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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Поряд із регулюванням правового статусу громадян 

України актуальним питанням залишається визначення аналогічного статусу 

іноземців та осіб без громадянства, адже в умовах сучасних міжнародних 

відносин рух людей між державами за останні десятиліття значно збільшився. 

Однією з насущних світових проблем, якій сьогодні приділяється підвищена 

увага, є біженство як результат військових та міжетнічних конфліктів, 

політичних репресій, стихійних лих та інших факторів. За офіційними даними 

Верховного Комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців, 

кількість людей, які бажають отримати статус біженця в розвинутих країнах, 

дедалі збільшується. Дана проблема не оминула й Україну. Приєднавшись до 

Конвенції про статус біженців 1951 року, наша держава взяла на себе обов’язок 

привести у відповідність до неї національне законодавство, забезпечити 

можливості для реалізації прав цих осіб. Однією із законодавчо встановлених 

форм захисту прав, свобод та законних інтересів іноземців та осіб без 

громадянства від рішень, дій та бездіяльності суб’єктів владних повноважень у 

даній сфері є адміністративне судочинство. 

Статистичні дані свідчать, що кількість розглянутих адміністративними 

судами справ, пов’язаних зі статусом біженців, та справ про примусове 

видворення з України іноземців або осіб без громадянства має певну тенденцію 

до зменшення. У 2012 році таких справ було 671 та 840, у 2013 році – 574 та 

487, у 2014 році – 263 та 498, у 2015 році – 547 та 672 відповідно. У середньому 

за період 2010–2015 років за рік статус біженця або додатковий захист 

отримували приблизно 150 осіб (виключенням стали 2013 та 2014 роки, коли 

така кількість сягнула близько 250 осіб). Водночас кількість відмов за цей же 

період у середньому склала близько 500. Кількість скарг на рішення про 

відмову, що перебували на розгляді Державної міграційної служби України чи 

судів першої інстанції, в середньому склала 1200, проте ця кількість у 2013 та 

2014 роках у півтора-два рази перевищувала середні показники, що зумовлено 

об’єктивними причинами ескалації конфлікту на сході України. 

Проблема вдосконалення вирішення адміністративних справ за участю 

іноземців та осіб без громадянства в Україні залишається актуальною, оскільки 

сучасна вітчизняна практика розгляду таких справ свідчить про чималу 

кількість порушень, що виникають під час їх розгляду (порушення строків 

прийняття рішень, ненадання перекладача та/або правозахисника, необізнаність 

суддів із політичним чи релігійним становищем у країні походження іноземця 

чи особи без громадянства, відсутність дієвого контролю за виконанням 

судових рішень та ін.). У цьому контексті вагомого значення набуває 

приведення до міжнародних стандартів законодавчого регулювання правового 

статусу іноземців та осіб без громадянства, адміністративно-процесуального 

порядку вирішення спорів за їх участі в умовах низького рівня наукового 

розроблення відповідних концептуальних питань, у зв’язку з чим дослідження 

теоретичних та практичних аспектів даної проблематики є актуальним 

завданням. 
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Розробленням загальнотеоретичних і галузевих аспектів правового статусу 

іноземців та осіб без громадянства, а також адміністративного судочинства 

займалися такі вчені-правознавці, як В. Б. Авер’янов, М. М. Аракелян, 

О. М. Бандурка, В. М. Бевзенко, Ю. П. Битяк, В. І. Борденюк, 

О. М. Бориславська, Ш. Н. Гаджиєва, В. М. Галунько, О. А. Гончаренко, 

О. П. Горбань, Л. П. Коваленко, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, 

С. Ф. Константінов, О. В. Кузьменко, П. М. Любченко, П. С. Лютіков, 

М. О. Лютікова, Т. П. Мінка, В. І. Олефір, І. Д. Пастух, Я. О. Поєдинок, 

Ю. І. Римаренко, О. П. Рябченко, Н. П. Свиридюк, С. Г. Стеценко, 

Ю. М. Тодика, М. І. Цуркан, В. М. Шаповал, Ю. С. Шемшученко, Х. П. Ярмакі 

та ін.  

Актуальність даного дослідження зумовлена необхідністю комплексного 

аналізу адміністративно-правового статусу іноземців та осіб без громадянства, 

особливостей провадження в адміністративних справах за їх участю, а також 

визначення на цій основі шляхів вирішення проблемних питань, що може стати 

ефективним підґрунтям для розвитку науки і практики реалізації норм 

адміністративного права. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано у рамках Концепції загальнодержавної програми адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженої 

Законом України від 21 листопада 2002 року № 228-ІV, Стратегії реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки, 

затвердженої Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015, 

а також відповідно до Концепції державної міграційної політики, затвердженої 

Указом Президента України від 30 травня 2011 року № 622/2011, і Плану 

заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики, затвердженого 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року №  

1058-р.  

Мета і задачі дослідження. Метою дисертації є комплексний аналіз 

захисту прав, свобод та законних інтересів іноземців та осіб без громадянства в 

адміністративному судочинстві України, пошук шляхів удосконалення 

процедури розгляду адміністративних справ за участю цієї категорії осіб. Для 

досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й вирішено такі 

основні задачі: 

– визначити стан дослідження проблем захисту прав, свобод та законних 

інтересів іноземців та осіб без громадянства в адміністративному судочинстві 

України; 

– виокремити особливості адміністративно-правового статусу іноземців та 

осіб без громадянства в Україні; 

– охарактеризувати юрисдикцію адміністративних судів та підсудність 

справ за участю іноземців; 

– розкрити особливості адміністративного провадження у справах із 

видворення іноземців та осіб без громадянства; 

– визначити процедуру оскарження рішень щодо надання статусу біженця та 

особи, яка потребує додаткового захисту; 
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– з’ясувати особливості розгляду справ про затримання іноземців та осіб без 

громадянства з метою їх подальшого видворення; 

– розкрити шляхи вдосконалення процедури розгляду справ за участю 

іноземців та осіб без громадянства; 

– виявити проблемні питання виконання судових рішень в адміністративних 

справах за участю іноземців і осіб без громадянства та визначити шляхи їх 

вирішення. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані із захистом прав, 

свобод та законних інтересів іноземців та осіб без громадянства в Україні.  

Предметом дослідження є захист прав, свобод та законних інтересів 

іноземців та осіб без громадянства в адміністративному судочинстві України. 

Методи дослідження. Для досягнення мети і задач дослідження було 

використано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів пізнання. Так, 

спеціально-юридичний та діалектичний методи були використані для опису 

явищ державно-правової дійсності, зокрема особливостей адміністративно-

правового статусу іноземців, біженців та осіб без громадянства (підрозділи 1.1, 

1.2). Методи класифікації та групування використано під час дослідження 

наукових підходів до визначення понять правового статусу, адміністративно-

правового статусу (підрозділ 1.2). Використання статистичного методу дало 

змогу охарактеризувати показники роботи адміністративних судів щодо 

кількості розглянутих справ за участю іноземців та осіб без громадянства, справ 

з приводу видворення іноземців та осіб без громадянства (підрозділи 1.2, 2.1, 

2.2). За допомогою методу правового аналізу досліджено юрисдикцію 

адміністративних судів, підсудність справ за участю іноземців (підрозділ 1.3). 

Системно-структурний та структурно-функціональний методи використані для 

дослідження стадій провадження у справах щодо затримання іноземців та осіб 

без громадянства, їх видворення, оскарження рішень щодо надання статусу 

біженця (розділ 2). Формально-юридичний та порівняльно-правовий методи 

застосовано для аналізу нормативно-правових актів, проектів законів та 

судових рішень (розділ 2). У дослідженні проблемних питань виконання 

судових рішень використано метод документального аналізу (підрозділ 3.1). 

Логіко-семантичний та компаративний методи дали змогу розробити 

пропозиції для вдосконалення розгляду справ за участю іноземців та осіб без 

громадянства (підрозділ 3.2).  

Нормативну основу роботи склали Конституція України, міжнародно-

правові акти, закони України, акти Президента України та Кабінету Міністрів 

України, інших органів виконавчої влади, що регулюють відносини у сфері 

реалізації права на судовий розгляд адміністративними судами справ за участю 

іноземців та осіб без громадянства.  

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані Державної 

міграційної служби України, Управління Верховного Комісара Організації 

Об’єднаних Націй у справах біженців, статистичні показники щодо розгляду 

адміністративними судами справ, пов’язаних зі статусом біженців, та справ про 

примусове видворення з України іноземців або осіб без громадянства за 2011–

2015 роки.  
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

першим у вітчизняній адміністративно-правовій науці дослідженням захисту 

прав, свобод та законних інтересів іноземців та осіб без громадянства в 

адміністративному судочинстві України. У результаті дослідження 

сформульовано низку нових наукових положень і висновків, запропонованих 

особисто здобувачем, зокрема:  

уперше: 

– охарактеризовано особливості захисту прав, свобод та законних інтересів 

іноземців та осіб без громадянства в адміністративному судочинстві залежно 

від підстави та предмету спору, а також сторони, в якості якої вони беруть 

участь у справі; 

– аргументовано доцільність зміни підсудності адміністративних справ 

щодо примусового повернення в країну походження або третю країну та 

примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі території 

України окружним адміністративним судам;  

– досліджено провадження щодо прийняття адміністративним судом 

рішення про затримання іноземців та осіб без громадянства з метою 

подальшого видворення, виявлено його недоліки, запропоновано відповідні 

заходи з їх усунення, зокрема щодо скорочення строків такого затримання, 

строків апеляційного перегляду справи, судового контролю за прийнятим 

рішенням;  

удосконалено: 

– наукові положення щодо визначень, які містяться в Законі України «Про 

біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», а саме 

запропоновано визначення поняття «особа, яка потребує додаткового захисту» 

доповнити підставами надання відповідного статусу, такими як «обґрунтована 

загроза її цивільному життю чи загроза її життю взагалі»; виключити слово 

«масово» з визначення «особа, яка потребує тимчасового захисту»; 

– наукові погляди щодо порядку надання статусу біженця та особи, яка 

потребує додаткового або тимчасового захисту, Державною міграційною 

службою України шляхом виключення стадії попереднього розгляду заяв;  

– наукові підходи щодо процедури судового контролю за виконанням 

рішення шляхом зобов’язання суб’єкта владних повноважень, не на користь 

якого ухвалене судове рішення і якого зобов’язано вчинити певні дії в 

адміністративних справах, подати звіт про виконання такого судового рішення 

у справах за участю іноземців та осіб без громадянства;  

дістали подальшого розвитку:  

– пропозиції із внесення змін до законодавства України, що спрямовані на 

підвищення якості правового регулювання, а саме у частині узгодження норм 

Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту» з положеннями Конвенції про статус біженців 1951 року; 

– наукові положення щодо вдосконалення процедури розгляду справ про 

примусове видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України, а 

саме запровадження обов’язкового інформування цих осіб про право 
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користування юридичною допомогою та послугами перекладача в таких 

справах; 

– наукові підходи щодо інформування мовою, яку особа розуміє, в 

доступних і нетехнічних термінах про правові та фактичні підстави затримання, 

а також роз’яснення правових способів оскарження такого рішення, 

забезпечення ефективної участі особи в процесі його прийняття шляхом 

надання доступу до перекладача та правової допомоги; 

– питання щодо модернізації діяльності органів Державної виконавчої 

служби та їх співпраці з іншими суб’єктами публічної адміністрації шляхом 

запровадження та забезпечення функціонування електронного документування 

в усіх обліково-реєстраційних установах, створення реєстрів (баз даних) з 

обов’язковим наданням допуску до них державним виконавцям, а також 

скасування виконавчого листа, що значно скоротить строки виконання судових 

рішень.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані у: 

– правотворчості – для вдосконалення чинного законодавства, що визначає 

правовий статус іноземців та осіб без громадянства та порядок розгляду справ в 

адміністративних судах за їх участю (акт впровадження Комітету з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 

Верховної Ради України від 16.12.2016); 

– правозастосовній діяльності – для вдосконалення адміністративного 

провадження в адміністративних справах за участю іноземців і осіб без 

громадянства (акт впровадження Вищого адміністративного суду України 

від 27.12.2016); 

– навчальному процесі – у викладанні таких навчальних дисциплін, як 

«Адміністративне право», «Адміністративний процес», «Адміністративне 

судочинство» (акт впровадження у навчальний процес Національної академії 

внутрішніх справ від 10.10.2016). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 5 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Національна і міжнародна безпека в сучасних 

трансформаційних процесах» (м. Київ, 2011 р.); «Правова система України: 

сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Одеса, 2012 р.); «Право, 

суспільство та держава: форми взаємодії» (м. Київ, 2012 р.); «Публічне 

адміністрування в сучасних умовах» (м. Київ, 2012 р.); «Сучасний стан 

розвитку юридичної науки» (м. Харків, 2012 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 5 

наукових статтях, із них 4 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 5 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел. 
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Загальний обсяг дисертації становить 239 сторінок, у т. ч. основного тексту – 

174 сторінки. Список використаних джерел налічує 182 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію 

результатів і публікації. 

Розділ 1 «Права, свободи та законні інтереси іноземців та осіб без 

громадянства в адміністративному судочинстві як об’єкт дослідження» 

складається з трьох підрозділів.  

У підрозділі 1.1 «Стан дослідження проблем захисту прав, свобод та 
законних інтересів іноземців та осіб без громадянства в адміністративному 
судочинстві України» окреслено стан наукової думки за темою роботи, 

вирізнено ті питання, що потребують більш детального дослідження. Зокрема, 

проаналізовано здобутки українських дослідників із заявленої проблематики, а 

саме наукові роботи з питань міграційних процесів, адміністративно-правового 

статусу іноземців, їх адміністративної відповідальності, права іноземців на 

звернення до суду, адміністративно-правового забезпечення статусу біженців, а 

також дослідження, які стосуються загальних проблем здійснення 

адміністративного судочинства.  

На підставі їх аналізу констатується, що українська наука збагатилася 

значним масивом теоретичних і практичних розробок із питань забезпечення 

адміністративно-правового статусу іноземців. Водночас, незважаючи на значну 

їх кількість, на монографічному рівні комплексного і системного дослідження 

захисту прав, свобод та законних інтересів іноземців та осіб без громадянства в 

адміністративному судочинстві України не здійснювалось; констатується 

недостатність досліджень з урахуванням змін до чинного законодавства у цій 

сфері проблем розгляду адміністративними судами справ щодо затримання з 

метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення іноземців та осіб 

без громадянства, які підлягають примусовому видворенню за межі України, 

продовження строку такого затримання; затримання іноземців та осіб без 

громадянства до вирішення питання про визнання їх біженцями або особами, 

які потребують додаткового захисту в Україні. Остаточно не вирішеними 

залишаються проблеми якості судового розгляду таких справ, забезпечення 

виконання відповідних рішень. Ці та низка інших проблем визначили місце 

даної дисертаційної роботи у розв’язанні поставленого наукового завдання. 

У підрозділі 1.2 «Особливості адміністративно-правового статусу 

іноземців та осіб без громадянства в Україні» висвітлено природу і характерні 

риси адміністративно-правового статусу іноземців та осіб без громадянства в 

Україні. Досліджено поняття «правовий статус», «адміністративно-правовий 

статус особи», «адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства», розкрито режими, які застосовуються щодо прав та обов’язків 
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даних осіб. Встановлено, що адміністративно-правовий статус іноземців та осіб 

без громадянства, з одного боку, становить базу для формування і реалізації 

їхніх прав і обов’язків, конкретизуючи їх і розвиваючись у них, а, з іншого, – 

безпосередньо є їх найважливішою складовою частиною.  

Досліджено правові зобов’язання України відповідно до Конвенції 

Організації Об’єднаних Націй про статус біженців 1951 року та інших 

міжнародно-правових норм, до яких Україна приєдналась та у відповідність до 

яких має приводити власне законодавство у даній сфері, внаслідок чого 

виявлено певні невідповідності Закону України «Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту» міжнародному 

законодавству у частині підстав надання такого статусу – надано пропозиції з їх 

усунення. Зокрема, визнано доцільним ст. 6 цього Закону доповнити ч. 4 такого 

змісту: «Не може бути визнана біженцем або особою, яка потребує додаткового 

захисту, особа: стосовно якої встановлено, що вона підпадає під умови, 

передбачені пунктом «С» ст. 1 Конвенції про статус біженців». 

Для забезпечення повноцінної реалізації статусу біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту, в адміністративно-правових 

відносинах, підвищення обізнаності щодо процедури його набуття визначено 

заходи щодо покращення Державною прикордонною службою України та 

Державною міграційною службою України інформаційного забезпечення 

реалізації даними особами своїх прав та обов’язків. 

У підрозділі 1.3 «Юрисдикція адміністративних судів та підсудність справ 

за участю іноземців та осіб без громадянства» досліджено питання 

юрисдикції адміністративних судів щодо справ за участю іноземців, зокрема, 

щодо видворення, надання статусу біженця та особи, яка потребує додаткового 

захисту, та затримання іноземців і осіб без громадянства з метою подальшого 

видворення за межі України. 

Розглянуто правила визначення підсудності адміністративних справ, 

проаналізовано судову практику та нормативно-правові акти, що регулюють 

розгляд відповідних справ. Наголошено на тому, що Кодекс адміністративного 

судочинства України не містить окремого розділу щодо особливостей 

провадження в адміністративних справах за участю іноземних осіб, який був би 

доцільним, зважаючи на наявні особливості участі іноземних осіб у судовому 

процесі. Виокремлено спеціальні правила територіальної підсудності справ за 

участі іноземців, що передбачають відсутність у іноземних осіб права 

оскаржувати правові акти, дії, бездіяльність суб’єктів владних повноважень у 

судах іноземних держав, а також виключну підсудність справ за 

адміністративним позовом суб’єкта владних повноважень із приводу 

видворення іноземця чи особи без громадянства судам України. З метою 

забезпечення принципу доступності правосуддя в Україні запропоновано ч. 3 

ст. 30 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства» доповнити абз. 2: «центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, або орган охорони 

державного кордону інформує мовою, яку особа розуміє, про правові та 
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фактичні підстави затримання та роз’яснює правові способи оскарження 

рішення про затримання». 

Аргументовано доцільність передачі предметної підсудності 

адміністративних справ щодо примусового повернення в країну походження 

або третю країну та примусового видворення іноземців та осіб без 

громадянства за межі території України окружним адміністративним судам. 

Визначено обсяг прав і обов’язків іноземних осіб, що стосується судового 

захисту в адміністративних судах України. Виявлено певні недоліки у 

правовому регулюванні участі іноземних осіб в адміністративному судочинстві, 

надано пропозиції з їх усунення. 

Розділ 2 «Діяльність адміністративних судів із розгляду справ щодо 

захисту прав, свобод та законних інтересів іноземців та осіб без 

громадянства» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Провадження у справах з приводу видворення іноземців та 
осіб без громадянства» проаналізовано положення Кодексу адміністративного 

судочинства України, Законів України «Про імміграцію», «Про правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства» та інших нормативно-правових актів у 

частині, що стосуються примусового видворення іноземців та осіб без 

громадянства. Виявлено недоліки у нормах вищевказаних нормативно-

правових актів, які слід усунути на законодавчому рівні задля більш ефективної 

роботи органів виконавчої та судової влади. 

Розглянуто спірні питання примусового видворення, зокрема щодо 

використання назви цього виду адміністративного стягнення та спеціалізованих 

видів відповідальності, які передбачає Закон України «Про правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства», щодо строків розгляду адміністративних 

справ за позовними заявами іноземців та осіб без громадянства з приводу 

оскарження рішень про їх примусове повернення в країну походження або 

третю країну. Запропоновано змінити передбачену ч. 3 ст. 24 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення таку суб’єктивно оціночну підставу для 

видворення іноземців, як «грубе порушення» на «неодноразове порушення».  

Зосереджено увагу на особливостях територіальної та предметної 

підсудності, інших процесуальних особливостях провадження у справах з 

приводу видворення іноземців та осіб без громадянства, зокрема щодо 

законного представництва, отримання фахової допомоги тощо. 

У підрозділі 2.2 «Судове оскарження рішень щодо надання статусу 

біженця та особи, яка потребує додаткового захисту» висвітлено право 

вказаних осіб на звернення до суду, досліджено національне законодавство, яке 

його закріплює та гарантує захист прав, свобод і законних інтересів 

незалежним і неупередженим судом, утвореним відповідно до закону. 

Детально розглянуті види судових рішень, які суд ухвалює, розглянувши 

справу по суті, випадки, за яких суд може прийняти додаткову постанову чи 

постановити додаткову ухвалу, можливість оскарження рішень у міжнародних 

судах.  

Аргументовано доцільність виключення із Закону України «Про біженців та 

осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» норми про етап 



9 

попереднього розгляду заяви іноземця чи особи без громадянства про визнання 

біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. 

У підрозділі 2.3 «Адміністративні провадження з питань затримання 
іноземців та осіб без громадянства з метою їх подальшого видворення» 

розглянуто особливості провадження у справах за адміністративними позовами 

суб’єктів владних повноважень із приводу затримання та видворення іноземців 

та осіб без громадянства. 

Проаналізовано законодавство Європейського Союзу, стандарти щодо 

процедури затримання іноземця чи особи без громадянства, що застосовується 

для повернення громадян третіх країн, які незаконно перебувають на території 

держав-членів. Також розглянуто практику Європейського суду з прав людини, 

проведено порівняння та виявлено недоліки українського законодавства у 

даних питаннях; доведена доцільність зменшення максимального строку такого 

затримання, визначеного у ч. 4 ст. 30 Закону України «Про правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства», з вісімнадцяти до дванадцяти місяців, 

закріплення періодичності перегляду законності затримання особи шляхом 

доповнення ч. 4 ст. 183-7 Кодексу адміністративного судочинства України 

такою нормою: «Строк затримання іноземців та осіб без громадянства в 

пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства 

переглядається судом кожні два місяці». 

Розділ 3 «Напрями вдосконалення захисту прав, свобод та законних 

інтересів іноземців та осіб без громадянства в адміністративному 

судочинстві» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Удосконалення процедури розгляду справ за участю 

іноземців та осіб без громадянства» на підставі аналізу чинного законодавства 

у сфері адміністративного судочинства констатується, що, незважаючи на 

існування правових норм, що встановлюють підстави та порядок застосування 

адміністративного видворення іноземців і осіб без громадянства, у цій сфері 

існує велика кількість суттєвих недоліків та проблем, які позначаються на 

загальному рівні захищеності прав і свобод вказаної категорії осіб. Встановлено 

невідповідність національних правових стандартів щодо затримання іноземців 

та осіб без громадянства з метою видворення європейським стандартам, що 

проявляється, зокрема, у застосуванні затримання як крайнього заходу. До 

окремих питань, що потребують вирішення, віднесено проблеми можливості 

вчасного звернення до суду іноземців та осіб без громадянства, які перебувають 

у пунктах тимчасового перебування осіб, які незаконно перебувають в Україні, 

якнайшвидшого розгляду справи, надання перекладача та забезпечення права 

на юридичну допомогу у провадженні у справах даної категорії. 

Проаналізовано Директиви Європейського Союзу, рішення Європейського 

суду з прав людини та положення українського законодавства, вказано на 

прогалини та недоліки останнього у досліджуваній сфері, наведено пропозиції з 

їх усунення. 

У підрозділі 3.2 «Проблемні питання виконання судових рішень в 

адміністративних справах за участю іноземців і осіб без громадянства та 
шляхи їх вирішення» висвітлено основні недоліки механізму виконання судових 
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рішень в Україні, у тому числі тих, що приймаються стосовно іноземців та осіб 

без громадянства.  

Окрему увагу приділено вдосконаленню такого способу судового контролю, 

як зобов’язання суб’єкта владних повноважень надати звіт про виконання 

судового рішення. Наголошено на тому, що потрібен принципово інший 

механізм виконання рішень суду із приводу примусового повернення та 

примусового видворення іноземців та осіб без громадянства. Запропоновано 

ст. 267 Кодексу адміністративного судочинства України доповнити такою 

нормою: «Суд, який ухвалив судове рішення в адміністративних справах, 

передбачених ч. 6 ст. 18 цього Кодексу, зобов’язує суб’єкта владних 

повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення і якого зобов’язано 

вчинити певні дії, подати у встановлений судом строк звіт про виконання 

судового рішення». 

Акцентовано увагу на питанні модернізації діяльності органів Державної 

виконавчої служби та їх співпраці з іншими суб’єктами владних повноважень 

шляхом запровадження електронного документування та створення баз даних з 

обов’язковим наданням допуску до них особам, які здійснюють виконавче 

провадження, що значно скоротить строки виконання судових рішень. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що полягає у комплексному правовому дослідженні захисту прав, 

свобод та законних інтересів іноземців та осіб без громадянства в 

адміністративному судочинстві України, формулюванні на цій основі 

відповідних теоретичних новел і практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення низки положень нормативно-правових актів. За результатами 

дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки:  

1. Визначено, що адміністративно-правовий режим перебування іноземців 

та осіб без громадянства в Україні має двоєдину мету встановлення: загальну 

(встановлюється з метою забезпечення належних умов реалізації іноземцями та 

особами без громадянства на території України своїх прав та інтересів, а також 

виконання певних обов’язків) та спеціальну (встановлюється з метою 

забезпечення публічної безпеки, недопущення вчинення іноземцями та особами 

без громадянства протиправних діянь). 

2. Доведено, що деякі положення Закону України «Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту» не узгоджуються з нормами 

Конвенції про статус біженців 1951 року. У зв’язку із цим запропоновано 

уточнити визначення «особа, яка потребує додаткового захисту». Нею слід 

визнавати особу, яка не є біженцем відповідно до Конвенції про статус біженців 

1951 року і Протоколу щодо статусу біженців 1967 року та Закону України 

«Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», 

але потребує захисту, оскільки така особа змушена була прибути в Україну або 

залишитися в Україні внаслідок серйозної особистої загрози, загрози її 

цивільному життю чи загрози її життю взагалі, безпеці чи свободі в країні 
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походження через побоювання застосування щодо неї смертної кари або 

виконання вироку про смертну кару чи тортур, нелюдського або такого, що 

принижує гідність, поводження чи покарання або загальнопоширеного 

насильства в ситуаціях міжнародного або внутрішнього збройного конфлікту 

чи систематичного порушення прав людини і не може чи не бажає повернутися 

до такої країни внаслідок зазначених побоювань.  

3. Обґрунтовано доцільність внесення наступних змін до Законів України: 

а) «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»: 

– ч. 3 ст. 30 Закону доповнити абз. 2: «центральний орган виконавчої влади, 

що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, або орган 

охорони державного кордону інформує мовою, яку особа розуміє, про правові 

та фактичні підстави затримання та роз’яснює правові способи оскарження 

рішення про затримання»; 

б) «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 

захисту»: 

– викласти абз. 3 п. 24 ч. 1 ст. 1 Закону у такій редакції: «повнолітні діти, які 

не перебувають у шлюбі, якщо вони через фізичні вади або хвороби не здатні 

задовольняти свої потреби»; 

– ст. 6 Закону доповнити ч. 4 такого змісту: «Не може бути визнана 

біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, особа: стосовно якої 

встановлено, що вона підпадає під умови, передбачені пунктом «С» ст. 1 

Конвенції про статус біженців»; 

– ст. 14 Закону доповнити ч. 4 такого змісту: «Особи, яких визнано 

біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, забезпечуються 

захистом від катувань або жорстокого поводження по відношенню до них, 

відповідно до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або 

таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання». 

4. Запропоновано спростити процедуру отримання статусу біженця чи 

особи, яка потребує додаткового захисту, виключивши попередній розгляд 

заяви іноземця чи особи без громадянства про визнання біженцем або особою, 

яка потребує додаткового захисту, а також змінити передбачену ч. 3 ст. 24 

Кодексу України про адміністративні правопорушення таку суб’єктивно 

оціночну підставу для видворення іноземців, як «грубе порушення», на 

«неодноразове порушення». 

5. З метою забезпечення повноцінної участі біженців та осіб, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту у правовідносинах із суб’єктами владних 

повноважень, підвищення обізнаності щодо процедури набуття такого статусу 

аргументовано доцільність викладення алгоритму дій для особи-шукача статусу 

біженця або додаткового захисту на офіційному сайті Державної міграційної 

служби України, на електронних стендах з можливістю автоматичного їх 

перекладу на іноземні мови у пунктах тимчасового розміщення біженців, а 

також розміщення контактних даних та інформації про захисників та 

перекладацькі агенції, які можуть допомогти особі в оформлені статусу біженця 

або представництві його інтересів у державних органах. 
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6. Визначено особливості спорів за участю іноземців та осіб без 

громадянства: предмет спору (права, свободи, законні інтереси та обов’язки 

іноземців та осіб без громадянства, законність дій та рішень суб’єкта владних 

повноважень); їх сторони (залежно від предмету спору в якості позивачів та 

відповідачів можуть виступати як іноземці та особи без громадянства, так і 

суб’єкти владних повноважень); наявність передбачених законом особливостей 

судового провадження (скорочені процесуальні строки, невідкладність 

виконання судового рішення); результат провадження (встановлення чи 

відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів іноземців, 

прийняття судового рішення про видворення, затримання тощо). 

7. Обґрунтовано доцільність передачі предметної підсудності 

адміністративних справ щодо примусового повернення в країну походження 

або третю країну та примусового видворення іноземців та осіб без 

громадянства за межі території України окружним адміністративним судам.  

8. Визначено такі правові заходи щодо вдосконалення захисту прав, свобод і 

законних інтересів іноземців та осіб без громадянства в адміністративному 

судочинстві:  

– викласти п. 7 ч. 4 ст. 183-7 Кодексу адміністративного судочинства 

України в такій редакції: «Строк затримання іноземців та осіб без громадянства 

в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства 

переглядається судом кожні два місяці»; 

– доповнити ст. 167 Кодексу адміністративного судочинства України ч. 6 

такого змісту: «Особам, які брали участь в адміністративних справах, 

передбачених ч. 6 ст. 18 цього Кодексу, і не розуміють мови, якою 

здійснювалось судочинство, рішення перекладається на мову, якою володіє 

особа, а в разі неможливості перекладу такою мовою, перекладається однією з 

офіційних мов Організації Об’єднаних Націй»; 

– доповнити ст. 267 Кодексу адміністративного судочинства України такою 

нормою: «Суд, який ухвалив судове рішення в адміністративних справах, 

передбачених ч. 6 ст. 18 цього Кодексу, зобов’язує суб’єкта владних 

повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення і якого зобов’язано 

вчинити певні дії, подати у встановлений судом строк звіт про виконання 

судового рішення». 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ  

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Коваль В. А. Юрисдикция административных судов и подсудность дел с 

участием иностранцев / В. А. Коваль // Legea si Viata. – 2013. – № 12/3. – 

С. 112–116. 

2. Коваль В. О. Адміністративно-правові проблеми надання статусу біженця 

в Україні / В. О. Коваль // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 

2012. – № 4. – С. 50–56. 



13 

3. Коваль В. О. Питання реалізації процесуального статусу іноземців та осіб 

без громадянства в адміністративному судочинстві / В. О. Коваль // Вісник 

Академії адвокатури України. – 2013. – № 1 (26). – С. 115–122. 

4. Коваль В. О. Удосконалення процедури розгляду справ за участі 

іноземців та осіб без громадянства в адміністративному судочинстві / 

В. О. Коваль // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 

2015. – № 16 (1). – С. 106–109. 

5. Коваль В. О. Забезпечення прав іноземців та осіб без громадянства в 

адміністративних справах про їх видворення за межі України / В. О. Коваль // 

Право України. – 2016. – № 3. – С. 269–276. 

6. Коваль В. О. Проблеми правового регулювання примусового повернення і 

видворення іноземців та осіб без громадянства / В. О. Коваль // Національна і 

міжнародна безпека в сучасних трансформаційних процесах : матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29 грудня 2011 року). – 

К. : НікаНова, 2011. – С. 88–89.  

7. Коваль В. О. Особливості адміністративно-правового статусу біженців та 

осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту / В. О. Коваль // 

Правова система України : сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 10–11 лютого 

2012 року). – О. : ГО «Причорноморська фундація права», 2012. – С. 30–31.  

8. Коваль В. О. Поняття «біженець» в законодавстві України / В. О. Коваль 

// Право, суспільство та держава : форми взаємодії : матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Київ, 21–22 березня 2012 року). – Т. 1. – К. 

: Центр правових наукових досліджень, 2012. – С. 39–41. 

9. Коваль В. О. Поняття «особи, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту» в законодавстві України / В. О. Коваль // Публічне 

адміністрування в сучасних умовах : матеріали VII науково-практичного 

семінару (м. Київ, 24 травня 2012 року). – К. : ФОП Ліпкан О.С., 2012. –  

С. 93–95. 

10. Коваль В. О. Проблеми співвідношення адміністративно-правового 

статусу іноземця та осіб без громадянства в національному та міжнародному 

законодавстві / В. О. Коваль // Сучасний стан розвитку юридичної науки : 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 17–

18 липня 2012 року). – Х. : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2012. – С. 38–39. 

 

АНОТАЦІЇ 

 

Коваль В. О. Захист прав, свобод та законних інтересів іноземців та осіб 

без громадянства в адміністративному судочинстві України. – Рукопис.  
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2017. 

Дисертація присвячена дослідженню захисту прав, свобод та законних 

інтересів іноземців та осіб без громадянства в адміністративному судочинстві 

України.  
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Висвітлено розвиток та сучасний стан наукової думки з теми дослідження, 

визначено особливості адміністративно-правового статусу іноземців та осіб без 

громадянства, юрисдикцію адміністративних судів та підсудність справ за 

участю даної категорії осіб. 

Розкрито особливості судового провадження у справах із приводу 

видворення іноземців та осіб без громадянства, порядок оскарження рішень 

щодо надання їм статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, а 

також здійснення адміністративного судочинства у справах щодо затримання 

іноземців та осіб без громадянства з метою їх подальшого видворення. Окрему 

увагу приділено удосконаленню процедури розгляду адміністративних справ за 

участю іноземців та осіб без громадянства, а також виконання судових рішень.  

Наведено конкретні зміни та доповнення до чинного законодавства, 

спрямовані на вдосконалення захисту прав, свобод та законних інтересів 

іноземців та осіб без громадянства в адміністративному судочинстві.  

Ключові слова: адміністративне судочинство, біженець, видворення, 
додатковий захист, іноземець, особа без громадянства, тимчасовий захист.  

 

Коваль В. О. Защита прав, свобод и законных интересов иностранцев и 

лиц без гражданства в административном судопроизводстве Украины. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2017. 

Диссертация посвящена исследованию защиты прав, свобод и законных 

интересов иностранцев и лиц без гражданства в административном 

судопроизводстве Украины.  

Отражено развитие и современное состояние научной мысли по теме 

исследования, определены особенности административно-правового статуса 

иностранцев и лиц без гражданства.  

Осуществлен анализ нормативных актов и научно-юридической 

литературы, касающихся понятия юрисдикции в целом, административной 

юрисдикции в частности, а также юрисдикции административных судов и 

подсудности дел с участием иностранцев и лиц без гражданства.  

Обоснована необходимость четкого разграничения подведомственности дел 

судам административной юрисдикции. Предложено путем внесения изменений 

в законодательство обеспечить способность иностранцев защитить свои права и 

свободы во взаимоотношениях с органами публичного управления. 

Аргументирована целесообразность передачи предметной подсудности 

административных дел относительно принудительного возвращения в страну 

происхождения или третью страну, а также принудительного выдворения 

иностранцев и лиц без гражданства за пределы территории Украины окружным 

административным судам. 

Раскрыта процедура судебного рассмотрения дел по поводу выдворения 

иностранцев и лиц без гражданства, в частности относительно законного 
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представительства, получения профессиональной помощи, своевременного 

перевода решений. 

Рассмотрены спорные вопросы принудительного выдворения, в частности 

относительно использования названия этого вида административного 

взыскания и вопроса специализированных видов ответственности, которые 

предусматривает Закон Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без 

гражданства». 

Исследованы вопросы сроков рассмотрения административных дел по 

исковым заявлениям иностранцев и лиц без гражданства относительно 

обжалования решений об их принудительном возвращении в страну 

происхождения или третью страну. 

Предложено заменить предусмотренное ч. 3 ст. 24 Кодекса Украины об 

административных правонарушениях такое субъективно оценочное основание 

для выдворения иностранцев, как «грубое нарушение», на «неоднократное 

нарушение».  

Рассматривается процедура предоставления статуса беженца и лица, 

которое нуждается в дополнительной защите, в Украине с учетом положений 

норм международно-правовых актов, действующего законодательства, 

обращается внимание на необходимость полного соблюдения принятых 

международных обязательств относительно беженцев и лиц, которые ищут 

убежища. 

Сосредоточенно внимание на особенностях порядка обжалования решений 

относительно предоставления статуса беженца и лица, которое нуждается в 

дополнительной защите, а также осуществлении судопроизводства по данным 

делам. Рассматриваются вопросы задержания иностранцев и лиц без 

гражданства с целью выдворения с учетом ратифицированных Украиной норм 

международного законодательства и действующих национальных правовых 

актов.  

Установлено, что несоответствие украинских правовых стандартов 

относительно задержания иностранцев и лиц без гражданства с целью 

выдворения европейским стандартам остро проявляется в применении 

задержания как крайней меры. Определяются новые правовые механизмы 

обеспечения возможности своевременного обращения в суд иностранцев и лиц 

без гражданства, которые находятся в пунктах временного пребывания лиц, 

которые незаконно находятся в Украине, для быстрейшего разбирательства 

дела, предоставления переводчика и обеспечения права на юридическую 

помощь при осуществлении правосудия по делам данной категории. 

Отдельное внимание уделено усовершенствованию процедуры 

рассмотрения административных дел с участием иностранцев и лиц без 

гражданства, а также выполнения судебных решений. Для обеспечения 

полноценной реализации статуса беженцев и лиц, которые нуждаются в 

дополнительной или временной защите, в административно-правовых 

отношениях, повышения осведомленности относительно процедуры 

приобретения статуса определены меры относительно улучшения 

Государственной пограничной службой Украины и Государственной 
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миграционной службой Украины информационного обеспечения реализации 

данными лицами своих прав и обязанностей.  

Автором предложено дополнить Кодекс административного 

судопроизводства Украины нормами, которые бы устанавливали обязательный 

перевод судебного решения и сокращение срока апелляционного рассмотрения 

вышеуказанных дел. 

Приведены конкретные изменения и дополнения к действующему 

законодательству относительно усовершенствования такого способа судебного 

контроля, как обязательство субъекта властных полномочий предоставить отчет 

о выполнении судебного решения. 

Ключевые слова: административное судопроизводство, беженец, 
выдворение, дополнительная защита, иностранец, лицо без гражданства, 
временная защита. 

 

Koval V. O. Protection of the rights, freedoms and legal interests of 

foreigners and people without citizenship in administrative proceedings of 

Ukraine. – Manuscript. 

Thesis for earning a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2017. 

The dissertation is devoted to the research of protection of the rights, freedoms 

and legal interests of foreigners and people without citizenship in administrative 

proceedings of Ukraine. 

The development and current state of scientific thought are reflected within the 

framework of the theme of research, special aspects of administrative and legal status 

of foreigners and people without citizenship and jurisdiction of administrative courts 

and cognizance of cases with the participation of this category of people are 

determined. 

Judicial realization in cases concerning expulsion of foreigners and people 

without citizenship, the procedure for the appeal of decisions in relation to the 

conferment of the status of a refugee and a person, that needs subsidiary protection, 

and also the realization of administrative proceedings in cases in relation to the 

detention of foreigners and people without citizenship with the aim of their further 

expulsion are detailed in the dissertation. Particular attention is given to the 

improvement of the procedure of consideration of administrative cases with the 

participation of foreigners and people without citizenship, and also the 

implementation of court decisions. 

Specific amendments and supplements to current legislation in relation to the 

perfection of protection of the rights, freedoms and legal interests of foreigners and 

people without citizenship in administrative proceedings are described. 

Key words: administrative proceedings, refugee, expulsion, additional protection, 
foreigner, stateless person, temporary protection. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 02.02.2017. Формат 60x90/16. Папір офсетний. 

Друк ризографічний. Умовн. друк. арк. 0,9. Тираж 100 прим. Зам. № 0783. 

Видавництво і друкарня – Видавничий дім «Гельветика» 

73034, м. Херсон, вул. Паровозна, 46-а, офіс 105. 

Телефон +38 (0552) 39-95-80 

E-mail: mailbox@helvetica.com.ua 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи 

ДК № 4392 від 20.08.2012 р. 


