 

дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного 

стягнення або про закриття дисциплінарної справи. Рішення дисциплінарної 

палати приймається більшістю голосів від її загального складу, крім рішення 



про припинення права на заняття адвокатською діяльністю, яке приймається 

двома третинами голосів від її загального складу. 

 Рішення у дисциплінарній справі має бути вмотивованим. Під час 

обрання виду дисциплінарного стягнення враховуються обставини вчинення 

проступку, його наслідки, особа адвоката та інші обставини. 

  Рішення у дисциплінарній справі приймається за відсутності адвоката, 

стосовно якого порушено дисциплінарну справу, та особи, яка ініціювала 

питання про дисциплінарну відповідальність адвоката. 

  Рішення оголошується на засіданні дисциплінарної палати 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Копія рішення 

надсилається або вручається під розписку адвокату та особі, яка ініціювала 

питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, протягом трьох 

робочих днів з дня прийняття рішення. 

 Адвокат чи особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну 

відповідальність адвоката, має право оскаржити рішення у дисциплінарній 

справі протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження 

рішення не зупиняє його дії. 

 Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури протягом 

десяти днів з дня отримання заяви (скарги) витребовує матеріали 

дисциплінарної справи у відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури та забезпечує розгляд скарги на рішення у дисциплінарній справі 

протягом тридцяти днів з дня одержання матеріалів дисциплінарної справи. 

 Прокурора може бути притягнуто до дисциплінарної 

відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з таких 

підстав: 

1) невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків; 

2) необґрунтоване зволікання з розглядом звернення; 

3) розголошення таємниці, що охороняється законом, яка стала відомою 

прокуророві під час виконання повноважень; 



4) порушення встановленого законом порядку подання декларації про 

майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру; 

5) вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати 

сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та 

непідкупності органів прокуратури; 

6) систематичне (два і більше разів протягом одного року) або одноразове 

грубе порушення правил прокурорської етики; 

7) порушення правил внутрішнього службового розпорядку; 

8) втручання чи будь-який інший вплив прокурора у випадках чи порядку, 

не передбачених законодавством, у службову діяльність іншого прокурора, 

службових, посадових осіб чи суддів, у тому числі шляхом публічних 

висловлювань стосовно їх рішень, дій чи бездіяльності, за відсутності при 

цьому ознак адміністративного чи кримінального правопорушення; 

9) публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості. 

 Притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності не 

виключає можливості притягнення його до адміністративної чи кримінальної 

відповідальності у випадках, передбачених законом. 

 Виправдання особи або закриття стосовно неї судом кримінального 

провадження не може бути підставою для притягнення до дисциплінарної 

відповідальності прокурора, який здійснював процесуальне керівництво 

досудовим розслідуванням та/або підтримання державного обвинувачення у 

цьому провадженні, крім випадків умисного порушення ним вимог 

законодавства чи неналежного виконання службових обов’язків. 

 Під час здійснення дисциплінарного провадження щодо прокурора у 

разі необхідності може бути проведена його атестація. Вмотивоване рішення 

про необхідність проведення атестації приймається Кваліфікаційно-

дисциплінарною комісією прокурорів. 

 Дисциплінарне провадження здійснюється Кваліфікаційно-

дисциплінарною комісією прокурорів. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3206-17/paran249#n249
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 Право на звернення до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів із дисциплінарною скаргою про вчинення прокурором 

дисциплінарного проступку має кожен, кому відомі такі факти. 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів розміщує на своєму веб-

сайті рекомендований зразок дисциплінарної скарги. 

 У разі якщо дисциплінарна скарга про вчинення прокурором 

дисциплінарного проступку подана членом Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії прокурорів, то він не має права вирішувати питання про відкриття 

дисциплінарного провадження, здійснювати перевірку та брати участь у 

голосуванні при прийнятті рішення за результатами розгляду висновку про 

наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора. 

 Прізвище, ім’я, по батькові прокурора, щодо якого надійшла 

дисциплінарна скарга, не підлягають оприлюдненню до моменту прийняття 

рішення у справі. Секретаріат Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів у день надходження дисциплінарної скарги реєструє її та за 

допомогою автоматизованої системи визначає члена Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів для вирішення питання щодо відкриття 

дисциплінарного провадження. 

Член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів своїм 

вмотивованим рішенням відмовляє у відкритті дисциплінарного 

провадження, якщо: 

1) дисциплінарна скарга не містить конкретних відомостей про наявність 

ознак дисциплінарного проступку прокурора; 

2) дисциплінарна скарга є анонімною; 

3) дисциплінарна скарга подана з підстав, не визначених статтею 43 цього 

Закону; 

4) з прокурором, стосовно якого надійшла дисциплінарна скарга, 

припинено правовідносини у випадках, передбачених статтею 51 цього 

Закону; 
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5) дисциплінарний проступок, про який зазначено у дисциплінарній 

скарзі, вже був предметом перевірки і щодо нього Кваліфікаційно-

дисциплінарна комісія прокурорів прийняла рішення, яке не скасовано в 

установленому законом порядку. 

 За відсутності підстав, передбачених частиною другою цієї статті, член 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів приймає рішення про 

відкриття дисциплінарного провадження щодо прокурора. 

 Заява за результатами проведеної перевірки доброчесності прокурора, 

внаслідок якої встановлено вчинення дисциплінарного проступку, є 

обов’язковою підставою для відкриття дисциплінарного провадження щодо 

прокурора. 

 Після відкриття дисциплінарного провадження член Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів проводить перевірку в межах обставин, 

повідомлених у дисциплінарній скарзі. У разі виявлення під час перевірки 

інших обставин, що можуть бути підставою для притягнення прокурора до 

дисциплінарної відповідальності, інформація про це включається у висновок 

члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами 

перевірки. 

 Член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів має право 

звернутися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів із 

клопотанням про необхідність відсторонення прокурора від посади до 

завершення дисциплінарного провадження. 

 Клопотання про відсторонення прокурора від посади розглядається на 

найближчому засіданні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з 

дотриманням передбачених статтею 47 Закону гарантій прокурора щодо 

повідомлення, участі у засіданні, залучення представника, надання пояснень, 

висловлення заперечень, клопотань та відводів. 

 У разі прийняття Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів 

рішення про наявність підстав для відсторонення прокурора від посади копія 

цього рішення надсилається керівнику органу прокуратури, в якому працює 



прокурор, стосовно якого прийнято таке рішення. У разі якщо 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів прийняла рішення про 

наявність підстав для відсторонення від посади прокурора, який обіймає 

адміністративну посаду, копія цього рішення у семиденний строк 

надсилається Генеральному прокурору, керівнику регіональної, місцевої 

прокуратури відповідно до визначених цим Законом повноважень. 

 Керівник органу прокуратури, в якому працює прокурор, Генеральний 

прокурор зобов’язаний невідкладно розглянути рішення про наявність 

підстав для відсторонення прокурора від посади, за результатами якого може 

видати наказ про відсторонення прокурора від посади до завершення 

дисциплінарного провадження. Копія наказу невідкладно вручається 

прокурору, якого відсторонено від посади. 

 Під час здійснення перевірки член Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії прокурорів має право ознайомлюватися з документами, що 

стосуються предмета перевірки, отримувати їх копії, опитувати прокурорів та 

інших осіб, яким відомі обставини вчинення діяння, що має ознаки 

дисциплінарного проступку, отримувати за письмовим запитом від органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, 

керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності 

та підпорядкування, громадян, громадських об’єднань необхідну для 

проведення перевірки інформацію. Прокурор, стосовно якого здійснюється 

дисциплінарне провадження, має право надавати пояснення або відмовитися 

від їх надання стосовно себе. 

 Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові 

особи, керівники державних підприємств, установ, організацій, яким 

надіслано запит члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, 

зобов’язані протягом десяти днів з дня його отримання надати відповідь на 

запит і наявну в них інформацію. У разі необхідності строк для надання 

інформації може бути продовжений до 30 днів, про що член Кваліфікаційно-



дисциплінарної комісії прокурорів повідомляє особу, яка направила 

клопотання про продовження строку для надання інформації. 

 У разі ненадання органом державної влади, органом місцевого 

самоврядування, їх посадовими особами, керівниками державних 

підприємств, установ, організацій члену Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії прокурорів запитуваної інформації він може звернутися з відповідним 

позовом до суду в порядку, передбаченому законом. 

 Перевірка відомостей про наявність підстав для притягнення прокурора 

до дисциплінарної відповідальності проводиться у строк, який не перевищує 

двох місяців із дня реєстрації дисциплінарної скарги, а в разі неможливості 

завершення перевірки протягом цього строку він може бути продовжений 

Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів, але не більш як на 

місяць. 

 До завершення дисциплінарного провадження прокурор не може бути 

звільнений з посади прокурора у зв’язку з поданням заяви про звільнення за 

власним бажанням. 

 Член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за 

результатами перевірки готує висновок, який повинен містити інформацію 

про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора та виклад 

обставин, якими це підтверджується. Якщо за результатами перевірки член 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів встановив наявність 

дисциплінарного проступку, у висновку додатково зазначається характер 

проступку, його наслідки, відомості про особу прокурора, ступінь його вини, 

інші обставини, що мають значення для прийняття рішення про накладення 

дисциплінарного стягнення, а також пропозиція члена Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів щодо конкретного виду дисциплінарного 

стягнення. 

 Висновок та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на 

розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та мають бути 



отримані його членами не пізніш як за п’ять днів до засідання, на якому 

такий висновок розглядатиметься. 

 Розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного 

проступку прокурора відбувається на засіданні Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів. На засідання запрошуються особа, яка 

подала дисциплінарну скаргу, прокурор, стосовно якого відкрито 

дисциплінарне провадження, їхні представники, а у разі необхідності й інші 

особи. Повідомлення про час та місце проведення засідання Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів має бути надіслано не пізніш як за десять 

днів до дня проведення засідання. 

 До повідомлення про час та місце проведення засідання 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, яке надсилається 

прокурору, додаються копія дисциплінарної скарги та висновок про наявність 

чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора. 

 Висновок про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку 

прокурора розглядається за його участю і може бути розглянутий без нього 

лише у випадках, коли належним чином повідомлений прокурор: 

1) повідомив про згоду на розгляд висновку за його відсутності; 

2) не з’явився на засідання, не повідомивши про причини неявки; 

3) не з’явився на засідання повторно. 

Рішення про можливість розгляду висновку за відсутності відповідного 

прокурора приймає Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів. 

 Прокурор, який не братиме участі в засіданні Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів, вправі надіслати письмові пояснення 

щодо висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку, які 

оголошуються на засіданні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів. 

 Розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного 

проступку прокурора відбувається на засадах змагальності. На засіданні 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів заслуховуються пояснення 



члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, який проводив 

перевірку, пояснення прокурора, стосовно якого здійснюється дисциплінарне 

провадження, та/або його представника і в разі необхідності інших осіб. 

 Прокурор, стосовно якого здійснюється дисциплінарне провадження, 

та/або його представник мають право давати пояснення, відмовитися від їх 

надання, ставити питання учасникам провадження, висловлювати 

заперечення, заявляти клопотання, а також за наявності сумнівів у 

неупередженості та об’єктивності члена Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії прокурорів подавати заяву про його відвід. 

 Під час прийняття рішення стосовно відводу член Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів, якому заявлено відвід, не має права брати 

участі в голосуванні та бути присутнім під час його проведення. 

 Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів приймає рішення в 

дисциплінарному провадженні більшістю голосів від свого загального складу. 

На прокурора можуть бути накладені такі дисциплінарні стягнення: 

1) догана; 

2) заборона на строк до одного року на переведення до органу 

прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі 

прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду (крім Генерального 

прокурора); 

3) звільнення з посади в органах прокуратури. 

Прокурор протягом одного року з дня накладення на нього 

дисциплінарного стягнення вважається таким, який притягувався до 

дисциплінарної відповідальності, крім випадків, передбачених частиною 

третьою цієї статті. 

До закінчення річного строку прокурор, який не допустив порушення 

законодавства та сумлінно й професійно здійснював свої службові обов’язки, 

може бути визнаний таким, який не притягувався до дисциплінарної 

відповідальності, за рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 



прокурорів на підставі клопотання керівника відповідного органу 

прокуратури, однак не раніш як: 

1) через шість місяців із дня накладення дисциплінарного стягнення, 

передбаченого пунктом 1 частини першої цієї статті; 

2) після закінчення половини строку, визначеного Кваліфікаційно-

дисциплінарною комісією прокурорів, - у разі накладення дисциплінарного 

стягнення, передбаченого пунктом 2 частини першої цієї статті. 

За результатами дисциплінарного провадження Кваліфікаційно-

дисциплінарна комісія прокурорів може прийняти рішення про неможливість 

подальшого перебування особи на посаді прокурора (крім Генерального 

прокурора) у разі: 

1) якщо дисциплінарний проступок, вчинений прокурором, має характер 

грубого порушення; 

2) якщо прокурор вчинив дисциплінарний проступок, перебуваючи у 

статусі прокурора, який притягувався до дисциплінарної відповідальності. 

 У разі якщо Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів за 

результатами дисциплінарного провадження щодо прокурора встановила 

обставини, які свідчать про порушення прокурором вимог щодо несумісності, 

вона ініціює перед Вищою радою правосуддя розгляд відповідного питання. 

 У разі якщо Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів за 

результатами дисциплінарного провадження стосовно прокурора, який 

обіймає адміністративну посаду, встановила неналежне виконання ним 

посадових обов’язків, установлених для відповідної адміністративної посади, 

Комісія у випадках, коли призначення на таку посаду відповідно до цього 

Закону здійснюється за рекомендацією Ради прокурорів України, ініціює 

перед Радою прокурорів України розгляд питання про внесення рекомендації 

щодо звільнення прокурора з адміністративної посади. 

 Прокурор може оскаржити рішення, прийняте за результатами 

дисциплінарного провадження, до адміністративного суду або до Вищої ради 



правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним 

поштою копії рішення. 

 Розгляд адміністративного позову щодо оскарження рішення Вищої 

ради правосуддя здійснюється в порядку, визначеному процесуальним 

законом. Подання адміністративного позову до суду на рішення Вищої ради 

правосуддя про притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності 

або про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора не 

зупиняє дію такого рішення, але суд у порядку забезпечення 

адміністративного позову може відповідною ухвалою зупинити дію рішення 

Вищої ради правосуддя про притягнення прокурора до дисциплінарної 

відповідальності або про неможливість подальшого перебування особи на 

посаді. 

Суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в 

порядку дисциплінарного провадження з таких підстав: 

1) умисне або внаслідок недбалості: 

а) незаконна відмова в доступі до правосуддя (у тому числі незаконна 

відмова в розгляді по суті позовної заяви, апеляційної, касаційної скарги 

тощо) або інше істотне порушення норм процесуального права під час 

здійснення правосуддя, що унеможливило учасниками судового процесу 

реалізацію наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних 

обов’язків або призвело до порушення правил підсудності чи підвідомчості; 

б) не зазначення в судовому рішенні мотивів прийняття або відхилення 

аргументів сторін щодо суті спору; 

в) порушення засад гласності і відкритості судового процесу; 

г) порушення засад рівності всіх учасників судового процесу перед 

законом і судом, змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх 

доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; 

ґ) незабезпечення обвинуваченому права на захист, перешкоджання 

реалізації прав інших учасників судового процесу; 

д) порушення правил щодо відводу (самовідводу); 



2) безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду 

заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом, зволікання з 

виготовленням вмотивованого судового рішення, несвоєчасне надання 

суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного 

реєстру судових рішень; 

3) систематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської 

етики, що підриває авторитет правосуддя, у тому числі прояв неповаги під 

час здійснення судочинства до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи 

інших учасників судового процесу; 

4) умисне або у зв’язку з очевидною недбалістю допущення суддею, який 

брав участь в ухваленні судового рішення, порушення прав людини і 

основоположних свобод; 

5) розголошення суддею таємниці, що охороняється законом, у тому числі 

таємниці нарадчої кімнати, або інформації, що стала відомою судді під час 

розгляду справи у закритому судовому засіданні; 

6) неповідомлення суддею органів суддівського самоврядування та 

правоохоронних органів про випадок втручання в діяльність судді щодо 

здійснення правосуддя, у тому числі про звернення до нього учасників 

судового процесу чи інших осіб, включаючи осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави, з приводу конкретних справ, що перебувають у 

провадженні судді, якщо таке звернення відбулося в інший, ніж передбачено 

процесуальним законодавством, спосіб упродовж п’яти днів після того, як 

йому стало відомо про такий випадок; 

7) неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Ради суддів України 

про реальний чи потенційний конфлікт інтересів судді (крім випадків, коли 

конфлікт інтересів врегульовується в порядку, визначеному процесуальним 

законом); 

8) втручання у процес здійснення судочинства іншими суддями; 

9) неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 



самоврядування, в порядку, встановленому законодавством у сфері 

запобігання корупції; 

10) зазначення в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, завідомо неправдивих відомостей 

або умисне незазначення відомостей, передбачених законодавством; 

11) використання статусу судді з метою незаконного отримання ним або 

третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди, якщо таке 

правопорушення не містить складу злочину або кримінального проступку; 

12) допущення суддею недоброчесної поведінки, у тому числі здійснення 

суддею або членами його сім’ї витрат, що перевищують доходи такого судді 

та доходи членів його сім’ї; встановлення невідповідності рівня життя судді 

задекларованим доходам; 

13) ненадання інформації або надання завідомо недостовірної інформації 

на законну вимогу члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та/або 

члена Вищої ради юстиції; 

14) визнання судді винним у вчиненні корупційного правопорушення або 

правопорушення, пов’язаного з корупцією, у випадках, установлених 

законом. 

Право на звернення зі скаргою (заявою) щодо поведінки судді, яка може 

мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, має будь-яка особа. 

Громадяни здійснюють зазначене право особисто або через адвоката, 

юридичні особи - через адвоката, органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування - через своїх представників. 

Не допускається зловживання правом звернення до органу, 

уповноваженого здійснювати дисциплінарне провадження, у тому числі 

ініціювання питання відповідальності судді без достатніх підстав, 

використання такого права як засобу тиску на суддю у зв’язку зі здійсненням 

ним правосуддя. За подання завідомо безпідставної скарги про притягнення 

судді до дисциплінарної відповідальності адвокатом, такий адвокат може 

бути притягнений до дисциплінарної відповідальності згідно із законом. 



 

Дисциплінарну справу щодо судді не може бути порушено за заявою чи 

повідомленням, що не містять відомостей про наявність ознак 

дисциплінарного проступку судді, а також за анонімними заявами та 

Дисциплінарне провадження щодо судді здійснюють: 

1) Вища кваліфікаційна комісія суддів України - щодо суддів місцевих та 

апеляційних судів; 

2) Вища рада юстиції - щодо суддів вищих спеціалізованих судів та суддів 

Верховного Суду України. 

 Дисциплінарне провадження щодо судді передбачає здійснення 

перевірки даних про наявність підстав для притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності, вирішення питання про відкриття 

дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті, розгляд дисциплінарної 

справи і прийняття рішення. 

 За зверненням, яке відповідає встановленим цим Законом вимогам та не 

підлягає поверненню, членом органу, що здійснює дисциплінарне 

провадження щодо суддів, проводиться перевірка даних про наявність підстав 

для відкриття дисциплінарного провадження. Під час здійснення перевірки 

член органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, має право 

знайомитися з матеріалами судових справ, робити з них копії, опитувати 

суддів та інших осіб, яким відомі обставини вчинення діяння, що має ознаки 

дисциплінарного правопорушення, отримувати за письмовим запитом від 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових 

осіб, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми 

власності та підпорядкування, громадян та їх об’єднань необхідну для 

проведення перевірки інформацію. 

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові 

особи, керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми 

власності та підпорядкування, громадських об’єднань, особи, яким 

направлено запит члена органу, що здійснює дисциплінарне провадження 



щодо суддів, зобов’язані протягом десяти днів з дня його отримання надати 

відповідну інформацію. У разі необхідності зазначений строк може бути 

продовжено до тридцяти днів, про що член органу, що здійснює 

дисциплінарне провадження щодо суддів, повідомляє безпосередньо у запиті. 

У разі відсутності підстав для притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності, закінчення строку давності притягнення або виявлення 

обставин, передбачених частиною п’ятою статті 93 цього Закону, орган, що 

здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, приймає рішення про 

відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді. 

Розгляд дисциплінарної справи відбувається у відкритому засіданні, на 

яке запрошуються особа, за скаргою (заявою) якої відкрито справу, або її 

представник та суддя, стосовно якого відкрито справу. Будь-які заінтересовані 

особи мають право бути присутніми на засіданні. 

Розгляд дисциплінарної справи стосовно судді відбувається на засадах 

змагальності. На засіданні органу, що здійснює дисциплінарне провадження 

щодо суддів, заслуховуються повідомлення члена органу, що здійснює 

дисциплінарне провадження щодо суддів, який здійснював перевірку, про 

результати перевірки, пояснення судді, стосовно якого розглядається справа, 

та/або його представника, свідків, а також інших заінтересованих осіб. 

Суддя, стосовно якого розглядається питання про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності, та/або його представник мають право 

надавати пояснення, заявляти клопотання про виклик свідків, ставити 

запитання учасникам провадження, висловлювати заперечення, заявляти 

клопотання і відводи. 

Перебіг розгляду дисциплінарної справи стосовно судді та оголошення 

результатів її розгляду фіксуються технічними засобами. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Питання дисциплінарної відповідальності й порядку накладення 

дисциплінарних стягнень одержали своє закріплення в ряді нормативно-



правових актів, дія яких поширюється на певні категорії осіб. Статутом 

детально регламентуються права начальників щодо накладення 

дисциплінарних стягнень.  

Особливе місце серед суб'єктів дисциплінарної відповідальності 

займають судді. Цією обставиною в значній мірі обумовлена досить детальна 

регламентація залучення їх до дисциплінарної відповідальності. Це пов'язане 

з тією роллю, що приділяється судам, підвищеною відповідальністю суддів, 

значенням, що надає законодавець дотриманню дисципліни в органах 

правосуддя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Дисциплінарна відповідальність передбачена нормами трудового та 

адміністративного права, а щодо деяких категорій осіб (військовослужбовців 

строкової служби, працівників органів внутрішніх справ, Служби безпеки 

України та ін.) – повністю нормами адміністративного права, що зумовлено 

специфічними вимогами дисципліни у зазначених сферах служби.   

  Під дисциплінарною відповідальністю згідно з чинним законодавством 

України слід розуміти винне порушення трудової дисципліни і службових 

обов'язків. Такі порушення можуть бути проявлятися як у діях, так і в 

бездіяльності, допускатися як свідомо, так і з необережності. Деякі категорії 

державних службовців у зв'язку з виконанням своїх повноважень 

відповідають у дисциплінарному порядку і за провини, які порочать їх як 

державних службовців або дискредитують органи, в яких працюють 

(керівники, державні службовці – співробітники правоохоронних органів, 

військовослужбовці та ін.).         

  Законодавством закріплено такі види дисциплінарної відповідальності 

державних службовців: 1) у порядку, встановленому законами України; 2) у 

порядку, встановленому Кодексом законів про працю (далі – КЗпП); 3) 

відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і 

службовців; 4) на підставі дисциплінарних статутів та спеціальних положень, 

чинних у низці галузей управління і деяких сферах державної діяльності. 

Дисциплінарна відповідальність державного службовця є різновидом 

юридичної відповідальності, що полягає в накладенні передбачених законом 

дисциплінарних стягнень на державного службовця за порушення ним 

службової дисципліни. Підставою для притягнення державного службовця до 

дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

  Мета дисциплінарного стягнення. Дисциплінарне стягнення має на меті 

поновлення порушених державних службових відносин та уникнення 

негативних наслідків вчиненого правопорушення, виховання державного 



службовця у дусі дотримання законності, належного виконання службових 

повноважень, а також запобігання новим право порушенням. 

Дисциплінарне провадження щодо окремих категорій осіб (суддів, 

адвокатів, прокурорів), тобто  спеціальна  дисциплінарна відповідальність є 

характерною можливість застосування до порушника трудової дисципліни 

крім догани і звільнення, ще й таких заходів дисциплінарного стягнення та 

впливу, зокрема, як: пониження в класному чині, пониження в посаді, 

позбавлення нагрудного знаку, звільнення з позбавленням класного чину, 

попередження про неповну службову відповідність, затримка до одного року 

у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду, усне 

зауваження, зауваження, сувора догана, пониження в спеціальному званні на 

один ступінь тощо. Таким чином, вирішуючи питання щодо притягнення 

конкретного порушника трудової дисципліни до дисциплінарної 

відповідальності, слід враховувати правове положення в якому перебуває цей 

працівник. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Визначитися з основними принципами здійснення правосуддя в 

адміністративних судах, окреслення основних етапів розвитку адміністративної 

юстиції як складової адміністративної та судової реформи. 
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ВСТУП 

 

Демократичні перетворення, що відбулися в Україні після проголошення 

незалежності, обумовили необхідність перебудови всього державного 

механізму з метою приведення його до міжнародних стандартів у галузі захисту 

прав людини. В зв’язку з цим, особливо гостро постала необхідність 

трансформації судової гілки влади та створення дієвого механізму захисту прав 

і свобод громадян. Такий механізм, перш за все, повинен забезпечувати захист 

особи від свавілля чиновників, оскільки останні наділені значним обсягом 

владних повноважень та можуть приймати рішення, обов’язкові для виконання. 

Саме тому потреба дієвого контролю за діями органів публічного управління 

цілком логічно викристалізувалася в ідею створення незалежних 

адміністративних судів, які є невід’ємним атрибутом сучасної демократичної 

правової держави та однією з гарантій дотримання законності в сфері 

публічного управління. 

Адміністративна юстиція в Україні як інститут судового захисту прав 

громадян від порушень з боку влади представлена спеціалізованими 

адміністративними судами та адміністративним судочинством. 

Створення адміністративних судів в Україні є значним позитивним 

кроком у розвитку держави та суспільства. 

Адміністративне судочинство – це урегульована законом діяльність 

адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ. З 

набранням чинності Кодексу адміністративного судочинства України, 

адміністративне судочинство стало самостійним видом судочинства поряд з 

конституційним, цивільним, господарським, кримінальним. 

Адміністративне судочинство – одна з основних спеціальних юридичних 

дисциплін, що вивчає закономірності судового розгляду і вирішення справ про 

оскарження дій або бездіяльності посадових осіб органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, що порушують права осіб. 
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І. ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ 

ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ. 

 

Визначення сутності інституту адміністративної юстиції необхідно 

розпочати з визначення самого терміну адміністративна юстиція. 

Словосполучення адміністративна юстиція містить в собі декілька 

понять: "адміністрація", "адміністративний" і "юстиція". Термін адміністрація 

(від латинського administratio) означає "управління, завідування", 

адміністративний (від латинського administratims) – "виконавчий", "що 

відноситься до виконання”. Латинський термін Justitia означає 

"справедливість". Таким чином, буквальний переклад з латинського 

термінологічного сполучення адміністративна юстиція може означати як 

"правосуддя, що відноситься до управління". 

Єдиного підходу до визначення поняття «адміністративна юстиція» на 

сьогодні немає. У спеціальній літературі адміністративна юстиція 

розглядається як особливий порядок вирішення адміністративних спорів 

судами та іншими уповноваженими на те державними органами або як 

самостійна галузь правосуддя, метою якої є вирішення судами спорів між 

громадянами та органами управління (адміністрацією) або між самими 

органами управління. Крім того, адміністративну юстицію слід трактувати не 

тільки як особливий вид судочинства, а й як систему спеціалізованих судів або 

спеціальних судових підрозділів, які здійснюють адміністративне судочинство. 

Спільне для цих визначень є те, що адміністративна юстиція скрізь 

розглядається як особливий порядок вирішення адміністративних спорів. 

Тільки в суб’єктах, які уповноважені їх вирішувати, полягає їх різниця.  

Адміністративну юстицію можна визначити як систему спеціальних 

судових і квазісудових органів по контролю за дотриманням законності у сфері 

державного управління. У більш вузькому розумінні цього терміна – це 

особливий процесуальний порядок розгляду адміністративних справ та 

вирішення адміністративно-правових спорів між громадянином або юридичною 
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особою – з одного боку, та органом державного управління – з іншого . Це 

механізм судового захисту прав, свобод та інтересів учасників правовідносин, 

що виникають у сфері публічної адміністрації (управлінської діяльності 

держави та місцевого самоврядування). Одночасно таке визначення вказує на 

основне завдання адміністративної юстиції – захист прав, свобод та інтересів у 

сфері публічно-правових відносин і на суб’єкт, уповноважений забезпечити 

такий захист, – суд.  

Слід зазначити, що адміністративну юстицію не можна розглядати 

окремо від адміністративного судочинства: процесуальною складовою 

адміністративної юстиції є адміністративне судочинство, тобто урегульована 

законом діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення 

адміністративних справ. 

 Завдання адміністративного судочинства обумовлюють більшість його 

особливостей, тобто те, що відрізняє його від інших видів судочинства. Воно 

відображає спрямованість адміністративного судочинства – його кінцеву мету, 

а предмет вказує на сферу правовідносин, на яку поширюється юрисдикція 

судів, що здійснюють адміністративне судочинство. До того ж воно обумовлене 

специфікою публічно-правових відносин, яка полягає у тому, що учасники 

таких правовідносин, як правило, мають нерівні можливості. Складність 

захисту у сфері таких відносин пояснюється підпорядкованістю, підлеглістю 

осіб у цих відносинах органам та посадовцям, які здійснюють управлінські 

функції і мають право приймати обов’язкові рішення. Тому надійність такого 

захисту повинна забезпечуватися розглядом адміністративних спорів 

незалежним авторитетним органом – судом, перед яким особа і суб’єкт владних 

повноважень є рівними. Адже в адміністративному процесі особі, яка потребує 

судового захисту, як правило, протистоїть потужний адміністративний апарат. 

У зв’язку з цим у сторін заздалегідь складаються нерівні початкові можливості, 

і щоб збалансувати їх, адміністративний суд повинен відігравати активну роль 

у судовому процесі задля сприяння особі у захисті її прав, свобод чи інтересів. 

Це зобов’язує адміністративний суд вживати всіх заходів, передбачених 
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законом, аби права людини і громадянина, які влада порушила, були захищені. 

Активна роль суду обумовлена тим, що переважно саме з вини публічної 

адміністрації виникають конфлікти, які змушують особу звертатися до суду, 

оскільки адміністрація не вжила достатніх заходів, щоб їм запобігти . 

Варто відзначити, що адміністративне судочинство в останні десятиліття 

все більше відокремлюється, в більшості країн, в тому числі 

постсоціалістичних, – це особлива система на чолі з національним верховним 

або вищим адміністративним судом.  

У країнах існують два основні варіанти організації судового вирішення 

адміністративних спорів. Один із них втілений у більшості розвинутих країн 

континентально-європейської (статутної) системи права і передбачає існування 

у межах судової влади окремої спеціалізованої гілки адміністративних судів 

(Франція, Німеччина, Італія, Польща, Туреччина) або спеціалізованих 

адміністративних палат у структурі загальних судів (Іспанія, Нідерланди, 

Швейцарія). Безумовною перевагою такої моделі є професіоналізм і 

досвідченість професійних суддів, що забезпечується їхньою чіткою 

спеціалізацією. Особливість цієї моделі полягає також в існуванні особливої 

процедури розгляду судами адміністративних справ. 

У державах англосаксонської (прецедентної) системи права 

повноваження щодо розгляду позовів проти адміністрації належать загальним 

судам (Велика Британія, Канада, США). Даний підхід дозволяє уникнути 

труднощів, які інколи виникають у країнах, що дотримуються попередньої 

моделі, при обранні особою компетентного суду у зв’язку з множинністю 

різних судів. Однак досвід усе ж таки свідчить, що контроль над адміністрацією 

з боку загальних судів не є неодмінно кращою гарантією для захисту прав 

громадянина. Адміністративні суди керуються нормами публічного права, тоді 

як суди цивільної юрисдикції застосовують насамперед норми приватного 

права. 

Країни прецедентного права, навпаки, дотримуються іншої позиції – 

адміністрація підкоряється тим самим правилам, що й громадяни та юридичні 
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особи, а тому спори між ними вирішуються загальними судами у звичайному 

порядку.  

Франція і Федеративна Республіка Німеччина є класичним прикладом 

моделі, яка передбачає існування спеціалізованих адміністративних судів.  

Найдавніше коріння має Французька адміністративна юстиція, її 

становлення сягає кінця ХVІІІ ст. На думку таких дослідників, як Г.Бребан, 

Корфь С.А., зародження адміністративної юстиції у Франції стало результатом 

недовіри революціонерів до суддів звичайних судів, які представляли 

аристократію. На законодавчому рівні таким суддям було заборонено 

контролювати діяльність адміністрації. Інститут адміністративної юстиції у 

Франції характеризується міцним зв’язком між органами адміністративної 

юстиції і адміністрацією. Як вбачається з книги другої французького Кодексу 

про адміністративну юстицію, який набрав чинності 1 січня 2001 р., цей зв’язок 

проявляється, зокрема, у тому, що адміністративні суди поряд із судовими 

повноваженнями здійснюють і окремі адміністративні. Державна рада, яка є 

найвищим судовим органом адміністративної юстиції, одночасно наділена 

повноваженнями у сфері законодавчої і виконавчої влади. Судді 

адміністративних судів одночасно є радниками і виконують консультативні 

функції щодо діяльності адміністрації. Як вважає Г. Бребан, такий досвід є 

запорукою ефективності державного управління і сприяє розвитку 

адміністративного права, хоч поєднання в одному органі функцій судового й 

адміністративного органу нерідко критикується з позицій доктрини розподілу 

влади . 

Адміністративна юстиція в Німеччині органічно входить до єдиної 

системи правосуддя. Порівняно з французькою, у німецькій доктрині більш 

послідовно проведений принцип розподілу влади. Конституційні права людини 

від порушень з боку законодавчого органу захищають Федеральний і земельні 

конституційні суди. Якщо права порушує виконавча влада, то захист надають 

адміністративні суди. Адміністративні суди мають триланкову систему: на рівні 

земель діють адміністративні суди як суди першої інстанції; на федеральному 
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рівні діє Федеральний адміністративний суд як суд першої і ревізійної інстанції. 

У судоустрої Німеччини поряд із загальними адміністративними судами діють 

ще дві вертикалі спеціалізованих судів, які вирішують спори публічно- 

правового характеру – фінансові суди, суди з розгляду соціальних спорів, а 

також Федеральний патентний суд. Однакове застосування права всіма судами 

загальної юрисдикції Німеччини на найвищому рівні забезпечує Загальний 

сенат верховних судів Федерації, який ухвалює рішення у разі виявлення 

розбіжностей у застосуванні норм права вищими судовими інстанціями 

Федерації.  

Відповідно до Положення про адміністративні суди адміністративне 

судочинство здійснюється незалежними, відокремленими від адміністративних 

органів судами. Таким чином, на відміну від Франції, адміністративні суди 

Німеччини діють у межах загальної системи правосуддя і повністю (як 

організаційно, так і функціонально) відокремлені від адміністрації.  

Аналізуючи досвід колишніх радянських республік, можна виділити дві 

основні категорії держав:  

- держави, в яких прийняті окремі адміністративно-процесуальні закони і 

які відмовились від повного регулювання адміністративного судочинства в 

рамках цивільного процесу (Литва, Естонія, Латвія, Україна, Молдова, Грузія, 

Вірменія, Азербайджан); 

 - держави, в яких адміністративне судочинство здійснюється в рамках 

цивільного процесу або його різновидів (Росія, Білорусія, Казахстан, 

Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменістан).  

Щодо першої категорії держав, то вона відрізняється повнотою правового 

регулювання, яке максимально враховує специфіку публічно-правових спорів.  

Процес створення системи «адміністративної юстиції» в Україні, тобто 

адміністративних судів різної ланки, почався ще в 1992 році, з прийняттям 

Концепції судово-правової реформи. Однак тільки у 1996 році був закладений 

проект Адміністративно-процесуального кодексу. Робочу групу очолював 

Перший заступник Голови Верховного Суду України В. Стефанюк. Наукове 
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обґрунтування майбутнього кодексу забезпечували такі вчені, як В.Б. 

Авер’янов, О.Ф. Андрійко, Ю.Р. Битяк, І.П. Голосніченко, С.Т. Гончарук, В.М. 

Горшеньов, Є.В. Додін, Р.А. Калюжний, С.В. Ківалов, А.П. Клюшніченко, Л.В. 

Коваль, В.К. Колпаков, Є.Б. Кубко, В.М. Марчук, О.І. Миколаєнко, Н.Р. 

Нижник, В.Ф. Опришко, О.І. Остапенко, В.Г. Перепелюк, А.О. Селіванов, В.М. 

Селіванов, В.Ф. Сіренко та інші.  

Обговорення питання про створення в Україні адміністративних судів 

пройшло стадію дискусій довкола їх необхідності. Потреба у створенні системи 

адміністративних судів дістала офіційне визнання: спочатку на рівні концепцій, 

відтак – на законодавчому рівні. 

У липні 2005 року було прийнято Кодекс адміністративного судочинства 

України, що набрав чинності з 1 вересня цього ж року. Кодекс 

адміністративного судочинства України займає серед інших кодифікованих 

актів особливе місце, оскільки належить до законодавчих актів, що мають на 

меті захист прав і свобод суб’єктів права від свавілля органів державної влади. 

Кодекс встановлює основні засади здійснення адміністративного судочинства, 

дає визначення основних понять та категорій, що використовуються і 

застосовуються у зазначеній сфері.  

Крім того, він містить цілу низку норм, що регулюють відносини зі 

створення умов для судового захисту прав і свобод, не відомі раніше чинному 

законодавству. Крім того, Кодекс адміністративного судочинства містить 

значну кількість нових положень, що стосуються оптимізації правового 

регулювання сфери державного управління, природи судового 

адміністративного судочинства, його процесуальної структури, співвідношення 

між суб’єктами та об’єктами судового адміністративного судочинства під час 

розгляду різних справ, питань адміністративного судового процесу та інших 

нових положень концептуального характеру. В зв’язку з цим виникає 

необхідність їхнього тлумачення, визначення сутності та особливостей змісту.  

03.10.2017 Верховна Рада України ухвалила законопроект «Про внесення 

змін до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального 
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кодексу, Кодексу адміністаривного судочинства України та інших 

законодавчих актів» – за це рішення проголосували 234 парламентарії.  

Першочергово зміни до процесуальних кодексів зумовлені створенням 

Верховного суду та ліквідації Вищих спеціалізованих судів, які в подальшому 

будуть функціонувати як структурні підрозділи Верховного суду України. 

 Окремої уваги заслуговує  оновлений Кодекс адміністративного 

судочинства України (далі- КАС), Він зазнав чимало критики, зокрема, через 

велику кількість оціночних понять, скасування презумпції винуватості 

державного органу (дана норма була виключена), впровадженням інституту 

заходів процесуального примусу, штрафів тощо. Оновлений КАС України 

містить зміни більш ніж до 80% існуючих статей, здебільшого розширюючи 

і конкретизуючи вже наявні норми, проте мається і велика кількість новел на 

головних з яких ми зупинимось детальніше. 

Принцип гласності та відкритості 

У відповідності до нового процесуального законодавства у так званих 

вільних слухачів, що бажають спостерігати за перебігом судового засідання має 

бути в наявності документ, що посвідчує особу. Нагадаємо, що в призмі Закону 

України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус» такими документами є паспорт громадянина України, паспорт 

громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт України, 

службовий паспорт України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена 

екіпажу, посвідчення особи на повернення в Україну, тимчасове посвідчення 

громадянина України, посвідчення водія, посвідчення особи без громадянства 

для виїзду за кордон, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове 

проживання, картка мігранта, посвідчення біженця, проїзний документ біженця, 

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзний документ 

особи, якій надано додатковий захист. З приписів положень, що регламентують 

такі нововведення, а саме статті 10, вбачається, що витребування документу 

який посвідчує особу слухача є правом суду, а не його обов’язком.Також дана 
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стаття, встановлює обмеження щодо доступу вільних слухачів до судового 

засідання через нехватку вільних місць в судовому залі. Досить неоднозначним 

для розуміння є положення щодо ведення відеозйомки. Так, у відповідності до 

оновленого КАС, відеозйомка судового процесу може здійснюватись без 

отримання окремого дозволу суду, проте, відеотрансляція в режимі онлайн 

потребує схвалення судді. 

Відкритість інформації про справи, електронне судочинство. 

Згідно з положеннями нового процесуального законодавства в судах 

впроваджується Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система. На 

відміну від минулої Автоматизованої системи документообігу суду, дана 

система не тільки призначає суддів, надає інформацію про справу та реєструє 

кореспонденцію, а і дозволяє суду та сторонам по справі здійснювати 

листування в електронній формі. Так, згідно положень ст. 18 оновленого КАС 

України, адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, судові експерти, державні 

органи та органи місцевого самоврядування,суб’єкти господарювання 

державного та комунального секторів економіки реєструють офіційні 

електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в 

обов’язковому порядку. Таким чином із зареєстрованими користувачами, суд 

буде здійснювати комунікацію виключно в електронному форматі, проте КАС 

не забороняє подавати до суду документи в паперовій формі. Слід відмітити, 

що фактично будь-яка особа зможе зареєструватися в системі електронного 

суду за наявності цифрового підпису. 

Форми адміністративного судочинства, категорії справ. 

Окрім звичних особливих категорій справ визначених Главою 6 КАС 

України, оновлений КАС встановлює загальні категорії – справи незначної 

складності, що вирішуються в спрощеному порядку та всі інші справи, які 

вирішуються в загальному порядку. До введення цієї новели до тексту КАС 

спрощене судове провадження застосовувалось лише в кримінальному процесі і 

регламентувалось статтею 302 КПК України. Оновлений КАС хоча і визначає 

перелік справи незначної складності, проте він не є виключним. Так, до справ 
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незначної складності відносяться, зокрема, справи щодо прийняття, 

проходження та звільнення з публічної служби, оскарження бездіяльності 

суб’єктів розпорядників публічної інформації, оскарження фізичними особами 

рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо обчислення, 

призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат. 

Суд на власний розсуд, або за клопотанням сторони може віднести справу до 

категорії незначної складності та призначити спрощений порядок її вирішення. 

Здебільшого, спрощений порядок вирішення справ відрізняється від 

загального процесуальними строками. Так строк розгляду справи за 

правилами спрощеного провадження не може перевищувати 60 діб, повний 

текст постанови у справах що розглядаються в спрощеному порядку 

складається впродовж 5 діб, на відміну від 10 діб в загальному. Ще однією 

особливістю спрощеного порядку є відсутність підготовчого провадження, суд 

призначає перше судове засідання не пізніше 30 діб з дня відкриття 

провадження. 

    Відзиви, заперечення, пояснення. 

   Реформований кодекс вводить нове поняття – «заяви по суті справи», 

згідно положень статті 159, такими заявами є:  

 позовна заява, 

 відзив на позовну заяву (відзив), в 

 ідповідь на відзив,  

 заперечення,  

 пояснення третьої особи щодо позову або відзиву.  

Вводиться складна система викладання думок щодо позовної заяви та 

подання даних доказів до суду і сторонам у справі. Новим кодексом визначено, 

що відповідач має право скласти відзив до позовної заяви, який надається суду 

не пізніше 15 діб до дня першого засідання по справі, до відзиву додаються 

докази направлення його іншим учасникам справи, а також докази на яких 

ґрунтуються положення викладені в відзиві. В свою чергу, отримавши відзив 

позивач  викладає свої пояснення, міркування та аргументи щодо наведених 
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відповідачем у відзиві положень та направляє в суд і сторонам у справі 

відповідь на відзив. Після чого, відповідач отримавши дану відповідь може 

викласти щодо неї заперечення і направити його в суд і сторонам в порядку 

передбаченому цим кодексом. 

Оскарження нормативно-правових актів 

 Нова редакція КАС, доповнює положення статті щодо оскарження 

нормативно-правових актів пунктом, згідно якого обов’язок доказування 

порушування нормативно-правовим актом прав, свобод та інтересів позивача 

покладається на позивача. Дана норма не узгоджується з приписами статей 6 та 

19 Конституції України, а також з принципами і цілями адміністративного 

судочинства. 

Фізичні особи, та юридичні особи приватного права керуються загально 

дозвільною правовою формулою – ubijusincertum, ibinullum (що не заборонено 

то дозволено). На відміну від них, державні органи та органи місцевого 

самоврядування, у відповідності до статті 19 Основного Закону, керуються 

прямо протилежною правовою формулою. Державні органи та органи 

місцевого особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України. Дана норма 

Основного Закону встановлює обов’язок органів влади керуватись у своїй 

діяльності лише чинним законодавством України, їх діяльність має бути 

максимально повно і точно регламентована з метою упередження можливості 

завдання шкоди особі, суспільству чи державі.Будь-які прогалини, колізії та 

інші недоліки в законах не мають тлумачитися і використовуватися на користь 

органів місцевого самоврядування. 

Таким чином, покладання обов’язку доказування на позивача у справах 

щодо оскарження нормативно-правових актів  фактично підриває саму суть 

адміністративного судочинства. 

Типові справи 

Ще однією корінною зміною КАС є фактичне запровадження 

прецедентного права. Так, новий КАС вводить поняття типових і зразкових 
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справ. 

Типові адміністративні справи – адміністративні справи, відповідачем у 

яких є один і той самий суб’єкт владних повноважень (його відокремлені 

структурні підрозділи), спір у яких виник з аналогічних підстав, у відносинах, 

що регулюються одними нормами права, та у яких позивачами заявлено 

аналогічні вимоги. 

Зразкова адміністративна справа – типова адміністративна справа, 

прийнята до провадження Верховним Судом як судом першої інстанції для 

постановлення зразкового рішення. 

Специфікою даної категорії справ, є підстави їх оскарження. Підставами 

оскарження типових справ є виключно те, що суд першої та (або) апеляційної 

інстанції не врахував в своєму рішенні висновки Верховного суду України 

щодо зразкової справи, а також якщо справа в якій судом винесено рішення не 

відповідає ознакам типової справи. Ознаки типових справ конкретних 

категорій, зазначаються в рішенні Верховного суду України в зразковій справі. 

Зразкова справа в апеляційному порядку може переглядатись Великою палатою 

Верховного суду, рішення Великої палати є кінцевим та оскарженню не 

підлягає. Слід звернути увагу, що наведені новації нагадують пілотні рішення 

Європейського суду з прав людини в яких зазначається природа системно 

їпроблеми, які виносяться щодо категорій однотипних справ з однаковими 

підставами й ознаками порушення Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. 

Верховний суд 

Найголовнішою зміною до КАС України є пакет норм, що регулюють 

діяльність Верховного суду України. Слід зауважити, що фактично нові 

процесуальні кодекси впроваджуються на підтримку регулювання діяльності 

новоствореної судової інстанції. Нагадаємо, що 02.06.2016 Верховна Рада 

України ухвалила президентський Закон України «Про судоустрій і статус 

суддів» – за це рішення проголосував 281 народний депутат із 381, 

зареєстрованих у сесійній залі. Законом встановлюється, що систему 
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судоустрою будуть складати місцеві суди, апеляційні суди та Верховний Суд, 

який є найвищим судом у системі судоустрою. 

Тобто, на відміну від діючої до 15.12.2017 року судової системи, в якій 

суди мали чотирирівневу систему (місцеві, апеляційні, вищі спеціалізовані та 

верховний суд), за новим законом встановлюється трирівнева система, 

відповідно до якої вищі спеціалізовані суди входять до структури Верховного 

Суду України. 

 

ВИСНОВКИ  

Таким чином, активізація розвитку адміністративного законодавства і 

доктрини адміністративного права може стати позитивним наслідком 

запровадження адміністративної юстиції разом з посиленням захисту прав 

людини у її відносинах з владою. Такий розвиток зумовлений, з одного боку, 

потребами судової практики, а з другого, – самою судовою практикою 

адміністративних судів. Наразі особливої актуальності набувають теоретичні та 

прикладні розробки щодо запровадження в Україні адміністративної юстиції 

європейського зразка, у тому числі компаративні дослідження, засновані на 

глибокому вивченні зарубіжного досвіду. Поки що таких наукових праць у нас 

обмаль через обмеження доступу до зарубіжних законодавчих актів з 

адміністративної юстиції, відсутність відповідних перекладів. Усе це певною 

мірою ускладнює вибір та обґрунтування національної концепції розвитку 

адміністративної юстиції.  
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ІІ.ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ. ЗАКОНОДАВЧЕ І 

НОРМАТИВНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ 

Адміністративний суд - це державний орган судової влади в Україні, 

завданням якого є здійснення правосуддя у сфері публічного управління. 

Посідаючи чільне місце в системі державної влади, адміністративний суд 

повинен забезпечувати законність публічно-управлінських процесів, 

насамперед, з точки зору захисту прав і свобод громадян від їхніх порушень 

представниками публічної адміністрації під час реалізації управлінських 

повноважень. З огляду на це, зроблено висновок, що, оскільки 

адміністративний суд призваний захищати права, свободи та інтереси фізичних 

та юридичних осіб від порушень з боку державних органів та органів місцевого 

самоврядування при здійсненні ними владних управлінських функцій, 

адміністративне судочинство, як діяльність названих судів щодо розгляду 

адміністративних справ відноситься до способів забезпечення законності у 

публічному управлінні поряд з державним контролем, наглядом та зверненнями 

громадян. Відповідно до норм оновленого КАСУ, адміністративний суд - суд, 

до компетенції якого цим Кодексом віднесено розгляд і вирішення 

адміністративних справ (ст. 4 КАСУ). 

Адміністративно-правовий статус адміністративного суду являє собою 

логічну систему взаємопов’язаних, взаємообумовлених та взаємодоповнюючих 

елементів, що характеризують його з точки зору призначення, предметних і 

функціональних повноважень та особливостей здійснення правосуддя у сфері 

державного управління. Зазначається, що правовий статус адміністративного 

суду в Україні складається з елементів, які можна виділити в:    

 а) організаційний блок;          

б) цільовий блок;          

  в) компетенцію адміністративного суду.     

 Визначено, що цільовий блок елементів адміністративно-правового 
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статусу адміністративного суду включає: завдання, функції та принципи 

адміністративного суду України:     

а) Завданням адміністративного судочинства є справедливе, 

неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових 

відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, 

прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних 

повноважень (ст. 2 КАСУ); 

б) функції – це основні та допоміжні взаємопов’язані напрямки 

діяльності, які реалізуються як судом в цілому, так і структурними 

підрозділами апарату суду, суддями і державними службовцями для досягнення 

загальної мети. До основних функцій адміністративного суду належать функція 

правосуддя та функція судового контролю, до допоміжних функцій - дозвільна 

функція, кадрова функція, організаційна функція та ін.;    

 в) засади діяльності адміністративних судів встановлені Конституцією 

України, законом України «Про судоустрій та статус суддів» та Кодексом 

адміністративного судочинства України. Кожна засада виконує свою певну 

роль в організації та діяльності адміністративних судів. Ці засади діють у 

сукупності. Вони об'єднані загальною метою – організувати судові органи і їх 

діяльність, їхню відповідність правопорядку, забезпечити захист від усяких 

посягань конституційного ладу, політичної та економічної систем, прав, свобод 

і законних інтересів громадян та інших соціальних цінностей.  

Особливості адміністративно-правового статусу адміністративного суду 

проявляються, насамперед, саме в засадах його діяльності:  

1) верховенство права; 

2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 

3) гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування 

технічними засобами; 

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

справі; 

5) обов’язковість судового рішення; 
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6) забезпечення права на апеляційний перегляд справи; 

7) забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення у випадках, 

визначених законом; 

8) розумність строків розгляду справи судом; 

9) неприпустимість зловживання процесуальними правами; 

10) відшкодування судових витрат фізичних та юридичних осіб, на користь 

яких ухвалене судове рішення. 

ВИСНОВКИ 

Завдання адміністративного судочинства обумовлюють більшість його 

особливостей, тобто те, що відрізняє його від інших видів судочинства. Воно 

відображає спрямованість адміністративного судочинства – його кінцеву мету, а 

предмет вказує на сферу правовідносин, на яку поширюється юрисдикція судів, 

що здійснюють адміністративне судочинство. До того ж воно обумовлене 

специфікою публічно-правових відносин, яка полягає у тому, що учасники 

таких правовідносин, як правило, мають нерівні можливості.  

Складність захисту у сфері таких відносин пояснюється 

підпорядкованістю, підлеглістю осіб у цих відносинах органам та посадовцям, 

які здійснюють управлінські функції і мають право приймати обов’язкові 

рішення. Тому надійність такого захисту повинна забезпечуватися розглядом 

адміністративних спорів незалежним авторитетним органом – судом, перед 

яким особа і суб’єкт владних повноважень є рівними. 
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ІІІ. СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ  УКРАЇНІ  

 

У відповідності із Законом України «Про судоустрій та статус суддів 

України» та Кодексом адміністративного судочинства України систему 

адміністративних судів складають: 

а)  місцевими адміністративними судами є окружні адміністративні суди, 

а також інші суди, визначені процесуальним законом.  

б) апеляційні адміністративні суди; 

в) Верховний суд. До складу Верховного Суду входять судді у кількості 

не більш як 200 осіб. У його складі діють Велика Палата Верховного Суду, та 

зокрема, Касаційний адміністративний суд. 

 Місцеві адміністративні суди (місцеві загальні суди як адміністративні 

суди та окружні адміністративні суди) вирішують адміністративні справи як 

суди першої інстанції, крім випадків, визначених частинами другою - 

четвертою цієї статті.  

Київському апеляційному адміністративному суду як суду першої 

інстанції підсудні справи щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності 

Центральної виборчої комісії (окрім визначених частиною четвертою цієї 

статті), дій кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб. 

Апеляційним адміністративним судам як судам першої інстанції підсудні 

справи за позовами про примусове відчуження з мотивів суспільної 

необхідності земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній 

розміщені. 

Верховному Суду як суду першої інстанції підсудні справи щодо 

встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або 

всеукраїнського референдуму, справи за позовом про дострокове припинення 

повноважень народного депутата України, а також справи щодо оскарження 

актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої 

ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. 
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Відповідно до ЗУ «Про судоустрій та статус суддів», а саме ст. 26 

 апеляційні суди діють як суди апеляційної інстанції, а у випадках, визначених 

процесуальним законом, - як суди першої інстанції, з розгляду 

адміністративних справ. Апеляційними судами з розгляду адміністративних 

справ є відповідно апеляційні апеляційні адміністративні суди, які утворюються 

у відповідних апеляційних округах. У складі апеляційного суду можуть 

утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ.   

 На території України до 29.12.2017 року діяли 9 Апеляційних 

адміністративних судів, тобто: Вінницький апеляційний адміністративний суд, 

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд, Донецький апеляційний 

адміністративний суд, Житомирський апеляційний адміністративний суд , 

Київський апеляційний адміністративний суд, Львівський апеляційний 

адміністративний суд, Одеський апеляційний адміністративний суд, 

Севастопольський апеляційний адміністративний суд, Харківський апеляційний 

адміністративний суд. Проте на сьогоднішній день відповідно до підпункту 6 

пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, статті 19, 

частини третьої статті 26, пункту 40 розділу XII «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Презедент 

постановив: 

1. Ліквідувати: 

1) Вінницький апеляційний адміністративний суд; 

2) Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд; 

3) Донецький апеляційний адміністративний суд; 

4) Житомирський апеляційний адміністративний суд; 

5) Київський апеляційний адміністративний суд; 

6) Львівський апеляційний адміністративний суд; 

7) Одеський апеляційний адміністративний суд; 

8) Севастопольський апеляційний адміністративний суд; 

9) Харківський апеляційний адміністративний суд. 

2. Утворити: 
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1) Перший апеляційний адміністративний суд в апеляційному окрузі, що 

включає Донецьку та Луганську області, з місцезнаходженням у містах 

Донецьку та Краматорську Донецької області; 

2) Другий апеляційний адміністративний суд в апеляційному окрузі, що 

включає Полтавську, Сумську та Харківську області, з місцезнаходженням у 

місті Харкові; 

3) Третій апеляційний адміністративний суд в апеляційному окрузі, що 

включає Дніпропетровську, Запорізьку та Кіровоградську області, з 

місцезнаходженням у місті Дніпрі; 

4) Четвертий апеляційний адміністративний суд в апеляційному окрузі, 

що включає Автономну Республіку Крим і місто Севастополь, з 

місцезнаходженням у місті Севастополі; 

5) П'ятий апеляційний адміністративний суд в апеляційному окрузі, що 

включає Миколаївську, Одеську та Херсонську області, з місцезнаходженням у 

місті Одесі; 

6) Шостий апеляційний адміністративний суд в апеляційному окрузі, що 

включає Київську, Черкаську, Чернігівську області та місто Київ, з 

місцезнаходженням у місті Києві; 

7) Сьомий апеляційний адміністративний суд в апеляційному окрузі, що 

включає Вінницьку, Житомирську, Хмельницьку та Чернівецьку області, з 

місцезнаходженням у місті Вінниці; 

8) Восьмий апеляційний адміністративний суд в апеляційному окрузі, що 

включає Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Рівненську та 

Тернопільську області, з місцезнаходженням у місті Львові. 

Апеляційні адміністративні суди переглядають судові рішення місцевих 

адміністративних судів (місцевих загальних судів як адміністративних судів та 

окружних адміністративних судів), які знаходяться у межах їхньої 

територіальної юрисдикції, в апеляційному порядку як суди апеляційної 

інстанції. 
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У випадках, визначених Кодексом, Верховний Суд переглядає в 

апеляційному порядку як суд апеляційної інстанції судові рішення 

апеляційного адміністративного суду. 

У випадках, визначених цим Кодексом, Велика Палата Верховного Суду 

переглядає в апеляційному порядку як суд апеляційної інстанції судові рішення 

у справах, розглянутих Верховним Судом як судом першої інстанції. 

Верховний Суд переглядає судові рішення місцевих та апеляційних 

адміністративних судів. 

Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України, який 

забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені 

процесуальним законом. Верховний Суд: 

1) здійснює правосуддя як суд касаційної інстанції, а у випадках, 

визначених процесуальним законом, - як суд першої або апеляційної інстанції, 

в порядку, встановленому процесуальним законом; 

2) здійснює аналіз судової статистики, узагальнення судової практики; 

3) надає висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються 

судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших 

питань, пов’язаних із функціонуванням системи судоустрою; 

4) надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, у яких 

звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; 

вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про 

неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом 

здоров’я; 

5) звертається до Конституційного Суду України щодо конституційності 

законів, інших правових актів, а також щодо офіційного 

тлумачення Конституції України; 

6) забезпечує однакове застосування норм права судами різних 

спеціалізацій у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом; 

7) здійснює інші повноваження, визначені законом. 

До складу Верховного Суду входять судді у кількості не більше двохсот. 



27 

 

У складі Верховного Суду діють: 

1) Велика Палата Верховного Суду; 

2) Касаційний адміністративний суд; 

3) Касаційний господарський суд; 

4) Касаційний кримінальний суд; 

5) Касаційний цивільний суд. 

До складу кожного касаційного суду входять судді відповідної 

спеціалізації.У кожному касаційному суді утворюються судові палати з 

розгляду окремих категорій справ з урахуванням спеціалізації суддів. Кількість 

та спеціалізація судових палат визначаються рішенням зборів суддів 

касаційного суду з урахуванням вимог частин п’ятої та шостої цієї статті та 

судового навантаження. 

У Касаційному адміністративному суді обов’язково створюються 

окремі палати для розгляду справ щодо: 

1) податків, зборів та інших обов’язкових платежів; 

2) захисту соціальних прав; 

3) виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав 

громадян. 

У Верховному Суді діє Пленум Верховного Суду для вирішення питань, 

визначених Конституцією України та цим Законом. 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Отже, система адміністративних судів України ще становлять : 

а)місцевими адміністративними судами є окружні адміністративні суди, а 

також інші суди, визначені процесуальним законом.  

б) апеляційні адміністративні суди; 

в) Верховний Cуд. 

Створення адміністративних судів є складовою реформування всієї 

судової системи України відповідно до вимог Конституції України на 

принципах територіальності та спеціалізації в інтересах забезпечення 

ефективного судового захисту прав та свобод людини і громадянина. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Активізація розвитку адміністративного законодавства і доктрини 

адміністративного права може стати позитивним наслідком запровадження 

адміністративної юстиції разом з посиленням захисту прав людини у її 

відносинах з владою. Такий розвиток зумовлений, з одного боку, потребами 

судової практики, а з другого, – самою судовою практикою адміністративних 

судів. 

03.10.2017 Верховна Рада України ухвалила законопроект «Про внесення 

змін до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального 

кодексу, Кодексу адміністаривного судочинства України та інших 

законодавчих актів» – за це рішення проголосували 234 парламентарії.  

Першочергово зміни до процесуальних кодексів зумовлені створенням 

Верховного суду та ліквідації Вищих спеціалізованих судів, які в подальшому 

будуть функціонувати як структурні підрозділи Верховного суду України. 

 Окремої уваги заслуговує  оновлений Кодекс адміністративного 

судочинства України. Він зазнав чимало критики, зокрема, через велику 

кількість оціночних понять, скасування презумпції винуватості державного 

органу (дана норма була виключена), впровадженням інституту заходів 

процесуального примусу, штрафів тощо. Оновлений КАС України містить 

зміни більш ніж до 80% існуючих статей, здебільшого розширюючи і 

конкретизуючи вже наявні норми, проте мається і велика кількість новел на 

головних з яких ми зупинимось детальніше. 

Завдання адміністративного судочинства обумовлюють більшість його 

особливостей, тобто те, що відрізняє його від інших видів судочинства. Воно 

відображає спрямованість адміністративного судочинства – його кінцеву мету, а 

предмет вказує на сферу правовідносин, на яку поширюється юрисдикція судів, 

що здійснюють адміністративне судочинство. До того ж воно обумовлене 

специфікою публічно-правових відносин, яка полягає у тому, що учасники 

таких правовідносин, як правило, мають нерівні можливості.  
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Складність захисту у сфері таких відносин пояснюється 

підпорядкованістю, підлеглістю осіб у цих відносинах органам та посадовцям, 

які здійснюють управлінські функції і мають право приймати обов’язкові 

рішення. Тому надійність такого захисту повинна забезпечуватися розглядом 

адміністративних спорів незалежним авторитетним органом – судом, перед 

яким особа і суб’єкт владних повноважень є рівними. 

система адміністративних судів України ще становлять : 

а)місцевими адміністративними судами є окружні адміністративні суди, а 

також інші суди, визначені процесуальним законом.  

б) апеляційні адміністративні суди; 

в) Верховний Cуд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

Для належної підготовки до проведення семінарського заняття з даної 

теми, студенту необхідно: 

1. Проаналізувати міждисциплінарні зв'язки вивчаємої теми, з іншими 

темами дисциплінами.  

2. Проаналізувати основні нормативно-правові акти, що відносяться 

до вивчаємої теми. Особливу увагу приділити аналізу відомчих наказів 

міністерств та відомств. 

3. Опанувати понятійний апарат з вивчаємої теми. Вивчити основні 

категорії та дефініції за темою.  

4. Відповідно до робочої навчальної програмами з дисципліни, 

скласти необхідні службові документи.  
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ПЛАН: 

1. Право звернення до суду та способи судового захисту. 

2. Принципи та форми адміністративного судочинства. 

3. Основні положення досудового врегулювання спорів. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ 

Метою даної лекції є вивчення способів судового захисту, форми 

адміністративного судочинства за новим КАС України та вивчення порядку 

досудового розгляду спору. 

 

ВСТУП 

 Кожна особа має право в порядку, встановленому КАС України, 

звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи 

бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або 

інтереси. У випадках, установлених законом, до суду можуть звертатися органи 

та особи, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

 Суб'єкти владних повноважень мають право звернутися до 

адміністративного суду у випадках, передбачених Конституцією та законами 

України. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в 

адміністративному суді, до підсудності якого вона віднесена цим Кодексом. 

Відмова від права на звернення до суду є недійсною. Іноземці, особи без 

громадянства та іноземні юридичні особи користуються в Україні таким самим 

правом на судовий захист, що і громадяни та юридичні особи України. 

 

 

 

 

 

 

І. Право звернення до суду та способи судового захисту. 

Адміністративний позов є юридичною підставою виникнення відносин у 

сфері адміністративного судочинства. Кодексом адміністративного судочинства 

України (далі – КАС) застосовано термін «адміністративний позов», як 

звернення до адміністративного суду про захист прав, свобод та інтересів у 



публічно-правових відносинах. КАС України за призначенням до предмету 

регулювання відносить порядок звернення до адміністративних судів.  

Наявність або відсутність права на звернення до суду з позовом в 

кожному конкретному випадку в залежить від певних обставин, які є 

передумовами права на пред’явлення позову. Їх можна визначити як обставини, 

з наявністю або відсутністю яких КАС пов’язує можливість пред’явлення 

позову в суді. Виділяють дві групи передумов права на пред‘явлення позову: 

суб’єктивні та об’єктивні.       

Суб’єктивні передумови – це обставини, які пов’язані з особою позивача і 

за наявності яких у позивача виникає право на пред’явлення позову в суді. До 

них належать правоздатність і процесуальна заінтересованість.  

Об’єктивні передумови – це обставини, які не залежать від особи 

позивача і з наявністю чи відсутністю яких закон пов’язує можливість 

пред’явлення конкретного позову. Їх, в свою чергу, можна поділити на:  

- позитивні, тобто ті обставини, які повинні існувати для того, що б заява 

була прийнята. До них можна віднести:  

1) належність  справи до юрисдикції адміністративного суду;  

2) правовий характер вимоги. 

- негативні – обставини, яких не повинно бути: 

 1) відсутність такої, що набрало законної сили постанови суду, постановленого 

між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав;  

2) відсутність затвердженої ухвали суду про відмову у відкритті провадження, 

про закриття провадження у зв‘язку із відмовою позивача від позову або про 

примиренням сторін угоди;  

3) відсутність в провадженні суду справи по тотожному спору. 

Відкриття провадження у справі тягне за собою матеріально-правові та 

процесуально-правові наслідки. Найважливішим матеріально – правовим 

наслідком є те, що публічно-правовий спір набуває офіційного характеру, а 

зобов‘язання, що ґрунтується на рішенні, яке оскаржуються, вважається 

неузгодженим.  

Процесуально – правові наслідки: 



• виникають адміністративно – процесуальні правовідносини, а отже, і 

передбачені законом процесуальні права та обов’язки; 

• учасники публічно-правового спору стають сторонами; 

• не допускається пред’явлення тотожного позову. 

Кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, 

звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи 

бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або 

законні інтереси, і просити про їх захист шляхом: 

1) визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акта чи 

окремих його положень; 

2) визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи 

окремих його положень; 

3) визнання дій суб’єкта владних повноважень протиправними та 

зобов’язання утриматися від вчинення певних дій; 

4) визнання бездіяльності суб’єкта владних повноважень протиправною 

та зобов’язання вчинити певні дії; 

5) встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) 

суб’єкта владних повноважень; 

6) прийняття судом одного з рішень, зазначених у пунктах 1-4 цієї 

частини та стягнення з відповідача - суб’єкта владних повноважень коштів на 

відшкодування шкоди, заподіяної його протиправними рішеннями, дією або 

бездіяльністю. 

Захист порушених прав, свобод чи інтересів особи, яка звернулася до 

суду, може здійснюватися судом також в інший спосіб, який не суперечить 

закону і забезпечує ефективний захист прав, свобод, інтересів людини і 

громадянина, інших суб’єктів у сфері публічно-правових відносин від 

порушень з боку суб’єктів владних повноважень. Також до суду можуть 

звертатися в інтересах інших осіб органи та особи, яким законом надано таке 

право. Суб’єкти владних повноважень мають право звернутися до 

адміністративного суду виключно у випадках, визначених Конституцією та 

законами України. 



Важливим підґрунтям за зверненням до судового захисту повинна бути 

процесуальна дієздатність та правоздатність по конкретній справі. Юридичною 

заінтересованістю володіють тільки ті, хто звертаються до суду, хто є 

учасником спірного матеріального правовідношення або ті, кому законом 

надано право порушувати адміністративну справу в інтересах інших осіб.  

 

 

ВИСНОВОК ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Правова природа позову як процесуального засобу захисту прав полягає в 

тому, щоб суд, прийнявши позовну заяву, у певному процесуальному порядку 

вирішив законність і обґрунтованість цієї матеріально-правової вимоги однієї 

особи до іншої, які стають сторонами процесу і між якими відбувається спір 

про право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Принципи та форми адміністративного судочинства 

Принципами адміністративного судочинства є основні вимоги щодо 

справедливого розгляду і вирішення адміністративних справ. 



Принципи адміністративного судочинства закріплено у Конституції 

України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та інших 

міжнародних договорах, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою 

України, КАСУ. 

Кодекс адміністративного судочинства закріплює такі принципи: 

 верховенство права; 

 рівність всіх учасників перед законом; 

 змагальність сторін; 

 диспозитивніть; 

 з’ясування всіх обставин справи; 

 забезпечення апеляційного і касаційного оскарження рішень 

адміністративних судів; 

 відкритість и гласність; 

 обов’язковість судових рішень. 

Принципи адміністративного судочинства, закріплені в КАС України, є 

нормами прямої дії. Вони можуть застосовуватися безпосередньо і не 

обов’язково у сукупності з конкретнішою нормою, адже такої може і не бути. 

Діяльність адміністративного суду основана і на загальних принципах 

судочинства, і на галузевих принципах, тобто тих, що притаманні тільки 

адміністративному судочинству. До загальних принципів судочинства, що 

втілені й у КАС України, можна зарахувати принцип верховенства права, 

рівності учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності 

сторін; диспозитивності, гласності та відкритості, забезпечення апеляційного та 

касаційного оскарження судових рішень, обов’язковості судових рішень. 

Водночас, на відміну від цивільного судочинства, принципи верховенства права 

має особливе значення в адміністративному судочинстві, а змістове наповнення 

принципів змагальності та диспозитивності є дуже специфічним. Особливим 

(галузевим) принципом, притаманним лише адміністративному судочинству, є 

принцип офіційного з’ясування обставин у справі, або принцип офіційності. 

Такі відмінності в адміністративному судочинстві зумовлені предметом 



адміністративної юрисдикції (а це діяльність публічної адміністрації) та 

завданням адміністративного судочинства.  

Принцип верховенства права має особливе значення в адміністративному 

судочинстві, оскільки предметом розгляду в адміністративних судах часто є 

правові акти, які прийняли органи влади стосовно громадян.  

Відповідно до статті 8 КАС України у процесі адміністративного 

судочинства всі учасники є рівними перед законом і судом. Не можна надавати 

будь-яких привілеїв чи обмежувати права 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. Учасники адміністративного 

судочинства, у межах свого статусу, наділені рівними правами й обов’язками. 

Суд не може змінювати обсяг процесуальних прав чи обов’язків інакше, ніж 

визначено у законі. Сторони адміністративного процесу мають рівні 

можливості брати участь в адміністративному процесі особисто або діяти через 

своїх представників. Принцип змагальності застосовується там, де є 

рівноправні сторони.  

На відміну від адміністративно-юрисдикційного процесу, якому 

принципове положення диспозитивності не притаманне унаслідок відносин 

влади-підпорядкування, які супроводжують адміністративну юрисдикцію, 

ініціювання процедури розгляду справ у адміністративному суді є не 

волевиявленням владного органу, а правом громадянина, яке він може 

використовувати чи не використовувати.  

Змагальність полягає у процесі доведення перед судом особами, які беруть 

участь у справі, своєї позиції у справі. Змагальність реалізується передусім 

через доказування, тобто підтвердження сторонами обставин, на які вони 

посилаються для обґрунтування своїх вимог чи заперечень, доказами. Адже 

саме сторонам найкраще відомі обставини у справі, саме вони найкраще 

знають, якими доказами ці обставини можна підтвердити. Специфіка 

доказування в адміністративному судочинстві полягає в тому, що у справах про 

протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень 



обов’язок щодо доведення правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності 

покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного 

позову. Тобто в адміністративних справах запроваджено презумпцію вини 

відповідача – суб’єкта владних повноважень. І в цивільному, і в 

адміністративному судочинстві елементом змагальності є соціальноправова 

активність суду, яка спрямована на: а) роз’яснення особам, які беруть участь у 

справі, їхніх прав і обов’язків зі збирання і надання доказів; б) надання 

допомоги у збиранні доказів; в) контроль суду за використанням сторонами 

своїх правомочностей і виконанням покладених законодавством або судом 

обов’язків.  

Особливістю адміністративного судочинства щодо забезпечення 

змагальності полягає у активнішій ролі суду. На суд покладено обов’язок 

вживати передбачені законом заходи, необхідні для всебічного і повного 

з’ясування обставин у справі, зокрема щодо виявлення та витребування доказів 

з власної ініціативи (частина четверта статті 9 КАС України). По-перше, це дає 

змогу врівноважити можливості людини, яка зазвичай не обізнана з тонкощами 

юриспруденції, та суб’єкта владних повноважень, а по-друге, предмет 

публічно-правового спору найчастіше стосується публічних інтересів – тобто 

інтересів широкого кола осіб. Суд повинен дослідити, як судове рішення може 

вплинути на ці інтереси, а не тільки на інтереси осіб, які беруть участь у справі. 

Класичний принцип диспозитивності покладає на суд обов’язок 

розглядати лише ті питання, про вирішення яких просять сторони у справі 

(учасники спірних правовідносин). Суд позбавлений можливості ініціювати 

судове провадження, інакше він би перетворився на орган управління. На 

відміну від цивільного судочинства, правила адміністративного судочинства 

допускають випадки, коли суд може, навіть зобов’язаний вийти за межі вимог 

адміністративного позову. Це потрібно, якщо спосіб захисту, який пропонує 

позивач, недостатній для повного захисту його прав, свобод та інтересів. Крім 

цього, принцип диспозитивності передбачає можливість затвердження 

адміністративним судом мирової угоди, але, на відміну від цивільного 

судочинства, має певні особливості. Наприклад, адміністративний суд, з 



урахуванням чинника публічних інтересів, може затвердити мирову угоду між 

сторонами адміністративного судочинства лише частково, в межах визначення 

розміру відшкодування. Однак питання про зміну або відміну неправомірного 

управлінського рішення повинно бути вирішено незалежно від наслідків 

узаконення сторонами суми відшкодування.  

Особливим принципом є принцип офіційності. Принцип офіційності 

спрямований на порядок дослідження та оцінювання фактичних обставин 

справи, зокрема результатів отриманих судом доказів у фактичному їх 

розумінні. Найважливіші ознаки принципу офіційності в адміністративному 

судочинстві полягають у закріплених у законодавстві обов’язках 

адміністративного суду щодо активної підтримки ходу провадження, 

дослідження обставин справи в можливо повному обсязі, для чого суддя 

повинен сприяти активній участі учасників провадження у дослідженні 

фактичних обставин справи та їх проясненні. Отже, реалізація принципу 

офіційності дослідження справи адміністративним судом надає йому 

можливість за допомогою власної активності переконатись у повній наявності у 

нього всіх необхідних фактів, які є важливими для ухвалення об’єктивного 

рішення у справі.  

Принцип гласності й відкритості у судочинстві гарантує прозорість 

діяльності судової влади і для учасників судового процесу, і для громадськості. 

Гласність вимагає від суду забезпечити сторонам та іншим особам, які 

зацікавлені у результатах вирішення справи, право на доступ до матеріалів 

справи, право знати про час і місце судового засідання, право бути вислуханим 

у суді, а також право знати про всі рішення, ухвалені у справі. Наближеним до 

принципу гласності, але не тотожним за змістом є принцип відкритості. 

Відкритість судового процесу надає особам, які не причетні до судової справи, 

право бути присутніми на судових засіданнях. Без відкритого доступу до 

судових засідань про довіру до суду не може бути мови. Відкритим може бути 

лише усний судовий розгляд адміністративної справи. Усний судовий розгляд 

відбувається у судовому засіданні з викликом чи повідомленням осіб, які 

беруть участь у справі, та інших учасників адміністративного процесу. Усність 



судового розгляду означає безпосереднє заслуховування осіб, які беруть участь 

у справі, свідків, експертів. Усний судовий розгляд не властивий письмовому 

провадженню, у якому суд вирішує справу без проведення судового засідання 

на підставі наявних у справі матеріалів. Обмеження відкритості у судочинстві 

можуть бути встановлені лише відповідно до закону з метою нерозголошення 

будь-якої таємниці. Під час розгляду справи на закритому судовому засіданні 

можуть бути присутні лише особи, які беруть участь у справі, а в разі 

необхідності – експерти, спеціалісти, перекладачі та свідки. Відповідно до 

частини п’ятої статті 124 і частини третьої статті 129 Конституції України 

судові рішення є обов’язковими до виконання на всій території України, а 

обов’язковість рішень суду визнано однією з основних засад судочинства. 

Судові рішення, що набрали законної сили, а також ті, що підлягають 

негайному виконанню, є обов’язковими для всіх органів державної влади і 

органів місцевого самоврядування, посадових чи службових осіб, фізичних та 

юридичних осіб і підлягають виконанню на всій території України. Принципи 

адміністративного судочинства є нормативними. Це означає, що їх належить 

застосовувати, як і будь-яке положення КАС України. Практичне значення 

принципів полягає у тому, що їх втілення у судочинство надає йому якості 

правосуддя і навпаки – ігнорування веде до порушення права на судовий захист 

і, як правило, до неправосудності судових рішень. Принципи є ціннісним 

орієнтиром для надання тлумачення правилам адміністративного судочинства в 

разі їх застосування, а також усунення у них прогалин. 

 Адміністративне судочинство здійснюється за правилами, 

передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження 

(загального або спрощеного). 

Спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної 

складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. 

Справами незначної складності є справи щодо: 

1) прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з 

публічної служби, окрім справ, в яких позивачами є службові особи, які у 



значенні Закону України "Про запобігання корупції" займають відповідальне та 

особливо відповідальне становище; 

2) оскарження бездіяльності суб’єкта владних повноважень або 

розпорядника інформації щодо розгляду звернення або запиту на інформацію; 

3) оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 

владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, 

надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним 

громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним 

страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, 

соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг; 

4) припинення за зверненням суб’єкта владних повноважень юридичних 

осіб чи підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців у випадках, 

визначених законом, чи відміни державної реєстрації припинення юридичних 

осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців; 

5) оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 

владних повноважень щодо в’їзду (виїзду) на тимчасово окуповану територію; 

6) оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого 

ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів у сумі, що не 

перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 

7) стягнення грошових сум, що ґрунтуються на рішеннях суб’єкта владних 

повноважень, щодо яких завершився встановлений цим Кодексом строк 

оскарження; 

8) типові справи; 

9) оскарження нормативно-правових актів, які відтворюють зміст або 

прийняті на виконання нормативно-правового акта, визнаного судом 

протиправним і нечинним повністю або в окремій його частині; 

10) інші справи, у яких суд дійде висновку про їх незначну складність, за 

винятком справ, які не можуть бути розглянуті за правилами спрощеного 

позовного провадження; 

11) перебування іноземців або осіб без громадянства на території України. 
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Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через 

складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному 

провадженні. 

Виключно за правилами загального позовного провадження розглядаються 

справи у спорах: 

1) щодо оскарження нормативно-правових актів, за винятком випадків, 

визначених цим Кодексом; 

2) щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних 

повноважень, якщо позивачем також заявлено вимоги про відшкодування 

шкоди, заподіяної такими рішеннями, діями чи бездіяльністю, у сумі, що 

перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 

3) про примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого 

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

4) щодо оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі 

якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів у сумі, 

що перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 

5) щодо оскарження рішень Національної комісії з реабілітації у 

правовідносинах, що виникли на підставі Закону України "Про реабілітацію 

жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років". 

Умови, за яких суд має право розглядати справи у загальному або 

спрощеному позовному провадженні, визначаються цим Кодексом. 

При вирішенні питання про розгляд справи за правилами спрощеного або 

загального позовного провадження суд враховує: 

1) значення справи для сторін; 

2) обраний позивачем спосіб захисту; 

3) категорію та складність справи; 

4) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі 

призначати експертизу, викликати свідків тощо; 

5) кількість сторін та інших учасників справи; 

6) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 
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7) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами 

спрощеного позовного провадження. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

 Підсумовуючи викладене вище, можна констатувати, що для 

адміністративного судочинства як для судочинства, основним завданням якого 

є захист прав і свобод людини та громадянина, законних інтересів юридичних 

осіб у сфері публічно-правових відносин, цілком зрозуміла спрямованість 

принципів адміністративного судочинства, їх сутність. Вони виступають і 

гарантіями реалізації завдань судочинства, і гарантіями дотримання 

процесуальної форми цього захисту. Основна функція норм і принципів 

адміністративного процесуального права полягає в тому, щоб сприяти 

юридично правильному здійсненню прав і свобод громадян та виконанню 

обов’язків усіма учасниками процесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Основні положення досудового врегулювання спорів. 

 Досудове врегулювання спору - це спроба повного або часткового 

вирішення публічно-правового спору за допомогою судді з врегулювання 

спорів, шляхом проведення переговорів між учасниками справи 

адміністративної юрисдикції 



Сторони вживають заходів для досудового врегулювання спору за 

домовленістю між собою або у випадках, коли такі заходи є обов’язковими 

згідно із законом. 

Особи, які порушили права і законні інтереси інших осіб, зобов’язані 

поновити їх, не чекаючи пред’явлення позову. 

Особливостями досудового врегулювання спору в адміністративному 

судочинстві є: 

1)метою процедури є можливість досягти такі результати, від яких, у 

перспективі, виграли б усі учасники спору; 

2) досудове врегулювання спору відбувається на добровільних засадах – як 

на початку, так і після закінчення – під час оформлення взаємної домовленості; 

3) розкриття інформації при досудовому врегулюванні спору є суворо 

конфіденційною. Учасники таких переговорів не мають права розголошувати 

факти та відомості, які їм стало відомо під час цього процесу. Крім цього, якщо 

не було досягнуто позитивного результату, то всі матеріали, а також документи 

переговорів, які відбулися, за згодою сторін, мають бути знищені або повернуті 

сторонам, але у жодному разі не потрапити до суду, який і далі може 

розглядати спір; 

4) у переговорах між конфліктуючими сторонами є посередник, 

спеціальний суддя,котрий пом’якшує процес спілкування,сприяє глибшому 

розумінню сторонами їхніх позицій та інтересів, спрямовує учасників 

конфлікту до ефективного шляху вирішення проблеми, надаючи шанс 

самостійно прийти до рішення шляхом компромісів. Варто зауважити, що суддя 

діє в інтересах всіх учасників процесу. 

5) запорукою незалежного і неупередженого ставлення організатора 

досудового вирішення спору – судді – є те, що кожна зі сторін має право 

заявити відвід цьому судді під час чергового розгляду їх спору, але вже у 

судовому порядку. 

Врегулювання спору за участю судді проводиться за згодою сторін до 

початку розгляду справи по суті. 

Проведення врегулювання спору за участю судді не допускається: 



1) в адміністративних справах, визначених главою 11 розділу II цього 

Кодексу, за винятком справ, визначених статтею 267 цього Кодексу, та типових 

справ; 

2) у випадку вступу у справу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги 

щодо предмета спору. 

Про проведення процедури врегулювання спору за участю судді суд 

постановляє ухвалу. В ухвалі про проведення процедури врегулювання спору за 

участю судді суд вирішує питання про зупинення провадження у справі. У 

випадку колегіального розгляду справи врегулювання спору за участю судді 

проводиться суддею, який здійснював підготовку справи до розгляду. 

У випадку недосягнення сторонами мирного врегулювання спору за 

наслідками проведення врегулювання спору повторне проведення 

врегулювання спору за участю судді не допускається. 

Проведення врегулювання спору за участю судді здійснюється у формі 

спільних та (або) закритих нарад. 

Сторони мають право брати участь в таких нарадах у режимі 

відеоконференції в порядку, визначеному цим Кодексом. 

Спільні наради проводяться за участю всіх сторін, їхніх представників та 

судді. 

Закриті наради проводяться за ініціативою судді з кожною із сторін окремо. 

Суддя спрямовує проведення врегулювання спору за участю судді для 

досягнення сторонами примирення. З урахуванням конкретних обставин 

проведення наради суддя може оголосити перерву в межах строку проведення 

врегулювання. 

На початку проведення першої спільної наради з врегулювання спору суддя 

роз’яснює сторонам мету, порядок проведення врегулювання спору за участю 

судді, права та обов’язки сторін. 

Під час проведення спільних нарад суддя з’ясовує підстави та предмет 

позову, підстави заперечень, роз’яснює сторонам предмет доказування по 

категорії спору, який розглядається, пропонує сторонам надати пропозиції 

щодо шляхів мирного врегулювання спору та здійснює інші дії, спрямовані на 
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мирне врегулювання сторонами спору. Суддя може запропонувати сторонам 

можливий шлях мирного врегулювання спору. 

Під час закритих нарад суддя має право звертати увагу сторони на судову 

практику в аналогічних спорах, пропонувати стороні та (або) її представнику 

можливі шляхи мирного врегулювання спору. 

Під час проведення врегулювання спору суддя не має права надавати 

сторонам юридичні поради та рекомендації, надавати оцінку доказів у справі. 

Інформація, отримана будь-якою із сторін, а також суддею під час 

проведення врегулювання спору, є конфіденційною. Під час проведення 

врегулювання спору за участю судді протокол наради не ведеться та не 

здійснюється фіксування технічними засобами. 

За необхідності до участі в нарадах залучається перекладач. Перекладач 

попереджається про конфіденційний характер інформації, отриманої під час 

проведення врегулювання спору за участю судді. 

Під час врегулювання спору за участю судді забороняється 

використовувати портативні аудіотехнічні пристрої, а також здійснювати фото- 

і кінозйомку, відео- та звукозапис. 

Врегулювання спору за участю судді припиняється: 

1) у разі подання стороною заяви про припинення врегулювання спору за 

участю судді; 

2) у разі закінчення строку врегулювання спору за участю судді; 

3) за ініціативою судді у разі затягування процедури врегулювання спору 

будь-якою зі сторін; 

4) у разі досягнення сторонами примирення та звернення до суду із заявою 

про примирення або звернення позивача до суду із заявою про залишення 

позовної заяви без розгляду або в разі відмови позивача від позову чи визнання 

позову відповідачем. 

Про припинення врегулювання спору за участю судді постановляється 

ухвала, яка оскарженню не підлягає. Одночасно суддя вирішує питання про 

поновлення провадження у справі. 



Про припинення врегулювання спору за участю судді з підстави, визначеної 

пунктом 1 частини першої цієї статті, суддя постановляє ухвалу не пізніше 

наступного робочого дня після надходження відповідної заяви сторони, а з 

підстави, визначеної пунктом 2 цієї частини, - не пізніше наступного дня з дня 

закінчення строку врегулювання спору за участю судді. 

У разі припинення врегулювання спору за участю судді з підстав, 

визначених пунктами 1-3 частини першої цієї статті, справа передається на 

розгляд іншому судді, визначеному в порядку, встановленому статтею 31 цього 

Кодексу. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

 Врегулювання спору за участю судді за новим кодексом 

адміністративного судочинства України необхідно розглядати як однин із видів 

(моделей, типів) медіації. Не дивлячись на свою специфіку та особливості 

проведення, цьому виду врегулювання спору властиві основні ознаки 

медіаційної процедури. Вбачається, що закономірним результатом розвитку 

адміністративного судочинства є поява судової медіації (врегулювання спору за 

участю судді). 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ: 

Наявність або відсутність права на звернення до суду з позовом в 

кожному конкретному випадку в залежить від певних обставин, які є 

передумовами права на пред’явлення позову. Їх можна визначити як обставини, 

з наявністю або відсутністю яких КАС пов’язує можливість пред’явлення 

позову в суді. До адміністративного суду може звернутися фізична або 

юридична особа, права, свободи чи інтереси якої порушено суб’єктом владних 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/print#n9779


повноважень у зв’язку із винесенням останнім рішення (нормативно-правового 

акта чи правового акта індивідуальної дії), вчиненням дій або не вчинення дій, 

які повинні бути вчинені в межах повноважень органу державної влади, органу 

місцевого самоврядування, їхньої посадової чи службової особи, іншого 

суб’єкта при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі 

законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. Вимоги 

позивача повинні стосуватися захисту або відновлення його прав, свобод та 

інтересів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб’єкта 

владних повноважень.  

Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства закріплює такі 

принципи: 

 верховенство права; 

 рівність всіх учасників перед законом; 

 змагальність сторін; 

 диспозитивніть; 

 з’ясування всіх обставин справи; 

 забезпечення апеляційного і касаційного оскарження рішень 

адміністративних судів; 

 відкритість и гласність; 

 обов’язковість судових рішень. 

Що ж стосується форм адміністративного судочинства, то  адміністративне 

судочинство здійснюється  у порядку позовного провадження (загального або 

спрощеного). 

При вирішенні питання про розгляд справи за правилами спрощеного або 

загального позовного провадження суд враховує: 

1) значення справи для сторін; 

2) обраний позивачем спосіб захисту; 

3) категорію та складність справи; 

4) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі 

призначати експертизу, викликати свідків тощо; 

5) кількість сторін та інших учасників справи; 



6) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 

7) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами 

спрощеного позовного провадження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

Для належної підготовки до проведення семінарського заняття з даної 

теми, студенту необхідно: 

1. Проаналізувати міждисциплінарні зв'язки вивчаємої теми, з іншими 

темами дисциплінами.  



2. Проаналізувати основні нормативно-правові акти, що відносяться 

до вивчаємої теми. Особливу увагу приділити аналізу відомчих наказів 

міністерств та відомств. 

3. Опанувати понятійний апарат з вивчаємої теми. Вивчити основні 

категорії та дефініції за темою.  

4. Відповідно до робочої навчальної програмами з дисципліни, 

скласти необхідні службові документи. 
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ПЛАН: 

1. Процесуальний порядок звернення судових рішень до виконання. 

Повноваження суду у процесі виконання судового рішення. 

2. Підстави для застосування негайного виконання судових рішень. 

Примусове виконання рішень. 

3. Виконавчий лист. Вимоги до змісту виконавчого документа. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Мета лекції полягає у формуванні знань про примусове виконання рішень 

суду, про виконавче провадження як завершальну стадію адміністративного  

судочинства, про повноваження суду у процесі виконання судових рішень. 

 

ВСТУП 

Ефективне та оперативне примусове виконання рішень (постанов, ухвал) 

судів та актів інших органів (осіб) має напрочуд важливе значення як для 

держави загалом, так і для окремих осіб. Держава зацікавлена (чи принаймні, на 

думку автора має бути зацікавлена) в зміцненні правопорядку, елементом якого 

є реальне виконання обов’язкових актів органів держави та інших осіб. У свою 

чергу, конкретні фізичні та юридичні особи (зокрема, органи державної влади 

та місцевого самоврядування) особи також зацікавлені у реальному отриманні 

тих чи інших матеріальних благ, на які вони формально (на підставі 

виконавчого документа) мають право. Саме для того, щоб рішення судів та  

інших органів не залишалися лише винесеними на папері, а були реально 

виконаними особами яких вони стосуються, в Україні і був створений інститут 

виконавчого провадження. 

Виконавче провадження автори розуміють у двох значеннях: 

- як певну сукупність (систему) правових норм, які регулюють певне коло 

суспільних відносин; 

- як процесуальну (процедурну) діяльність. 

Виконавче провадження у першому значенні — це сукупність правових 

норм, які регулюють умови і порядок виконання рішень судів та інших органів 

(посадових осіб), які підлягають примусовому виконанню у разі невиконання 

їх добровільно. 

Виконавче провадження у другому значенні — це сукупність дій і 

правовідносин, врегульованих Законом України «Про виконавче провадження, 

іншими нормативно-правовими актами, виданими відповідно до коментованого 

Закону та інших законів, що виникають і реалізуються в процесі примусового 

виконання між органами і посадовими особами, які здійснюють примусову 



реалізацію рішень, ухвал, постанов судових та інших органів, та між особами, 

які беруть участь у виконавчому провадженні, а також між особами, які 

залучаються до проведення виконавчих дій, на підставах, у спосіб та в межах 

повноважень, встановлених ЗУ «Про виконавче провадження». 

Значення виконавчого провадження полягає в тому, що воно є ад-

міністративним процесуально-правовим засобом, який забезпечує примусове 

виконання рішень судових та інших органів (посадових осіб) на підставах, у 

спосіб та в межах, встановлених Законом, і тим самим реалізує захист 

суб'єктивних прав громадян і організацій.  

Виконавче провадження забезпечує режим законності у правових 

відносинах громадян і юридичних осіб, запобігає правопорушенням і має 

виховний вплив на громадян, службових і посадових осіб щодо розуміння 

необхідності належного, своєчасного і повного виконання ними вимог законів 

України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ ДО 

ВИКОНАННЯ. ПОВНОВАЖЕННЯ СУДУ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ 

СУДОВОГО РІШЕННЯ 

Відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» «Виконавче 

провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове 

виконання рішень інших органів (посадових осіб) — це сукупність дій органів і 

посадових осіб, зазначених у цьому Законі, спрямованих на примусове 

виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які здійснюються на 

підставах, у спосіб та в межах повноважень, визначених цим Законом, іншими 

нормативно-правовими актами, виданими відповідно до цього Закону та інших 

законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають 

примусовому виконанню. 

Судове рішення, яке набрало законної сили, є обов’язковим для учасників 

справи, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, 

установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і 

підлягає виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених 

міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, або за принципом взаємності, - за її межами. 

Виконання судового рішення здійснюється на підставі виконавчого 

листа, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції. 

Виконавчі листи викладаються в електронній формі з використанням 

Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення 

відповідних форм процесуальних документів, передбачених Положенням про 

Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему, і підписуються 

електронним цифровим підписом судді (в разі колегіального розгляду - 

електронними цифровими підписами всіх суддів, які входять до складу колегії). 

Підставою для виконання суб’єктом державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань судового рішення, 

що набрало законної сили, є його примірник в електронній формі, надісланий 

суб’єкту державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним 



державним реєстром судових рішень та Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 

затвердженому Міністерством юстиції України спільно з Державною судовою 

адміністрацією України. 

Виконавчий лист, а у випадках, встановлених цим Кодексом, - ухвала 

суду є виконавчими документами. Виконавчий лист, ухвала мають відповідати 

вимогам до виконавчого документа, встановленим законом. Протягом п’яти 

днів після набрання судовим рішенням законної сили виконавчий документ, 

зазначений в частині третій цієї статті, вноситься до Єдиного державного 

реєстру виконавчих документів, а його копія (текст), що містить інформацію 

про веб-адресу такого документа у Єдиному державному реєстрі виконавчих 

документів, надсилається стягувачу на його офіційну електронну адресу або у 

разі її відсутності - рекомендованим чи цінним листом. 

Якщо судове рішення прийнято на користь декількох позивачів або проти 

декількох відповідачів, або якщо виконання повинно бути проведено в різних 

місцях чи рішенням передбачено вчинення кількох дій, видаються декілька 

виконавчих документів, у яких зазначаються один стягувач та один боржник, а 

також визначається, в якій частині необхідно виконати судове рішення, або 

зазначається, що обов’язок чи право стягнення є солідарним. 

У разі вирішення питання про виправлення помилки у виконавчому 

документі; визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню; 

забезпечення виконання судового рішення; стягнення на користь боржника 

безпідставно одержаного стягувачем за виконавчим документом; поновлення 

пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання; 

відстрочення чи розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і 

порядку виконання; зупинення виконання (дії) судового рішення; заміну 

сторони виконавчого провадження суд вносить відповідну ухвалу до Єдиного 

державного реєстру виконавчих документів не пізніше двох днів з дня її 

постановлення. Якщо судом вживалися заходи забезпечення позову, суд 

вносить до Єдиного державного реєстру виконавчих документів наявні у суді 

документи, що підтверджують виконання відповідної ухвали суду. 



Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих документів 

затверджується спільним нормативно-правовим актом Міністерства юстиції 

України та Державної судової адміністрації України. 

Згідно ст. 372 КАСУ,  у разі необхідності спосіб, строки і порядок 

виконання можуть бути визначені у самому судовому рішенні. Так само на 

відповідних суб’єктів владних повноважень можуть бути покладені обов’язки 

щодо забезпечення виконання рішення. Судове рішення, яке набрало законної 

сили або яке належить виконати негайно, є підставою для його виконання. 

Примусове виконання судових рішень в адміністративних справах 

здійснюється в порядку, встановленому законом. Процесуальні питання, 

пов’язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах, вирішує 

суддя адміністративного суду одноособово, якщо інше не встановлено КАСУ. 

Виконавчі документи можуть бути пред’явлені до примусового 

виконання протягом трьох років, крім виконавчих документів, за якими 

стягувачем є держава або державний орган, які можуть бути пред’явлені 

до примусового виконання протягом трьох місяців. 

Строки встановлюються для виконання рішення з наступного дня після 

набрання ним законної сили чи закінчення строку, встановленого в разі 

відстрочки чи розстрочки виконання рішення, а якщо рішення підлягає 

негайному виконанню - з наступного дня після його прийняття. 

Виконавчий документ про стягнення періодичних платежів у справах про 

стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок каліцтва чи 

іншого ушкодження здоров’я, втрати годувальника тощо може бути 

пред’явлено до виконання протягом усього періоду, на який присуджені 

платежі. Строки пред’явлення виконавчого документа до виконання 

перериваються у разі: 

1) пред’явлення виконавчого документа до виконання; 

2) надання судом, який розглядав справу як суд першої інстанції, 

відстрочки або розстрочки виконання рішення. 

Суд, який видав виконавчий документ, може за заявою стягувача або 

боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або видачі, чи 



визнати виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню. 

Суд визнає виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню 

повністю або частково, якщо його було видано помилково або якщо обов’язок 

боржника відсутній повністю чи частково у зв’язку з його припиненням, 

добровільним виконанням боржником чи іншою особою або з інших причин. 

Суд розглядає заяву в десятиденний строк з дня її надходження у судовому 

засіданні з повідомленням стягувача та боржника і постановляє ухвалу. Неявка 

стягувача і боржника не є перешкодою для розгляду заяви. До розгляду заяви 

суд має право своєю ухвалою зупинити виконання за виконавчим документом 

або заборонити приймати виконавчий документ до виконання. Така ухвала 

підлягає внесенню до Єдиного державного реєстру виконавчих документів не 

пізніше наступного дня з дня її постановлення. 

Про виправлення помилки у виконавчому документі та визнання його 

таким, що не підлягає виконанню, суд постановляє ухвалу. Якщо стягнення за 

таким виконавчим документом уже відбулося повністю або частково, суд 

одночасно з вирішенням вказаних питань на вимогу боржника стягує на його 

користь безпідставно одержане стягувачем за виконавчим документом. Ухвалу 

суду за результатами розгляду заяви може бути оскаржено в порядку, 

встановленому КАСУ. 

Суд касаційної інстанції за заявою учасника справи або за своєю 

ініціативою може зупинити виконання оскаржуваного судового рішення 

або зупинити його дію (якщо рішення не передбачає примусового виконання) 

до закінчення його перегляду в касаційному порядку. Про зупинення виконання 

або зупинення дії судового рішення постановляється ухвала. Суд касаційної 

інстанції у постанові за результатами перегляду оскаржуваного судового 

рішення вирішує питання про поновлення його виконання (дії). 

Поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого листа до 

виконання визначено у ст. 376 КАСУ. Так, стягувачам, які пропустили строк 

для пред’явлення виконавчого листа до виконання з причин, визнаних судом 

поважними, пропущений строк може бути поновлено. 

Заява про поновлення пропущеного строку подається до суду, який 



розглядав справу як суд першої інстанції. Суд розглядає заяву про поновлення 

пропущеного строку в десятиденний строк у судовому засіданні з 

повідомленням стягувача та боржника. Неприбуття у судове засідання осіб, які 

були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не 

перешкоджає судовому розгляду. Ухвалу суду за результатами розгляду заяви 

про поновлення пропущеного строку може бути оскаржено в порядку, 

встановленому КАСУ. 

У процесі виконавчого провадження передбачений поворот виконання 

судових рішень. Суд апеляційної чи касаційної інстанції, приймаючи 

постанову, вирішує питання про поворот виконання, якщо, скасувавши рішення 

(визнавши його нечинним), він: 

1) закриває провадження у справі; 

2) залишає позов без розгляду; 

3) відмовляє в позові повністю; 

4) задовольняє позовні вимоги в меншому розмірі. 

Якщо рішення після його виконання скасовано і справу повернуто на 

новий розгляд, суд, ухвалюючи рішення, вирішує питання про поворот 

виконання, якщо при новому розгляді справи він: 

1) закриває провадження у справі; 

2) залишає позов без розгляду; 

3) відмовляє в позові повністю; 

4) задовольняє позовні вимоги в меншому розмірі. 

Суд вирішує питання про поворот виконання, якщо за результатами 

перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами 

він: 

1) закриває провадження у справі; 

2) залишає позов без розгляду; 

3) відмовляє в позові повністю; 

4) задовольняє позовні вимоги в меншому розмірі. 

Питання про поворот виконання рішення суд вирішує за наявності 

відповідної заяви сторони. До заяви про поворот виконання рішення шляхом 



повернення стягнутих грошових сум, майна або його вартості додається 

документ, який підтверджує те, що суму, стягнуту за раніше прийнятим 

рішенням, списано установою банку або майно вилучено державним 

виконавцем. За подання заяви про поворот виконання судовий збір не 

сплачується. Якщо питання про поворот виконання судового рішення не було 

вирішене згідно із частинами першою - третьою цієї статті, заява відповідача 

про поворот виконання розглядається адміністративним судом, який розглядав 

справу як суд першої інстанції. 

Заява про поворот виконання може бути подана протягом одного року з 

дня ухвалення відповідного рішення суду апеляційної чи касаційної інстанції 

або з дня ухвалення рішення при новому розгляді справи за результатами 

перегляду рішення за нововиявленими або виключними обставинами. Суд 

розглядає заяву про поворот виконання, подану відповідно до частин сьомої та 

восьмої цієї статті, у двадцятиденний строк з дня надходження заяви у 

судовому засіданні з повідомленням стягувача та боржника і постановляє 

ухвалу, яку може бути оскаржено у порядку, встановленому КАСУ. Неприбуття 

у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і 

місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду. 

Поворот виконання рішення про відшкодування шкоди, заподіяної 

суб’єктом владних повноважень, каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або 

смертю фізичної особи, рішення про присудження виплати пенсій чи інших 

періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних 

державних фондів, а також рішення про присудження виплати заробітної плати 

чи іншого грошового утримання у відносинах публічної служби допускається, 

якщо скасоване рішення було обґрунтовано повідомленими позивачем завідомо 

неправдивими відомостями або поданими ним підробленими документами. 

 Суд, який ухвалив судове рішення в адміністративній справі, може 

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

судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання 

судового рішення. За наслідками розгляду звіту суб’єкта владних повноважень 

про виконання рішення суду або в разі неподання такого звіту суддя своєю 



ухвалою може встановити новий строк подання звіту, накласти на керівника 

суб’єкта владних повноважень, відповідального за виконання рішення, штраф у 

сумі від двадцяти до сорока розмірів прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб. 

 Половина суми штрафу стягується на користь позивача, інша половина - 

до Державного бюджету України. Питання про накладення штрафу 

вирішується за клопотанням позивача або за ініціативою судді у судовому 

засіданні з повідомленням сторін. Неприбуття у судове засідання сторін, які 

були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду цього питання. 

Суддя за клопотанням органу чи посадової особи, відповідальних за 

виконання рішення, на підставі відповідних доказів зменшує розмір штрафу, 

який стягується на користь Державного бюджету України за невиконання або 

неналежне виконання рішення, на суму штрафу, який було накладено за ці самі 

дії державним виконавцем відповідно до законодавства про виконавче 

провадження. Ухвала суду про накладення штрафу, що набрала законної сили, 

направляється для виконання до державної виконавчої служби. З наступного 

дня після набрання ухвалою законної сили на суму заборгованості без 

додаткового рішення суду нараховується пеня у розмірі трьох відсотків річних 

з урахуванням індексу інфляції. 

Сплата штрафу не звільняє від обов’язку виконати рішення суду і подати 

звіт про його виконання. Повторне невиконання цього обов’язку тягне за собою 

застосування наслідків, установлених частинами першою і другою цієї статті, 

але розмір нового штрафу при цьому збільшується на суму штрафу, який було 

або мало бути сплачено за попередньою ухвалою. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

 Отже, змістом даних відносин є примусове виконання рішень судів та 

інших органів (посадових осіб). Відносини виконавчого провадження 

оформлюється у вигляді процесуальних документів владних органів, що у 

сукупності з іншими ознаками придає цим відносинам адміністративно-

процесуальну форму. Предметом правового регулювання виконавчого процесу 

є адміністративно-процесуальні (виконавчі) правовідносини, що складаються 



між державним виконавцем, сторонами та іншими учасниками виконавчого 

провадження з приводу примусового виконання рішень судів та інших 

органів(посадових осіб).  

Методом правового регулювання виконавчих (процесуальних) відносин є 

адміністративний примус як форма імперативного методу, що властивий в 

цілому адміністративному методу. Для виконавчого провадження характерна 

стадійність процедури виконання, першою стадією якого виступає відкриття 

виконавчого провадження, другою – практична реалізація виконавчих 

документів, а третьою – завершення виконавчого провадження, які в сукупності 

проявляються у вигляді юридичного процесу. Кожна з цих ознак, а тим більше 

в сукупності, вказують на адміністративно-процесуальний характер 

виконавчого провадження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ. ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ НЕГАЙНОГО ВИКОНАННЯ 

СУДОВИХ РІШЕНЬ. ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ 

Негайне виконання судового рішення полягає в тому, що воно набуває 

властивостей здійснення і підлягає виконанню не з часу набрання ним законної 

сили, що передбачено для переважної більшості судових рішень, а негайно з 

часу його оголошення в судовому засіданні, чим забезпечується швидкий і 

реальний захист прав та інтересів громадян і держави. 

У тексті КАСУ передбачені випадки негайного виконання судових 

рішень. Так, у ст. 371 КАСУ зазначено, що  негайно виконуються рішення суду 

про: 

1) присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів з 

Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів - у межах 

суми стягнення за один місяць; 

2) присудження виплати заробітної плати, іншого грошового утримання у 

відносинах публічної служби - у межах суми стягнення за один місяць; 

3) поновлення на посаді у відносинах публічної служби; 

4) припинення повноважень посадової особи у разі порушення нею вимог 

щодо несумісності; 

5) уточнення списку виборців; 

6) усунення перешкод та заборону втручання у здійснення свободи 

мирних зібрань; 

7) накладення арешту на активи, що пов’язані з фінансуванням тероризму 

та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, 

прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких 

активів та надання доступу до них. 

Негайно також виконуються рішення суду, прийняті в адміністративних 

справах, визначених пунктами 1, 5 частини першої статті 263, пунктами 1-4 

частини першої статті 283 КАСУ. 

Суд, який ухвалив рішення, за заявою учасників справи або з власної 

ініціативи може ухвалою в порядку письмового провадження або зазначаючи 

про це в рішенні звернути до негайного виконання рішення: 



1) у разі стягнення всієї суми боргу при присудженні платежів, 

визначених пунктами 1 і 2 частини першої ст. 371 КАСУ; 

2) про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності 

громадського об’єднання; про примусовий розпуск (ліквідацію) громадського 

об’єднання; 

3) про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства; 

4) про встановлення обмеження щодо реалізації права на свободу мирних 

зібрань. 

Суд розглядає заяву про звернення рішення до негайного виконання 

в триденний строк у судовому засіданні з повідомленням учасників справи. 

Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не 

перешкоджає судовому розгляду. Ухвала суду за результатами розгляду заяви 

про звернення рішення до негайного виконання набирає законної сили з 

моменту проголошення, однак її може бути оскаржено у загальному порядку. 

Відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» підлягають 

примусовому виконанню рішення на підставі таких виконавчих документів: 

1) виконавчих листів та наказів, що видаються судами у передбачених 

законом випадках на підставі судових рішень, рішень третейського суду, 

рішень міжнародного комерційного арбітражу, рішень іноземних судів та на 

інших підставах, визначених законом або міжнародним договором України; 

2) ухвал, постанов судів у цивільних, господарських, адміністративних 

справах, справах про адміністративні правопорушення, кримінальних 

провадженнях у випадках, передбачених законом; 

3) виконавчих написів нотаріусів; 

4) посвідчень комісій по трудових спорах, що видаються на підставі 

відповідних рішень таких комісій; 

5) постанов державних виконавців про стягнення виконавчого збору, 

постанов державних виконавців чи приватних виконавців про стягнення витрат 

виконавчого провадження, про накладення штрафу, постанов приватних 

виконавців про стягнення основної винагороди; 

6) постанов органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи 



про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом; 

7) рішень інших державних органів та рішень Національного банку 

України, які законом визнані виконавчими документами; 

8) рішень Європейського суду з прав людини з урахуванням 

особливостей, передбачених Законом України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини», а також рішень 

інших міжнародних юрисдикційних органів у випадках, передбачених 

міжнародним договором України; 

9) рішень (постанов) суб’єктів державного фінансового моніторингу (їх 

уповноважених посадових осіб), якщо їх виконання за законом покладено на 

органи та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень. 

Примусове виконання рішень покладається на органи державної 

виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених цим Законом 

випадках на приватних виконавців, правовий статус та організація діяльності 

яких встановлюються Законом України «Про органи та осіб, які здійснюють 

примусове виконання судових рішень і рішень інших органів». 

Приватний виконавець здійснює примусове виконання рішень, 

передбачених статтею 3 Закону, крім: 2) рішень, за якими боржником є 

держава, державні органи, Національний банк України, органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи, державні та комунальні підприємства, 

установи, організації, юридичні особи, частка держави у статутному капіталі 

яких перевищує 25 відсотків, та/або які фінансуються виключно за кошти 

державного або місцевого бюджету; 4) рішень, за якими стягувачами є держава, 

державні органи; 5) рішень адміністративних судів та рішень Європейського 

суду з прав людини. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Негайне виконання судового рішення полягає в тому, що воно набуває 

властивостей здійснення і підлягає виконанню не з часу набрання ним законної 

сили, що передбачено для переважної більшості судових рішень, а негайно з 

часу його оголошення в судовому засіданні, чим забезпечується швидкий і 

реальний захист прав та інтересів громадян і держави. 



Примусове виконання рішень покладається на органи державної 

виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених цим Законом 

випадках на приватних виконавців, правовий статус та організація діяльності 

яких встановлюються Законом України «Про органи та осіб, які здійснюють 

примусове виконання судових рішень і рішень інших органів». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. ВИКОНАВЧИЙ ЛИСТ. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ВИКОНАВЧОГО 

ДОКУМЕНТА 

Виконавчий документ – документ установленої форми та змісту, на 

підставі якого компетентний орган здійснює примусове виконання рішення 

суду чи іншого правозастосовчого акта. 

Виконавчий лист – це письмовий документ встановленої форми і змісту, 

який видається судом для примусового виконання прийнятих ним у справах 

рішень, ухвал, постанов як підстава для їх виконання. 

 У виконавчому документі зазначаються: 

1) назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище, ім’я, по 

батькові та посада посадової особи, яка його видала; 

2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ; 

3) повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та, за 

наявності, по батькові (для фізичних осіб) стягувача та боржника, їх 

місцезнаходження (для юридичних осіб) або адреса місця проживання чи 

перебування (для фізичних осіб), дата народження боржника - фізичної особи; 

4) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 

стягувача та боржника (для юридичних осіб - за наявності); 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та 

номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в 

установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних осіб 

- платників податків); 

5) резолютивна частина рішення, що передбачає заходи примусового 

виконання рішень; 

6) дата набрання рішенням законної сили (крім рішень, що підлягають 

негайному виконанню); 

7) строк пред’явлення рішення до виконання. 

У виконавчому документі можуть зазначатися інші дані (якщо вони 



відомі суду чи іншому органу (посадовій особі), що видав виконавчий 

документ), які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти 

примусовому виконанню рішення, зокрема місце роботи боржника - фізичної 

особи, місцезнаходження майна боржника, реквізити рахунків стягувача і 

боржника, номери їх засобів зв’язку та адреси електронної пошти. 

У разі пред’явлення до примусового виконання рішення міжнародного 

юрисдикційного органу у випадках, передбачених міжнародним договором 

України, такий виконавчий документ повинен відповідати вимогам, 

встановленим міжнародним договором України. У разі якщо рішення ухвалено 

на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів, а також якщо 

належить передати майно, що перебуває в кількох місцях, чи резолютивною 

частиною рішення передбачено вчинення кількох дій, у виконавчому документі 

зазначаються один боржник та один стягувач, а також визначається, в якій 

частині необхідно виконати таке рішення, або зазначається, що обов’язок чи 

право стягнення є солідарним. 

Виконавчий документ підписується уповноваженою посадовою особою із 

зазначенням її прізвища та ініціалів і скріплюється печаткою. Скріплення 

виконавчого документа печаткою із зображенням Державного Герба України є 

обов’язковим, якщо орган (посадова особа), який видав виконавчий документ, 

згідно із законом зобов’язаний мати таку печатку. 

Виконавчий документ повертається стягувачу органом державної 

виконавчої служби, приватним виконавцем без прийняття до виконання 

протягом трьох робочих днів з дня його пред’явлення, якщо: 

1) рішення, на підставі якого видано виконавчий документ, не набрало 

законної сили (крім випадків, коли рішення у встановленому законом порядку 

допущено до негайного виконання); 

2) пропущено встановлений законом строк пред’явлення виконавчого 

документа до виконання; 

3) боржника визнано банкрутом; 

4) Національним банком України прийнято рішення про відкликання 

банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника; 



5) юридичну особу - боржника припинено; 

6) виконавчий документ не відповідає вимогам, передбаченим цією 

статтею, або якщо стягувач не подав заяву про примусове виконання рішення 

відповідно до статті 26  Закону; 

7) виконання рішення не передбачає застосування заходів примусового 

виконання рішень; 

8) стягувач не надав підтвердження сплати авансового внеску, якщо 

авансування є обов’язковим; 

9) виконавчий документ не підлягає виконанню органами державної 

виконавчої служби, приватним виконавцем; 

10) виконавчий документ пред’явлено не за місцем виконання або не за 

підвідомчістю. 

У разі невідповідності виконавчого документа вимогам, передбаченим 

цією статтею, стягувач має право звернутися до суду чи іншого органу 

(посадової особи), що видав виконавчий документ, щодо приведення його у 

відповідність із зазначеними вимогами. При поверненні стягувачу виконавчого 

документа без прийняття до виконання стягувачу повертається сплачений ним 

авансовий внесок. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Виконавчий документ – документ установленої форми та змісту, на 

підставі якого компетентний орган здійснює примусове виконання рішення 

суду чи іншого правозастосовчого акта. Виконавчий лист – це письмовий 

документ встановленої форми і змісту, який видається судом для примусового 

виконання прийнятих ним у справах рішень, ухвал, постанов як підстава для їх 

виконання. 

Виконавчий лист має відповідати вимогам до виконавчого документа, 

встановленим Законом України «Про виконавче провадження». Виконавчий 

лист видається судом першої інстанції. Також виконавчий лист може бути 

видано судом апеляційної чи касаційної інстанції, за умови, що заява особи про 

видачу виконавчого листа надійшла до моменту повернення адміністративної 

справи до суду першої інстанції. Якщо оригінал виконавчого листа втрачено, 



замість нього адміністративний суд, який видав виконавчий лист, за заявою 

стягувача або поданням державного виконавця  може видати його дублікат. 

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про виконавче провадження» 

виконавчий лист  може бути пред'явлений до державної виконавчої служби на 

примусове виконання протягом року, з наступного дня після набрання ним 

юридичної сили, якщо інше не передбачено законом. 

За наявності обставин, що ускладнюють виконання судового рішення 

(відсутність коштів на рахунку, відсутність присудженого майна в натурі, 

стихійне лихо тощо), державний виконавець може звернутися до 

адміністративного суду першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції 

видав виконавчий лист, із поданням, а особа, яка бере участь у справі, та 

сторона виконавчого провадження - із заявою про відстрочення або 

розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання 

судового рішення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ 

Отже, змістом даних відносин є примусове виконання рішень судів та 
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сукупності з іншими ознаками придає цим відносинам адміністративно-

процесуальну форму. Предметом правового регулювання виконавчого процесу 

є адміністративно-процесуальні (виконавчі) правовідносини, що складаються 

між державним виконавцем, сторонами та іншими учасниками виконавчого 
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суду чи іншого правозастосовчого акта. Виконавчий лист – це письмовий 

документ встановленої форми і змісту, який видається судом для примусового 
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видано судом апеляційної чи касаційної інстанції, за умови, що заява особи про 

видачу виконавчого листа надійшла до моменту повернення адміністративної 

справи до суду першої інстанції. Якщо оригінал виконавчого листа втрачено, 

замість нього адміністративний суд, який видав виконавчий лист, за заявою 

стягувача або поданням державного виконавця  може видати його дублікат. 

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про виконавче провадження» 

виконавчий лист  може бути пред'явлений до державної виконавчої служби на 

примусове виконання протягом року, з наступного дня після набрання ним 

юридичної сили, якщо інше не передбачено законом. 

За наявності обставин, що ускладнюють виконання судового рішення 

(відсутність коштів на рахунку, відсутність присудженого майна в натурі, 

стихійне лихо тощо), державний виконавець може звернутися до 

адміністративного суду першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції 

видав виконавчий лист, із поданням, а особа, яка бере участь у справі, та 

сторона виконавчого провадження - із заявою про відстрочення або 

розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання 

судового рішення. 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

Для належної підготовки до проведення семінарського заняття з даної 

теми, студенту необхідно: 

1. Проаналізувати міждисциплінарні зв'язки вивчаємої теми, з іншими 

темами дисциплінами.  

2. Проаналізувати основні нормативно-правові акти, що відносяться 

до вивчаємої теми. Особливу увагу приділити аналізу відомчих наказів 

міністерств та відомств. 

3. Опанувати понятійний апарат з вивчаємої теми. Вивчити основні 

категорії та дефініції за темою.  

4. Відповідно до робочої навчальної програмами з дисципліни, 

скласти необхідні службові документи. 

5. Опанувати питання для самостійної підготовки та самоконтролю: 

 Вимоги до змісту виконавчого документа.  

 Процесуальний порядок звернення судових рішень до виконання.  

 Повноваження суду у процесі виконання судового рішення.  

 Повноваження суду з поновлення пропущеного строку для 

пред’явлення виконавчого документа до виконання. 

 Повноваження суду з відстрочки або розстрочки виконання, зміна 

чи встановлення способу і порядку виконання рішення. 

 Повноваження суду з вирішення питання про поворот виконання. 

 

 

 

 

 

 

 


