
Загальні вимоги щодо виконання студентами завдань на час карантину     та 

підготовки  відповідних звітів з дисципліни 

« АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС» 

 

      В період  дистанційного навчання на час карантину кожен студент повинен: 

1.Вивчити лекційні та інші рекомендовані джерела ( список літератури 

додається). 

2.Підготувати  письмову роботу (реферат) за наданими темами або за темою, 

попередньо  узгодженою з викладачем. 

3.В кінці кожного тижня  подати  викладачу відомості про підготовлену роботу ( 

реферат) у електронному варіанті(  тел. 06749371’82, ел.адреса   

podol1222@gmail.com ), а  в перший робочий день після закінчення терміну 

карантину-  відповідно оформлений  у письмовій формі. 

 Таким чином має бути подано не менше ніж  по 1  роботі  на кожну тему 

                                 Методичні рекомендації  

щодо організації самостійної роботи студентів з вивчення  навчальної дисципліни 

та підготовки до підсумкового  контролю 

 

     В наш час самостійна робота студентів з вивчення навчальних дисциплін набуває 

все більшого значення й актуальності , оскільки обсяг навчального матеріалу з 

правових дисциплін  досить значний, і не все можна встигнути розглянути під час 

аудиторних занять. Отже, правильна організація власної самостійної роботи з боку 

студента є важливою запорукою успішного навчання і ефективного засвоєння ним 

знань. 

      Метою самостійної роботи є вироблення навичок опрацювання нормативно 

правових актів, спеціальної літератури та інших матеріалів, необхідних для належного 
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засвоєння предмета навчальної дисципліни, а також для розвитку сталих умінь до 

самостійного вивчення і викладання одержаної інформації. 

    Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу 

в час, вільний від обов'язкових навчальних занять, без участі викладача. Саме під час 

самостійної роботи студент має можливість розвинути пізнавальні та виконавчі 

здібності, пам'ять, самостійне мислення, наполегливість і, головне, виробити 

вміння самостійного здобуття знань. Крім того під час самостійної роботи краще 

за все проявляються індивідуальні особливості студента, його здібності та 

нахили. 

     Самостійна робота студента забезпечується системою навчально методичних 

засобів, необхідних для вивчення навчальної дисципліни чи окремої теми: 

підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій 

викладача тощо. Серед них значне місце посідає саме методичні матеріали, завдання 

та вказівки викладача, а також рекомендована спеціальна література та нормативно 

правові акти. 

     Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може 

виконуватися у бібліотеці, навчальному кабінеті або комп'ютерному класі , а також у 

домашніх умовах. 

      Головне у правильній організації самостійної роботи — її планування, яке, в 

принципі, вже задане робочою програмою навчальної дисципліни.      Приступаючи до 

самостійного вивчення матеріалу насамперед треба уважно ознайомитися з 

джерелами, що рекомендуються до кожної теми, розподілити питання на більш та 

менш складні. Працюючи самостійно, студент повинен законспектувати основний 

зміст теми, при цьому уникаючи механічного переписування джерел. Окрім слід 

виділяти основні теоретичні положення, ключові слова, спеціальні терміни і поняття. 

     Самостійна робота студента повинна розпочинатися ще до початку лекційних 

занять, тобто слід активно використовувати систему упереджувального читання 

підручників та навчальних посібників. Це дозволяє закласти теоретичну базу для 

більш глибокого сприйняття інформації під час лекції. 



      Під час самостійної роботи студенту пропонуються наступні види завдань для 

опанування матеріалу з конкретної теми курсу: 

вивчити матеріал теми; 

скласти термінологічний словник; 

продумати відповіді на питання для самоконтролю; 

підготувати тези виступу на семінарські заняття та/ або 2-3 конкретні правові ситуації 

з проектами їх вирішення на підставі діючого законодавства 

підготовити реферат з рекомендованих або  узгоджених з викладачем  тем; 

виконати завдання, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни. 

   Самостійна робота носить сугубо індивідуальний характер, однак можливе  й 

колективне осмислення та вивчення навчального матеріалу. Однією з таких форм є 

проведення самостійної роботи студентів під керівництвом викладача, яке 

проводиться відповідно до розкладу навчальних занять, з метою підвищення рівня 

підготовки студентів, ознайомлення їх з нормативно правовими актами та отримання 

необхідної допомоги з боку викладача щодо теоретичних положень чи аспектів їх 

практичного застосування. 

     Перевірка виконання самостійної роботи проводиться викладачем на семінарських 

заняттях, а також виноситься на підсумковий модульний контроль поряд з навчальним 

матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних навчальних занять. 

      Щосеместрово проводиться  модульний контроль, як правило у вигляді модульної 

контрольної роботи, підготовка до якого здійснюється за рахунок часу, відведеного на 

самостійну роботу студента. 

       При підготовці до письмової модульної контрольної роботи кожному студенту 

необхідно насамперед ознайомитися з переліком питань, що виносяться на модульний 

контроль. Потім переглянути конспект лекцій, звертаючись при цьому до Конституції 

України та нормативних актів, а також інших джерел, повторити поняття та терміни, 

їх ознаки, функції, види, структуру тощо. 



    Вивчення навчальної дисципліни завершується складанням семестрового заліку/ 

іспиту, метою якого є перевірка ступеня засвоєння навчального матеріалу та його 

розуміння студентом.  

    Студенти допускаються до складення  заліку  за умов виконання всіх 

самостійних завдань, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни.  

     Для успішного складання заліку ( іспиту) студентам необхідно  ще раз  уважно 

переглянути увесь програмний матеріал, у тому числі і конспект лекцій та 

рекомендовану спеціальну літературу, повторити відповіді на контрольні запитання. 

Залік проводиться у формі індивідуальної співбесіди через постановку викладачем 

питань, які наведені у білеті, і відповідей на них студента. При цьому викладач, 

оцінюючи знання студента керується такими критеріями як: 

1. правильність відповіді на питання, її повнота і конкретність;  

2. ступінь використання наукових і нормативних джерел; 

3. уміння пов'язувати теорію з практикою та  аргументовано висловлювати 

свої думки і, безумовно, культуру мови студента. 

                                   ЛЕКЦІЙНІ  МАТЕРІАЛИ 

   Тема :СТАНОВЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ  

1.Адміністративний процес як галузь права та навчальна дисципліна  

        Конституція України закріплює положення, що людина, її життя і здоров’я честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком 

держави (ст. 3). Основний Закон також закріплює універсальне право на оскарження в 

суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, посадових і службових осіб (ч. 2 ст. 55). 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. Наявність адміністративної юстиції ознакою правової 

держави. У правовій державі праву підпорядковуються політичні та адміністративні 

органи а їхні рішення можна оскаржувати в суді. Водночас авторитарна держава 

майже не допускає можливості оскаржувати рішення її органів влади. Запровадження і 

розвиток адміністративної юстиції в незалежних державах, що виникли на теренах 

колишнього Радянського Союзу, відбуваються в контексті заходів, пов’язаних з 

переходом від тоталітарних методів управління до демократичних. У радянські часи 

влада не визнавала навіть можливість існування та функціонування інституту «людина 

проти держави». Дехто під адміністративними судами розуміють лише суди, що 

здійснюють діяльність по розгляду справ про накладення стягнень за скоєння 

адміністративних правопорушень, тобто ототожнюються поняття адміністративного 

судочинства та адміністративно-деліктного судочинства. При здійсненні такого 

судочинства суд захищає саме державу від неправомірних дій людини, а не навпаки. 

Відносини у сфері адміністративної юстиції є процесуальними відносинами, які 

пов’язані з особливим порядком розгляду в суді адміністративного позову 

громадянина на незаконні дії посадової особи (органу державної влади чи місцевого 

самоврядування) та щодо забезпечення прав громадян шляхом скасування 

неправомірного акту управління. Судова влада – це система судових органів держави, 

їх повноваження та власне діяльність, що спрямована на виконання повноважень. 

Зазначені елементи органічно пов’язані між собою. Відповідно до ч. 1 ст. 125 

Конституції України та ч. 1 ст. 18 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» 

система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами 

територіальності, спеціалізації та інстанційності. Принцип спеціалізації означає 

вимогу про розподіл судової юрисдикції між різними судами за відповідними 

критеріями, якими є галузь матеріального права, характер правовідносин та 

особливість правового статусу суб’єктів судочинства. За принципом спеціалізації суди 

загальної юрисдикції створені таким чином, що розглядають справи конкретної 

судової юрисдикції (цивільні, кримінальні, адміністративні, господарські). На підставі 

конституційного принципу спеціалізації на місцевому рівні судів створено 

спеціалізовані господарські та адміністративні суди. Перші забезпечують захист прав 



та інтересів учасників господарських відносин, другі – захист прав фізичних та 

юридичних осіб від порушень з боку органів держави, місцевого самоврядування при 

виконанні останніми владних управлінських функцій. Саме через норми 

адміністративного процесуального права можна забезпечити захист прав, законних 

інтересів громадян у сфері державного управління. Адже адміністративні 

процесуальні норми регулюють питання адміністративного судочинства, за якими 

суду надано право: а) визнання протиправними рішення суб’єкта владних 

повноважень чи окремих його положень, дій чи бездіяльності; б) скасування або 

визнання не чинними рішення чи окремих його положень; в) поворот виконання цього 

рішення чи окремих його положень із зазначенням способу його здійснення та ін. 

Нормативне визначення адміністративного процесу дається в  ст. 3 Кодексу 

адміністративного судочинства України, відповідно до якого він визначається як 

діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ 

у порядку, встановленому кодифікованим законом. Наявність кодифікованого закону, 

а також усталена. судова практика підтверджують самостійність адміністративного 

судочинства як окремої галузі права. Відомо, що адміністративна юстиція як 

комплексне правове явище складається із трьох частин: процесуальної, предметної та 

організаційної. Процесуальна частина формує серцевину адміністративної юстиції 

та характеризує її суть. Однорідність відносин адміністративного судочинства та 

методів їх правового регулювання, на нашу думку, свідчить про виникнення нової 

галузі права – адміністративного судового права. Публічно-правові спори, що 

становлять предмет діяльності адміністративних судів, за своєю галузевою 

належністю досить різноманітні – конституційні, адміністративні, фінансові, земельні, 

митні тощо. Проте переважають серед них спори, що виникають із адміністративних 

правовідносин. 

 Адміністративний процес можна охарактеризувати як урегульовану законом 

діяльність адміністративних судів щодо порядку розгляду і вирішення спорів, що 

виникають у сфері владного управління між фізичними та/або юридичними 

особами, з одного боку, та суб’єктами владних повноважень – з іншого. 

 Наявність суб’єкта владних повноважень в адміністративному судочинстві є 

обов’язковою умовою. Поняття «адміністративне судочинство» 



(адміністративний процес) можна розглядати як адміністративне судове право у 

значеннях: 1) адміністративне судочинство як галузь юридичної науки; 2) 

позитивне (об’єктивне) адміністративне судочинство як галузь права; 3) 

адміністративне судочинство як окрема галузь правосуддя. Адміністративне 

судочинство як галузь юридичної науки розглядає чинне законодавство і судову 

практику його застосування, його історію та теорію, законодавство інших держав, яке 

регулює визначені правовідносини. 

         Адміністративний процес  має свій предмет і метод.Як галузь науки його 

доцільно розглядати як цілісну систему знань про правовий зміст процесів, явищ, 

процедур, що склалися в теоретичній та практичній сферах адміністративного 

судочинства. Адміністративний процес  вивчає поняття і зміст права на судовий 

захист у публічно-правових відносинах, порядок і форми його реалізації та механізм 

забезпечення.  

      Характерними рисами адміністративного процесу як галузі права можна визначити 

наступні: 1) адміністративне судочинство є формою реалізації адміністративного 

права як права матеріального; 2) спрямоване на регулювання публічно-правових 

відносин; 3) одним із суб’єктів завжди виступає суб’єкт владних повноважень; 4) 

наявність публічного інтересу; 5) наявність специфічного, лише йому притаманного, 

методу – імперативно-диспозитивного з певними особливостями; 6) його норми 

встановлюються Верховною Радою України, що є вищим органом законодавчої влади; 

7) воно знаходить вияв як у законах України, так і в міжнародних нормативно-

правових актах. Критеріями поділу права на галузі є наявність спеціальних предмета 

та методу правового регулювання. Під предметом слід розуміти певну сукупність 

однорідних суспільних відносин, на яку розповсюджує свою дію дана галузь права. 

Так, предметом адміністративного судочинства є суспільні відносини, які виникають у 

результаті звернення до адміністративного суду осіб з адміністративним позовом для 

захисту своїх прав та вирішення спорів (ч. 2 ст. 17 КАСУ): 1) фізичних чи юридичних 

осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-

правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності; 2) з приводу 

прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної 

служби; 3) між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої 



компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень; 4) спори, що 

виникають приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання не 

чинними адміністративних договорів; 5) за зверненням суб’єкта владних повноважень 

у випадках, встановлених Конституцією та законами України; 6) щодо правовідносин, 

пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму. Таким чином, предметом 

адміністративного судочинства є відносини, які виникають у зв’язку з порушенням 

суб’єктивно-публічного права. Компетенція адміністративних судів не 

розповсюджується на:  

1) публічно-правові справи, віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України; 

 2) публічно-правові справи, що належить вирішувати в порядку кримінального 

судочинства; 

 3) публічно-правові справи про накладення адміністративних стягнень; 

 4) публічно-правові справи щодо відносин, які відповідно до закону, статуту 

(положення) об’єднання громадян віднесені до його внутрішньої діяльності або 

виключної компетенції;  

Отже, всі публічно-правові відносини, крім означених вище, повинні розглядатися 

виключно в порядку адміністративного судочинства без усіляких винятків. Відтак 

вирішення публічно-правових спорів, крім оголошених вище виключень, в іншому 

процесуальному порядку, ніж у порядку адміністративного судочинства є незаконним. 

Методи адміністративного судочинства – це сукупність способів та засобів впливу на 

коло суспільних правовідносин, визначених предметом правового регулювання. 

Основними методами адміністративного судочинства є: 

 1) імперативно-диспозитивний метод;  

2) метод автономії і рівності сторін. 

 Особливістю імперативно-диспозитивного методу адміністративного судочинства є 

те, що він є поєднанням методу, характерного для публічного права з методом, який 

застосовується для регулювання відносин, що виникають у приватному праві. 



 Імперативність методу адміністративного судочинства полягає у тому, що 

адміністративний суд, крім того, що сам діє в межах та у спосіб, визначені Кодексом 

адміністративного судочинства України також забезпечує дотримання вимог цього 

кодексу усіма особами, які беруть участь у справі. Диспозитивність методу знаходить 

свій вияв у тому, що сторони адміністративного процесу мають рівні процесуальні 

права, якими зобов’язані добросовісно користуватися, і обов’язки, що повинні 

неухильно виконувати. У той самий час диспозитивність методу адміністративного 

судочинства має певну особливість, пов’язану з публічно-правовим характером 

відносин, що регулюються адміністративним судочинством. Зазначена особливість 

полягає у тому, що, незважаючи на рівність процесуальних прав і обов’язків сторін, 

все ж має місце певна нерівність їх процесуального положення, що закріплена ч. 2 ст. 

71 КАС України, згідно з якою обов’язок щодо доказування правомірності свого 

рішення, дії чи бездіяльності покладається на суб’єкта владних повноважень, коли він 

виступає як відповідач і заперечує проти адміністративного позову. Ідеться про 

презумпцію винуватості, яка покладає на суб’єкта владних повноважень обов’язок 

аргументовано, посилаючись на докази, довести правомірність своїх дій та 

спростувати твердження позивача про порушення його прав. Такий обов’язок 

відсутній, якщо відповідач визнає позов. Зазначена презумпція значно посилює 

позиції невладної особи (людини), якій бракує правових знань, щоб самостійно 

довести перед судом слушність своїх тверджень. Під методом автономії і рівності 

сторін розуміється однакове процесуальне положення позивача і відповідача однин 

перед одним та їх рівність перед законом і судом. Кожна зі сторін є самостійною у 

виборі своєї поведінки та можливості реалізації наданих їй процесуальним законом 

прав і здійсненні покладених на неї обов’язків. Позитивне (об’єктивне) 

адміністративне судочинство представляє собою сукупність норм, що встановлюють 

правила з’ясування: 1) чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги 

адміністративного позову та заперечення проти нього, і якими доказами вони 

підтверджуються; 2) чи є інші фактичні дані (пропущення строку звернення до суду 

тощо), які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; 3) 

яку правову норму належить застосувати до спірних правовідносин; 4) чи підлягають 

задоволенню позовні вимоги; 5) як розподілити між сторонами судові витрати; 6) чи є 

підстави для негайного виконання постанови суду; 7) чи є підстави для скасування 



заходів забезпечення адміністративного позову тощо. Адміністративне судочинство як 

галузь права включає в себе: загальні положення (завдання адміністративного 

судочинства, визначення понять, які вживаються у КАС України, законодавство про 

адміністративне судочинство, принципи адміністративного судочинства, положення 

щодо правової допомоги при вирішенні справ у адміністративному суді); організацію 

адміністративного судочинства (адміністративну юрисдикцію і підсудність 

адміністративних справ, склад суду, відводи, судові виклики і повідомлення, 

фіксування адміністративного процесу, норми щодо учасників адміністративного 

процесу тощо); провадження в суді першої інстанції (звернення до адміністративного 

суду та відкриття провадження в адміністративній справі, підготовче провадження, 

судовий розгляд справи тощо); перегляд судових рішень (апеляційне провадження, 

касаційне провадження, провадження за нововиявленими обставинами); процесуальні 

питання, пов’язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах; заходи 

процесуального примусу; прикінцеві та перехідні положення. Адміністративне 

судочинство як окрема галузь правосуддя характеризується: 1) наявністю триланкової 

системи спеціалізованих судів (на сьогоднішній день існують окружні, апеляційні 

адміністративні суди та Вищий адміністративний суд України); 2) можливістю 

перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами; 3) наявністю 

кодифікованих процесуальних норм; 4) наявністю так званого принципу презумпції 

вини суб’єкта владних повноважень, якщо він виступає як відповідач (суб’єкт владних 

повноважень є винним доти, поки не доведе свою невинність в адміністративному 

суді); 5) наявністю спеціально підготовлених суддів та працівників апарату; 6) 

наявністю спеціалізованого об’єкта судового захисту; 7) наявністю певної 

спеціалізації суб’єктного складу спірних правовідносин; 8) наявністю особливостей 

провадження в окремих категоріях адміністративних справ. 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. Призначенням навчального курсу «Адміністративний 

процес» є надання студентам глибоких знань щодо основних категорій 

адміністративного судочинства, механізмів судового захисту прав, свобод та інтересів 



учасників правовідносин, що виникають у сфері публічної адміністрації, знайомства з 

системою спеціалізованих судів, які здійснюють адміністративне судочинство.  

Адміністративна юстиція як інститут судового захисту: поняття та сутність  

Однією з ознак правової держави, як відомо, є запровадження у сферу її 

функціонування принципу розподілу влади, що передбачає делегування основних 

державних функцій незалежним один від одного органам: парламенту, адміністрації та 

суду, здатних контролювати один одного за допомогою відповідних механізмів. 

Одним із таких механізмів є інститут адміністративної юстиції, покликаний 

здійснювати спеціалізований судовий контроль за діями та рішеннями публічної 

адміністрації. Розмірковуючи щодо сутності цього інституту вчені вже на початку 

минулого сторіччя писали, що такий контроль мають здійснювати компетентні органи 

(суди), які отримали ґрунтовну юридичну підготовку, становище і діяльність яких 

були би поставлені у такі умови, що виключають можливість припущень про їх 

упередженість або партійність. Контролю цих авторитетних та таких, що 

користуються довірою суспільства, органів і слід підпорядкувати усі неправомірні дії 

адміністрації, усунути усі перепони, які могли би загальмувати або паралізувати його 

застосування. Згідно з Основним Законом Україна взяла на себе обов’язок 

дотримуватися вимог, які пред’являються до держави, що визнає себе правовою 

державою. До таких вимог традиційно відносять, по-перше, запровадження у 

державному механізмі розподілу влади. Законодавчий орган, будучи вищим 

колегіальним представницьким органом, має конституційні прерогативи у 

взаємовідносинах із іншими органами публічної влади. Через закон як акт вищої 

юридичної сили парламент має можливість усувати із управлінської практики 

адміністративну сваволю, урівноважувати у взаємних правах та обов’язках 

громадянина, з одного боку, та державу – із іншого. Друга вимога концепції «правової 

держави» випливає із першої та полягає у підзаконному характері діяльності органів 

публічної адміністрації. Головною ж ознакою правової держави називають 

гарантованість суб’єктивних прав громадян від порушень з боку адміністративних 

органів. Зокрема суб’єктивні права забезпечуються відповідальністю уряду і міністрів 

перед парламентом, а також можливістю з боку громадян використовувати судову 

форму захисту проти будь-яких дій адміністративних органів. Таким чином, 



адміністративна юстиція як одна із форм судового захисту є неодмінною 

приналежністю «правової держави». 

 Адміністративна юстиція стала складатися в більшості країн у другій половині XIX 

ст. Вона формувалася в різних країнах індивідуально, з урахуванням наявних 

соціальних умов і традицій, зазнаючи впливу усталених на той період пануючих 

теоретичних поглядів. У результаті цього системи адміністративної юстиції, що 

склалися в деяких країнах, істотно відрізняються одна від одної. Ці розходження 

серйозно ускладнюють можливість визначення самого поняття «адміністративна 

юстиція». Сам по собі термін «адміністративна юстиція» внутрішньо суперечливий, 

тому що поєднує різні за своєю сутністю поняття «адміністрація» і «юстиція». 

Адміністрація у розумінні діяльності – це управління, допомога (з погляду характеру 

діяльності), а в організаційному плані – це виконавчо-розпорядчі органи державного 

управління і їх посадові особи. Юстиція (лат. justitia – справедливість, законність, від 

jus – право) – термін, який означає всю сукупність судових установ, їх діяльність щодо 

здійснення правосуддя, а також судове відомство. Тлумачний словник української 

мови дає таке визначення: юстиція – це суд, судова діяльність держави; правосуддя; 

сукупність державних органів, що займаються судочинством. Таким чином, юстиція – 

це законність, справедливість, правосуддя, що здійснюється системою судових 

установ. З огляду на ці особливості правосуддя та управління термін «адміністративна 

юстиція» загалом можна тлумачити як розгляд і вирішення спорів з приводу 

управління (адміністрація), органами, що здійснюють правосуддя (юстиція).  

Адміністративна юстиція в Україні як інститут судового захисту прав громадян від 

порушень з боку влади представлена спеціалізованими адміністративними судами та 

адміністративним судочинством. Питання про місце адміністративної юстиції як 

комплексного правового інституту у вітчизняній системі права завжди було у фокусі 

уваги українських науковців. Із прийняттям КАС України це питання, крім суто 

теоретичного значення, набуло також і практичної ваги. Одна частина юристів-

теоретиків схиляється до думки, що процесуального елементу адміністративної 

юстиції (у розумінні діяльності адміністративних судів) для формування нової 

самостійної галузі права – адміністративно-судового права – цілком достатньо. Інші ж 

науковці переконані, що процедури адміністративного судочинства окрему галузь 



права здатні сформувати лише у поєднанні з іншим правовим інститутом – так званою 

адміністративною процедурою (порядком розгляду та вирішення індивідуальних 

адміністративних справ органами публічної адміністрації). Виділяють кілька 

загальних рис, що характеризують цей інститут у цілому. По-перше, для всіх систем 

адміністративної юстиції характерне віднесення до її відання спорів, що виникають у 

сфері адміністративного управління між громадянами чи юридичними особами, з 

одного боку, і адміністративними органами з іншого. Коло і зміст цих спорів 

індивідуальні в кожній окремій національній системі права, однак загальним для всіх 

спорів є їх адміністративно-правовий характер. В одних системах установлюється 

принцип, за яким всі адміністративноправові спори можуть розглядатися в органах 

адміністративної юстиції, а в інших до компетенції відповідних органів віднесені лише 

окремі категорії спорів. Одні системи допускають розгляд тільки спорів з приводу 

індивідуальних адміністративних актів, інші допускають також і можливість 

оспорювання законності нормативних правових актів. Однак, як би не розрізнялися 

між собою системи у окремих країнах, наявність суперечки про адміністративне право 

характеризує адміністративну юстицію як спірну юрисдикцію в адміністративних 

справах. По-друге, у всіх системах адміністративної юстиції як юрисдикційний орган 

використовується орган, спеціально створений і пристосований до вирішення 

правових спорів. У одних випадках цю роль відіграють зовсім незалежні від 

адміністрації загальні суди, що, крім адміністративних, можуть вирішувати й інші 

спори (цивільні, сімейні, трудові тощо). В інших випадках юрисдикційні функції 

покладаються на спеціальні адміністративні суди, які організуються поза системою 

адміністративних органів. Можливе використання як юрисдикційних органів 

спеціальних відомчих «квазісудів», що вирішують спори тільки в межах свого 

відомства. Створюються також певні комбінації судових і адміністративних органів. 

По-третє, кожна система адміністративної юстиції припускає, що розгляд і вирішення 

адміністративних спорів відбувається з дотриманням судової процесуальної форми. 

Залежно від відповідної системи можуть застосовуватися цивільно-процесуальна, 

адміністративнопроцесуальна чи, нарешті, так звана квазісудова форма. Свого часу В. 

Чечот (Административная юстиция. – Л., 1973) дав таке визначення адміністративної 

юстиції – це порядок розгляду і вирішення в судовій процесуальній формі спорів, що 

виникають у сфері адміністративного управління між громадянами чи юридичними 



особами, з однієї сторони, й адміністративними органами – з іншої, здійснювана 

юрисдикційними органами, спеціально створеними для вирішення правових спорів. 

Запропоноване визначення залишається актуальним і сьогодні та показує, що діючі в 

різних країнах системи адміністративної юстиції не дозволяють пов’язувати цей 

інститут із обов’язковою наявністю системи адміністративних судів. У той самий час 

розгляд і вирішення адміністративних спорів у рамках самої адміністрації не може 

розглядатися як одна з форм адміністративної юстиції. З цього погляду ні 

прокурорський нагляд, ні відомчий чи позавідомчий контроль одного органу 

адміністрації за діяльністю іншого (адміністративний контроль) не можна віднести до 

«інструментів» адміністративної юстиції. Про адміністративну юстицію можна 

говорити лише в тому випадку, коли вирішення адміністративних спорів здійснюється 

спеціальним юрисдикційним органом, що у тому чи іншому ступені відділений від так 

званої активної адміністрації і діє в рамках особливої процедури, яка передбачає усі чи 

окремі гарантії судової процесуальної форми. Наведені ознаки адміністративної 

юстиції та її визначення дозволяють виділити три аспекти сутності даного правового 

явища: матеріальний, організаційний та формальний. Матеріальний аспект 

обумовлюється природою правового спору, у вирішенні якого існує потреба. 

Адміністративно-правовий характер спору дозволяє розкрити такі елементи інституту 

адміністративної юстиції, як її предмет; завдання; суб’єктний склад правовідносин, із 

яких може виникати спір; межі повноважень органу адміністративної юстиції. 

Предметом діяльності органу адміністративної юстиції є відносини публічного 

управління. Під ним слід розуміти різновид соціального управління як 

цілеспрямований та організуючий вплив органів держави та інших уповноважених 

законом суб’єктів на усі сторони державного та суспільного життя згідно з цілями 

державної політики. До кола суб’єктів публічного управління включаються не тільки 

органи виконавчої влади та їх посадові особи, а також і посадові особи законодавчої 

влади, місцевого самоврядування і навіть посадові особи судової влади при виконанні 

ними адміністративних та інших позапроцесуальних функцій. Названі суб’єкти є 

носіями публічного інтересу, підставою якого є суспільне благо. Реалізуючи на 

практиці публічний інтерес суб’єкт управління (керуючий суб’єкт) формує державну 

волю. Він наділяється владними повноваженнями, що зумовлює нерівність сторін у 

правовідношенні й можливість примусового здійснення вимог керуючого суб’єкта. 



Разом із тим, носій владних повноважень позбавлений права діяти на підставі своєї 

вільної волі та власних інтересів. Ключове значення має обов’язок суб’єкта управління 

виконувати свої владні повноваження виключно для досягнення цілей суспільного та 

державного характеру, що передбачені законами. Таким чином, дія адміністративної 

юстиції поширюється на сферу публічно-правових відносин, які відмінні за своєю 

матеріально-правовою природою від приватноправових відносин. Завдання 

адміністративної юстиції повністю збігаються із загальними завданнями правосуддя 

як одного із видів державної влади – це розгляд та вирішення правового спору, захист 

порушених суб’єктивних прав особи, утвердження законності у державі. 

Безпосередньою задачею адміністративної юстиції як однієї з гілок правосуддя є 

вирішення публічноправових спорів. Суб’єктний склад публічно-правового 

(адміністративного) спору – особливий. Обов’язковим учасником такого спору є 

суб’єкт публічного управління. Другою стороною у спорі може виступати фізична 

(юридична) особа або інший суб’єкт публічного управління. За юридичним 

характером взаємодії між учасниками управлінські спори можуть бути поділені на два 

види: спори, що виникають на основі вертикальних публічно-правових відносин, та 

спори, що виникають із горизонтальних публічно-правових відносин. Для 

вертикальних публічно-правових відносин характерна наявність однієї з таких ознак – 

або співпідпорядкованість сторін у правовідношенні, наприклад між вищестоящим та 

нижчестоящим органом влади, або юридична залежність одного учасника відносин від 

іншого, наприклад громадянина від органу влади. Горизонтальні публічноправові 

відносини складаються між сторонами, які не пов’язані організаційною 

співпідпорядкованістю чи юридичною залежністю. Суб’єкти таких відносин, хоча і 

мають владні повноваження, фактично рівноправні та незалежні один від одного. 

Приватна особа не може нести відповідальність за акт, прийнятий публічною 

адміністрацією, а тому не може бути належною стороною в управлінському спорі. 

Тому спори між громадянами чи організаціями, що не є суб’єктами публічного 

управління, не можуть бути віднесені до публічно-правових спорів. Виняток 

становлять випадки, коли приватній організації передано (делеговано) окремі владні 

повноваження для сприяння громадянам у реалізації своїх прав. Специфіка публічно-

правового спору також зумовлена підставою його виникнення. Нею є порушення 

суб’єктом публічного управління прав, свобод та інтересів особи. Таке порушення 



може стати результатом дій, бездіяльності суб’єкта публічного управління або 

наслідком прийняття ним нормативного чи індивідуального правового акта. Виникає 

питання про межі повноважень органів адміністративної юстиції, тобто про те, які з 

матеріальноправової точки зору дії (бездіяльність), правові акти органів влади можуть 

виступити підставою публічноправового спору. Ці межі залежать від двох чинників: 

правових підстав управлінського спору; принципу, що визначає коло управлінських 

спорів, підвідомчих органу адміністративної юстиції. Перший чинник зумовлений 

різним ступенем правової зв’язаності публічної адміністрації. Якщо закон в 

імперативній формі визначає повноваження органу публічного управління щодо 

реалізації суспільного інтересу, то діяльність даного органу цілком залежить від 

приписів законодавця. Визначені законом публічні права громадян та організацій 

забезпечують їм захист від вторгнення у їх життя і діяльність органів публічного 

управління. Разом із тим, органи публічного управління користуються правом на 

адміністративний розсуд як при визначенні конкретних задач публічної діяльності, так 

і при виборі доцільних засобів для досягнення поставленої мети. Це пов’язано із 

потребою органів влади у дискреційних повноваженнях для можливості діяти за своїм 

вибором. Дані дії не повинні стати сваволею, що є грубим посяганням на норми права. 

Обсяг повноважень, що наданий органу для діяльності на основі розсуду, може бути 

різним. У одному випадку закон визначає межі діяльності органів публічної влади, 

надаючи їм у цих рамках певну свободу. Інший випадок складається, коли закон у 

силу свого загального характеру не передбачив певної ситуації у сфері управління. 

Якщо у першому випадку адміністрація своїм актом перевищить указані 

повноваження, то такий акт буде визнаний протиправним, оскільки призводить до 

порушення прав особи. У другому випадку орган публічного управління вступає із 

особою у фактичне відношення, не врегульоване законом. При цьому законодавець не 

передбачає конкретного обов’язку адміністрації вчиняти певним чином, а тому в 

особи не виникає право вимагати від органу влади вчинення певних дій. Другий 

чинник, що визначає межі повноважень органів адміністративної юстиції, є 

відображенням способу окреслення кола правових спорів, що підвідомчі цим органам. 

Теорія та практика судового контролю за публічною адміністрацією виділяє два 

основних способи: 1) перелічення спорів або 2) загальна компетенції. Перший спосіб 

передбачає закріплення у законі переліку спорів, що належать до компетенції органу 



адміністративної юстиції. Другий спосіб, що передбачений у ст. 124 Конституції 

України та ст. 17 КАС України, передбачає віднесення до компетенції органу юстиції 

усіх публічно-правових спорів, крім окремих їх категорій. Отже, під публічно-

правовим спором можна розуміти правовий конфлікт у сфері публічної адміністрації, 

що ініційований особою з метою захистусуб’єктивних прав (свобод, інтересів), які 

вона вважає порушеними. У свою чергу, організаційний та формальний аспекти 

адміністративної юстиції між собою тісно пов’язані. Перший передбачає існування у 

складі державного апарату органів, що створені для розгляду та вирішення публічно-

правових спорів; другий передбачає наявність спеціального процесуального порядку 

розгляду управлінських спорів. Правове закріплення організаційний та частково 

матеріальний аспекти отримують у законах про судоустрій або законах про органи 

публічної адміністрації, що посідають у системі публічної адміністрації автономне 

становище та спеціалізуються на вирішенні публічно-правових спорів, – «квазісудові 

органи». Формальний аспект (судові процедури) та основна частина матеріального 

аспекту (перелік справ, віднесених до компетенції органу юстиції) знаходять 

відображення у відповідних процесуальних законах, зокрема законах (кодексах) про 

адміністративне судочинство. Характеризуючи адміністративну юстицію необхідно 

звернути увагу на суміжну з нею форму вирішення адміністративних спорів – 

адміністративну юрисдикцію. Згідно з поширеним визначенням юрисдикція (від лат. 

jurisdictio; jus – право і dico – говорю) – це встановлена законом чи іншим 

нормативним актом сукупність правових повноважень відповідних державних органів 

вирішувати правові спори, в тому числі вирішувати справи про правопорушення, 

тобто оцінювати дії особи чи іншого об’єкта права з точки зору їх правомірності, 

застосовувати юридичні санкції до правопорушників. В українській юриспруденції 

поняття «юрисдикція» традиційно є ширшим, ніж «правосуддя» і не зводиться лише 

до повноважень суду. Такому ототожненню сприяє неточний переклад у літературі 

загального користування з латинської на російську мову слова «юрисдикція», як 

судочинство. Такий висновок можна підтвердити й тим, що у юридичних джерелах 

неодноразово зверталася увага на істотні відмінності між ознаками адміністративно-

юрисдикційної діяльності органів виконавчої влади та юрисдикційної діяльності судів. 

Так, по-перше, адміністративно-юрисдикційна діяльність органів виконавчої влади, на 

відміну від юрисдикційної діяльності судової влади, не поширюється на всі 



правовідносини, що виникають у державі, і до того ж вона підконтрольна судовій 

владі. По-друге, якщо для судів юрисдикційна діяльність є їх основним 

функціональним призначенням, то для органів виконавчої влади юрисдикційна 

діяльність є лише одним з видів їх діяльності. Адже не існує органів виконавчої влади, 

які б мали лише адміністративно-юрисдикційні повноваження. По-третє, суди під час 

вирішення спорів мають право застосовувати заходи юридичної відповідальності 

різної правової природи, у тому числі адміністративної, а органи виконавчої влади 

застосовують лише заходи адміністративної, а стосовно своїх працівників – також 

дисциплінарної відповідальності. Згідно з ч. 1 ст. 17 КАС України «Юрисдикція 

адміністративних судів поширюється на правовідносини, що виникають у зв’язку з 

здійсненням суб’єктом владних повноважень владних управлінських функцій, а також 

у зв’язку з публічним формуванням суб’єкта владних повноважень шляхом виборів 

або референдуму». Системі органів публічної влади притаманна централізація, 

підпорядкованість нижчестоящого органу вищестоящому. Органи цієї системи 

наділені широким комплексом повноважень, у числі яких вирішення питань про право 

(юрисдикційна діяльність) становить не основну частину. Не всі дії адміністративних 

органів можуть і повинні відбуватися в процесуальній формі. Правосуддя, у свою 

чергу, полягає у застосуванні права до встановлених у судовому процесі юридичних 

фактів. Здійснюючи застосування права органи правосуддя забезпечують захист права. 

Діяльність органів правосуддя в силу особливого характеру задач, що стоять перед 

ними, виділена в особливу галузь державної діяльності; органи правосуддя 

формуються в особливому порядку окремо від інших державних органів і посідають 

стосовно всіх цих органів особливе положення. При розгляді конкретних справ судді 

незалежні і підкоряються тільки закону. Уся діяльність зі здійснення правосуддя 

відбувається тільки в детально регламентованій законом процесуальній формі. Слід 

також відмітити, що в адміністративному процесі існує «презумпція вини» органу 

владивідповідача, обов’язок зі збирання доказів покладено на суд. Предмет 

доказування в адміністративному судочинстві становлять фактичні обставини, що 

стосуються реалізації особою своїх прав, свобод, інтересів чи обов’язків. Орган 

публічної адміністрації першим досліджує такі фактичні обставини та дає з цього 

приводу свій висновок. У свою чергу, суд має проконтролювати, чи відповідає цей 

висновок дійсності. Історичні передумови виникнення та основні моделі (типи) 



адміністративної юстиції в світі Адміністративна юстиція зазвичай розглядалася й 

продовжує розглядатися як необхідний елемент правової держави, принципами якої 

має бути гарантованість прав і свобод громадян від неправомірних дій органів 

публічної, перш за все виконавчої влади, з урахуванням соціальних, політичних умов і 

правових традицій. Вчення про адміністративну юстицію знайшло визнання в 

наукових і політичних колах різних держав і сприймалося як прогресивний правовий 

інститут, нерозривно пов’язаний із правовою державою. Вже у ХІХ ст. було чітко 

визначено основну ідею адміністративної юстиції − захист індивіда, який перебуває у 

відносинах із публічною владою. Відтоді інститут адміністративної юстиції є одним з 

найбільш дієвих способів обмеження влади, виробленим людством на шляху 

утвердження принципу верховенства права у відносинах між публічною 

адміністрацією та приватними особами. Виникнення та розвиток інституту 

адміністративної юстиції значною мірою пов’язаний із втіленням у життя теорії поділу 

влади. У зв’язку з цим постійно зростала роль судової влади при розгляді правових 

суперечок між адміністрацією та громадянами. У різних державах світу інститут 

адміністративної юстиції пройшов складні й особливі умови становлення та розвитку, 

внаслідок чого в кожній з них сформувалися власні засоби захисту прав та інтересів 

громадян із урахуванням конкретних історичних традицій та специфіки правових 

систем. У літературі традиційно розглядаються чотири основних способи здійснення 

правового захисту громадян від неправомірних дій і рішень органів публічної влади та 

їх посадових осіб (моделі (системи) адміністративної юстиції): 1) адміністративна 

(управлінська, французька), тобто перевірка у порядку підпорядкованості органом 

(посадовою особою), що стоїть вище, законності, обґрунтованості та доцільності 

прийняття та виконання адміністративних актів, що порушили, на думку громадянина, 

його права та свободи. Органи адміністративної юстиції входять у систему органів 

державного управління і не підконтрольні судам загальної юрисдикції (Франція, 

Італія); 2) загальносудова, що передбачає розгляд і вирішення судами загальної 

юрисдикції при використанні цивільно-процесуальної форми скарг на дії (рішення) 

органів управління, що порушили права і свободи громадян (Російська Федерація); 3) 

квазісудова (англо-американська, англосаксонська), коли утворюється система 

спеціальних трибуналів із розгляду адміністративних суперечок, не включених у 

судову систему, проте підконтрольних судам загальної юрисдикції (Великобританія, 



США); 4) судова (німецький тип) – адміністративна юстиція характеризується 

створенням спеціалізованих судів для вирішення суперечок з приводу індивідуальних 

адміністративних справ, що виникають у сфері функціонування органів управління; 

адміністративні суди входять у єдину судову систему та під час здійснення правосуддя 

незалежні від адміністративних органів й інших судів (Федеративна Республіка 

Німеччина). Історично, разом з розширенням функцій і збільшенням втручання 

держави, зростала також потреба контролювати та обмежувати дії представників 

влади. Методи забезпечення законності та справедливості дій влади розвивались 

кількома різними шляхами. В давніх історичних хроніках майже не знайти вказівок на 

обмеження волі суверена, які можна було б порівняти з сучасними уявленнями про 

адміністративну юстицію. Грецьке та римське право не торкалися цього предмета, 

хоча існують певні згадки про закони, що накладали обмеження на осіб, які були 

подібні до кодексів адміністративних правопорушень. Відомості про них можна 

знайти у єгипетських джерелах доби грекоримського панування. Китайські імператори 

створили Цензорат, який перевіряв і контролював діяльність численного чиновництва 

Китаю починаючи з часів династії Цінь (221–206 ст. до н. е.). Цензорат у багатьох 

відношеннях нагадував прокуратуру. Жодна з цих установ не була призначена для 

забезпечення справедливого ставлення чиновників до громадян, а була засобом 

здійснення контролю над численними владними органами та забезпечення певного 

ступеня узгодженості в їхній роботі. За часів середньовіччя з появою германського 

звичаєвого права зародилася доктрина, згідно з якою суверен не знаходиться над 

законом та може бути притягнутий до відповідальності за свої дії. Ці основні 

принципи знайшли відображення, насамперед, у положеннях про захист майна та 

особистої свободи і сприяли запровадженню правових механізмів обмеження, 

особливо за допомогою судів. Піднесення у ХVIII та XIX ст. теорії ліберальної 

демократії закріпило ідеї обмежень та відповідальності влади за свої дії, закладаючи 

підґрунтя для механізмів адміністративної юстиції, які виникли пізніше. На початку 

ХVIII ст. з розростанням органів влади в державах Європи, були започатковані 

виконавчі органи, метою яких стало забезпечення відповідальності різних владних 

органів перед короною (монархом). Вперше посаду омбудсмена було запроваджено у 

1713 р. королем Чарльзом XII у рамках шведсько-фінського права, значна частина 

обов’язків якого полягала у здійсненні нагляду за діяльністю представників влади, 



недопущення зловживання ними владою та здійснення протизаконних дій. У 1722 р. 

цар Петро І-й створив прокуратуру, якій було надано повноваження здійснювати 

загальний нагляд за різними відомствами Російської Імперії. Зазначені органи стали 

демонстрацією зусиль виконавчої влади щодо відстеження дій власних представників і 

наведення ладу в здійсненні таких дій, та не містили жодного з елементів розподілу 

повноважень, що притаманні сучасній адміністративній юстиції. Разом з тим, вони 

відображали потреби мати певний процес перегляду та обмеження реалізації 

виконавчих повноважень підлеглими посадовцями, а також потреби забезпечення 

відповідності їх дій закону. Сучасні методи досягнення цілей адміністративної юстиції 

були закладені наприкінці ХVIII ст., коли у Франції відбулася революція та було 

створено Державну Раду; тоді було визнано відмінності між публічним та приватним 

правом, а також потребу в окремому органі, який здійснював би нагляд за діяльністю 

влади та впровадженням нею публічного права. Упродовж ХІХ ст. Державна Рада 

розвивалась як касаційний суд щодо перегляду дій держави, а також як дорадчий 

орган з правових питань. За цей період вироблено механізми судового перегляду дій 

органів влади, що й сьогодні залишаються основою системи судового перегляду 

Франції. Французька модель, що передбачає наявність окремого судового органу, до 

складу якого входять судді, які мають підготовку в галузі державного управління та 

права для здійснення перегляду адміністративних дій влади, справила значний вплив 

на країни Європи та світу. У 60-х–70-х рр. ХІХ ст. у Бадені та Прусії були засновані 

адміністративні суди, що сприяло створенню основи німецької системи судового 

перегляду адміністративних дій, в якій відобразився вплив французької дуалістичної 

судової системи. На той самий період припадають перші спроби загальних судів у 

Великобританії та США здійснювати, в порядку експерименту, судовий перегляд 

адміністративних рішень органів влади, використовуючи традиційні судові накази 

загального права. Деякі країни Європи також використовували загальні суди для 

перегляду рішень органів виконавчої влади, а саме Нідерланди та Бельгія, хоча при 

цьому застосовувались інші аспекти підходу, характерного для Державної Ради 

Франції. Ключові елементи сучасної адміністративної юстиції було розроблено у 

США та Західній Європі в середині ХХ ст.; значною мірою це стало реакцією на 

розширення сфери повноважень органів влади щодо регулювання економіки та 

розвитку держави загального добробуту. Обидва аспекти діяльності уряду посилювали 



значення механізмів перегляду та підтвердження законності дій влади, внаслідок яких 

підприємства та фізичні особи зазнавали значних фінансових витрат або отримували 

значні прибутки. У США у 1946 р. було прийнято Закон про адміністративну 

процедуру, яким були визначені основні процедури прийняття рішень державними 

установами та судовий перегляд цих рішень. Основним Законом Німеччини, 

прийнятим у 1949 р., було визначено засадничі елементи німецької системи 

адміністративної юстиції, в яких наголос зроблено на права громадян щодо влади та 

процес судового забезпечення цих прав. У той самий період суди Великобританії та 

Державна Рада Франції продовжували розвивати власну практику розгляду справ, 

пов’язаних із діяльністю органів влади та захистом прав громадян. У другій половині 

ХХ ст. в Європі відбулись дві надзвичайно важливі для розвитку адміністративної 

юстиції події: створення Європейського Союзу та Європейського суду справедливості, 

а також прийняття Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод й заснування Європейського суду з прав людини. Здобутком ЄС є міцна 

правова  база адміністративної юстиції та дедалі більший обсяг судової практики, який 

складається з рішень Європейського суду справедливості стосовно держав-членів ЄС. 

У світі склалися два основні варіанти організації судового вирішення 

адміністративних спорів. Один з них втілений у більшості розвинутих країн 

континентальноєвропейської (статутної) системи права і передбачає існування у 

межах судової влади окремої спеціалізованої гілки адміністративних судів (Франція, 

ФРН, Італія, Польща, Туреччина) або спеціалізованих адміністративних палат у 

структурі загальних судів (Іспанія, Нідерланди, Швейцарія). Безумовною перевагою 

такої моделі є професіоналізм і досвідченість професійних суддів, виходячи з їхньої 

чіткої спеціалізації. 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 все-таки показує, що контроль над 

адміністрацією з боку загальних судів не є неодмінно кращою гарантією для захисту 

прав громадянина. Причину існування названих моделей можна побачити у відмінних 



концепціях права, яких дотримуються правові доктрини статутної і прецедентної 

систем права. Для статутної системи права характерний поділ права на публічне і 

приватне. У державах, де публічне, насамперед адміністративне, право одержало 

значний розвиток, поширена думка, що спірні правовідносини у сфері публічного 

управління повинні вирішуватися автономною юрисдикцією – спеціалізованими 

адміністративними судами. Адміністративні суди керуються нормами публічного 

права, тоді як суди цивільної юрисдикції застосовують у першу чергу норми 

приватного права. Навпаки, країни прецедентного права виходять з іншої засади – 

адміністрація підкоряється тим самим правилам, що й громадяни та юридичні особи, а 

тому спори між ними вирішуються загальними судами у звичайному порядку. 

Сполучені Штати Америки. З огляду на федеральний характер, в різних штатах існує 

50 різних режимів адміністративного права. Для контролювання дій адміністративних 

органів існує велика кількість підходів, які пропонують різні моделі законодавчого і 

судового нагляду та обмежень. Хоча на те, що судовий перегляд здійснюють суди 

загальної юрисдикції, часто вказують як на головну відмінність між американською та 

європейськими системами, у США дедалі частіше використовуються спеціалізовані 

суди для вирішення складних або спеціалізованих позовів. До числа цих судів 

належать Суд з питань оподаткування і Суд з питань міжнародної торгівлі, 

спеціалізовані суди на рівні федеральних судових округів, що здійснюють перегляд 

адміністративних рішень певних органів влади, а також Федеральний окружний 

апеляційний суд і Суд з розгляду апеляцій ветеранів – спеціалізовані суди другої 

інстанції, створені для здійснення судового перегляду певних адміністративних справ. 

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. У Сполученому 

Королівстві немає писаної конституції, яка б визначала основні повноваження органів 

влади, а також, принаймні теоретично, не існує формального розмежування гілок 

влади, оскільки Парламент є найвищою владою при вирішенні правових питань та 

питань урядування. Попри верховенство парламенту у Сполученому Королівстві 

також існує історична традиція здійснення судами нагляду за тим, чи не виходять дії 

виконавчої влади за межі її повноважень. Теоретично, коли суди обмежують дії 

виконавчої влади, вони втілюють волю парламенту, заявляючи, що відповідна дія 

(рішення) прийнята з перевищенням наданих законодавством повноважень. Таким 

чином, суди відокремлені від виконавчих функцій уряду, однак у галузі 



адміністративного права вони реалізують верховенство парламенту. Угорщина. В 

країні не існує окремих адміністративних судів, хоча у Верховному суді існує 

адміністративний відділ, а у місцевих судах діють адміністративні палати. Скарги на 

рішення адміністративних органів мають подаватися до місцевих – окружних або 

міських – судів. Справа розглядається судом відповідно до загальних положень 

цивільного процесуального права. Дозволені законом апеляції розглядає 

адміністративний відділ Апеляційного суду. Верховний суд може здійснювати 

перегляд остаточних рішень в адміністративних справах, якщо існують порушення 

закону або сумніви щодо однорідності судової практики чи узгодженості рішень 

Верховного суду. Французька адміністративна юстиція має чи не найдавніше коріння. 

Її становлення сягає кінця XVIII ст. На думку багатьох дослідників, зародження 

адміністративної юстиції у Франції стало результатом недовіри революціонерів до 

суддів звичайних судів, які представляли аристократію. Таким суддям на 

законодавчому рівні було заборонено контролювати діяльність адміністрації. Цей 

пробіл був заповнений утворенням самостійної гілки правосуддя у вигляді 

адміністративної юстиції. Інститут адміністративної юстиції у Франції 

характеризується міцним зв’язком між органами адміністративної юстиції і 

адміністрацією. Цей зв’язок проявляється зокрема у тому, що адміністративні суди 

поряд із судовими повноваженнями здійснюють 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. Особливістю організації адміністративної юстиції в Федеративній 

Республіці Німеччина є те, що вона органічно входить до єдиної системи правосуддя. 

У німецькій доктрині, порівняно з французькою, більш послідовно проведений 

принцип розподілу влади. Конституційні права людини від порушень з боку 

законодавчого органу захищають Федеральний і земельні конституційні суди. Якщо 

права порушуються виконавчою владою, то захист надається адміністративними 

судами. Адміністративні суди мають триланкову систему: на рівні земель діють 

адміністративні суди як суди першої інстанції і Вищі адміністративні земельні суди – 

як суди першої й апеляційної інстанції; на федеральному рівні діє Федеральний 

адміністративний суд як суд першої і ревізійної інстанції. У судоустрої ФРН 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 ФРН на найвищому рівні забезпечується Загальним 

сенатом верховних судів Федерації, який ухвалює рішення у разі виявлення 

розбіжностей у застосуванні норм права вищими судовими інстанціями ФРН. У 

німецькому Положенні про адміністративні суди наголошується, що адміністративне 

судочинство здійснюється незалежними, відокремленими від адміністративних 

органів судами. Таким чином, на відміну від Франції, адміністративні суди діють у 

межах загальної системи правосуддя і повністю (як організаційно, так і 

функціонально) відокремлені від адміністрації. Поряд з французькими і німецькими 

досягненнями у сфері судового вирішення публічно-правових спорів цікавим для 

України є досвід країн, у яких адміністративна юстиція є порівняно молодим 

інститутом або які тільки роблять перші кроки у напрямку її запровадження. Все 

більшої популярності думка про створення чи відновлення спеціалізованих судів з 

розгляду скарг на акти, дії чи бездіяльність адміністративних органів набуває у 

багатьох країнах Східної Європи. Польща має значний досвід у сфері адміністративної 

юстиції. На підставі закону від 03.08.1922 у Республіці Польща було утворено 

Найвищий адміністративний суд. У тридцятих роках було запроваджено повітові 

відділи як адміністративні суди першої інстанції, а також адміністративні суди 

воєводств як адміністративні суди першої або другої інстанції. Найвищий 

адміністративний суд став судом третьої інстанції. Після другої світової війни аж до 

1980 р. окремого адміністративного судочинства не було. Адміністративна юстиція 

була відроджена у Польщі 01.09.1980, коли почав діяти Вищий адміністративний суд, 

створений згідно із законом від 31.12.1980. Осередки цього суду були утворені у низці 

воєводств. На сьогодні Вищий адміністративний суд має дев’ять місцевих осередків і 

діє на підставі Закону від 11.05.1995 про Вищий адміністративний суд, який, окрім 

організації цього суду, регулює порядок здійснення адміністративного судочинства. 

Адміністративне судочинство у Польщі на сьогодні є одноінстанційним, тобто судові 

рішення Вищого адміністративного суду є остаточними і оскарженню не підлягають. 

Перегляд судових рішень цього суду можливий тільки в порядку надзвичайної ревізії 

до Вищого суду, право на яку має обмежене коло найвищих посадових осіб. 



Подальший розвиток адміністративної юстиції в Польщі пов’язується з положеннями 

Конституції Республіки Польща від 02.04.1997. Ст. 78 Конституції закріпила право 

кожного оскаржувати судові рішення, ухвалені у першій інстанції. У ч. 1 ст. 176 

Конституції передбачено, що судочинство є щонайменш двоінстанційним. Ст. 184 на 

конституційному рівні легалізувала діяльність Вищого адміністративного суду і 

передбачила існування інших адміністративних судів. На адміністративні суди 

покладається контроль за діяльністю публічної адміністрації, який включає зокрема 

ухвалення судових рішень про відповідність законам постанов органів місцевого 

самоврядування і нормативних актів місцевих органів урядової адміністрації. За 

перехідними положеннями Конституції закони, що вводять в дію положення частини 

першої ст. 176 щодо процесу в адміністративних судах, приймаються протягом п’яти 

років з дня набрання чинності Конституцією. До набрання чинності цими законами 

діють положення, що стосуються надзвичайної ревізії рішень Вищого 

адміністративного суду. У 2002 р. ухвалено два закони щодо регулювання організації і 

діяльності адміністративних судів: про устрій адміністративних судів і про 

провадження в адміністративних судах. Мережа адміністративних судів створена у 90-

их рр. ХХ ст. і в Естонії. Згідно зі ст. 2 Адміністративно-процесуального кодексу 

Естонії від 1999 р. адміністративним судом вважаються окремо утворені 

адміністративні суди (на сьогодні їх чотири), а також судові колегії з адміністративних 

справ окружних судів і Державний суд під час розгляду адміністративних справ. У 

Росії створено адміністративні суди на підставі Закону «Про федеральні 

адміністративні суди в Російській Федерації». У Росії існує змішана система 

організації адміністративних судів: створення окремих адміністративних судів і 

запровадження судових колегій з адміністративних справ в окремих ланках загальних 

судів. Відмінності адміністративної юстиції окремих країн також полягають у порядку 

звернення до суду. У більшості країн – перш ніж подавати скаргу до суду, потрібно 

оскаржити початкове рішення в органі влади, який його ухвалив, і отримати від нього 

остаточне рішення (Австрія, Польща, Угорщина, Словенія), тобто перш ніж звертатися 

до суду для перегляду рішення, необхідно вичерпати усі можливості оскарження у 

відповідному адміністративному органі. Інший порядок звернення до суду існує у 

Болгарії – скарги на рішення адміністративних органів можна подавати до 

адміністративних судів незалежно від того, чи було оскаржене рішення на вищому 



щаблі адміністративного органу, який його ухвалив. У Литві апеляції на несприятливі 

рішення адміністративних органів можна подавати до комісій з вирішення 

адміністративних спорів (для вирішення питання без подання скарги до суду), або 

безпосередньо до одного з п’яти регіональних адміністративних судів. Провадження в 

цих судах нагадує процес розгляду цивільних справ, коли для прийняття рішення 

судом досліджуються як правові питання, так і фактичні обставини справи, а також усі 

необхідні докази. Апеляції на ці рішення подаються до Верховного адміністративного 

суду, який розглядає їх як повноцінні апеляції. У Литві не передбачено перегляду 

адміністративних рішень у касаційному порядку. Верховний адміністративний суд 

також виступає як суд першої інстанції при розгляді деяких справ, пов’язаних з 

виборами, при оскарженні адміністративних актів регуляторного характеру головних 

державних адміністративних органів та в деяких інших випадках. Суд також 

зобов’язаний забезпечувати однакове застосування та тлумачення законів 

регіональними адміністративними судами. У Латвії перед поданням скарги до суду 

необхідно оскаржити рішення в самому адміністративному органі, за винятком 

випадків, коли у відповідному органі відсутня вища інстанція; тоді апеляцію можна 

подавати одразу до суду. Адміністративні суди першої інстанції розглядають апеляції 

на основі власної оцінки правових та фактичних обставин, проводячи слухання, на 

яких сторони наводять свої аргументи і, за необхідності, заслуховуються висновки 

експертів. При розгляді апеляції адміністративні апеляційні суди можуть також брати 

до уваги докази; вони повинні дослідити всі правові питання та фактичні обставини. 

Історія становлення та запровадження адміністративної юстиції в Україні У новітній 

період незалежна Українська держава виявила своє прагнення до побудови правової, 

демократичної держави та запровадила повноцінно функціонуючу систему 

адміністративних судів. Це можна вважати одним із вагомих здобутків сьогодення. 

Інститут адміністративної юстиції як окремий вид судового процесу є відносно новим 

для української правової системи, це пов’язано з тим, що адміністративне судочинство 

розвивалось як інститут адміністративного права та адміністративної науки упродовж 

досить тривалого часу. На даному етапі розвитку в Україні відбувається процес 

впровадження та застосування в практиці нормативно правових актів у сфері 

адміністративного судочинства. Законодавство України передбачає безліч 

можливостей для створення дійсно демократичної та незалежної судової системи, яка, 



в свою чергу сприяє створенню умов для забезпечення ефективного захисту прав та 

свобод людини і громадянина від порушень і протиправних посягань, тобто втілює 

основоположні засади будь-якої правової держави.  

    В Україні, в міру здійснення перетворень, розвитку економіки, соціальної сфери, 

державних структур, особливо виконавчої ланки, громадянин поступово висувається 

на одне з перших місць серед суб’єктів адміністративного права. Право громадян на 

судовий захист своїх прав і свобод у сфері управлінської діяльності передбачене цілою 

низкою законів України  

(ст. 22 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

 ст. 49 Закону України «Про основні заходи соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в Україні»; 

 ч. 2 ст. 12 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту» тощо). 

 Право на оскарження протиправних дій адміністрації декларувалося в Україні давно. 

Конституція СРСР 1977 р. і Конституція Української РСР 1978 р. закріпили за 

громадянами право на оскарження до суду дій службових осіб, державних і 

громадських органів, яке реалізується в порядку встановленому законом. Через десять 

років, під час «перебудови» – у червні 1987 р. – на втілення цих конституційних 

положень було прийнято Закон СРСР «Про порядок оскарження до суду 

неправомірних дій посадових осіб, які порушують права громадян». У квітні 1988 р. 

Указом Президії Верховної Ради Української РСР Цивільний процесуальний кодекс 

Української РСР доповнено главою 31-А, яка за змістом відповідала положенням 

Закону. Згідно з цими актами предмет судового оскарження обмежувався діями лише 

посадових осіб. Інакше кажучи, до суду не могли бути оскаржені рішення, дії чи 

бездіяльність органів державного управління. Тільки після прийняття у листопаді 1989 

р. Закону СРСР «Про порядок оскарження до суду неправомірних дій органів 

державного управління і посадових осіб, які порушують права громадян» предметом 

судового розгляду стали також дії колегіальних органів. Водночас не підлягали 

судовому оскарженню акти органів державного управління і посадових осіб, які мали 

нормативний характер. Зверненню до суду обов’язково мало передувати оскарження 



дій органу державного управління чи посадової особи до органу вищого рівня у 

порядку підлеглості. Незважаючи на позитивні зрушення у галузі судового захисту 

прав людини, судовий порядок оскарження суттєво обмежувався різними 

законодавчими актами, оскільки діяло загальне правило, що не могли бути оскаржені 

дії органів державного управління і посадових осіб, щодо яких встановлений інший 

порядок оскарження. Це стало основною причиною того, що судовий механізм захисту 

використовувався рідко, оскільки найчастіше законодавство передбачало 

адміністративний порядок оскарження. Виключався судовий захист від незаконних дій 

державних органів у сфері найбільш значних соціально-економічних і громадянських 

прав, наприклад, у сфері соціального забезпечення, індивідуальної трудової діяльності 

тощо. Такі обмеження практично паралізували право громадян на судовий захист від 

незаконних дій органів управління. Внаслідок цього частіше використовувався 

адміністративний порядок оскарження дій державних органів і посадових осіб, який не 

гарантував об’єктивного вирішення питання. Предмет судового оскарження суттєво 

розширився після викладення глави 31-А Цивільного процесуального кодексу України 

у новій редакції згідно із Законом від 31.10.1995. До юрисдикції загальних судів не 

потрапили тепер тільки акти органів законодавчої і виконавчої влади, що підлягають 

розгляду щодо їх конституційності; акти з питань забезпечення обороноздатності 

держави, державної безпеки, зовнішньополітичної діяльності держави, збереження 

державної, військової і службової таємниці; акти і дії службових осіб органів дізнання, 

попереднього слідства, прокуратури, якщо законодавством встановлено інший 

порядок оскарження; акти і дії об’єднань громадян, що належать до їхньої 

внутрішньоорганізаційної діяльності або їхньої виключної компетенції. Правовою 

базою для запровадження адміністративної юстиції в Україні є Конституція України. 

У демократичній правовій державі адміністративна юстиція, як правило, є механізмом 

судового захисту прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб у разі їх 

порушення рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами (ч. 2 ст. 55 

Конституції). Створення спеціалізованих судів передбачене ст.ст. 126, 127 Конституції 

України. Право на звернення до суду з вимогою про визнання недійсними правових 

актів ненормативного характеру було закріплено у 1991 р. і за юридичними особами в 

Арбітражному процесуальному кодексі України. Згодом юрисдикція арбітражних 



судів, які з 2001 р. стали називатися господарськими, поширена також на нормативно-

правові акти після внесення відповідних змін до Арбітражного процесуального 

кодексу. Обговорення питань про створення в Україні адміністративних судів 

пройшло стадію дискусій довкола їхньої необхідності. 

 Потреба у створенні системи адміністративних судів дістала офіційне визнання: 

спочатку на рівні концепцій, згодом – на законодавчому рівні. Концепцією судово-

правової реформи, затвердженою Верховною Радою України у 1992 р., передбачено 

поступове запровадження адміністративної юстиції: починаючи від спеціалізації 

суддів і утворення спеціалізованих судових колегій і закінчуючи створенням вертикалі 

адміністративних судів. Створення системи адміністративних судів з метою 

повноцінного судового захисту прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади 

передбачалося також Концепцією адміністративної реформи в Україні, схваленою 

Президентом України у 1998 р. Справжнім проривом у цьому напрямку стало 

прийняття Верховною Радою України 06.07.2005 Кодексу адміністративного 

судочинства України, який набрав чинності 01.09.2005. Саме цю подію можна вважати 

відправним моментом у розвитку адміністративного судочинства, адже були створені 

всі необхідні умови для забезпечення захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, 

прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічноправових відносин від порушень з 

боку суб’єктів владних повноважень. Запровадження адміністративної юстиції 

викликано необхідністю посилення гарантій захисту прав людини від свавілля з боку 

держави та відсутністю ефективної процедури судового вирішення адміністративних 

справ, яка б враховувала специфіку публічноправових відносин. Завдяки становленню 

інституту адміністративної юстиції Україна може вважатися демократичною 

державою, адже саме за допомогою адміністративної юстиції в Україні може 

здійснюватися ефективний судовий контроль за забезпеченням прав і 

 

         ТЕМА: ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 

      1.Будь-яка діяльність здійснюється на основі певних принципів, тобто основних, 

вихідних положень, додержання яких забезпечує узгодженість дій усіх її учасників, 

орієнтує їх на досягнення певного результату шляхом використання найефективніших 



засобів і методів. Недотримання визначених принципів призводить до 

непослідовності такої, діяльності, неузгодженості в діях її учасників і, зрештою, не 

до тих результатів,досягнення яких було її основною метою. Зважаючи на це, 

принципи відіграють особливе значення у формуванні та функціонуванні 

системи адміністративних судів.  

Передусім слід зазначити, що з етимологічної точки зору, терміном «принцип» 

(від лат. principum – основа, начало, засада) позначається керівна ідея; основне 

правило поведінки; вираз необхідності чи, в певному аспекті, закономірності 

окремих процесів об’єктивної дійсності. Також, «принципи» визначаються як 

особливості, покладені в основу створення чи здійснення чого-небудь, спосіб 

утворення чи здійснення чогось; переконання, норми, правила, якими керуються 

у житті, поведінці, канон. 

 Щодо судового процесу, принципи виступають найбільш загальними правилами 

поведінки визначеного характеру: вони прямо передбачені в законі; звернені до 

всіх учасників процесу; мають загальнообов’язковий характер; забезпечуються 

засобами державного примусу; мають правовий механізм реалізації. При цьому 

основне призначення принципів полягає в тому, що їх втілення в судочинство надає 

йому якості правосуддя, та, навпаки, їх ігнорування веде до порушення права на 

судовий захист, а відтак – до неправосудності рішень суду. В адміністративному 

судочинстві, основним завданням якого є захист прав і свобод людини та 

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

правових відносин, принципи займають центральне, провідне місце. Вони є 

первинними та вихідними нормами, що не виходять одна з одної, однак тісно та 

гармонійно пов’язані між собою. Принципи виступають не лише як гарантії 

реалізації завдань адміністративного судочинства, але також і як гарантії 

дотримання його процесуально ї форми. При цьому, як зазначають деякі науковці, 

основна функція таких принципів полягає в тому, щоб сприяти юридично 

правильному здійсненню прав і свобод громадян, а також виконанню обов’язків усіма 

учасниками процесу. Принципи адміністративного судочинства – це основні засади, 

вихідні положення, що становлять його якісні особливості та специфічні властивості, в 

яких у концентрованому вигляді виявлена заінтересована воля народу наділити право 



такими якостями, які найбільш повно мали б можливість задовольняти його ідеї і 

погляди у визначенні основ організаційної побудови адміністративного судочинства, а 

також відображають перспективи його розвитку та забезпечують захист прав, свобод і 

інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових 

відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними 

владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання 

делегованих повноважень. Відображаючись перш за все в нормах права, принципи 

адміністративного судочинства характеризують не тільки суть, а й зміст 

адміністративного судочинства, відображають не тільки його внутрішню побудову, 

статику, а і весь процес його та динаміку його застосування. 

            Кожен принцип правосуддя виконує власну, чітко визначену роль в організації 

та діяльності адміністративних судів. Однак, з іншого боку, всі принципи судочинства 

взагалі, та принципи адміністративного судочинства зокрема, неможливо розглядати 

без урахування їхньої загальної єдності та взаємообумовленості. Вони діють не 

розрізнено, а в сукупності, тісно переплітаються та взаємодіють між собою, 

переходять один в однин, випливають один з одного. Це обумовлено тим, що всі 

принципи об’єднані між собою спільною метою – належна організація судових органів 

та їх діяльності, забезпечення захисту від будьяких посягань на конституційний лад, 

політичну та економічну систему країни, права та свободи громадян й інші цінності. У 

своїй сукупності всі принципи утворюють струнку систему основних засад 

адміністративного судочинства, які не суперечать одна одній й після закріплення в 

чинному законодавстві оформлюються як явища правової реальності.  

         Водночас, в науковій літературі й досі відсутній єдиний підхід до системи 

принципів адміністративного судочинства. Зокрема, більшість науковців намагається 

обґрунтувати якомога більшу їх кількість. Зазначена тенденція є вкрай негативною 

тому, що чим більше принципів, тим менше їх значення, тим більша їх розмитість. 

Разом з тим, усі принципи адміністративної юстиції в рамках цілісної системи 

органічно та нерозривно пов’язані як з усією системою, так і з рештою засад. 

Відповідно, вилучення будь-якого з них призводить, як правило, до порушення 

повноцінного функціонування інших принципів і тим самим – до порушення 



законності при вирішенні публічно-правового спору в цілому. Оскільки принципи 

адміністративного судочинства є фундаментом, на якому повинні будуватися всі інші 

правила адміністративного судочинства, то їх має бути рівно стільки, скільки 

вимагають умови життя суспільства. 

 У науці  принципи адміністративного процесу, як правило,поділяють на три 

великі групи:  

1) загальні, що відображають найбільш загальні засади створення та функціонування 

адміністративної юстиції в соціально-правовому середовищі, дають загальне уявлення 

про цей інститут, його місце в системі адміністративного права та державної влади 

(системного функціонування, правозаконності, демократичності, гласності, 

прозорості, доцільності, публічно-правової зумовленості); 

2) організаційні, що торкаються організаційних засад існування адміністративно ї 

юстиції. (територіальності, спеціалізації та автономності, єдності та інстанційності);  

3) процесуальні, що визначають процедуру розгляду справ в органах адміністративно 

ї юстиції (рівності процесуальної правосуб’єктності сторін, державного гарантування 

процесуальних прав сторін, усності та безпосередності розгляду справи, об’єктивності 

адміністративно-юрисдикційного розгляду справи, диспозитивності та змагальності, 

дискреційної пов’язаності адміністративного суду вимогами скарги та повноти 

дослідження справи, поєднання колегіального та одноосібного розгляду справ, 

гласність та безпосередність розгляду справи, офіційність, обов’язковість рішення 

суду, повне фіксування судового процесу технічними засобами, раціональну 

процесуальну форму, неможливість процесуального сумісництва, судову істину, 

забезпечення апеляційного та касаційного оскарження судового рішення). 

 Проте,  існує і  класифікація за характером закріплення та застосування – 

принципи можна поділити на загальні та галузеві. 

 Така неоднозначність наукових поглядів на класифікацію принципів адміністративно 

ї юстиції пояснюється, передусім, непослідовністю самого законодавця, який в 

нормативно-правових актах різного рівня узагальнення (в Конституції Україні, Законі 

України «Про судоустрій і статус суддів» та КАС України) закріпив різні за своїм 



значенням вихідні засади судочинства. Так, наприклад, Конституція України, 

закріплюючи основні засади судочинства, встановлює загальні засади судочинства:  

1) верховенство права; 

2) законність;  

3) державна мова судочинства;  

4) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 

5) повага до гідності особи, невтручання в її особисте і сімейне життя; 

 6) право людини на свободу та особисту недоторканність;  

7) з’ясування істини;  

) забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист; 9) 

презумпція невинуватості;  

10) свобода від самовикриття, викриття членів сім’ї чи близьких родичів;  

11) здійснення правосуддя виключно судами;  

12) участь народу у здійсненні правосуддя;  

13) незалежність і недоторканність суддів, їх підкорення лише закону; 

 14) змагальність сторін, свобода в наданні ними своїх доказів і у доведенні перед 

судом їх переконливості;  

15) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;  

16) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім 

випадків, встановлених законом;  

17) обов’язковість рішень суду. 

        

Розділ І Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначає, що основними 

засадами здійснення правосуддя в Україні є:  



1) незалежність та безсторонність судів;  

2) верховенство права; 

 3) доступність правосуддя; 

4) здійснення правосуддя виключно судами;  

5) самостійність і незалежність судів;  

6) право на судовий захист;  

7) право на повноважний суд;  

8) рівність перед законом і судом; 

 9) правова допомога при реалізації права на справедливий суд;  

10) гласність і відкритість судового процесу;  

11) державна мова судочинства і діловодства в судах;  

12) обов’язковість судових рішень;  

13) право на оскарження судового рішення; 

 14) одноособовий та колегіальний розгляд справ. 

Ст. 7 КАС України закріплює галузеві принципи, як принципи здійснення правосуддя 

в адміністративних судах України називає:  

1) верховенство права;  

2) законність;  

3) рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом; 4) 

змагальність сторін;  

5) диспозитивність;  

6) офіційне з’ясування всіх обставин у справі;  

7) гласність і відкритість адміністративного процесу;  



8) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного 

суду;  

) обов’язковість судових рішень. 

 Неважко помітити, що цей перелік принципів майже повністю співпадає з тим, що 

закріплений в Конституції України, однак суттєво відрізняється від того, що 

наведений у відповідному Законі. Такий підхід законодавця не породжує 

неоднозначність наукових поглядів на класифікацію принципів адміністративного 

судочинства, а також призводить до конкуренції норм двох рівнозначних за своєю 

юридичною силою нормативно-правових актів – Закону та КАС України.  

            Крім того, деякі науковці виділяють інші принципи адміністративного 

судочинства, які прямо не зазначені в КАС України, але випливають зі змісту його 

норм (принципи процесуальної економії, розумних строків, добросовісності, 

пропорційності). Отже, віднесення того чи іншого принципу адміністративної юстиції 

до певної класифікаційної підгрупи на сьогодні має не лише суто теоретичне, але й 

практичне значення. При цьому основними критеріями в такому процесі мають стати 

передусім, специфічна матеріально-правова природа публічно-правових спорів, 

юридичні наслідки їх вирішення, а також особлива мета адміністративного 

судочинства в цілому. Враховуючи це, більшість науковців вважає, що найбільш 

доцільно до галузевих принципів адміністративного судочинства відносити 

наступні: 

 організаційної незалежності органів адміністративної юстиції;  

судового керівництва процесом;  

змагальності сторін, диспозитивності та офіційного з’ясування всіх обставин 

справи; 

забезпечення права на захист і доступність такого захисту; 

 повного та всебічного розгляду справи;  

економічності процесу;  

доступності судочинства; 



 юридичної визначеності та відкритості судових рішень адміністративних судів; 

 незалежності, безсторонності та професіоналізму суддів адміністративних судів 

та інші. 

        Виконання завдань адміністративного судочинства і його ефективність перебуває 

в прямій залежності від правильного застосування судами в справі норм матеріального 

і процесуального права. Для цього необхідне знання їх змісту, місця в системі права, 

спрямованості, їх взаємозв’язку з іншими нормами і юридичними принципами, які 

відображаються у зазначених нормах. 

 Принцип верховенства права є визначальним при формуванні всіх інститутів 

держави і суспільства в цілому. Згідно з ч. 1 ст. 8 Конституції України в Україні 

визначається і діє принцип верховенства права, відповідно до якого, зокрема, людина, 

її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави. Крім того, у рішенні Конституційного Суду 

України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положень ст. 69 Кримінального 

кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого покарання) від 

02.11.2004 зазначено, що «Верховенство права – це панування права в суспільстві. 

Верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та 

правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути 

проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. 

Одним з проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише 

законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, 

зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимізовані суспільством і 

зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи 

права об’єднуються якістю, що відповідає ідеології юстиції, справедливості, ідеї 

права, яка значною мірою знайшла відображення в Конституції України». Згідно з ч. 2 

ст. 8 КАС України суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової 

практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 17 Закону України 

«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» 

від 23.02.2006 суди України застосовують практику Європейського суду з прав 



людини та Європейської комісії з прав людини при розгляді справ як джерело права. 

Принцип верховенства права є одним із головних принципів, який має 

застосовуватись при здійсненні адміністративного судочинства. Його правильне 

застосування залежить від рівня правової підготовки, правової свідомості, правової 

культури кожного судді адміністративних судів. Застосування принципу верховенства 

права при здійсненні адміністративного судочинства дозволить забезпечити належний 

захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у 

сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, 

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

здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі 

на виконання делегованих повноважень.  

      Принцип законності. Законність є комплексним поняттям, що охоплює всі без 

виключень аспекти права, від створення норми до її застосування на практиці. 

Принцип законності відображає правову організацію суспільно-політичного життя, 

розкриває взаємозв’язок права і суспільства, права і держави, права і органів 

державної влади, права і громадян тощо. Дотримання принципу законності є 

обов’язковим для суб’єктів владних повноважень, які приймають у порядку, в спосіб 

та в межах своєї компетенції, визначеної законом, нормативно-правові акти та акти 

індивідуальної дії, а також для юридичних осіб приватного права та громадян. 

Принцип законності характеризується внутрішньою та зовнішньою складовими. 

Внутрішня складова полягає у внутрішній якісній структурній побудові нормативно-

правових актів. Зовнішня складова принципу законності характеризується 

обов’язковістю виконання норм законів і підзаконних правових актів суб’єктами 

владних повноважень, іншими юридичними особами публічного та приватного права, 

фізичними особами. Згідно з ч. 1 ст. 9 КАС України суд при вирішенні справи 

керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи зобов’язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України. Завдання адміністративного судочинства, виходячи зі змісту КАС України, 

передбачає, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 

владних повноважень, адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) такі дії 



розсудливо, добросовісно, з дотриманням принципу рівності всіх перед законом, 

запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням 

необхідного балансу між будьякими несприятливими наслідками для прав, свобод та 

інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення або дія; 

своєчасно, тобто протягом розумного строку тощо. Принцип законності в 

адміністративному судочинстві визначається тим, що суд у своїй діяльності при 

вирішенні справ повинен правильно застосовувати норми матеріального права до 

конкретних правовідносин, а також тим, що здійснення правосуддя неможливе без 

додержання норм адміністративного судочинства. Вся діяльність суду підпорядкована 

чинному законодавству щодо здійснення адміністративного судочинства і 

здійснюється у визначеному ним процесуальному порядку, а прийняте судом рішення 

у справі має бути законним і обґрунтованим. 

     Принцип рівності учасників процесу перед законом і судом визначає відсутність 

будь-яких обмежень та надання переваг з боку суду учасникам процесу щодо 

реалізації їх матеріальних та процесуальних прав, а також застосування законів щодо 

правовідносин, учасниками яких вони є. Застосування принципу рівності учасників 

адміністративного процесу перед законом і судом має деякі особливості, які 

полягають у активній ролі суду в розгляді справ, що зумовлене публічно-правовим 

характером справ адміністративної юрисдикції, а це, у свою чергу, забезпечує баланс 

можливостей осіб, які беруть участь у справі, та принцип рівності учасників процесу 

перед законом і судом. Відповідно до ст. 24 Конституції України, ч. 2 ст. 10 КАС 

України не може бути привілеїв чи обмежень прав учасників адміністративного 

процесу за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 

проживання, за мовними або іншими ознаками. Що передбачає рівну можливість усіх 

громадян брати участь у судовому процесі, здійснювати закріплені процесуальним 

законом права та обов’язки. Зміст принципу рівності перед законом і судом при 

здійсненні адміністративного судочинства обумовлений нерівністю сторін, однією із 

яких є суб’єкт владних повноважень, а іншою – особа, права якої порушено. У зв’язку 

із цим КАС України встановлено пріоритети для забезпечення обстоювання 

порушених прав. Відповідно до ч. 4 ст. 94 КАС України у справах, в яких позивачем є 



суб’єкт владних повноважень, а відповідачем – фізична чи юридична особа, судові 

витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються. Крім того, згідно з ч. 2 ст. 

71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування 

правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо 

він заперечує проти адміністративного позову. Зазначені переваги на стороні особи, 

яка не є суб’єктом владних повноважень в адміністративному судочинстві, жодним 

чином не порушують принципу рівності сторін перед судом, вони навпаки покликані 

урівноважити нерівне становище сторін. У той самий час, при здійсненні 

адміністративного судочинства права, якими наділені сторони в процесі згідно зі ст.ст. 

49, 54 КАС України, вказують на рівність у користуванні та реалізації процесуальних 

прав. 

      Принцип змагальності. Під цим принципом, виходячи зі змісту п. 4 ч. 3 ст. 129 

Конституції, слід розуміти процесуальні можливості осіб, які беруть участь у справі, 

вчиняти діяння, спрямовані на доведення обґрунтованості та переконливості своєї 

правової позиції щодо предмета спору. Власне, поведінка осіб, які беруть участь у 

справі, обумовлена їх ставленням до предмета адміністративної справи і визначається 

процесуальним становищем, що за своєю метою, як правило, носить протилежний 

характер, а це, у свою чергу, об’єктивно визначає наявність змагальності між ними як 

конкуруючими суб’єктами спірних правовідносин. Тобто сама правова природа 

адміністративного судочинства, яка передбачає наявність такої категорії, як «спір» (ст. 

17 КАСУ), зумовлює виникнення змагальності на підставі, в межах та у спосіб, 

передбачені Конституцією та КАС України. Отже, зміст принципу змагальності 

визначають права і обов’язки осіб, які беруть участь у справі, в сфері доказування при 

здійсненні адміністративного судочинства. Крім того, змагальна форма 

адміністративного судочинства забезпечується активним процесуальним становищем 

суду, який повинен: – згідно з ч. 5 ст. 11 КАС України запропонувати особам, які 

беруть участь у справі, подати докази або з власної ініціативи витребувати докази, 

яких, на думку суду, не вистачає. Це передбачає з’ясування обставин справи судом та 

з’ясування кола відповідних правовідносин, які стосуються спору, та встановлення 

необхідних для вирішення справи доказів, інакше згідно з п. 1 ч. 1 ст. 202 КАС 



України прийняте рішення підлягає скасуванню з ухваленням нового рішення. Але 

необхідно також врахувати, що відповідно до вимог ч. 3, 4 та 6 ст. 71 КАС України, 

якщо особа, яка бере участь у справі, не може самостійно надати докази, то вона 

повинна зазначити причини, через які ці докази не можуть бути надані, та повідомити, 

де вони знаходяться чи можуть знаходитися. Суд сприяє в реалізації цього обов’язку і 

витребовує необхідні докази. Суб’єкт владних повноважень повинен подати суду всі 

наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у 

справі. У разі невиконання цього обов’язку суд витребовує названі документи та 

матеріали. Якщо особа, яка бере участь у справі, без поважних причин не надасть 

докази на пропозицію суду для підтвердження обставин, на які вона посилається, суд 

вирішує справу на основі наявних доказів; – відповідно до ч. 3 ст. 34, ч. 1 ст. 127, ч. 1 

ст. 130, ч. 1 ст. 167 КАС України роз’яснити особам, які беруть участь у справі, їхні 

процесуальні права та обов’язки; – здійснювати інші дії щодо сприяння особам, які 

беруть участь у справі, в реалізації наданих їм прав, наприклад шляхом призначення в 

необхідних випадках експертиз згідно зі ст. 81 КАС України; вжиття заходів щодо 

забезпечення доказів відповідно до ст.ст. 73–75 КАС України, надання судових 

доручень щодо збирання доказів, керуючись ст. 115 КАС України та ін. Отже, 

принцип змагальності виступає процесуальною гарантією всебічного, повного і 

об’єктивного встановлення дійсних обставин справи та реалізації прав і обов’язків 

сторін. 

       Принцип диспозитивності в адміністративному судочинстві передбачає 

можливість осіб, які беруть участь у справі, розпоряджатися своїми матеріальними і 

процесуальними правами для обстоювання та захисту як власних, так і прав, свобод та 

інтересів інших фізичних і юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від 

порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних 

управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання 

делегованих повноважень. Конституційне право громадян на звернення до суду за 

захистом своїх прав та інтересів закріплене в ст.ст. 32, 55, 56 Конституції України. 

Крім того, положення принципу диспозитивності закріплені в п. 4 ч. 3 ст. 129 

Конституції, де визначена свобода сторін у наданні ними суду своїх доказів. Принцип 



диспозитивності адміністративного судочинства, виходячи зі змісту частин 2, 3 ст. 11 

України, закріплено у наступному вигляді: суд розглядає адміністративні справи не 

інакше як за позовною заявою, поданою відповідно до цього Кодексу, і не може 

виходити за межі позовних вимог; суд може вийти за межі позовних вимог тільки в 

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

осіб, про захист яких вони просять; кожна особа, яка звернулася за судовим захистом, 

розпоряджається своїми вимогами на власний розсуд, крім випадків, встановлених 

цим Кодексом. Слід також враховувати: якщо адміністративний суд встановить, що 

оскаржений правовий акт виходить від некомпетентного органу влади, він його 

скасовує, навіть якщо у позивача на думці не було заперечувати компетентність 

органу влади. Тобто значну роль у реалізації принципу диспозитивності в 

адміністративному судочинстві відіграють не тільки особи, які беруть участь у справі, 

а і сам суд (ч. 9 ст. 171 КАСУ). Cуд не приймає відмови позивача від 

адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не 

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

небудь права, свободи чи інтереси (ч. 4 ст. 51 КАСУ). До того ж, суд не приймає 

відмови від адміністративного позову, визнання адміністративного позову і продовжує 

розгляд адміністративної справи, якщо ці дії позивача або відповідача суперечать 

закону чи порушують чиї-небудь права, свободи або інтереси (ч. 4 ст. 112 КАСУ). У 

разі примирення сторін суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі, у 

якій фіксуються умови примирення. Умови примирення не повинні суперечити закону 

або порушувати чиї-небудь права, свободи або інтереси (ч. 3 ст. 113 КАСУ). Cуд не 

визнає мирову угоду або не приймає відмову стягувача від примусового виконання, 

якщо це суперечить закону або порушує чиїнебудь права, свободи або інтереси (ч. 4 

ст. 262 КАСУ__) 

 Принцип офіційного з’ясування обставин справи полягає у вжиті передбачених 

законом заходів, необхідних для з’ясування всіх обставин справи, зокрема стосовно 

виявлення та дослідження доказів судом із власної ініціативи. Цей принцип властивий 

лише адміністративному процесу. Офіційність полягає в активній ролі суду і за своїм 

змістом обмежує дію принципів змагальності та дизпозитивності. Зазначене зумовлене 

особливостями адміністративного судочинства – в учасників публічноправових 



відносин нерівні можливості – фізичні чи юридичні особі протистоїть потужний 

адміністративний апарат. Щоб збалансувати можливості, адміністративний суд 

повинен відіграти активну роль в судовому процесі з тим, щоб сприяти особі у захисті 

її прав. Така роль суду обумовлена тим, що переважно конфлікти виникають саме з 

вини публічної адміністрації або вона не вжила достатніх заходів, щоб запобігти 

цьому. Принцип офіційності, як обмеження принципу змагальності, проявляється у 

тому, що:  

1) суд визначає обставини, які необхідно встановити для вирішення спору; з’ясовує 

якими доказами сторони можуть обґрунтувати свої доводи та заперечення щодо цих 

обставин (п. 3, 4 ч. 4 ст. 111 КАСУ); 

 2) при потребі суд з власної ініціативи виявляє та витребовує докази, яких, на його 

думку, не вистачає (ч. 4, 5 ст. 11, ч. 4 ст. 65, ч. 5 ст. 71, п. 1, 3 ч. 2 ст. 110 КАСУ);  

3) суд може визнати обов’язковим з’явлення сторони чи третьої особи, якщо є 

необхідність заслухати її особисто (п. 2 ч. 2 ст. 110 та ст. 120 КАСУ); 

 4) суд може визнати за необхідне дослідити докази щодо обставин, які визнаються 

сторонами, якщо у нього існує сумнів щодо достовірності цих обставин та 

добровільності їх визнання (ч. 3 ст. 72 КАСУ); 5) під час допиту свідка суд може 

задавати йому питання в будь-який час, а не лише після закінчення допиту особами, 

які беруть участь у справі, як це заведено у цивільному судочинстві (ч. 8 ст. 141 

КАСУ). 

       Принцип офіційного з’ясування обставин справи випливає зі змісту частин 4 і 5 ст. 

11 КАС України, згідно з вимогами якої суд вживає передбачені законом заходи, 

необхідні для з’ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та 

витребування доказів з власної ініціативи; суд повинен запропонувати особам, які 

беруть участь у справі, подати докази або з власної ініціативи витребувати докази, 

яких, на думку суду, не вистачає. У той самий час, при застосуванні принципу 

офіційного з’ясування обставин справи суд враховує, що ніякі докази не мають для 

нього наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність 

кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності. 

Офіційне з’ясування обставин справи застосовується судом при здійсненні 



адміністративного судочинства у кожній справі індивідуально, відповідно до наявних 

фактичних обставин. Єдиними критеріями щодо застосування судом офіційного 

з’ясування обставин справи є спосіб та межі, передбачені КАС, що розглядаються 

через призму внутрішнього переконання суду, яке спрямоване на безпосереднє, 

всебічне, повне та об’єктивне дослідження обставин справи.  

      Принцип гласності й відкритості судового процесу та його повне фіксування 

технічними засобами. Принцип гласності закріплений п. 7 ч. 2 ст. 129 Конституції як 

загальний принцип здійснення судочинства та ст. 12 КАС України як один із основних 

принципів адміністративного процесу. Він визначає можливість доступу та 

ознайомлення громадян зі здійсненням судами адміністративного судочинства. Таким 

чином, у громадян формується думка про функціонування адміністративних судів та 

ефективність їх роботи, підвищується довіра як до органів державної влади, які 

здійснюють у встановленому законодавством порядку захист прав, свобод та інтересів 

фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічноправових відносин 

від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних 

управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання 

делегованих повноважень. І у суддів адміністративних судів при здійсненні 

адміністративного судочинства виникає відповідальність за виконання Конституції, 

КАС України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. Відповідно до ч. 1 ст. 12 КАС України особи, які беруть 

участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання 

про їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки, не можуть бути обмежені у праві на 

отримання в адміністративному суді як усної, так і письмової інформації щодо 

результатів розгляду справи. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в 

адміністративному суді інформації про дату, час і місце розгляду своєї справи та 

ухвалені в ній судові рішення. Таким чином, особи, які беруть участь у справі, мають 

право вимагати в суді усної або письмової інформації про результати розгляду 

відповідної адміністративної справи. Таким правом наділені також особи, які не брали 

участі у справі, якщо вони вважають, що суд вирішив питання про їх права, свободи 

чи обов’язки. В той самий час для реалізації цього права встановлена умова – такі 



особи повинні довести наявність обґрунтованого інтересу до результатів розгляду 

конкретної адміністративної справи. Причому вказаний інтерес має базуватися на 

наявності тісного зв’язку із відповідними правовідносинами та порушеними в 

результаті їх реалізації правами. Під результатами розгляду розуміються кінцеві 

судові рішення у справі. Згідно з ч. 2 ст. 12 КАС України кожен має право 

знайомитися в установленому законодавством порядку із судовими рішеннями у будь-

якій розглянутій у відкритому судовому засіданні справі, які набрали законної сили. 

Це право може бути обмежене відповідно до закону в інтересах нерозголошення 

конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється 

законом. Ознайомлення із судовими рішеннями у будь-якій розглянутій у відкритому 

судовому засіданні справі регулюється Законом «Про доступ до судових рішень» від 

22.02.2005, зі змісту якого, зокрема, випливає, що кожен має право на доступ до 

судових рішень у встановленому порядку. Це право забезпечується офіційним 

оприлюдненням судових рішень на офіційному вебпорталі судової влади України. 

Крім того, судові рішення можуть опубліковуватися в друкованих виданнях, 

поширюватися в електронній формі з дотриманням встановлених вимог. Для доступу 

до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України 

забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень. Судові рішення, 

внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на 

офіційному веб-порталі судової влади України. У текстах судових рішень, що відкриті 

для загального доступу через оприлюднення на офіційному веб-порталі судової влади 

або офіційне опублікування, не можуть бути розголошені відомості, що дають 

можливість ідентифікувати фізичну особу. Такі відомості замінюються літерними або 

цифровими позначеннями (до таких відомостей належать: імена (ім’я, по батькові, 

прізвище) фізичних осіб; адреси місця проживання або перебування фізичних осіб, 

номери телефонів чи інших засобів зв’язку, адреси електронної пошти, 

ідентифікаційні номери (коди); реєстраційні номери транспортних засобів; інша 

інформація, що дає можливість ідентифікувати фізичну особу. Водночас до 

відомостей, які не можуть бути розголошені, не належать: прізвища та ініціали суддів, 

які ухвалили судове рішення; імена посадових чи службових осіб, які, виконуючи свої 

повноваження, беруть участь у адміністративній справі. Крім того, у текстах судових 

рішень, відкритих для загального доступу відповідно до Закону України «Про доступ 



до судових рішень», не можуть бути розголошені відомості, для забезпечення 

нерозголошення яких було прийнято рішення про розгляд справи в закритому 

судовому засіданні. Згідно з ч. 3 ст. 12 КАС України розгляд справ в адміністративних 

судах проводиться відкрито. Суд ухвалою може оголосити судове засідання або його 

частину закритими з метою нерозголошення державної чи іншої таємниці, що 

охороняється законом, захисту особистого та сімейного життя людини, в інтересах 

малолітньої чи неповнолітньої особи, а також в інших випадках, установлених 

законом. Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 12 КАС України, якщо під час закритого 

судового засідання буде встановлено, що інформація з обмеженим доступом є 

суспільно значимою або доступ до інформації обмежено з порушенням закону, суд 

постановляє ухвалу про її дослідження у відкритому судовому засіданні. Відкритість 

судового процесу дає можливість особам, які не є такими, що беруть участь у справі, 

право бути присутніми у судових засіданнях. Відкритий доступ до судових засідань 

сприяє укріпленню довіри до адміністративних судів. 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 полягає у 

безпосередньому заслуховуванні осіб, які беруть участь у справі, свідків, експертів. 

Натомість у письмовому провадженні 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, що охороняє закон. Для дослідження обставин, 

що становлять таку таємницю, може бути проведене закрите судове засідання. 

Питання про розгляд справи у закритому судовому засіданні вирішує суд за своєю 

ініціативою або за клопотанням осіб, які беруть участь у справі. Зокрема 

нерозголошення державної таємниці при здійсненні адміністративного судочинства 

вимагає проведення закритого судового засідання. Ст. 1 Закону України «Про 

державну таємницю» закріплює, що державна таємниця – вид таємної інформації, що 

охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, 

державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди 

національній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому цим Законом, 

державною таємницею і підлягають охороні державою. Крім того, що при розгляді в 



адміністративному судочинстві виникає необхідність закритого засідання, існують 

вимоги до наявності у складу суду, який розглядає таку справу, форми допуску, що 

відповідає грифу секретності досліджуваної інформації. Інші випадки провадження 

адміністративного судочинства в закритому судовому засіданні стосуються: 

 додержання таємниці усиновлення (ст.ст. 226, 228 Сімейного кодексу України), 

 комерційної таємниці (ст. 505 Цивільного кодексу України, ст. 36 Господарського 

кодексу України),  

таємниці кореспонденції (ст. 31 Конституції, ст.ст. 94, 306 Цивільного кодексу 

України) та ін. 

Можливість учасників адміністративного процесу та інших осіб, які присутні у 

відкритому судовому засіданні, фіксувати перебіг судового засідання, а також 

фіксування судом ходу судового засідання технічними засобами є гарантією гласності 

та відкритості судового розгляду. Учасники адміністративного процесу та інші особи, 

які присутні на відкритому судовому засіданні, мають право використовувати 

портативні аудіотехнічні пристрої без спеціального дозволу суду. Здійснення в залі 

судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням 

стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і 

телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які 

беруть участь у справі, крім тих, які є суб’єктами владних повноважень. Відмова у 

наданні дозволу на фото- і кінозйомку, відеозапис, а також звукозапис (із 

застосуванням стаціонарної апаратури), транслювання судового засідання по радіо і 

телебаченню можлива, якщо це в конкретних умовах кожної окремої справи 

перешкоджатиме нормальному проведенню судового засідання (тобто повно, 

об’єктивно, всебічно розглянути усі обставини справи), а також якщо проти цього 

заперечує принаймні одна особа, яка бере участь у справі і не є суб’єктом владних 

повноважень.  

      Принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення 

адміністративного суду реалізується у главі 1 «Апеляційне провадження» та главі 2 

«Касаційне провадження» розділу IV КАС України «Перегляд судових рішень», якими 

врегульовано процесуальний порядок апеляційного і касаційного оскарження і 



перегляду постанов і ухвал адміністративного суду. Держава забезпечує усім особам, 

які беруть участь у справі, та особам, які не брали участі у процесі розгляду справи у 

випадку вирішення судом питання про їхні права та обов’язки, право на апеляційне та 

касаційне оскарження рішень адміністративного суду. Зазначене право обмежене 

певними часовими рамками, а саме заява про апеляційне оскарження має бути подана 

протягом десяти днів з дня її проголошення, а у разі проголошення в судовому 

засіданні лише вступної та резолютивної частини постанови – з дня складення її в 

повному обсязі. Апеляційна скарга подається протягом двадцяти днів після подання 

заяви про апеляційне оскарження. Касаційна скарга може бути подана протягом 

одного місяця після набрання рішенням суду законної сили, а в разі проголошення в 

судовому засіданні лише вступної та резолютивної частини постанови – з дня її 

складення в повному обсязі. З метою унеможливлення порушення прав осіб, які в силу 

об’єктивних причин не знали про існування рішення, в якому порушене питання про 

їхні права та обов’язки, КАС України передбачив право адміністративного суду 

поновити строк на апеляційне чи касаційне оскарження незалежно від тривалості 

пропущеного строку. 

      Принцип обов’язковості судових рішень. Судові рішення, ухвалені іменем 

України, є обов’язковими для виконання на всій території України (ч. 5 ст. 124 і ч. 3 

ст. 129 Конституції України). Мається на увазі, що з моменту проголошення судового 

рішення воно є обов’язковим. Однак статусу загальнообов’язковості, тобто 

обов’язковості не тільки для суду та осіб, що брали участь у справі, а й для усіх 

підприємств, установ, організацій, їх посадових/службових осіб, фізичних та 

юридичних осіб воно набуває з моменту набрання ним законної сили. У визначених 

ст. 252 КАС України випадках постанови суду належить виконувати негайно, не 

чекаючи набрання ними законної сили. У той самий час це не позбавляє осіб, права, 

свободи або інтереси яких порушені, у випадку, якщо їх спір не вирішувався в 

судовому порядку, звернутися за їх захистом до суду. Якщо спір між тими самими 

сторонами, про той самий предмет та з тих самих підстав вже розглядався в судовому 

порядку, це зумовлює відмову суду щодо повторного розгляду даного питання. 

Принцип обов’язковості судових рішень повною мірою стосується і судів, але в 

іншому значенні. Так, обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній 



справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких 

беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини. Вирок 

суду в кримінальній справі або постанова суду в справі про адміністративний 

проступок, які набрали законної сили, є обов’язковими для адміністративного суду, 

що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, щодо якої 

ухвалений вирок, або постанова суду лише в питаннях, чи мало місце діяння та чи 

вчинене воно цією особою (чч. 1, 4 ст. 72 КАСУ). Крім того, за загальним правилом, 

судове рішення суду вищої інстанції в одній і тій самій справі є обов’язковим для суду 

нижчої інстанції у разі направлення справи на новий розгляд. Отже, принцип 

обов’язковості судових рішень відіграє важливу роль у дотриманні прав та свобод 

учасників адміністративного судочинства. 

                                    

 

 

 

 

 

                                ТЕМИ ЗАВДАНЬ ( рефератів) 

До теми     « Становлення адміністративної юстиції в Україні» 

 

1. Поняття та  зміст судової влади.  

2. Поняття та зміст адміністративної юстиції.  

3. Зміст матеріального, організаційного та процесуального аспектів 

адміністративної юстиції.  

4. Зв’язок адміністративного процесу з  іншими галузями права 

5. Характеристика понять «адміністративна юстиція» і «адміністративне 

судочинство» 

6. Поняття та  сутність адміністративного процесу 

7. Правова природа адміністративного процесу та адміністративної процедури 

8. Провадження та стадії адмінісвтративного процесу 



9. Джерела адміністративного процесу 

10. Адміністративна юстиція  України в період  1918- 1920 років 

 

До теми : « Принципи адміністративного процесу» 

1.Поняття та роль принципів  в адміністративному процесі 

2.Призначення та  характеристика  загальних принципів адміністративної юстиції 

3. Призначення та  характеристика  процесуальних  принципів адміністративної 

юстиції 

4. . Призначення та  характеристика  організаційних  принципів адміністративної 

юстиції 

5.Призначення та характеристика принципів, закріплених у Кодексі адміністративного 

судочинства України 

6.Відображення принципу верховенства права в адміністративному процесі 

7.Загальнолюдські принципи  та їх реалізація  в адміністративному процесі 

8.Конституційні принципи рівності  у нормах адміністративного процесу 

9. Принцип гласності й відкритості судового процесу та його фіксування технічними 

засобами  в адміністративному процесі 

10. Характеристика основних  засад здійснення правосуддя в Україні за Законом 

України «Про судоустрій і статус суддів». 

11. Характеристика основних  засад  судочинства за Конституцією України 

 

 


