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Анотація

Монографія присвячена діяльності адміністративного суду як суб’єкта права в
умовах євроінтеграції. Проаналізовано правовий статус суду, суддів та
працівників апарату суду, процесуальну діяльність суду та деякі проблеми
виконання рішення судів, розглянуто поняття європейського
адміністративного простору.   

Визначено принципи здійснення адміністративного судочинства в Україні та у
європейському адміністративному просторі. Розглянуто міжнародні принципи
адміністративного права щодо діяльності публічної адміністрації в країнах
Європейського Союзу та Україні. Запропоновано вирішення деяких проблем,
що існують у сфері здійснення адміністративного судочинства.  

Для науковців, викладачів, студентів та слухачів юридичних факультетів і
закладів освіти, а також працівників апарату судів та суддів
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проступки створить передумови для справжнього правосуддя з адмі-
ністративних справ і обумовить поступовий перехід до виключно 
судового порядку накладення адміністративних стягнень51. 

Л. С. Анохіна також не погоджується з розумінням адміністратив-
ної юстиції лише як інституту захисту публічних прав громадян і вва-
жає, що нею охоплюється також діяльність щодо розгляду справ про 
адміністративні правопорушення з винесенням відповідних право- 
застосовних актів52,53. Проте у науці таке розуміння адміністратив-
ної юстиції піддається жорсткій критиці. Показовим з цього приводу 
є висловлення В. А. Туманова: «Таке розуміння адміністративного 
судочинства не відповідає усталеному значенню даного інституту 
в демократичних країнах, оскільки необхідно проводити розмеж-
ування між захистом прав громадян у сфері адміністративних пра-
вовідносин від покарання дрібних правопорушників та накладення 
стягнень у судовому порядку»54. Адміністративна юстиція має на 
меті зовсім інші завдання і становить систему спеціалізованих адмі-
ністративних судів, покликаних вирішувати не конфлікти, джерелом 
яких є дії або поведінка громадян, а спори, обумовлені управлін-
ською діяльністю. Саме це і пояснює, чому цей вид юстиції має назву 
адміністративної55.

51 Бринцев В.Д. Адміністративне судочинство. Нормативна база, судові пре-
цеденти, коментарі, зразки процесуальних документів. Харьків: Ксилон, 2002. 
544 с. ; Пипяк М.І. Адміністративний суд в системі державних органів України. 
Львів. 2016. С. 65. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/34563/4/dis.pdf. (дата 
звернення: 01.04.2019).

52 Анохіна Л.С. Суб’єкти адміністративної юрисдикції в Україні: автореферат 
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Національний університет внутрішніх справ. 
Харьків, 2001. С. 8.

53 Коломоєць Т.О. Оціночні поняття в адміністративному судочинстві України: 
дис. … д-ра. юрид. наук: Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2017. С. 66.

54 Ковлер А.И. Совершенствование правосудия в России. Интервью главного 
редактора журнала с В.А. Тумановым. Государство и право. 1998. № 12. С. 16

55 Кравченко О.В. Роль суддівського самоврядування у вирішенні питань 
внутрішньої діяльності адміністративних судів URL: http://dspace.onua.edu.ua/
bitstream/handle/11300/10976/Kravchenko%20O%20V.pdf?sequence=1. (дата 
звернення: 01.04.2019).

Монографія присвячується пам’яті  
Заслуженого юриста України,  

доктора юридичних наук, професора,  
академіка НАПрН України 

 Авер’янова Вадима Борисовича
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Розділ 1. Діяльність адміністративного суду  
в умовах євроінтеграції: нормативно-правові аспекти

тощо46. Також, необхідно зазначити, що сучасна модель адміністра-
тивної юстиції в Україні є своєрідною модифікацією механізму вирі-
шення спорів, які виникають у процесі діяльності органів держав-
ної влади, що був створений ще у період колишнього СРСР47. Саме 
по цій історично-правовій причині і пояснюється модель організа-
ції української адміністративної юстиції, яка здійснює свої функцій 
судовим та відомчим способом48. Зокрема, Л. С. Анохіна підкреслює, 
що існуюча в Україні модель адміністративної юстиції «охоплює ще 
й адміністративну юрисдикцію, в той час як в ряді іноземних держав 
адміністративна юстиція обмежена межами адміністративного пра-
восуддя, яке здійснює захист прав громадян від неправомірних дій 
органів (посадових осіб) виконавчої влади»49.

А. П. Битяк та А. Т. Комзюк зазначають, що у наш час велику кіль-
кість органів, які здійснюють адміністративно-юрисдикційні функції, 
можна позбавити права вирішувати справи про адміністративні про-
ступки. Надалі усі ці справи мають розглядатися спеціалізованими 
адміністративними судами50. В. Д. Бринцев вважає, що віднесення 
до підвідомчості адміністративних судів справ про адміністративні 

46 Пипяк М.І. Адміністративний суд в системі державних органів України. 
Львів. 2016. С. 65. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/34563/4/dis.pdf. (дата 
звернення: 01.04.2019).

47 Там само.
48 Пипяк М.І. Адміністративний суд в системі державних органів України. 

Львів. 2016. С. 65. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/34563/4/dis.pdf. (дата 
звернення: 01.04.2019).

49 Анохіна Л.С. Суб’єкти адміністративної юрисдикції в Україні: дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.07. Національний університет внутрішніх справ. Харьків, 2001. 
С.14; Пипяк М.І. Адміністративний суд в системі державних органів України. 
Львів. 2016. С. 65. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/34563/4/dis.pdf. (дата 
звернення: 01.04.2019).

50 Битяк Ю.П. К концепции реформы административного законодательства 
и административного судопроизводства. Юридическая наука и проблемы фор-
мирования демократического правового государства Украина. Киев, 1993. С. 78; 
Пипяк М.І. Адміністративний суд в системі державних органів України. Львів. 
2016. С.65. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/34563/4/dis.pdf. (дата звер-
нення: 01.04.2019).
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з попередньо діючою редакцією КАС України42 їх було збільшено,  
а в інших – зменшено;

4) норми, якими врегульовано питання «змагальності» (чч. 3, 4 
ст. 296, ч. 3 ст. 302, ч. 3 ст. 304, ч. 3 ст. 306, ч. 1 ст. 317 КАС України)43.

Міщенко О. Є. зазначає, що центральним завданням адміністратив-
ної юстиції, що характеризує її правову природу, є позбавлення чинності 
незаконного нормативно-правового акту управління, оскільки саме за 
допомогою адміністративного судочинства здійснюється судовий конт-
роль та нагляд за діяльністю органів державної влади та органів міс-
цевого самоврядування, відбувається захист прав, свобод та законних 
інтересів осіб та відновлюється порядок на території держави44.

Аналізуючи адміністративну юстицію необхідно звертати 
увагу на моделі її організації, що обумовлені історико-право-
вими причинами45. Багато елементів, існуючих у відповідності до 
принципів судочинства, є спільними для різних організаційних 
моделей адміністративної юстиції, зокрема: змагальність сторін, 
неупередженість суду, гласність, рівність сторін перед судом і законом,  

42 Кодекс адміністративного судочинства України: станом на 16.01.2018 р. 
Київ: Правова єдність, 2018. 206 с.

43 Кодекс адміністративного судочинства України: станом на 16.01.2018 р. 
Київ: Правова єдність, 2018. 206 с.; Гімон М. М. Особливості вияву права на спра-
ведливий судовий розгляд адміністративної справи та його складників в апеля-
ційному провадженні. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 12. С. 158; 
Гімон Г.М. Реалізація права на справедливий суд в адміністративному судочинстві 
в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Запорізький національний універси-
тет. Запоріжжя, 2018. С. 127. URL: http://phd.znu.edu.ua/page/dis/07_2018/Himon-
pdf.pdf. (дата звернення: 01.04.2019).

44 Міщенко О.Є. Правове регулювання здійснення адміністративного судо-
чинства в умовах реформ та економічних перетворень: дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.07. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Київ. 
С. С. 92-93; Пипяк М.І. Адміністративний суд в системі державних органів України. 
Львів. 2016. С.65. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/34563/4/dis.pdf. (дата 
звернення: 01.04.2019).

45 Пипяк М.І. Адміністративний суд в системі державних органів України. 
Львів. 2016. С.65. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/34563/4/dis.pdf. (дата 
звернення: 01.04.2019).
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Актуальність теми. Відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод встановлено право кожного на 
справедливий і публічний розгляд його справи з врахуванням принци-
пів розумності строків вирішення існуючого спору на засадах незалеж-
ності та неупередженості суддів національної судової системи. 

Система судів адміністративного судочинства є унікальною гаран-
тією реалізації захисту суб’єктивних публічних прав та інтересів 
фізичних осіб та юридичних осіб приватного права у їх взаємовідноси-
нах та взаємодії з органами державної влади та місцевого самовряду-
вання, а також з іншими публічно-владними інституціями. Саме тому 
забезпечення ефективності функціонування системи адміністратив-
них судів в Україні є однією з першочергових завдань реалізації адмі-
ністративної реформи публічного управління, що визначають крите-
рії успішності реалізації євроінтеграційних процесів, активізованих 
у 2014 році у зв’язку з підписанням Угоди про асоційоване членство 
України у Європейському Союзі. В ході анонсованої і розпочатої в Укра-
їні судової реформи в цілому, і зокрема у сфері здійснення адміністра-
тивного судочинства, було запроваджено докорінних змін у розумінні 
системи судоустрою, визначенні складових правового статусу суддів 
та порядку розгляду і вирішення публічно-правових спорів. Зміни 
відбулися у правовому регулюванні принципів судоустрою держави, 
встановленні складових системи адміністративних судів та їх повно-
важень, порядку звернення до суду і процедур судового розгляду адмі-
ністративних справ, механізмі добору суддів, підстав і порядку засто-
сування до них заходів дисциплінарної відповідальності, системи 
забезпечення діяльності судів і засад суддівського самоврядування.

27

Розділ 1. Діяльність адміністративного суду  
в умовах євроінтеграції: нормативно-правові аспекти

правової спільноти, зокрема щодо посилення впливу Верховного 
Суду (далі – ВС) на інші гілки влади, надання можливості ВС подібно 
до ЄСПЛ ініціювати вжиття заходів загального характеру для захисту 
прав людини, звернення до інших гілок влади як спосіб правомірного 
впливу, привід для певних дій демонстрації місії суду у суспільстві, 
інструмент підвищення довіри та авторитету судової влади38.

Підсумовуючи розгляд питання про особливості нормативного 
врегулювання права на справедливий суд у нормах КАС України, 
присвячених апеляційному провадженню, варто зазначити про мож-
ливість виокремлення декількох груп норм, які стосуються норма-
тивного врегулювання питань реалізації права на справедливий суд, 
адже є загальновизнаними його складовими: 

1) норми, якими врегульовано питання «рівності» статусу суб’єк-
тів, яким надається право на апеляційне оскарження, та «рівності» у 
процесуальних правах в апеляційному провадженні (чч. 1, 4 ст. 293 
КАС України)39; 

2) норми, якими врегульовано питання «доступності» апеляцій-
ного провадження (чч. 1, 5 ст. 296, ст. 297 КАС України)40, які в окре-
мих аспектах зазнали змін, зокрема щодо подання копій доданих до 
апеляційної скарги письмових матеріалів; 

3) норми, якими врегульовано питання «розумних строків» вирі-
шення справи в апеляційній інстанції (чч. 1, 2, 3 ст. 295, ч. 1 ст. 302, 
ч. 3 ст. 303, чч. 1, 2 ст. 309 КАС України)41, законодавчий підхід до 
визначення яких дещо змінився, адже в одних випадках у порівняні 

38 Кравчук В. Нова філософія Верховного Суду – правовладдя. Юридичний 
Вісник України.2017. № 42(1163). С. 5; Гімон Г.М. Реалізація права на справед-
ливий суд в адміністративному судочинстві в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.07. Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2018. С.106. URL:  
http://phd.znu.edu.ua/page/dis/07_2018/Himon-pdf.pdf. (дата звернення: 
01.04.2019).

39 Кодекс адміністративного судочинства України: станом на 16.01.2018 р. 
Київ: Правова єдність, 2018. 206 с.

40 Там само.
41 Там само.
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доводити свою позицію34. Надаючи характеристику процесу судового 
доказування, зазначимо на таку його специфіку, про яку згадував 
В. Г. Перепелюк, як обмеженість строків дослідження, використання 
лише тих засобів дослідження, які передбачені законом, обмеження 
у суб’єктів сприйняття доказів35. З цієї позиції положення ч. 7 ст. 209 
КАС України, відповідно до якої суд може наполягати на чіткому фор-
мулюванні позиції стороною (надання конкретної відповіді «так» чи 
«ні»), частково може знімати у подальшому питання щодо того, що 
вона (відповідь) була невірно сприйнята судом. Так само слід оціню-
вати і положення ч. 8 ст. 212 КАС України, яка закріплює право суд-
дів з’ясовувати суть відповіді свідка на питання учасників справи36. 
Сприяють реалізації права на справедливий адміністративний суд і 
положення ст. 211 КАС України щодо обов’язку безпосередньо дос-
лідження судом доказів (ч. 1), щодо заборони покладення в основу 
судового рішення доказів, що не були предметом дослідження в судо-
вому засіданні (ч. 2). Загалом, усі норми КАС України, які стосуються 
питань дослідження доказів на стадії судового розгляду справи, слід 
визнати такими, що спрямовані на забезпечення реалізації права на 
справедливий адміністративний суд (напр., ст.ст. 217, 218, 219, 220, 
221, 222 тощо)37.

У контексті посилення ролі суду як органу, який має змогу безпо-
середньо виявляти порушення прав осіб, позитивними слід визнати 
зміни, які відбулися у врегулюванні окремих ухвал, адже в оновленій 
редакції КАС України враховано ті аспекти, на які зверталась увага 

34 Гімон Г.М. Реалізація права на справедливий суд в адміністративному судо-
чинстві в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Запорізький національний уні-
верситет. Запоріжжя, 2018. С. 102. URL: http://phd.znu.edu.ua/page/dis/07_2018/
Himon-pdf.pdf. (дата звернення: 01.04.2019).

35 Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина: навч. 
посіб.. 2-ге вид., змінене і доповнене. Київ: Центр навчальної літератури, 2004.  
С. 204.

36 Кодекс адміністративного судочинства України: станом на 16.01.2018 р. 
Київ: Правова єдність, 2018. 206 с.

37 Там само.
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Однак при цьому триваючу судову реформу не оминула роль скла-
дової популістської державницької політики, що своїм негативним 
наслідком має в умовах сьогодення в Україні негативні оцінки успіш-
ності її здійснення, що підтверджується результатами численних 
соціологічних опитувань населення України та висновків незалеж-
них міжнародних експертних організацій.

При цьому досягнення належного рівня ефективності системи адмі-
ністративної юстиції вимагає досконалого адміністративно-правового 
підґрунтя щодо забезпечення відповідних умов реалізації розгляду та 
вирішення публічно-правових спорів на засадах незалежності, неупере-
дженості, об’єктивності та прозорості. Вирішення такого концептуаль-
ного завдання реформування адміністративного процесу в Україні є мож-
ливим лише за умови дотримання у процесі відповідної нормотворчості 
принципу науковості, тобто формування належного наукового базису, 
що узгоджується з пріоритетними напрямами розвитку вітчизняних 
адміністративно-правових та адміністративно-процесуальних дослід-
жень, задля чого й актуалізується аналіз функціональної характеристики 
діяльності адміністративного суду в умовах імплементації європейських 
принципів судочинства на національному правовому рівні.

Дослідження діяльності адміністративного суду, встановлення 
функціональних характеристик здійснення судочинства щодо роз-
гляду та вирішення публічно-правових спорів постійно є предметом 
уваги представників науки адміністративного права та процесу. 

З моменту запровадження інституту адміністративного судо-
чинства в Україні з’явилися наукові розробки таких вчених, як 
Ю. В. Георгієвський, В. А. Сьоміна, А. В. Руденко, О. В. Кузьменко та 
інших, де основна увага було зосереджена на визначенні сутності та 
змісту адміністративної юстиції як однієї з основних рис правової 
держави, дослідженню суспільних відносин, що виникають при розг-
ляді і вирішенні у судовій процесуальній формі спорів у сфері дер-
жавного управління й місцевого самоврядування між фізичними чи 
юридичними особами, з одного боку, та органами виконавчої влади, 
місцевого самоврядування, посадовими особами – з іншого. 
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У наукових розробках таких вчених, як В. Б. Аверʼянов, О. М. Бан-
дурка, О. В. Бачун, В. М. Бевзенко, Я. О. Берназюк, С. О. Бондар, 
А. Л. Борко, П. В. Вовк, В. К. Колпаков, Т. О. Коломоєць, І. Б. Коліушко, 
Р. О. Куйбіда, Р. О. Кукурудз, Д. В. Лученко, О. Є. Міщенко, О. В. Муза, 
О. М. Собовий, М. М. Тищенко, А. О. Селіванов, М. І. Смокович, 
В. І. Шишкін, І. В. Шруб встановлюється окремі проблемні питання 
реалізації процесуальної діяльності адміністративних судів в Україні 
та визначаються напрями їх вирішення. 

Крім того у роботі досліджувалось також чимало праць, які сто-
суються тих чи інших питань, пов’язаних з регламентацією реаліза-
ції діяльності адміністративного суду в сучасних умовах, зокрема, 
праці: А. Б. Агапова, В. М. Александрова, С. М. Алфьорова, І. Ю. Андрієв-
ського, О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяка, Л. Р. Біла-Тіунової, В. В. Богуцького, 
І. В. Болокан, М. Ю. Віхляєва, В. М. Гаращука, Є. А. Гетьмана, І. П. Голосні-
ченка, Н. Л. Губерської, В. Ф. Дерюжинського, В. В. Доненка, А. І. Єлі-
стратова, В. В. Зуй, С. В. Ківалова, Л. П. Коваленко, Н. В. Коваленко, 
Л. В. Коваля, А. Т. Комзюка, Є. В. Курінного, Ю. О. Легези, Д. М. Лук’янця, 
В. В. Мартиновського, Н. М. Матюхіної, В. Я. Настюка, Н. Б. Писаренко, 
Н. Г. Саліщевої, А. О. Селіванова, І. Т. Тарасова, М. М. Тищенка, О.О. Фат’я-
нова, О. Ф. Фролової, О. І. Харитонова, М. Г. Шульги, М. О. Якуби та ін. 

Проте, попри багатоманітність наукових джерел, підвищення 
ефективності діяльності адміністративного суду в умовах імпле-
ментації європейських принципів судочинства в Україні, оптимізації 
вітчизняного законодавства з питань розгляду та вирішення пуб-
лічно-правових спорів досліджується вченими лише фрагментарно, 
в аспекті розгляду більш змістовних питань. Жодної роботи, в якій 
би комплексно досліджувався цей блок питань, до цього часу немає, 
що підкреслює важливість обраної тематики дослідження, оскільки 
розроблений надійний науковий базис має спростити довготрива-
лий шлях адаптації, закласти науковий фундамент для імплементації 
норм європейського законодавства.

Таким чином, недостатність розробок на теоретичному рівні, 
наявність практичних правових питань, а також необхідність  
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за принципом змагальності. Всупереч поширеній думці, принцип зма-
гальності проявляється не лише під час проведення судових засідань, 
заслуховування промов сторін тощо. Змагальність, як ознака адмініст-
ративного судочинства, починається на стадії подання позовної заяви. 
Адже, позивач в адміністративному судочинстві, вдаючись до викла-
дення позовних вимог зобов’язаний наводити факти, повідомляти 
суду правдиві дані про ті чи інші події, а також, що не менш важливо, 
підтверджувати вказану інформацію документами по справі.

На відміну від цивільного судочинства, в межах здійснення 
адміністративного провадження у сторін часто є всі докази прове-
дення перемовин, листувань та інших намагань врегулювати ситу-
ацію. Це зумовлено тим, що згідно з правилами діловодства, дер-
жавні органи зобов’язані зберігати кореспонденцію, запити, заяви 
та інші документи, що надсилаються на їх адресу. А суд, відповідно, 
постановленням ухвали має право витребувати вищевказані доку-
менти, якщо вони мають пряме чи опосередковане відношення до 
певної справи.

Тобто, з огляду на вищевказане, адміністративний суд під час 
розгляду того чи іншого адміністративно-правового спору має 
можливість здійснювати правосуддя не лише на основі слів та 
тверджень сторін по справі, а й робити висновки про їх наміри та 
дії з огляду на наявність чи відсутність певних документів, а також 
зміст інформації в них.

Саме на цій стадії, реалізується ще один принцип адміністратив-
ного судочинства – неупередженість суду. Його суть виявляється в 
тому, що будучи частиною адміністративного процесу, суд не пови-
нен приставати на бік жодної зі сторін, не підтверджуючи свою пози-
цію з боку законності. 

Досить часто у рішеннях ЄСПЛ, що постановляються за заявами, 
в яких підіймаються питання про порушення права на справедливий 
суд, як на недоліки розгляду справ національними судами, звертається 
увага на недостатнє дослідження судами доказової бази, необґрун-
товане відкидання певних доказів, ненадання сторонам можливості 
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У межах розгляду місця адміністративних судів як складової 
судової системи України, варто зазначити, що в адміністративно-
правових спорах розглядаються випадки, коли держава виступає 
не як особливий суб’єкт, наділений спеціалізованим спектром 
прав, а як відповідальна сторона процесу. При цьому, держава, в 
особі уповноважених посадових осіб або державних службовців 
може виступати як позивачем, так і відповідачем в адміністра-
тивно-правових спорах.

Запровадження адміністративного судочинства виступає гаран-
тією захисту прав особи від некваліфікованих дій представників 
державної влади або певних зловживань з їх боку. Тобто, можливість 
оскарження дій суб’єктів владних повноважень виступає складовою 
системи стримувань та противаг, своєрідним мірилом дій державних 
службовців та осіб, уповноважених представляти судову владу.

Адміністративне судочинство може бути визнане специфічним 
різновидом судочинства хоча б зважаючи на таку обставину, яка 
визначає презумпцію неправомірності рішень, дій чи бездіяльності 
суб’єкта владних повноважень. Це спричинено насамперед тим, що 
під час розгляду адміністративно-правового спору саме на представ-
ників державної влади покладено необхідність та обов’язок довести 
суду правомірність своїх рішень, дій чи бездіяльності32. Наведений 
принцип також закріплений безпосередньо у частині другій статті 77 
Кодексі адміністративного судочинства України33.

При цьому, незважаючи на те, що на перший погляд здається ніби 
в адміністративному судочинстві порушено принцип змагальності 
сторін, це зовсім не так. Адже, з моменту отримання позовної заяви в 
порядку адміністративного провадження, завданням суду є контроль 

32 Гімон Г.М. Реалізація права на справедливий суд в адміністративному судо-
чинстві в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Запорізький національний 
університет. Запоріжжя, 2018. С. 74. URL: http://phd.znu.edu.ua/page/dis/07_2018/
Himon-pdf.pdf. (дата звернення: 01.04.2019).

33 Кодекс адміністративного судочинства України: станом на 16.01.2018 р. 
Київ: Правова єдність, 2018. 206 с.
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проведення комплексного дослідження діяльності адміністратив-
ного суду в умовах імплементації європейських принципів судо-
чинства в Україні зумовили актуальність теми монографії.

Монографію виконано в межах Пріоритетних напрямів розвитку 
правової науки на 2016–2020 роки, затверджених Національною ака-
демією правових наук України 03 березня 2016 р., планів наукових дос-
ліджень Запорізького національного університету на 2015–2019 рр., 
комплексних наукових проектів «Основні напрямки удосконалення 
законодавства України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер 
державної реєстрації 0115U00710) та «Дослідження проблем теорії 
адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер 
державної реєстрації 0115U00711). 

Монографія виконана в межах реалізації Указу Президента 
України «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав 
людини» від25 серпня 2015 р. № 501/2015, Стратегії реформування 
державного управління України на 2016–2020 рр., затвердженої 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. 
№ 474, та Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміж-
них правових інститутів на 2015–2020 рр., схваленої Указом Прези-
дента України від 20 травня 2015 р. № 276/2015.

Мета роботи полягає в наданні теоретико-правової характери-
стики діяльності адміністративного суду в умовах імплементації 
європейських принципів судочинства в Україні, формулюванні про-
позицій щодо вдосконалення її реалізації (у тому числі з урахуван-
ням зарубіжного досвіду).

Разом з тим, автор усвідомлює, що монографія не позбавлена 
певних дискусійних положень, концепція оптимізація діяльності 
адміністративних судів потребує подальшого удосконалення. Проте 
автор сподівається, що отримані наукові здобутки сприятимуть 
підвищенню ефективності механізмів забезпечення реалізації та 
захисту суб’єктивних публічних прав у порядку адміністративного 
судочинства як об’єктивного результату оптимізації системи адмі-
ністративної юстиції України.



10

РОЗДІЛ І  
Діяльність адміністративного суду  

в умовах євроінтеграції: 
нормативно-правові аспект

1.1 Адміністративний суд як суб’єкт права

В умовах активного реформування судової системи України 
питання правового статусу адміністративного суду набуває особли-
вого значення, адже дозволяє не лише окреслити його роль у суспіль-
них відносинах зі здійснення правосуддя, але й виявити слабкі та 
сильні сторони у нормативному врегулюванні його правового ста-
тусу та діяльності, що, у свою чергу, дозволить покращити ефектив-
ність захисту прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та 
юридичних осіб у сфері вирішення публічно-правових спорів.

Сьогодні питання дослідження адміністративного суду, як органу 
державної влади досить широко розкрито у науковій літературі. 
Дослідженням різних аспектів історії, діяльності та функціонування 
адміністративних судів займалась велика кількість і українських, 
і зарубіжних вчених, серед яких: В. Б. Авер’янов, О. М. Бандурка, 
В. Е. Беляневич, Д. Н. Бахрар, Ю. П. Битяк, О. Т. Боннер, Г. Бребан, 
І. М. Винокурова, Ю. В. Георгієвський, І. П. Голосніченко, І. А. Дьомін, 
П. В. Квіткін, С. В. Ківалов, І. Б. Коліушко, А. М. Колодій, О. Ф. Кон-
стантий, М. В. Косюта, В. В. Кривенко, Р. О. Куйбіда, І. Є. Мароч-
кін, О. Є. Міщенко, А. О. Неугодніков, А. Ю. Осадчий, Ю. С. Педько, 
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іншої сторони у адміністративно-правових відносинах. В цьому кон-
тексті недоречно мовити про те, що «негативне ставлення» особи є 
передумовою зміни адміністративно-правових відносин29.

Тихомиров Ю. А. зазначає, що реалізуючи публічний інтерес, 
органи державної влади та органи місцевого самоврядування визна-
чають публічну волю у вигляді нормативно-правового акту, який 
розповсюджується на певну територію та на всіх відповідних суб’єк-
тів «публічного управління» (фізичні та юридичні особи), здійсню-
ючи, таким чином, вплив владного характеру на всі галузі публічного 
життя, внаслідок чого громадяни вступають з державою чи органами 
місцевого самоврядування у адміністративні правовідносини30.

Судовий механізм захисту, що здійснюється в межах адміністратив-
ного судочинства, дозволяє усувати та попереджати зловживання з 
боку публічної влади, зокрема державної, забезпечити право кожного 
на відновлення порушених прав з боку владних структур та державних 
органів. О. Л. Соколенко відзначає, що ефективність механізму захисту 
прав людини, в тому числі судового захисту, є гарантією досягнення 
«певної соціальної справедливості», проявом якої подолання негатив-
них соціальних наслідків порушень прав і свобод людини та громадя-
нина. Кінцевою метою захисту прав і свобод людини та громадянина є 
власне забезпечення «реальності таких прав громадян»31.

29 Міщенко О.Є. Правове регулювання здійснення адміністративного судо-
чинства в умовах реформ та економічних перетворень: дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.07. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Київ, 
2011. С. 84-85; Пипяк М.І. Адміністративний суд в системі державних органів 
України. Львів. 2016. С. 64. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/34563/4/dis.
pdf. (дата звернення: 01.04.2019).

30 Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. Москва: 
Юстинформцентр,1988. С. 44-45; Пипяк М.І. Адміністративний суд в системі дер-
жавних органів України. Львів. 2016. С. 64 URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/
ntb/34563/4/dis.pdf. (дата звернення: 01.04.2019).

31 Соколенко О.Л. Захист прав громадян як основна функція правової 
держави. Часопис Київського університету права. 2013. № 2. С. 119-120; Соко-
ленко О.Л. Право на оскарження як засіб захисту прав громадян у діяльності пра-
воохоронних органів. Науковий вісник Дніпропетровського державного універ-
ситету внутрішніх справ. 2013. № 2. С. 285-291.
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рівності у здійсненні процесуальних прав, змагальності, додержання 
розумних строків розгляду та вирішення адміністративних справ. 
Зрештою, в кінцевому рахунку, такі дані свідчать про наміри суд-
дів до забезпечення справедливого результату судового розгляду в 
порядку адміністративного судочинства.

Сьогодні в юридичній літературі спостерігаються активні дискусії 
з приводу визначення дефініції «адміністративно-правовий спір». Так, 
зокрема, на думку Ю. М. Старілова, під цим поняттям потрібно розу-
міти юридичний спір між суб’єктами управлінських (адміністратив-
них) відносин у сфері функціонування публічної влади, учасники яких 
початково знаходяться у нерівноправних (субординаційних) відноси-
нах25,26. Однак, слід відмітити, що, виходячи із такого праворозуміння 
терміну «адміністративно-правовий спір», можна визначити лише част-
кові властивості правової природи адміністративно-правового спору. 
Так, наприклад, Н. В. Сухарєва визначає адміністративно-правовий спір 
як «негативне ставлення» сторони адміністративно-правових відно-
син до юридичного факту, що зумовив виникнення, а також зміну чи 
припинення таких правовідносин27,28. Поряд з цим, потрібно наголо-
сити на спірності такого підходу щодо визначення цього поняття. Так, 
зокрема, поняття, яке використовує автор, – «негативне ставлення», не 
завжди є обов’язковим елементом адміністративно-правового спору, 
що виявляється у зовнішніх діяннях особи, права чи/та законні інте-
реси якої порушені. Воно може відображати тільки стан її свідомо-
сті, внутрішню негативну оцінку певних дій, рішень, бездіяльності  

25 Старилов Ю.Н. Административная юстиция: проблемы теории. Воронеж: 
Изд-во Воронеж. ун-та, 1998. С. 125-127.

26 Пипяк М.І. Адміністративний суд в системі державних органів України. 
Львів. 2016. С.6. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/34563/4/dis.pdf. (дата 
звернення: 01.04.2019).

27 Сухарева Н.В. Сущность административно-правовых споров. Юрист. 1999. 
№ 10. С. 52.

28 Пипяк М.І. Адміністративний суд в системі державних органів України. 
Львів. 2016. С.63. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/34563/4/dis.pdf С. (дата 
звернення: 01.04.2019).
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Ю. Є. Полянський, Д. М. Притика, П. М. Рабінович, Н. Г. Саліщева, 
О. Г. Свида, М. І. Смокович, Є. В. Чаку, Н. В. Шевцова, І. В. Шруб та інші.

Адміністративний суд, як складова системи судової влади в Україні, 
функціонує з метою вирішення певних категорій спорів, забезпечення 
справедливого та неупередженого судочинства в межах певної юрис-
дикції. Тобто, мається на увазі певні адміністративно-правові спори, 
вирішення яких входить до компетенції адміністративних судів як 
ланки судової системи України. Окремим питанням правового статусу 
адміністративного суду як суб’єкта адміністративного права час від 
часу приділяється увага науковців. Спочатку чимало наукових робіт 
на рівні дисертацій присвячувалось питанням визначення сутності та 
змісту адміністративної юстиції, як однієї з основних рис правової дер-
жави, дослідженню суспільних відносин, що виникають при розгляді і 
вирішенні у судовій процесуальній форм і спорів у сфері державного 
управління й місцевого самоврядування між фізичними чи юридич-
ними особами, з одного боку, та органами виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, посадовими особами – з іншого (Ю. В. Георгієвський, 
2004 р., В. А. Сьоміна, 2005 р.); питанням становлення та особливостям 
здійснення адміністративного судочинства (А. В. Руденко, 2006 р.); 
процесуальним відносинам публічного права загалом (О. В. Кузьменко, 
2006 р.) тощо. Згодом із прийняттям у 2005 році кодексу адміністратив-
ного судочинства (далі – КАС України) увага науковців зосередилася на 
дослідженні окремих питань законодавчого врегулювання адміністра-
тивної юстиції, виявленні недоліків, формулюванні пропозицій щодо 
вдосконалення цього кодифікованого акту. Так, дослідженню питань 
захисту прав, свобод та інтересів громадян в адміністративному 
суді першої інстанції присвятив свою дисертаційну роботу П. В. Вовк 
(2009 р.); дослідженню організаційно-правових засад функціонування 
адміністративних судів в Україні – І. В. Шруб (2009 р.); організаційно-
правового забезпечення діяльності адміністративних судів України – 
А. Л. Борко (2009 р.); проблемам розмежування судової юрисдикції та 
визначення компетентності адміністративних судів – М. І. Смокович 
(2010 р.); питанням теорії та практики апеляції в адміністративно- 
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юрисдикційному процесі – Р. О. Кукурудз (2010 р.); тенденціям роз-
витку адміністративної юстиції в Україні – О. В. Муза (2010 р.); питан-
ням адміністративно-правового забезпечення діяльності адміністра-
тивних судів в Україні – С. О. Бондар (2010 р.); дослідженню правового 
статусу суб’єктів адміністративного судочинства і, зокрема, адмі-
ністративного суду, як одного з таких суб’єктів – О. В. Бачун (2010 р.); 
дослідженню правового статусу судді в адміністративно-деліктному 
провадженні – О. М. Собовий (2010 р.); питанням здійснення адмі-
ністративного судочинства в умовах реформ та економічних пере-
творень – О. Є. Міщенко (2011 р.). Окремі аспекти адміністративної 
юстиції досліджували такі провідні вчені-адміністративісти та фахівці 
інших галузей права, як В. Б. Аверʼянов, В. І. Шишкін, І. Б. Коліушко, 
Р. О. Куйбіда, О. М. Бандурка, М. М. Тищенко, В. К. Колпаков, Т. О. Коло-
моєць, А. О. Селіванов, В. М. Бевзенко тощо.

Попри значну увагу науковців до адміністративного суду чимало 
питань його правового статусу залишилось поза увагою вчених, тому 
метою дослідження є аналіз правового статусу адміністративного права 
як суб’єкта права загалом та суб’єкта адміністративного права зокрема.

Говорячи про правовий статус, насамперед, слід визначити, 
що розуміється під цим поняттям. Як правило, вказане поняття не 
завжди чітко визначається в юридичній літературі і, зокрема, в енци-
клопедичних та довідникових правових виданнях. Одним із видань, 
в яких дане визначення надається, є юридична енциклопедія за заг. 
ред. Ю. С. Шемшученко, в якій «статус» визначається, як сукупність 
прав та обов’язків фізичних чи юридичних осіб, а «правовий ста-
тус» – як сукупність прав і обов’язків фізичних та юридичних осіб, 
які визначаються конституцією, законами та іншими нормативно-
правовими актами, міжнародними договорами, ратифікованими 
Верховною Радою України1. Також Ю. С. Шемшученко, Н. М. Пархо-
менко зазначають, що правовий статус юридичних осіб визначається 

1 Юридична енциклопедія: в 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко [та ін.]; Київ: 
«Українська енциклопедія», 1998. Т. 5: П-С. 2003. С. 626, С. 44.
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позицію вказаного автора щодо поділу всіх елементів адміністра-
тивно-процесуального статусу судді на загальні та спеціальні. щодо 
теми нашого дослідження пропонуємо під загальними елементами 
розуміти адміністративну процесуальну правоздатність та адмі-
ністративну процесуальну дієздатність адміністративного суду, які 
у сукупності складають його адміністративну процесуальну право-
суб’єктність, а під спеціальними – всі інші (зокрема повноваження, 
компетенція, гарантії тощо). Відповідальність має включатись у 
склад дієздатності в якості такої її складової, як деліктоздатність. 
Враховуючи універсальність поділу на загальні та спеціальні скла-
дові, під загальним статусом суду можна також розуміти й ті права 
та обов’язки, які стосуються всіх суддів, всіх ланок судової системи, 
під спеціальним ж лише ті, які стосуються конкретних ланок судо-
вої системи. Такий загальний статус визначається Конституцією та 
Законом України «Про судоустрій і статус суддів». Спеціальний статус 
(у розумінні статусу як сукупності прав та обов’язків, певною мірою 
повноважень) регулюється нормами КАС України.

Статистичні показники стосовно здійснення судочинства в Укра-
їні, згідно з офіційними оприлюдненими даними, свідчать про значну 
кількість звернень приватних осіб за захистом своїх прав, свобод та 
охоронюваних законом інтересів, до адміністративних судів. Так, у 
2015 році кількість зареєстрованих адміністративних справ, що були 
відкриті за зверненнями та клопотаннями в межах місцевих загаль-
них судів, склала 77215, в 2016 році – 89882, у 2017 році – 96719; в 
межах адміністративних судів в 2015 році – 177530, в 2016 – 125457, 
в 2017 – 87528 відповідно. При цьому значно переважає кількість 
звернень фізичних осіб, порівняно зі зверненнями юридичних осіб та 
суб’єктами владних повноважень. Відношення звернень за заявами 
фізичних осіб складають 87438 до 355 заяв, відповідно поданих 
суб’єктами владних повноважень. Зазначені статистичні показники 
свідчать про масштаби забезпечення реалізації адміністративного 
судочинства з усіма його складовими частинами – забезпечення 
доступності адміністративного судочинства для фізичних осіб,  
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