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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Функціональна й галузева особливість публічного 

адміністрування, соціальна значимість прийнятих публічною адміністрацією 
рішень зумовлюють наявність у її системі суб’єктів, для яких характерна 

колегіальна форма прийняття рішення та специфічний порядок адміністрування 

суспільних відносин, який дає підстави для їх класифікації в окремий різновид 

суб’єктів публічної влади – колегіальних суб’єктів публічного адміністрування. 
Сучасна активна модернізація сфери публічного адміністрування впливає і 

на підсистему колегіальних суб’єктів публічної адміністрації, наслідком чого є 

не лише модифікація адміністративно-правового статусу існуючих органів та 
суб’єктів, але й створення та функціонування нових колегіальних суб’єктів 

(наприклад, національних комісій регулювання природних монополій та інших 

монополій чи ринків, Комісії з питань вищого корпусу державної служби, 

органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів тощо). 
Принцип колегіальності є базовим демократичним принципом. Він є 

протилежним принципу єдиноначальності, що властивий авторитарним формам 

керівництва. Унаслідок демократизації органів публічної влади в Україні 
кількість колегіальних суб’єктів публічної адміністрації останнім часом зросла. 

Наявна тенденція до помноження судових справ за їх участі. 

Постійні трансформаційні процеси в цій сфері суспільних відносин ставали 

каталізатором того, що правова природа колегіальних суб’єктів публічної 
адміністрації впродовж усього періоду формування й розвитку 

адміністративно-правової доктрини завжди привертала увагу вчених-

адміністративістів. Предметом дослідження ставали окремі аспекти або ж 
загальна проблематика адміністративно-правового статусу вказаних суб’єктів; у 

поле зору фахівців потрапляли питання класифікації зазначених органів, 

порядок їх створення й припинення, нормативні аспекти вдосконалення, 

підвищення ефективності діяльності колегіальних суб’єктів публічної 
адміністрації тощо. Така увага багатьох вчених-юристів забезпечила надійний 

теоретичний фундамент для подальших досліджень. Зокрема, вказаними 

питаннями в різні історичні періоди розвитку юридичної науки займалися 

В.Б. Авер’янов, О.П. Альохін, І.Є. Андрієвський, О.Ф. Андрійко, 
О.М. Бандурка, Д.М. Бахрах, В.М. Бевзенко, Е.М. Берендтс, А.І. Берлач, 

Ю.П. Битяк, С.А. Буткевич, М.Ю. Віхляєв, В.М. Гаращук, І.П. Голосніченко, 

І.С. Гриценко, Є.В. Додін, А.І. Єлістратов, В.В. Івановський, В.В. Ільков, 
Т.Є. Кагановська, С.В. Ківалов, В.Л. Кобалевський, Л.П. Коваленко, 

Н.В. Коваленко, Л.В. Коваль, Ю.М. Козлов, І.Б. Коліушко, Т.О. Коломоєць, 

В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, О.В. Кузьменко, Р.О. Куйбіда, Д.М. Лук’янець, 

Д.В. Лученко, П.С. Лютіков, Р.С. Мельник, О.І. Миколенко, Н.Р. Нижник, 
Ю.Л. Панейко, О.М. Пасенюк, В.Г. Перепелюк, Д.В. Приймаченко, 

А.А. Пухтецька, О.П. Рябченко, А.О. Селіванов, О.Ф. Скакун, І.О. Сквірський, 

М.І. Смокович, С.Г. Стеценко, І.Т. Тарасов, В.П. Тимощук, М.М. Тищенко, 
М.І. Цуркан, В.І. Шишкін, А.М. Школик, Ц.А. Ямпольська та інші науковці. 
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Водночас на підставі узагальненого аналізу адміністративно-правової 
літератури було встановлено, що фундаментальних досліджень специфіки 

розгляду та вирішення в адміністративному судочинстві справ щодо 

оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної 
адміністрації майже немає. У цьому аспекті варто особливо наголосити й на  

тому, що судова практика у цій категорії справ є досить неоднозначною й 

суперечливою, що також підтверджує актуальність порушеної тематики 

дослідження. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в межах планів наукових досліджень Запорізького національного 

університету на 2015–2019 рр., комплексних наукових проектів «Основні 
напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних 

процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та «Дослідження проблем 

теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер 

державної реєстрації 0115U00711). Тема дисертації безпосередньо стосується 
Концепції адміністративної реформи в Україні, впровадженої Указом 

Президента України від 22 липня 1998 р. № 810, а також відповідає Основним 

науковим напрямам та найважливішим проблемам фундаментальних 
досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на                    

2014–2018 рр., затвердженим постановою Президії Національної академії наук 

України від 20 грудня 2013 р. № 179 (п. 3.4.2.5), Перспективним напрямам 

кандидатських і докторських дисертацій за юридичними спеціальностями, 
затвердженим рішенням Президії Національної академії правових наук України 

від 18 жовтня 2013 р. № 86/11. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 
визначенні на підставі аналізу доктринальних і нормативних джерел теоретико-

прикладних основ розгляду та вирішення в адміністративному судочинстві 

справ щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів 

публічної адміністрації. 
Окреслена мета обумовила наступні завдання наукового дослідження: 

 здійснити загальну характеристику правової природи та призначення 

публічної адміністрації; 

 визначити підсистему державних колегіальних суб’єктів публічного 

адміністрування; 

 охарактеризувати та здійснити класифікацію недержавних 

колегіальних суб’єктів публічної адміністрації; 

 здійснити загальну характеристику рішень, дій та бездіяльності 
колегіальних суб’єктів публічної адміністрації як предмета оскарження в 

порядку адміністративного судочинства; 

 встановити підстави та форми участі колегіальних суб’єктів публічної 

адміністрації в адміністративному судочинстві; 

 охарактеризувати колегіальні суб’єкти публічної адміністрації в 
адміністративному судочинстві як учасників справи; 
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 визначити суб’єктів адміністративного процесу у справах щодо 

оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної 

адміністрації; 

 встановити сутність і види публічно-правових спорів щодо 

оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної 

адміністрації; 

 окреслити форми адміністративного судочинства під час розгляду 

справ щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів 

публічної адміністрації та встановити порядок проходження таких справ в 
адміністративних судах; 

 визначити повноваження адміністративного суду у справах, 

відповідачами в яких є колегіальні суб’єкти публічної адміністрації; 

 встановити особливості повноважень адміністративного суду у 

справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів 

публічної адміністрації (у тому числі у спорах щодо правовідносин, пов’язаних 
із виборчим процесом чи процесом референдуму); 

 охарактеризувати процесуальний розсуд суду за результатами оцінки 
рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної адміністрації; 

 здійснити характеристику судових рішень за наслідками розгляду та 

вирішення адміністративних справ щодо оскарження рішень, дій та 
бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної адміністрації; 

 визначити особливості виконання судових рішень в адміністративних 

справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів 
публічної адміністрації; 

 охарактеризувати судовий контроль за виконанням судових рішень в 

адміністративних справах, відповідачами в яких є колегіальні суб’єкти 
публічної адміністрації; 

 визначити напрями вдосконалення виконання судових рішень 

колегіальними суб’єктами публічної адміністрації в адміністративних справах.  
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час 

розгляду та вирішення в адміністративному судочинстві справ щодо 

оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної 
адміністрації. 

Предметом дослідження є розгляд та вирішення в адміністративному 

судочинстві справ щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних 

суб’єктів публічної адміністрації. 
Методи дослідження. Обґрунтованість теоретичних положень і 

рекомендацій щодо подальшого наукового розроблення теми, достовірність 

результатів дослідження забезпечено використанням сукупності філософських, 
загально- й спеціальнонаукових методів, які використовуються в юридичних 

дослідженнях. Як основний загальнонауковий метод використовувався 

діалектичний метод наукового пізнання, завдяки якому здійснено 

загальнотеоретичне дослідження колегіальних суб’єктів публічної адміністрації 
та їх участі в адміністративному судочинстві (розділи 1, 2). За допомогою 
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логіко-семантичного методу поглиблено понятійний апарат дослідження 
(розділи 1, 2). 

Методи моделювання, аналізу та синтезу були використані для розробки 

пропозицій щодо вдосконалення адміністративно-процесуального 
законодавства (розділи 3, 4). Метод групування та системно-структурний підхід 

допомогли з’ясувати внутрішню будову системи колегіальних суб’єктів 

публічної адміністрації (підрозділ 1.2), класифікувати державні й недержавні 

колегіальні суб’єкти публічного адміністрування (пункти 1.2.1, 1.2.2), 
визначити форми адміністративного судочинства під час розгляду справ щодо 

оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної 

адміністрації та порядок проходження таких справ в адміністративних судах 
(підрозділ 3.1). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
міжнародні нормативно-правові акти (міжнародні договори), згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності 
суб’єктів публічної адміністрації, судів, а також політико-правова 

публіцистика, довідкові видання, статистичні матеріали тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці цілісним 
комплексним дослідженням, присвяченим теоретико-прикладним основам 

розгляду та вирішення в адміністративному судочинстві справ щодо 

оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної 
адміністрації. У результаті проведеного дослідження сформульовано нові 

наукові положення й висновки, запропоновані особисто здобувачем, зокрема: 

уперше: 

 запропоновано прийняти спеціальний закон під назвою «Про 

інструменти публічної адміністрації». Окреслено структуру цього акта. 

Уточнено, що автором запропоновано лише певний варіант назви та структури 

такого закону і залишено для дискусії та обговорення його зміст. Підкреслено, 
що загальною метою прийняття такого нормативно-правового акта є уніфікація 

як доктринальних, так і законодавчих положень про окремі інструменти 

діяльності публічної адміністрації та їх сукупність, що дасть змогу значно 
спростити розуміння вказаного інституту адміністративного права, тлумачення 

його норм та їх застосування різноманітними юрисдикційними суб’єктами, у 

тому числі судами; 

 поняття «колегіальний суб’єкт публічної адміністрації як учасник 

справи в адміністративному судочинстві» концептуалізовано через такі ознаки:  

1) публічно-владні повноваження, у тому числі делеговані суб’єктам 

приватного права в межах форм державно-приватного партнерства тощо; 
2) рівноправність та відсутність ієрархічних відносин (службової підлеглості) 

між посадовими особами, а також між ними та головою (керівником) цього 

суб’єкта; 3) спосіб соціальної об’єктивації (групова або колективна 
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організаційно-правова діяльність та адекватна їй форма (принцип) 
організаційного устрою під час розробки й ухвалення рішень); 

4) адміністративно-процесуальна правосуб’єктність; 

 окреслено основні види публічно-правових спорів за участю 

колегіального суб’єкта публічної адміністрації за такими ознаками: 1) за 

предметом судового розгляду (здійснення публічно-владних управлінських 

функцій; порушення надання/ненадання адміністративних послуг; порушення 
прав особи під час виборчого процесу або референдуму); 2) за вольовою 

ознакою діяння відповідача та/або документального оформлення його дії 

(рішення, дія чи бездіяльність цього суб’єкта); 3) за напрямом публічно-
правової відповідальності (загальні питання (за участю Кабінету Міністрів 

України на загальнодержавному рівні, місцевих рад та їхніх виконавчих 

комітетів – на муніципальному рівні), секторальні питання у сфері публічних 

фінансів, економічної конкуренції та публічних закупівель, фінансових послуг, 
фондового ринку, ринку природних монополій, національної пам’яті 

українського народу, телебачення та радіомовлення, публічного виборчого 

процесу, суддівського самоврядування, атестації та дисциплінарної 

відповідальності суддів, атестації та дисциплінарної відповідальності 
адвокатів); 4) за мотивом участі у спорах (інструментально-правовий і 

комунікативний); 5) за кількістю позивачів (індивідуальний і колективний); 

6) за справжністю волі та правових намірів позивача (добровільний, 
раціональний та/або правомірний; маніпулятивний, кон’юнктурний та/або 

неправомірний); 7) за масштабом території повноважень (з відповідними 

органами загальнодержавного масштабу, місцевими органами чи громадськими 

організаціями); 8) за генетичним походженням повноважень, які оскаржуються 
(спори з приводу власних і делегованих повноважень); 

 запропоновано напрями вдосконалення виконання судових рішень в 
адміністративних справах колегіальними суб’єктами публічної адміністрації, 

серед яких – забезпечення автономії системи адміністративних судів, створення 

й функціонування Судової державної виконавчої служби адміністративних 

судів, розширення повноважень суду з контролю за виконанням ухваленого 
ним рішення, законодавче врегулювання питання щодо персоніфікації 

відповідальності конкретного члена колегіального суб’єкта публічної 

адміністрації за невиконання судового рішення в адміністративних справах, 

посилення гарантій примусового виконання судових рішень тощо; 
удосконалено: 

 теоретичні положення про поділ державних колегіальних суб’єктів 
залежно від їхнього адміністративно-правового статусу та особливостей його 

реалізації на такі умовні групи: а) органи виконавчої влади; б) національні 

комісії регулювання природних монополій та інших монополій чи ринків; 

в) органи суддівського самоврядування та врядування; г) інші суб’єкти, що 
мають певні особливості адміністративно-правового статусу; 

 теоретичні положення про поділ недержавних колегіальних суб’єктів 

публічної адміністрації, правова, організаційна й фінансова основа діяльності 
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яких дозволила класифікувати їх на дві групи – органи місцевого 
самоврядування та суб’єкти делегованих повноважень; 

 наукові підходи до дослідження рішень, дій та бездіяльності суб’єктів 
публічної адміністрації. Зокрема, наголошено на тому, що нині не сформовано 

єдине доктринальне та правозастосовне розуміння й тлумачення зазначених 

адміністративно-правових категорій. Аналіз чинного законодавства про 

правовий статус колегіальних суб’єктів публічного адміністрування та 
відповідна правозастосовна практика дали змогу виділити такі основні зовнішні 

форми інструментів діяльності досліджуваних суб’єктів, як постанови, рішення, 

акти перевірок, розпорядження, звіти, сертифікати, листи, рекомендації, накази, 
протоколи тощо. Своєю чергою дії як предмет судового оскарження знаходять 

свій прояв переважно у проведенні перевірок та інших контрольних заходів, 

використанні того чи іншого методу контролю, запиті певної інформації, 

вилученні документів, вчиненні фізичних дій, спрямованих на припинення 
протиправної поведінки особи, тощо. Натомість бездіяльність колегіальних 

суб’єктів публічного адміністрування традиційно знаходить свій прояв у 

пасивній поведінці юрисдикційних суб’єктів, що унеможливлює реалізацію 

фізичними та юридичними особами їхніх прав, шкодить суб’єктивним 
інтересам тощо; 

 положення про особливості реалізації повноважень адміністративного 
суду у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних 

суб’єктів публічної адміністрації. Зокрема, у цьому контексті зауважено, що 

чинне законодавство України виключає компетенцію судів на певне коло 

правовідносин, пов’язаних із виборами та референдумами. Розглянуті норми 
нової редакції Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС 

України) вказують на те, що повноваження адміністративних судів в 

окреслених вище випадках обмежені законом. Визначений порядок звернення 
до адміністративних судів та порядок здійснення адміністративного 

судочинства перешкоджають здійсненню дієвого судового контролю щодо 

легітимності встановлення результатів виборів чи референдуму після їх 

завершення. Встановлено, що механізм відновлення порушених прав та 
інтересів суб’єктів відповідних процесів за їх межами в законодавстві не 

передбачений; 

набули подальшого розвитку: 

 доктринальні положення про призначення публічної адміністрації та 

формулювання термінологічного ряду в цій сфері. Зокрема, аргументовано, що 

категорія «публічне адміністрування» має два розуміння: а) функціональне – 
врегульована нормами адміністративного права діяльність уповноважених 

суб’єктів (органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших 

недержавних суб’єктів, яким делеговано владні повноваження), спрямована на 

забезпечення прав та інтересів приватних осіб у публічній сфері; 
б) організаційне (публічна адміністрація) – сукупність уповноважених 

суб’єктів, пріоритетом діяльності яких є забезпечення, реалізація та захист прав 

фізичних і юридичних осіб у публічній сфері; 
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 наукові положення про підстави участі колегіальних суб’єктів 

публічної адміністрації в адміністративному судочинстві, які являють собою 

об’єктивно існуючі, загальні, стійкі правові зв’язки (закономірності), які 
детермінують можливості реалізації права позиватися, бути відповідачем або 

третьою особою у справі. Серед них, зокрема, окреслено формально-юридичні 

та фактичні підстави; 

 наукові положення про поліструктурність юридичної статусності 

колегіального суб’єкта публічної адміністрації як учасника справи в 

адміністративному судочинстві, що складається щонайменше із чотирьох 

правових статусів; 

 наукові положення про форми адміністративного судочинства. 

Доведено, що процесуальна форма діяльності адміністративних судів – це 

встановлений нормами КАС України порядок розгляду й вирішення 
адміністративних справ у суді першої інстанції та перегляду судових рішень, 

який здійснюється шляхом визначених проваджень, з обов’язковим прийняттям 

актів процесуального характеру та/або по суті спору. Вмотивовано, що норми 
КАС України потребують ґрунтовного вдосконалення в частині розподілення 

справ щодо їх розгляду в порядку загального чи спрощеного позовних 

проваджень; 

 тези про те, що під процесуальним розсудом адміністративного суду 

варто розуміти право адміністративного суду, що реалізується з дотриманням 

встановленої процесуальної форми здійснення правосуддя, яке надає йому 
альтернативності у прийнятті судового рішення, спрямоване на справедливе, 

неупереджене та своєчасне вирішення адміністративного спору, ефективний 

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

осіб у сфері публічно-правових відносин; 

 аналіз проблем виконання судових рішень у справах, у яких 

учасниками є колегіальні суб’єкти публічної адміністрації. Детально 

проаналізовано та окреслено перешкоди під час виконання судових рішень в 
адміністративних справах колегіальними суб’єктами публічної адміністрації. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 
використані в таких напрямах: 

 науково-дослідній сфері – під час проведення наукових семінарів, 

наукових досліджень (акти впровадження Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадського від 30.08.2019, Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна від 05.09.2019, Запорізького 

національного університету від 09.09.2019); 

 правотворчій діяльності – для підготовки пропозицій до чинного 

законодавства України щодо розгляду та вирішення в адміністративному 

судочинстві справ про оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних 

суб’єктів публічної адміністрації (акт впровадження Комітету з питань правової 
політики Верховної Ради України від 07.10.2019); 
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 правозастосовній діяльності – з метою вдосконалення діяльності 

суб’єктів публічного адміністрування та адміністративних судів (акт 

впровадження Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду 
від 20.08.2019); 

 навчальному процесі – під час підготовки навчальної літератури, 

навчальних програм, навчально-методичних матеріалів, під час викладання 
лекцій, проведення семінарських і практичних занять із дисциплін 

«Адміністративно-правова реформа в Україні», «Адміністративний процес», 

«Адміністративне право зарубіжних країн», «Адміністративне право в умовах 

реформування» (акти впровадження Таврійського національного університету 
імені В.І. Вернадського від 30.08.2019, Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна від 05.09.2019, Запорізького національного 

університету від 09.09.2019). 
Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 11 науково-практичних 

конференціях, зокрема: «Правова реформа та забезпечення демократизаційних 

процесів і національної безпеки в Україні» (м. Одеса, 2016 р.); «Верховенство 
права та правова держава» (м. Ужгород, 2016 р.); «Правове регулювання 

суспільних відносин в умовах демократизації української держави» (м. Одеса, 

2017 р.); «Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями 
досліджень» (м. Запоріжжя, 2017 р.); «Верховенство права та правова держава» 

(м. Ужгород, 2018 р.); «Правове регулювання суспільних відносин: 

перспективні напрями на шляху до сталого розвитку» (м. Київ, 2018 р.); 

«Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в 
Україні» (м. Херсон, 2018 р.); «Право і держава: проблеми розвитку та 

взаємодії у ХХІ ст.» (м. Запоріжжя, 2019 р.); «Вітчизняна юридична наука в 

умовах сучасності» (м. Харків, 2019 р.); «Актуальні питання розвитку та 
взаємодії публічного та приватного права» (м. Львів, 2019 р.); «Сучасні 

тенденції в юридичній науці України та зарубіжних країн» (м. Запоріжжя, 

2019 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображені у 
2 монографіях (одна з яких є колективною), 24 наукових статтях, з яких 

18 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові в галузі юридичних наук 

та/або включені до міжнародних наукометричних баз, і 6 статей – у зарубіжних 

наукових виданнях, а також в 11 тезах доповідей на науково-практичних 
конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, що містять 15 підрозділів, два з яких включають 4 пункти, висновків, 
списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

545 сторінок, у тому числі основна частина – 446 сторінок. Список 

використаних джерел налічує 658 найменувань. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її зв’язок із 

науковими програмами, планами й темами, мету та завдання, об’єкт і предмет, 
методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів, наведено відомості про апробацію результатів і 

публікації. 

Розділ 1 «Правова природа колегіальних суб’єктів публічної 

адміністрації та реалізація їх правосуб’єктності» складається з трьох 

підрозділів, другий із яких включає два пункти. 

У підрозділі 1.1 «Сутність та призначення публічної адміністрації» 
підкреслено, що перманентний процес оновлення вітчизняної адміністративно-

правової доктрини, який супроводжується переглядом ключових засад 

адміністративного права та його системи, неминуче охоплює своєрідною 

«трансформаційною хвилею» як методологію науки адміністративного права, 
що закладає якісно нові підходи до розуміння цієї галузі права, так і 

тлумачення базових, системотворчих понять та категорій. Якщо узагальнено 

подивитися на весь період становлення й розвитку вітчизняної 
адміністративно-правової науки, то відразу можна помітити явну тенденцію, 

що будь-який етап її становлення оперував власним категоріально-понятійним 

апаратом, який утворював відповідну основу галузі та відповідної науки. 

Зокрема, наголошено на тому, що стосовно дореволюційного періоду розвитку 
адміністративного права (до 1917 р.) до базових його складників цілком 

виправдано можна відносити такі категорії, як «поліцейське право», «поліція», 

«поліцейська діяльність», «адміністративна юстиція», «внутрішнє управління» 
тощо. В Українській народній республіці адміністративне право розвивалось за 

загальноєвропейським сценарієм, але такий розвиток був перерваний 

радянською владою. Радянському періоду адміністративно-правової науки, 

ознаменованому ідеологічним спотворенням правової доктрини загалом, були 
властиві такі категорії, як «державне управління», «соціалістичне державне 

планування», «демократичний централізм», «контроль та нагляд», 

«соціалістична законність», «примус і переконання» тощо. Своєю чергою для 

сучасної адміністративно-правової науки характерна не просто відмова від 
догматичних засад радянського адміністративного права, а запозичення 

європейських принципів, понять і ключових категорій так званого 

європейського адміністративного права. Встановлено, що однією з таких 
правових категорій є категорія «публічна адміністрація», яка використовується 

переважно як узагальнена назва всіх загалом або окремих суб’єктів публічної 

влади. 

Зазначено, що аналіз новітньої адміністративно-правової літератури дає 
підстави стверджувати, що на її сторінках триває розпочатий ще на зламі 

тисячоліть пошук відповідей на запитання про те, що являє собою публічна 

адміністрація, якою є її суть, правова природа та призначення. 
На підставі аналізу ретроспективної адміністративно-правової літератури та 

сучасних доктринальних джерел автором визначено сутність і призначення 



10 

 

публічної адміністрації, а також аргументовано, що категорія «публічне 
адміністрування» має два розуміння – функціональне та організаційне. 

У підрозділі 1.2 «Поняття та види колегіальних суб’єктів публічної 

адміністрації» дисертантом підкреслено, що проблематика суб’єктного складу 
адміністративно-правових відносин завжди є предметом наукових дискусій. У 

різні історичні періоди вчені-адміністративісти намагалися сформувати певну 

модель системи суб’єктів адміністративного права, окреслити їх різновиди та 

визначити їхній адміністративно-правовий статус. Встановлено, що, 
незважаючи на численні дослідження в цій сфері та пов’язані із цим певні 

розбіжності в підходах учених-адміністративістів до вирішення відповідних 

наукових завдань, дослідники визнають суб’єктів публічної адміністрації 
провідними учасниками адміністративно-правових відносин, а в багатьох 

наукових роботах – обов’язковими. 

Акцентовано увагу на тому, що неоднозначно розглядається блок питань, 

пов’язаний зі складниками самої системи суб’єктів публічного адміністрування. 
Так, наприклад, немає одностайності в роздумах про місце в цій системі 

Верховної Ради України, судів, органів прокуратури тощо. Автором 

аргументовано, що бачення відповідної системи сформоване ним на підставі 
висновку про те, що законодавча гілка влади реалізується в законотворчій 

формі, судова – у правосудді, а виконавча, відповідно, – у публічному 

адмініструванні. У зв’язку із цим зауважено, що Верховна Рада України та суди 

не є суб’єктами публічної адміністрації, оскільки їхні функції й завдання 
цілком охоплюються відповідними напрямами державної діяльності. 

Підкреслено, що питання визначення складових елементів системи публічного 

адміністрування залежить від аналізу функцій, адміністративно-правового 
статусу та адміністративно-процесуальної правоздатності й дієздатності 

відповідних суб’єктів. При цьому зауважено, що додатковим критерієм 

віднесення до цієї групи суб’єктів є положення Кодексу адміністративного 

судочинства України, які визначають зміст категорій «суб’єкт владних 
повноважень» та «адміністративний договір» як одну з підстав, на якій 

здійснюється делегування адміністративних функцій приватним особам та 

іншим недержавним суб’єктам. 

Аргументовано, що до суб’єктів публічної адміністрації належать органи та 
посадові й службові особи, які через проведення адміністративної процедури та 

ухвалення адміністративного акта створюють умови й забезпечують реалізацію 

приватною особою своїх прав, свобод та інтересів. Своєю чергою суб’єкти 
владних повноважень – це представники публічної влади, які не завжди 

здійснюють публічне адміністрування. При цьому дисертантом доведено, що 

відповідачами в адміністративному судочинстві можуть бути, по-перше, 

суб’єкти владних повноважень, зокрема й суб’єкти публічного адміністрування 
(владні повноваження яких закріпленні законодавством); по-друге, суб’єкти з 

делегованими владними повноваженнями (яким такі повноваження делеговано 

на підставі закону чи договору); по-третє, суб’єкти, наділені адміністративною 
компетенцією (які владних повноважень не мають, проте, наприклад, 

розпоряджаються публічною інформацією). 
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На підставі визначення етимології слів «колегіальність» і «колегіальний» 
автором сформульовано уявлення про зміст поняття та ознаки колегіальних 

суб’єктів публічного адміністрування. 

У пункті 1.2.1 «Державні колегіальні суб’єкти публічного адміністрування» 
здійснено поділ державних колегіальних суб’єктів на декілька умовних груп 

залежно від їхнього адміністративно-правового статусу та особливостей його 

реалізації. Підкреслено, що наведений перелік державних колегіальних 

суб’єктів публічної адміністрації не є вичерпним. Зауважено, що розгляд 
запропонованих автором колегіальних суб’єктів публічної адміністрації та 

акцент саме на їхньому адміністративно-правовому статусі був зроблений 

також на підставі узагальнення судової практики, за матеріалами якої 
правозастосовна діяльність вказаних органів ставала предметом оскарження в 

порядку адміністративного судочинства частіше, ніж діяльність інших 

аналогічних суб’єктів. Тобто відсутність інших колегіальних суб’єктів у 

запропонованому переліку не означає, що здобувач не вважає їх колегіальними 
(окрім тих суб’єктів, щодо правового статусу яких автором зроблено відповідні 

уточнення на сторінках дисертації), а є лише його спробою на прикладі 

окреслених органів визначити правову природу колегіальних суб’єктів 
публічної адміністрації та коло їхніх повноважень у публічній сфері. 

Водночас акцентовано увагу на тому, що наявність у структурі певного 

суб’єкта публічної адміністрації колегіального органу управління (ради, 

правління тощо) не є підставою для висновку про те, що вказаний суб’єкт 
публічного адміністрування є колегіальним, оскільки неодноособовий порядок 

прийняття рішень як обов’язкова характеристика колегіальності постає, як 

правило, з нормативно визначеного адміністративно-правового статусу 
суб’єкта загалом, а не окремого його структурного підрозділу (у тому числі 

органу управління). 

У пункті 1.2.2 «Недержавні колегіальні суб’єкти публічної адміністрації 

(органи місцевого самоврядування та суб’єкти делегованих повноважень)» 
зауважується, що у зв’язку з реформою сфери публічного адміністрування та 

системним поглибленням процесів децентралізації влади питання наукового 

осмислення й дослідження адміністративно-правового статусу органів 

місцевого самоврядування та інших недержавних суб’єктів, що також мають 
колегіальну форму прийняття рішень, дедалі більше набувають вагомого 

значення та суспільної важливості. 

Зазначено, що все розмаїття недержавних колегіальних суб’єктів публічної 
адміністрації залежно від правової, організаційної та фінансової основи їх 

діяльності можна класифікувати на дві групи – органи місцевого 

самоврядування та суб’єкти делегованих повноважень. 

У підрозділі 1.3 «Рішення, дії та бездіяльність колегіальних суб’єктів 
публічної адміністрації як предмет оскарження в порядку адміністративного 

судочинства» зазначається, що аналіз чинного законодавства про правовий 

статус колегіальних суб’єктів публічного адміністрування та відповідна 
правозастосовна практика дали змогу виділити такі основні зовнішні форми 

інструментів діяльності досліджуваних суб’єктів, як постанови, рішення, акти 
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перевірок, розпорядження, звіти, сертифікати, листи, рекомендації, накази, 
протоколи тощо. Натомість бездіяльність колегіальних суб’єктів публічного 

адміністрування традиційно знаходить свій прояв у пасивній поведінці 

юрисдикційних суб’єктів, що унеможливлює реалізацію фізичними та 
юридичними особами їхніх прав, шкодить суб’єктивним інтересам тощо. 

Запропоновано прийняти спеціальний закон у цій сфері під назвою «Про 

інструменти публічної адміністрації». Приблизні структура та зміст цього акта, 

на думку автора, можуть бути такими: 
Розділ 1 «Загальні положення». У межах цього розділу доцільно чітко 

встановити предмет регулювання відповідного закону; визначити 

термінологічний ряд у цій сфері (загальне поняття «інструмент публічної 
адміністрації» та окремі його різновиди, наприклад «адміністративний акт», 

«нормативний акт», «акт-дія», «адміністративний договір», «приватноправовий 

інструмент» тощо, загальні поняття «суб’єкт публічної адміністрації», «суб’єкт 

делегованих повноважень», «колегіальний суб’єкт публічної адміністрації», 
«єдиноначальний суб’єкт публічної адміністрації» «адміністративно-правова 

правосуб’єктність» тощо); окреслити загальні принципи застосування 

інструментів публічної адміністрації; визначити зовнішні форми вираження 
таких інструментів (рішення, акт, припис, дозвіл, сертифікат, довідка, 

свідоцтво, ліцензія, дія, бездіяльність) тощо. 

Розділ 2 «Суб’єкти, уповноважені на застосування інструментів публічного 

адміністрування (суб’єкти публічного адміністрування)». У цьому розділі 
бажано чітко унормувати перелік суб’єктів публічної адміністрації з 

визначенням їхнього адміністративно-правового статусу. Обов’язково 

необхідно визначити умови та форми участі громадськості (громадських 
об’єднань та інших приватних суб’єктів) у публічному адмініструванні тощо. 

Розділ 3 «Адміністративний акт». 

Розділ 4 «Нормативний акт». 

Розділ 5 «Адміністративний договір». 
Розділ 6 «Акт-дія». 

Розділ 7 «Приватноправові інструменти». 

У зазначених розділах необхідно визначити адміністративну процедуру 

застосування відповідних інструментів із визначенням правил прийняття й 
оформлення, порядку набрання чинності, доведення до відома, порядку 

виконання рішення чи дії, що є зовнішніми формами відповідного інструменту, 

з окресленням особливостей застосування таких форм колегіальними та 
єдиноначальними органами публічної адміністрації, а також суб’єктами 

делегованих повноважень, приватними фізичними та юридичними особами 

тощо. 

Розділ 8 «Оскарження застосування інструментів публічної адміністрації». 
Його має бути присвячено загальним засадам судового та адміністративного 

порядку оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єктів публічної 

адміністрації з акцентом на деталізації положень про адміністративний (у 
межах відповідної ієрархічної системи органів публічної адміністрації) та 

позасудовий (медіація) порядок оскарження. 
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Розділ 9 «Юридична відповідальність». У межах цього розділу варто 
закріпити засади юридичної відповідальності для суб’єктів публічної 

адміністрації за порушення законодавства в цій сфері, недотримання прав, 

свобод та інтересів приватних осіб; окреслити коло санкцій, що можуть бути 
застосовані до відповідного суб’єкта публічної адміністрації в разі порушення 

процедури застосування певного інструменту тощо; зазначити правові наслідки 

для суб’єктів вказаних правовідносин, що настають у зв’язку зі скасуванням 

незаконних рішень та дій, допущення бездіяльності тощо. 
Розділ 10 «Прикінцеві та перехідні положення». У ньому необхідно 

визначити порядок та терміни набрання чинності цим законом, умови 

застосування інших законів, що регулюють відносини в цій сфері, обов’язки 
для Кабінету Міністрів України щодо розроблення необхідних для реалізації 

положень цього закону підзаконних нормативно-правових актів тощо. 

Також уточнено, що в роботі запропоновано лише певний варіант назви та 

структури наведеного закону. 
Розділ 2 «Участь колегіальних суб’єктів публічної адміністрації в 

адміністративному судочинстві та публічно-правові спори щодо 

оскарження їх рішень, дій та бездіяльності» дисертації складається із 
чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Підстави та форми участі колегіальних суб’єктів 

публічної адміністрації в адміністративному судочинстві» аналіз 

доктринальних і нормативних джерел дав змогу сформулювати відповідні 
теоретичні підходи до вирішення поставлених у ньому наукових завдань.  

Зокрема, доведено, що формально-юридичні підстави участі колегіальних 

суб’єктів публічної адміністрації в адміністративному судочинстві являють 
собою елементи їхнього правового статусу, переважно завдань і 

функціонального навантаження, що деталізується через предмет відання, права 

й обов’язки, процедури реалізації повноважень. Своєю чергою фактичні 

життєві обставини в контексті загального історичного розвитку та умов 
соціального прогресу стають чинниками конкретизації практичного втілення в 

життя виписаних у законі повноважень, зокрема, через окреслення 

процесуального статусу колегіального суб’єкта публічної адміністрації в 

адміністративному судочинстві в контексті публічно-правових відносин як 
позивача (коли він постає на захисті інтересів права та соціального поступу) 

або як відповідача (коли він на аргументовану в позові думку інших суб’єктів 

права діє чи ухиляється діяти всупереч цим інтересам). Якщо формально-
юридичні підстави участі зазначених суб’єктів в адміністративному 

судочинстві визначені в законі та змінюються тільки через волю парламенту 

України, то фактичні підстави такої участі перманентно змінювані, хоча й 

можуть бути типовими певний час, допоки відповідні законодавство та 
практика його застосування не зміняться настільки, щоб виключити ці типові 

причини для звернення до адміністративного суду за захистом своїх прав. 

Окреслено форми участі вказаних колегіальних суб’єктів в 
адміністративному судочинстві, а саме зазначено, що ці суб’єкти можуть бути 

стороною у справі (позивачем або відповідачем) чи третьою особою із 
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самостійними вимогами щодо предмета спору або без таких. Окремою формою 
участі колегіальних суб’єктів публічної адміністрації є представництво в особі 

прокурорів, які захищають інтереси держави. 

У підрозділі 2.2 «Колегіальні суб’єкти публічної адміністрації в 
адміністративному судочинстві як учасники справи» визначено, що поняття 

«колегіальний суб’єкт публічної адміністрації як учасник справи в 

адміністративному судочинстві» набуває смислового значення через такі 

ознаки: 
1) публічно-владні повноваження, у тому числі делеговані суб’єктам 

приватного права в межах форм державно-приватного партнерства тощо; 

2) рівноправність, відсутність ієрархічних відносин (службової підлеглості) 
між посадовими особами, а також між ними та головою (керівником) цього 

суб’єкта; 

3) спосіб соціальної об’єктивації (предметного втілення) – групову чи 

колективну організаційно-правову діяльність та адекватну їй форму (принцип) 
організаційного устрою під час розроблення й ухвалення рішень, що 

відображають їхню абсолютно або переважно спільну чи погоджену з усіх 

суттєвих питань волю, а також спільну юридичну, моральну та/або політичну 
відповідальність за наслідки своїх діянь, які завжди є наслідками попередньо 

ухваленого рішення (у тому числі усного, не оформленого на папері, а такого, 

що об’єктивоване в діяннях) на рівні спільної свідомості. Відповідно, 

спеціальний (публічно-владний) правовий статус членів колегіального суб’єкта 
публічної адміністрації як учасника справи адміністративного судочинства 

зумовлений їх приналежністю до складу цього органу; 

4) адміністративно-процесуальну правосуб’єктність, а точніше, її кореляцію 
з колегіальним способом діянь та відповідальністю суб’єкта, її реалізацію за 

обов’язкової участі одноосібного представника. 

У підрозділі 2.3 «Суб’єкти адміністративного процесу у справах щодо 

оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної 
адміністрації» зазначено, що мінімально необхідною кількістю суб’єктів 

адміністративного процесу є відповідач (у нашому випадку – виключно 

колегіальний суб’єкт публічної адміністрації) і позивач, який має реальну 

правову можливість звернутися до адміністративного суду за захистом прав, 
свобод та законних інтересів, реалізуючи своє право на судовий захист в 

адміністративних судах – конституційно закріплену суб’єктивну можливість, 

реалізація якої передбачає здійснення носієм такого права самостійних дій, 
спрямованих на відновлення порушеного права, забезпечення реалізації свобод 

і законних інтересів, порушених унаслідок дій (бездіяльності) суб’єктів владних 

повноважень у публічно-правових відносинах, за правовідновлювального, 

правозахисного або правовстановлюючого посередництва адміністративного 
суду. 

Зауважено, що на якість та оперативність здійснення цього виду 

судочинства впливають також інші суб’єкти адміністративного процесу, роль 
яких полягає у сприянні організації всіх стадій судового розгляду справи та 

встановленні достовірних фактів у ній. Зокрема, секретар судового засідання, 
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помічник судді та судовий розпорядник уможливлюють здійснення суддею 
його функцій задля реалізації прав та обов’язків колегіального суб’єкта 

публічної адміністрації як учасника справи. Реалізації завдань 

адміністративного процесу сприяють також свідок, експерти, спеціаліст і 
перекладач. 

У підрозділі 2.4 «Сутність та види публічно-правових спорів щодо 

оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної 

адміністрації» суть публічно-правового спору виявлено щонайменше у трьох 
сферах суспільних відносин, а саме: реалізації публічно-владних управлінських 

функцій, наданні адміністративних послуг, порушенні прав суб’єкта виборчого 

процесу або процесу референдуму. За ознакою сутності публічно-правового 
спору кожний його вид обмежується однією сферою відносин. Специфіка 

колегіального суб’єкта публічної адміністрації в публічно-правовому спорі 

зумовлена ідеєю колегіальності, її функціональним навантаженням. 

Окреслено основні види публічно-правових спорів за участю колегіального 
суб’єкта публічної адміністрації за такими критеріями: 1) за предметом 

судового розгляду; 2) за вольовою ознакою діяння відповідача та/або 

документального оформлення його дії; 3) за напрямом публічно-правової 
відповідальності; 4) за мотивом участі у спорах; 5) за справжністю волі й 

правових намірів позивача; 6) за масштабом території повноважень; 7) за 

генетичним походженням повноважень, які оскаржуються. Також класифікацію 

досліджуваних спорів здійснено в межах специфічного предмета діяльності 
кожного окремого колегіального суб’єкта публічної адміністрації та їхніх 

узагальнених напрямів роботи. 

Розділ 3 «Зміст і особливості розгляду та вирішення спорів щодо 

оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної 

адміністрації» складається із чотирьох підрозділів, другий із яких включає два 

пункти. 

У підрозділі 3.1 «Форми адміністративного судочинства під час розгляду 
справ щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів 

публічної адміністрації та порядок проходження таких справ в 

адміністративному суді» зауважено, що, незважаючи на намагання 

уніфікувати норми процесуального права, адміністративне судочинство має 
суттєві особливості порівняно з іншими судовими процесами – цивільним, 

господарським і кримінальним. Нова редакція КАС України містить низку 

принципово нових положень, спрямованих на забезпечення здійснення 
справедливого судочинства, і зберігає наступництво вивірених практикою 

інститутів процесуального законодавства. Нововведеннями в 

адміністративному процесуальному законодавстві є, зокрема, такі положення: 

а) форми адміністративного судочинства, визначення категорій справ (справ 
незначної складності, які вирішуються в порядку спрощеного провадження, та 

всіх інші справ, які вирішуються в загальному порядку); б) визначення заяв по 

суті справи, якими є позовна заява, відзив на позовну заяву (відзив), відповідь 
на відзив, заперечення, пояснення третьої особи щодо позову або відзиву (ч. 2 

ст. 159 КАС України); в) регулювання спору за участю судді; г) нормативне 
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закріплення дефініцій «нормативно-правовий акт» та «індивідуальний акт» 
(п. п. 18–19 ч. 1 ст. 4 КАС України), а також зміна окремих правил щодо 

оскарження правових актів; ґ) закріплення понять типових і зразкових справ, 

чим неофіційно введено правовий прецедент, тощо. 
Підкреслено, що системний аналіз норм КАС України, які визначають 

форми адміністративного судочинства, вказує на те, що вони потребують 

ґрунтовного вдосконалення. Із цього приводу запропоновано внести низку 

законодавчих змін. Ці зміни передбачають, зокрема, виключення справ, 
відповідачами в яких є органи, що визначені у ст. 266 КАС України (у тому 

числі такі колегіальні суб’єкти публічної адміністрації, як Вища рада 

правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів України та Кваліфікаційно-
дисциплінарна комісія прокурорів), з переліку тих, які розглядаються в порядку 

спрощеного провадження, оскільки ці справи, як показує практика, не є 

«справами незначної складності», їх розгляд постійно викликає значний 

суспільний інтерес. 
З’ясовано, що КАС України не поділяє судове провадження на справи, у 

яких відповідачами є колегіальні суб’єкти публічної адміністрації, та справи, у 

яких відповідачами є одноособові органи або службові чи посадові особи, що є 
суб’єктами владних повноважень. Проте адміністративні справи, відповідачами 

в яких визначені колегіальні суб’єкти публічної адміністрації, значно частіше 

належать до категорій справ, провадження в яких здійснюється з певними 

особливостями, тобто вони мають відмінності в загальному порядку розгляду й 
вирішення справ. 

У підрозділі 3.2 «Повноваження адміністративного суду у справах, 

відповідачами в яких є колегіальні суб’єкти публічної адміністрації» зазначено, 
що компетенція адміністративного суду є сукупністю повноважень, які 

надаються йому законом щодо вирішення спорів у сфері публічно-правових 

відносин із метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів особи від 

порушень з боку суб’єктів владних повноважень, у тому числі колегіальних. 
Звернено увагу на те, що чинні положення КАС України щодо повноважень 

адміністративних судів містять термін «юрисдикція». Із часу ухвалення КАС 

України перелік справ, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів, 

розширився й уточнився, що свідчить про більш чітке розуміння законодавцем 
правової категорії «публічно-правовий спір». 

Зауважено, що справи, у яких відповідачами є колегіальні суб’єкти 

публічної адміністрації, підпадають під будь-яку з категорій справ, що 
визначені у ст. 19 КАС України, однак є категорії справ, у яких відповідачами в 

більшості випадків є лише колегіальні суб’єкти публічної адміністрації. До них 

належать, зокрема, справи в публічно-правових спорах щодо правовідносин, 

пов’язаних із виборчим процесом або процесом референдуму, оскільки в них, 
як правило, оскаржуються рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої 

комісії, іншої виборчої комісії або комісії з референдуму. До них віднесено 

також справи про спори щодо оскарження рішень атестаційних, конкурсних, 
медико-соціальних експертних комісій та інших схожих органів, рішення яких є 

обов’язковими для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
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інших осіб, проте їх кількість, якщо порівнювати зі справами щодо виборів, 
наразі дещо менша. 

У пункті 3.2.1 «Особливості повноважень адміністративного суду у 

справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів 
публічної адміністрації» зазначено, що адміністративні суди в Україні наділені 

повноваженнями на втручання в адміністративний розсуд, яке гарантоване 

нормами процесуального права, однак має відбуватися лише в чіткій 

відповідності із цими нормами та з дотриманням принципу розподілу влади. 
Про можливість втручання адміністративного суду маємо змогу судити зі 

змісту ст. ст. 245, 264–289 КАС України. Перевищення повноважень 

адміністративного суду тягне дисгармонію у взаємодії всіх органів державної 
влади, проте відсутність достатньої компетенції адміністративного суду 

позбавляє особу повного захисту від свавілля суб’єктів владних повноважень. 

Наявність необхідної компетенції в суду, який вирішує публічно-правові спори, 

слугує також дієвим попереджувальним елементом для відповідних суб’єктів. 
На підставі аналізу правозастосовної практики окреслено й 

охарактеризовано зміст окремих особливостей повноважень адміністративного 

суду у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єктів, що 
досліджуються. 

У пункті 3.2.2 «Особливості повноважень адміністративного суду у 

справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів 

публічної адміністрації у спорах щодо правовідносин, пов’язаних із виборчим 
процесом чи процесом референдуму» виокремлено основні проблеми 

забезпечення судового захисту під час виборчого процесу, зокрема такі: 

1) обмеженість повноважень адміністративних судів щодо розгляду й 
вирішення справ, пов’язаних із виборами; 2) зміни виборчого законодавства 

безпосередньо напередодні виборів, неточність і суперечливість нововведень; 

3) відсутність (неприйняття) Виборчого кодексу України; 4) відсутність 

своєчасного реагування виборчих комісій на судові рішення, які набрали 
законної сили, їх невиконання; 5) низький професійний рівень членів виборчих 

комісій, необізнаність їх у законодавстві; 6) невизначеність та прогалини в 

законі щодо відповідальності виборчих комісій як колегіальних органів; 

7) неоднозначність судової практики. 
Окреслено й охарактеризовано зміст окремих особливостей повноважень 

адміністративного суду у справах щодо оскарження рішень, дій та 

бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної адміністрації у спорах щодо 
правовідносин, пов’язаних із виборчим процесом чи процесом референдуму.  

У підрозділі 3.3 «Процесуальний розсуд адміністративного суду за 

результатами оцінки рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів 

публічної адміністрації» сформульовано поняття «процесуальний розсуд 
адміністративного суду», визначено особливості його реалізації в контексті 

досліджуваної тематики. Зокрема, зауважено, що під час здійснення 

адміністративного судочинства важливо правильно визначити та співвіднести 
процесуальний розсуд адміністративного суду з адміністративним розсудом 

суб’єкта публічної адміністрації, а також не допустити присвоєння та 
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здійснення адміністративним судом повноважень цього суб’єкта. Застосовуючи 
процесуальний розсуд, адміністративні суди не можуть протиправно 

втручатися в розсуд колегіального суб’єкта публічної адміністрації. Звернено 

увагу на те, що чинні норми процесуального права надають адміністративному 
суду право самому визначати спосіб захисту особи. Межу втручання суду в 

адміністративний розсуд будь-якого суб’єкта публічної адміністрації суд 

визначає самостійно. Окреслено приклади неможливості втручання суду в 

діяльність колегіального суб’єкта публічної адміністрації. Зокрема, суд не може 
впливати на зобов’язання такого суб’єкта прийняти конкретне рішення, якщо 

під час розгляду справи буде встановлено, що оцінка знань особи або оцінка її 

наукової праці здійснена з порушенням процедури чи за відсутності чітких 
критеріїв оцінювання. У цьому разі суд має право скасувати рішення 

колегіального органу, який за законом уповноважений здійснювати оцінку 

знань, атестаційну чи дисциплінарну функції, і зобов’язати його повторно 

провести адміністративну процедуру та прийняти нове рішення. 
У підрозділі 3.4 «Судові рішення за наслідками розгляду та вирішення 

адміністративних справ щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності 

колегіальних суб’єктів публічної адміністрації» судові рішення класифіковано 
за формою адміністративного судочинства в суді першої інстанції на рішення, 

прийняті в порядку позовного загального провадження, та рішення, прийняті в 

порядку позовного спрощеного провадження. За формою (видом) провадження  

судові рішення класифікуються на рішення, прийняті в судовому засіданні, і 
рішення, прийняті в письмовому провадженні. Залежно від того, чи вирішує 

конкретний судовий акт адміністративну справу по суті, судові рішення 

класифіковано на такі види: а) рішення/постанови суду; б) ухвали суду, якими 
адміністративна справа вирішується по суті; в) ухвали суду, якими 

вирішуються процесуальні питання під час провадження в адміністративній 

справі. Залежно від інстанції суду судові рішення класифіковано на рішення 

суду першої інстанції, рішення суду апеляційної інстанції, рішення суду 
касаційної інстанції. За суб’єктом винесення судові рішення поділяються на 

рішення одноособового судді та рішення суду в колегіальному складі. 

Залежно від того, на якій стадії процесу суд ухвалює судові рішення, а 

також за змістом їх можна поділити на проміжні, кінцеві, додаткові. За формою 
судові рішення можуть бути письмовими та усними. 

Зауважено, що структура й зміст судового рішення в адміністративних 

справах, у яких різняться предмет оскарження та сторони спору, мають 
відповідати формулі, яка визначена у ст. 246 КАС України та яка для всіх 

рішень є однаковою. Відрізняє судові рішення у справах, у яких відповідачами 

є колегіальні суб’єкти публічної адміністрації, від справ, у яких за позовом 

відповідають суб’єкти владних повноважень, що діють одноособово, те, що в 
разі задоволення позовних вимог протиправним визнається рішення, дії чи 

бездіяльність одного відповідача, до складу якого входить певна група 

посадових чи службових осіб. Крім цього, у процесі розгляду такої справи та 
виконання судового рішення приватній особі протистоїть подвійна сила, 

оскільки, окрім адміністративного супротиву, вчиняється ще й колективний. 
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Якщо задоволено позов, який пред’явлений до колегіального суб’єкта, то 
вбачається, що колом посадових (службових) осіб прийнято протиправне 

рішення, вчинено протиправну дію або допущено протиправну бездіяльність. 

Таким чином, якщо позов задоволено в такій адміністративній справі, то 
порушником права приватної особи є не одна особа, а група осіб. У разі 

набрання цим судовим рішенням законної сили його має виконувати не одна 

особа, а колектив осіб, які спільно здійснюють владні управлінські функції. На 

цих службовців судовим рішенням покладається обов’язок поновити порушене 
ними право особи, що на практиці часто має негативну тенденцію з причини 

колегіальності органу-боржника. 

Розділ 4 «Виконання судових рішень у справах щодо оскарження 

рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної 

адміністрації» складається із чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Особливості виконання судових рішень в 

адміністративних справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності 
колегіальних суб’єктів публічної адміністрації» проаналізовано проблеми 

виконання судових рішень у справах, у яких учасниками є колегіальні суб’єкти 

публічної адміністрації. Окреслено перешкоди щодо виконання цими 
суб’єктами судових рішень в адміністративних справах, якими є такі явища: 

1) вияв ними неповаги та неналежне ставлення їх до актів правосуддя; 

2) особливості організаційної форми та способи діяльності колегіальних 

суб’єктів; 3) відсутність правових інститутів, які б забезпечували притягнення 
їх (їхніх членів) до юридичної відповідальності за невиконання рішення суду; 

4) недоліки законодавства, які визначають правила виконання судових рішень в 

адміністративних справах, зокрема, колегіальними суб’єктами; 5) вади 
законодавчих положень, якими керуються суди під час ухвалення рішень та 

здійснення судового контролю за їх виконанням; 6) низька якість судових 

рішень, яка значною мірою залежить від визначених законом повноважень 

суду; 7) неповне державне фінансування виплат за судовими рішеннями 
адміністративних судів тощо. 

Охарактеризовано найбільш поширені причини невиконання судових 

рішень, ухвалених на користь суб’єктів виборчого процесу. Зазначено, що в 

більшості випадків причиною протиправної бездіяльності органів у частині 
виконання судових актів, на які законом покладено функції з організації та 

проведення виборів, є їх формування різними політичними силами, що має 

наслідком конфлікт інтересів між їхніми членами, а також між органами різних 
гілок державної влади. 

У підрозділі 4.2 «Судовий контроль за виконанням судових рішень в 

адміністративних справах, відповідачами в яких є колегіальні суб’єкти 

публічної адміністрації» з’ясовано, що в Україні адміністративні суди 
здійснюють у межах визначених законом повноважень безпосередній контроль 

за владою, що полягає, по-перше, у перевірці правомірності рішень, дій та 

бездіяльності суб’єктів владних повноважень, а по-друге, у контролі за 
виконанням судових рішень, які прийняті судом не на користь цих суб’єктів. 

Водночас зроблено висновок про те, що контроль суду за виконанням судових 
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актів суб’єктами публічної адміністрації, принаймні колегіальними, 
здійснюється неефективно, оскільки адміністративний суд не має дієвих 

правових важелів впливу в питаннях виконання судових рішень. 

Висловлено бачення стосовно необхідності запровадження окремої системи 
адміністративних судів, що була би відокремлена від теперішньої системи 

судоустрою, а також створення однієї державної виконавчої служби в межах 

системи адміністративних судів – Судової державної виконавчої служби 

адміністративних судів. При цьому її необхідно передати до однієї з гілок 
державної влади, а саме судової. Обґрунтовано, що суд, який приймає рішення, 

до його повного виконання має здійснювати контроль за ним, а державна 

виконавча служба (державний виконавець) має бути підзвітною (підзвітним) 
адміністративному суду, рішення якого вона (він) виконує.  

У підрозділі 4.3 «Відповідальність за невиконання судових рішень в 

адміністративних справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності 

колегіальних суб’єктів публічної адміністрації» визначено, що проблема 
виконання судових рішень може бути вирішена в разі впровадження 

нормативного алгоритму встановлення вини конкретних осіб за саботування 

реалізації судового припису в межах діяльності органів держави та його 
застосування на практиці. Зауважено, що принцип індивідуальної 

відповідальності особи дає можливість досягти більш послідовної 

диференціації та індивідуалізації відповідальності залежно від персональної 

участі у прийнятті протиправного рішення або вчиненні (допущенні) 
неправомірної дії (бездіяльності) у складі колегіального суб’єкта. 

Аргументовано, що покладення обов’язку на керівника колегіального 

органу щодо винесення на голосування питання про виконання судового 
рішення має бути закріплене в законі. У разі невиконання цього обов’язку 

керівник повинен нести юридичну відповідальність. Водночас у тому разі, якщо 

керівник вніс на голосування відповідне питання, проте воно не набрало 

необхідної кількості голосів, він не повинен нести відповідальність за весь 
колегіальний орган. За акт, який перешкоджає виконанню судового рішення, 

повинні відповідати ті члени органу, які віддали свій голос за його ухвалення. 

Доведено, що встановлення вини члена колегіального суб’єкта публічної 

адміністрації можна забезпечити за допомогою інституту окремої думки. Так, 
запропоновано закріпити в нормативно-правовому акті про адміністративну 

процедуру норму, яка покладала би на членів колегіального органу обов’язок 

оформлення окремої думки, зокрема, у разі ухвалення актів, які стосуються 
виконання судових рішень. 

У підрозділі 4.4 «Удосконалення виконання судових рішень в 

адміністративних справах колегіальними суб’єктами публічної адміністрації» 

автором запропоновано напрями вдосконалення виконання судових рішень в 
адміністративних справах колегіальними суб’єктами публічної адміністрації. 

Зокрема, здобувачем у цьому контексті зауважено, що рішення Європейського 

суду з прав людини мають стати орієнтиром для національних судів, інших 
органів влади, суб’єктів публічної адміністрації щодо виконання судових 

рішень. Правові позиції міжнародних судових установ не можуть відкидатися з 
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посиланням на особливості внутрішнього правопорядку, оскільки опертя на 
національне законодавство, за якого обмежуються права особи, закріплені в 

загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права, – це суттєва 

помилка у правозастосуванні та недотримання взятих на себе державою 
зобов’язань. Має бути врахований зарубіжний досвід інших країн у цих 

питаннях. 

Запропоновано розглянути питання щодо механізмів підпорядкування 

органів виконавчого провадження в адміністративних справах судовій владі. За 
таких міркувань Судова державна виконавча служба адміністративних судів, 

яку запропоновано створити, має бути підконтрольною та підзвітною 

адміністративному суду, а саме тому суду, рішення якого нею виконується у 
примусовому порядку. У цьому разі необхідне надання суду можливості 

застосовувати до державних виконавців цієї служби заходи процесуального 

впливу. При цьому автором зауважено, що виконання судових рішень 

адміністративних судів є виключно державною функцією, тому передання цієї 
функції до повноважень приватних державних виконавців не є доречним. 

Запропоновано передбачити розширення повноважень суду з контролю за 

виконанням ухваленого ним рішення. Зокрема, надати суду право зазначати в 
резолютивній частині судового рішення посадову особу, яка є відповідальною 

за його виконання від імені органу, розширити види примусових заходів і 

стягнень, які уповноважений застосовувати суд до недобросовісних 

відповідачів – суб’єктів публічної адміністрації. Також наголошено на 
необхідності запровадження змін, що передбачатимуть повноваження суду в 

окремих категоріях справ приймати рішення замість колегіального органу 

публічної адміністрації (тобто щоб судове рішення заміняло те рішення, яке 
мав би прийняти відповідач). 

Підтримано тезу про необхідність посилення юридичної відповідальності за 

невиконання судових рішень. Зазначено, що санкції за вчинення відповідного 

правопорушення членом колегіального суб’єкта публічної адміністрації 
повинні бути більш суворими. Запропоновано передбачити право на 

компенсацію за невиконання рішення впродовж розумного строку за рахунок 

винних посадових чи службових осіб.  

Автором сформульовано також інші пропозиції, спрямовані на 
вдосконалення виконання колегіальними суб’єктами публічної адміністрації 

судових рішень в адміністративних справах. 

 
ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 

проблеми – визначення на підставі аналізу доктринальних та нормативних 
джерел теоретико-прикладних основ розгляду та вирішення в 

адміністративному судочинстві справ щодо оскарження рішень, дій та 

бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної адміністрації. За результатами 
дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 
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1. Підтримано та додатково аргументовано ідею про те, що термін 
«публічне адміністрування» («публічна адміністрація») найбільш перманентно 

відображає «людиноцентристську» ідеологію адміністративного права і за 

етимологією обох слів («публічне» й «адміністрування»), і за суб’єктною 
ознакою (дає змогу не обмежувати коло уповноважених суб’єктів лише 

державними органами), і за змістовим наповненням (яке відображає переважно 

сервісний, а не виключно владно-організуючий характер такої форми державної 

діяльності). 
Зауважено, що зумовлена сутнісними перетвореннями у сприйнятті 

адміністративного права та адаптаційними процесами в галузі законодавства 

про публічне адміністрування практика використання сучасної термінології у 
сфері реалізації публічної влади має стати загальноприйнятною не лише для 

адміністративно-правової доктрини, а й для правозастосовної та, найголовніше, 

правотворчої діяльності. 

2. Здійснено поділ державних колегіальних суб’єктів на декілька 
умовних груп залежно від їхнього адміністративно-правового статусу та 

особливостей його реалізації. Зокрема, виокремлено такі групи суб’єктів: 

 органи виконавчої влади (Кабінет Міністрів України, 
Антимонопольний комітет України тощо); 

 національні комісії регулювання природних монополій та інших 
монополій чи ринків (Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг, Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації); 

 органи суддівського самоврядування та врядування (з’їзд суддів 

України, Рада суддів України, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна 
комісія суддів України); 

 інші суб’єкти, що мають певні особливості в адміністративно-

правовому статусі, у тому числі відсутність статусу юридичної особи, наявність 
виключних повноважень, відсутність приналежності до жодної з гілок влади, 

специфічний порядок організаційного забезпечення діяльності тощо (Комісія з 

питань вищого корпусу державної служби, Національна рада України з питань 
телебачення і радіомовлення, Центральна виборча комісія, інші виборчі комісії 

та комісії з референдуму, Рада національної безпеки і оборони України, 

Громадська рада доброчесності, Рахункова палата тощо). 

Підкреслено, що наведений перелік державних колегіальних суб’єктів 
публічної адміністрації не є вичерпним. 

3. Недержавні колегіальні суб’єкти публічної адміністрації поділено на 

дві групи – органи місцевого самоврядування та суб’єкти делегованих 
повноважень. Встановлено, що серед органів місцевого самоврядування 

колегіальний характер діяльності мають місцеві ради, виконавчі комітети 

представницьких органів місцевого самоврядування та органи самоорганізації 

населення. Натомість колегіальні суб’єкти делегованих повноважень – це 
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різноманітні громадські об’єднання, фізичні та юридичні особи, яким держава 
або представницькі органи місцевого самоврядування адресують певні 

адміністративні функції й окремі повноваження на їх виконання (громадські 

природоохоронні організації, громадські організації у сфері цивільного захисту, 
громадські організації споживачів, громадські формування з охорони 

громадського порядку та державного кордону, окремі суб’єкти адвокатського 

самоврядування, торгово-промислові палати тощо). 

4. Запропоновано прийняти спеціальний закон у цій сфері під назвою 
«Про інструменти публічної адміністрації». Визначено мету прийняття 

нормативно-правового акта та окреслено його структуру, зокрема: Розділ 1 

«Загальні положення». Розділ 2 «Суб’єкти, уповноважені на застосовування 
інструментів публічного адміністрування (суб’єкти публічного 

адміністрування)». Розділ 3 «Адміністративний акт». Розділ 4 «Нормативний 

акт». Розділ 5 «Адміністративний договір». Розділ 6 «Акт-дія». Розділ 7 

«Приватноправові інструменти». Розділ 8 «Оскарження застосування 
інструментів публічної адміністрації». Розділ 9 «Юридична відповідальність». 

Розділ 10 «Прикінцеві та перехідні положення».  

5. Обґрунтовано, що форма участі колегіальних суб’єктів публічної 
адміністрації в адміністративному судочинстві являє собою, відповідно до 

визначених у КАС України завдань адміністративного судочинства, діяння, 

спосіб організації цих суб’єктів і його зовнішній вияв, пов’язані із сутністю, 

змістом публічно-правового спору в межах адміністративної справи, у якій 
суб’єкт позивається, відповідає або виступає третьою особою. Ці форми не 

довільні та мають виключно правовий характер. Жодних неправових форм 

комунікації із судом у КАС України не передбачено ні для колегіальних 
суб’єктів публічної адміністрації, ні для будь-якого іншого учасника 

адміністративного судочинства. Вони чітко виписані в нормах КАС України та 

обумовлені фактичними життєвими обставинами, що призвели до необхідності 

звернення до суду (взяття участі в суді) у межах правил КАС України. 
Правовий статус колегіальних суб’єктів публічної адміністрації в 

адміністративному судочинстві є багатоаспектним. Ці суб’єкти можуть бути 

стороною у справі (позивачем чи відповідачем; зустрічний позов пред’являти 

не можуть) або третьою особою із самостійними вимогами щодо предмета 
спору чи без таких. Окремою формою участі колегіальних суб’єктів публічної 

адміністрації є представництво в особі прокурорів, які захищають інтереси 

держави. 
6. Аргументовано, що сама по собі юридична статусність колегіального 

суб’єкта публічної адміністрації як учасника справи в адміністративному 

судочинстві є поліструктурною та складається щонайменше із чотирьох 

правових статусів: 1) суб’єкта публічної адміністрації; 2) спільної колективної 
роботи, власне колегіальності; 3) юридичної особи або суб’єкта, що походить 

від юридичної особи; 4) учасника судової справи в межах, визначених 

адміністративно-процесуальним законодавством. 
7. Встановлено, що роль свідка досліджуваний суб’єкт публічної 

адміністрації виконувати не може у силу своєї багатозначної природи, а ось в 
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ролі експерта колегіальний суб’єкт публічної адміністрації може залучатися 
суддею для проведення комісійної експертизи (у тому числі з правових питань), 

надання комісійного висновку спеціаліста або здійснення перекладу комісією. 

В усіх таких випадках можливого залучення суддею колегіального суб’єкта 
публічної адміністрації як суб’єкта, який сприяє відправленню 

адміністративного правосуддя, або участі його як сторони у справі чи третьої 

особи цей суб’єкт не здійснює правозастосування, а діє на рівних правових 

умовах з усіма іншими суб’єктами адміністративного процесу. Як позивач в 
адміністративному процесі колегіальний суб’єкт публічної адміністрації діє 

тільки у випадках, що прямо вказані в законі. Він може визначати відповідачем 

як іншого суб’єкта владних повноважень, так і фізичну особу чи юридичну 
особу. Колегіальний суб’єкт публічної адміністрації діє у суді тільки через 

представника, адже кожний окремий член колегіального суб’єкта 

процесуально-правового статусу учасника справи не набуває. 

8. Обґрунтовано, що публічно-правовий спір з оскарження рішень чи 
діянь колегіального суб’єкта публічної адміністрації являє собою різновид 

зовнішнього конфлікту у сфері управлінської діяльності. Осмислення природи 

цього феномену передбачає сходження в мисленні від абстрактного до 
конкретного за схемою «спір – правовий спір – публічно-правовий спір 

(судовий спір) – адміністративно-правовий спір – публічно-правовий спір за 

участю суб’єкта публічної адміністрації – публічно-правовий спір за участю 

колегіального суб’єкта публічної адміністрації». Спір являє собою відносини 
сторін, які самостійно не змогли вирішити протиріччя щодо конкретного 

предмета суспільних відносин. Правовим він стає тоді, коли ці відносини 

перебувають у межах дії права. Адміністративно-правовим спір стає тоді, коли 
спірне питання юридичного змісту входить до предметів адміністративного 

права та тісно пов’язаних із ним галузей права за умови збереження ознак 

влади-підпорядкування між суб’єктами спору. Зарахування адміністративно-

правових спорів до публічно-правових означає, що такі спори пов’язані зі 
сферою здійснення публічно-владних управлінських функцій. 

9. Встановлено, що процесуальна форма діяльності адміністративних 

судів – це передбачений нормами КАС України порядок розгляду й вирішення 

адміністративних справ у суді першої інстанції та перегляду судових рішень, 
який здійснюється шляхом визначених проваджень, з обов’язковим прийняттям 

актів процесуального характеру та (або) по суті спору. Вказано на вади 

процесуальних норм, які визначають форми адміністративного судочинства. 
Запропоновано шляхи їх усунення.  

10. Визначено, що за законом у справах, у яких можуть брати участь 

колегіальні суб’єкти публічної адміністрації, порядок їх проходження не 

відрізняється від загальних правил. Водночас звернено увагу на те, що в 
окремих категоріях справ, провадження в яких мають особливості, нерідко 

стороною є саме колегіальні суб’єкти публічної адміністрації. У цих справах 

особливості мають місце щодо визначення складу суду, який їх уповноважений 
вирішувати, обчислення процесуальних строків, проголошення та вручення 
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судових рішень, оскарження й перегляду судових рішень в апеляційному та 
касаційному порядку тощо. 

11. Наголошено на тому, що чинні норми матеріального права (ст. ст. 79 

та 88 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», ст. ст. 52, 54, 57, 65, 67, 
69, 72 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»), які регулюють питання 

оскарження рішень, зокрема, таких колегіальних суб’єктів публічної 

адміністрації, як Вища кваліфікаційна комісія суддів України та Вища рада 

правосуддя, а також закріплюють відповідні обмеження щодо оскарження та 
скасування рішень цих суб’єктів, не узгоджуються з нормами КАС України 

щодо повноважень адміністративних судів. Помічено, що ці норми звужують 

встановлені КАС України повноваження адміністративного суду, обмежують 
процесуальні права й гарантії особи, зменшують доступність до судового 

захисту. У цьому випадку висловлено думку, що для розв’язання наведених 

суперечностей є необхідність внесення до Конституційного Суду України 

подання щодо конституційності окремих положень зазначених законів. 
12. Встановлено, що чинне законодавство України виключає компетенцію 

судів на певне коло правовідносин, пов’язаних із виборами та референдумами. 

Розглянуті норми нової редакції КАС України вказують на те, що 
повноваження адміністративних судів у таких спорах, як і в попередній редакції  

цього акта, обмежені законом. Механізм відновлення порушених прав та 

інтересів суб’єктів відповідних процесів за їх межами в законодавстві не 

передбачений. Виокремлено основні проблеми забезпечення судового захисту у 
виборчих спорах. Подано варіанти їх розв’язання.  

13. Зауважено, що під час здійснення адміністративного судочинства 

важливо правильно визначити та співвіднести процесуальний розсуд 
адміністративного суду з адміністративним розсудом суб’єкта публічної 

адміністрації та не допустити присвоєння та здійснення адміністративним 

судом повноважень цього суб’єкта. Застосовуючи процесуальний розсуд, 

адміністративні суди не можуть протиправно втручатися у розсуд 
колегіального суб’єкта публічної адміністрації. Звернено увагу на те, що чинні  

процесуальні норми надають адміністративному суду право самому визначати 

спосіб захисту особи. Межу втручання суду в адміністративний розсуд будь-

якого суб’єкта публічної адміністрації суд визначає самостійно. Головними 
умовами такого втручання має бути те, щоб воно не суперечило закону, не 

перевищувало повноважень суду і усувало перешкоди у реалізації права 

позивачем. Наведено приклади неможливості втручання суду у діяльність 
колегіального суб’єкта публічної адміністрації.  

14. Аргументовано, що судове рішення, яким закінчується розгляд справи  

в адміністративному судочинстві, – це акт правосуддя, яким вирішуються 

матеріально-правові вимоги позивача до відповідача щодо їх спору в публічно-
правових відносинах. Основна суть рішення адміністративного суду – це 

результат здійсненого завдання адміністративного судочинства, який у разі 

задоволення позову несе захист прав, свобод та інтересів особи від порушень з 
боку суб’єктів публічної адміністрації, у тому числі колегіальних. Наголошено 

на тому, що рішеннями адміністративних судів визначається розподіл 
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обопільних прав та обов’язків учасників спірних адміністративно-правових 
відносин. 

15. Визначено особливості виконання судових рішень в адміністративних 

справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів 
публічної адміністрації. Охарактеризовано судовий контроль за виконанням 

судових рішень в адміністративних справах, відповідачами в яких є колегіальні 

суб’єкти публічної адміністрації. Окреслено перешкоди щодо виконання 

судових рішень у відповідних адміністративних справах. Запропоновано 
напрями вдосконалення виконання судових рішень колегіальними суб’єктами 

публічної адміністрації. 
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Цвіркун Ю. І. Розгляд та вирішення в адміністративному судочинстві 

справ щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних 

суб’єктів публічної адміністрації. – Рукопис. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2020. 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 
проблеми – визначення на підставі аналізу доктринальних та нормативних 

джерел теоретико-прикладних основ розгляду та вирішення в 
адміністративному судочинстві справ щодо оскарження рішень, дій та 

бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної адміністрації. 
Здійснено загальну характеристику правової природи та призначення 

публічної адміністрації. Визначено підсистему державних колегіальних 
суб’єктів публічного адміністрування та здійснено класифікацію недержавних 

колегіальних суб’єктів публічної адміністрації. Наприклад, запропоновано 
поділ державних колегіальних суб’єктів на кілька умовних груп залежно від їх 
адміністративно-правового статусу та особливостей його реалізації: органи 

виконавчої влади; національні комісії регулювання природних монополій та 
інших монополій чи ринків; органи суддівського самоврядування та 

врядування; інші суб’єкти, що мають певні особливості адміністративно-
правового статусу. 

Здійснено загальну характеристику рішень, дій та бездіяльності 
колегіальних суб’єктів публічної адміністрації як предмета оскарження в 

порядку адміністративного судочинства. При цьому аналіз діючого 
законодавства про правовий статус колегіальних суб’єктів публічного 
адміністрування та відповідна правозастосовна практика дали змогу виділити 

такі основні зовнішні форми інструментів діяльності досліджуваних суб’єктів, 
як постанови, рішення, акти перевірок, розпорядження, звіти, сертифікати, 

листи, рекомендації, накази, протоколи тощо.  
Встановлено підстави та форми участі колегіальних суб’єктів публічної 

адміністрації в адміністративному судочинстві. Охарактеризовано колегіальні 
суб’єкти публічної адміністрації в адміністративному судочинстві як учасників 

справи. Визначено суб’єктів адміністративного процесу у справах щодо 
оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної 
адміністрації. Встановлено сутність та види публічно-правових спорів щодо 

оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної 
адміністрації. Окреслено форми адміністративного судочинства під час 

розгляду справ щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних 
суб’єктів публічної адміністрації та встановлено порядок проходження таких 

справ в адміністративних судах.  
Визначено повноваження адміністративного суду у справах, відповідачами у 

яких є колегіальні суб’єкти публічної адміністрації, та встановлено особливості 
повноважень адміністративного суду у справах щодо оскарження рішень, дій та 
бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної адміністрації (у тому числі у 

спорах щодо правовідносин, пов’язаних із виборчим процесом чи процесом 
референдуму).  

Здійснено характеристику судових рішень за наслідками розгляду та 
вирішення адміністративних справ щодо оскарження рішень, дій та 
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бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної адміністрації. Охарактеризовано 
судовий контроль за виконанням судових рішень у адміністративних справах, 

відповідачами в яких є колегіальні суб’єкти публічної адміністрації. 
Запропоновано напрями удосконалення виконання судових рішень такими 

суб’єктами.  
Ключові слова: адміністративне судочинство, адміністративний процес, 

колегіальність, повноваження суду, процесуальний розсуд, публічне 

адміністрування, публічно-правовий спір, суб’єкт, судове рішення, форма 
адміністративного судочинства. 

 
Цвиркун Ю. И. Рассмотрение и разрешение в административном 

судопроизводстве дел по обжалованию решений, действий и бездействия 

коллегиальных субъектов публичной администрации. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2020. 
В диссертации приведено теоретическое обобщение и новое решение 

научной проблемы – определение на основании анализа доктринальных и 

нормативных источников теоретико-прикладных основ рассмотрения и 
решения в административном судопроизводстве дел по обжалованию решений, 

действий и бездействия коллегиальных субъектов публичной администрации. 

Осуществлено общую характеристику правовой природы и назначения 
публичной администрации. Определено подсистему государственных 

коллегиальных субъектов публичного администрирования и осуществлена 

классификация негосударственных коллегиальных субъектов публичной 

администрации. Например, предложено разделение государственных 
коллегиальных субъектов на несколько условных групп в зависимости от их 

административно-правового статуса и особенностей его реализации: органы 

исполнительной власти; национальные комиссии регулирования естественных 
монополий и других монополий или рынков; органы судейского 

самоуправления и управления; другие субъекты, имеющие определенные 

особенности административно-правового статуса. 

Осуществлено общую характеристику решений, действий и бездействия 
коллегиальных субъектов публичной администрации как предмета 

обжалования в порядке административного судопроизводства. При этом анализ 

действующего законодательства о правовом статусе коллегиальных субъектов 
публичного администрирования и соответствующая правоприменительная 

практика позволили выделить следующие основные внешние формы 

инструментов деятельности исследуемых субъектов, как постановления, 

решения, акты проверок, распоряжения, отчеты, сертификаты, письма, 
рекомендации, приказы, протоколы и так далее. 

Установлены основания и формы участия коллегиальных субъектов 

публичной администрации в административном судопроизводстве. 
Охарактеризованы коллегиальные субъекты публичной администрации в 
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административном судопроизводстве в качестве участников дела. Определены 
субъекты административного процесса по делам об обжаловании решений, 

действий и бездействия коллегиальных субъектов публичной администрации. 

Установлено сущность и виды публично-правовых споров по обжалованию 
решений, действий и бездействия коллегиальных субъектов публичной 

администрации. Определены формы административного судопроизводства при 

рассмотрении дел об обжаловании решений, действий и бездействия 

коллегиальных субъектов публичной администрации и установлен порядок 
прохождения таких дел в административных судах. 

Определены полномочия административного суда по делам, ответчиками в 

которых являются коллегиальные субъекты публичной администрации, и 
установлены особенности полномочий административного суда по делам об 

обжаловании решений, действий и бездействия коллегиальных субъектов 

публичной администрации (в том числе в спорах относительно 

правоотношений, связанных с избирательным процессом или процессом 
референдума). 

Осуществлено характеристику судебных решений по результатам 

рассмотрения и решения административных дел по обжалованию решений, 
действий и бездействия коллегиальных субъектов публичной администрации.  

Охарактеризованы судебный контроль над исполнением судебных решений 

по административным делам, ответчиками в которых являются коллегиальные 

субъекты публичной администрации. Предложены направления 
совершенствования исполнения судебных решений такими субъектами. 

Ключевые слова: административное судопроизводство, 

административный процесс, коллегиальность, полномочия суда, 
процессуальное усмотрение, публичное администрирование, публично-правовой 

спор, субъект, судебное решение, форма административного 

судопроизводства. 

 
Tsvirkun Yu. І. Resolving and reviewing the cases against decisions, actions, 

and inaction of collective entities of public administration in administrative 

courts. – Manuscript.  
Thesis for the doctor's degree in legal science with a specialization in 12.00.07 – 

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

National University, Zaporizhzhia, 2020. 

The dissertation presents a theoretical generalization and a new solution to the 
scientific problem – determination based on the analysis of doctrinal and normative 

sources of theoretical and practically based considerations and decisions in 
administrative justice of cases concerning the appeal of decisions, actions, and 
inaction of collegial subjects of public administration. 

The general characterization of the legal nature and purpose of the public 
administration has been made. The subsystem of state collegial subjects of public 

administration is defined, and the classification of non-state collegial subjects of 

public administration has been further developed. For example, it is proposed that 
state collegial entities to be divided into several conditional groups depending on 
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their administrative and legal status and the peculiarities of its implementation: 
executive bodies; national commissions for the regulation of natural monopolies and 

other monopolies or markets; bodies of judicial self-government and administration; 

other entities with certain features of administrative status.  

The general characterization of decisions, actions, and inaction of the collegial 
subjects of public administration as an object of appeal in the administrative 

proceedings has been made. At the same time, an analysis of the current legislation 
on the legal status of collegial public administration entities and the corresponding 
law enforcement practice made it possible to single out the following main external 

forms of instruments of activity for the subjects under study, such as decrees, 
decisions, acts of inspections, orders, reports, certificates, letters, recommendations, 

orders, protocols, etc. 
The grounds and forms of participation of collegial subjects of public 

administration in administrative proceedings are established. The collegial subjects of 
public administration in administrative proceedings are characterized as participants 

in the case. The subjects of the administrative process for appealing against decisions, 
actions, and inaction of collegial subjects of public administration are identified. The 
nature and types of public law disputes regarding appealing against decisions, 

actions, and inaction of collegial subjects of public administration are established. 
The forms of administrative, legal proceedings are determined when considering 

cases on appealing against decisions, actions, and inaction of collegial subjects of 
public administration, and the procedure for such cases in administrative courts are 

established. 
The powers of the administrative court in cases where the defendants are collegial 

subjects of public administration are determined, and the specifics of the powers of 
the administrative court in cases of appealing against decisions, actions, and inaction 
of collegial subjects of public administration are established (including in disputes 

regarding legal relations related to the election process or referendum process).  
The characterization of court decisions based on the results of consideration and 

decision of administrative cases on appeal of decisions, actions, and inaction of 
collegial subjects of public administration has been made. 

The judicial control over the execution of judicial decisions in administrative 
cases, the defendants of which are collegial subjects of public administration, is 

characterized. The directions for improving the enforcement of court decisions by 
such entities are proposed. 

Keywords: Administrative Justice, Administrative Process, Collegiality, Court 

Authority, Court Decision, Form of administrative proceedings, Procedural 
Discretion, Public Administration, Public Law Dispute, Subject. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 20.02.2020. Формат 60x90/16. Папір офсетний. 

Друк цифровий. Умовн. друк. арк. 1,9. Тираж 100 прим. Зам. № 0862. 

Видавництво і друкарня – Видавничий дім «Гельветика» 

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

Телефони: +38 (0552) 39-95-80, 

+38 (095) 934 48 28, +38 (097) 723 06 08 

E-mail: mailbox@helvetica.com.ua 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи 

ДК № 6424 від 04.10.2018 р. 


	Цвіркун Юрій Іванович
	12.00.07 – адміністративне право і процес;

	Автореферат
	дисертації на здобуття наукового ступеня
	доктора юридичних наук
	Запоріжжя – 2020
	 науково-дослідній сфері – під час проведення наукових семінарів, наукових досліджень (акти впровадження Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського від 30.08.2019, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна від 0...
	 правотворчій діяльності – для підготовки пропозицій до чинного законодавства України щодо розгляду та вирішення в адміністративному судочинстві справ про оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної адміністрації (акт впр...
	 правозастосовній діяльності – з метою вдосконалення діяльності суб’єктів публічного адміністрування та адміністративних судів (акт впровадження Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 20.08.2019);
	Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2020.


