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АНОТАЦІЯ 

 

 

 

Тильчик В.В. Теоретико-методологічні та правові засади вирішення 

адміністративними судами спорів у сфері публічно-правових відносин. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

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 дисертаційному дослідженні здійснено комплексну наукову розробку 

теоретико-методологічних та правових засад вирішення адміністративними 

судами спорів у сфері публічно-правових відносин, яка включає вироблення 

цілісної системи наукових поглядів на спір у сфері публічно-правових відносин 

та його вирішення в порядку адміністративного судочинства.  

З’ясовано, що в юридичній науці підходи до визначення сутності та 

змісту поняття «спір у сфері публічно-правових відносин» зводяться до 

позначення цього явища як форми конфлікту, а це, у свою чергу, ілюструє 

наукову статику і не сприяє ґрунтовному переосмисленню існування наведеного 

феномену в контексті трансформації цінностей, об’єктом яких є людина. 

Подальше дослідження спору у сфері публічно-правових відноси загалом 

скеровується у площину опису окремих форм його вирішення, а не 

проявляється в особливому змісті адміністративного судочинства у контексті 

реалізації вихідних ідей взаємовідносин людини і держави. Обґрунтовано 

підхід, відповідно до якого спір у сфері публічно-правових відносин як вид 

таких відносин виникає внаслідок порушення суб’єктом владних повноважень 

прав, свобод та законних інтересів осіб і вирішується засобами 

адміністративного судочинства. 

Стверджується, що спір недоцільно ототожнювати з конфліктом як 

суміжним екзистенціалом, що є більше результатом підсвідомого гострого 

протистояння особистості навколишньому світу, закріпленого в абстрактній 
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теорії способу розвитку суспільства у цілому. Сформований підхід дозволяє 

визначити аксіологічний аспект вирішення адміністративними судами спорів у 

сфері публічно-правових відносин та привести у відповідність наведену 

діяльність до соціогуманітарних орієнтирів гармонізації відносин між 

громадянином та суб’єктом владних повноважень у контексті визнання 

взаємних прав та обов’язків. 

Розкрито систему принципів адміністративного судочинства, що 

виражена у нормативно закріплених узагальнених вимогах, які пред’являються 

до спору та порядку його вирішення адміністративними судами, крізь призму 

яких проявляється практичне втілення правил вступу у спір особи із суб’єктом 

владних повноважень. Вказано, що принцип верховенства права визначає 

цінність прав, свобод та інтересів особи для адміністративного правосуддя та 

гарантує можливість виникнення спорів між суб’єктами владних повноважень 

та особами, не наділеними ними. Акцентовано увагу на тому, що розвиток 

спору опосередкований принципом змагальності сторін, диспозитивності та 

офіційного з’ясуванням обставин такого спору судом, а також неприпустимістю 

зловживання процесуальними правами. Виділено підсистеми принципів, 

зокрема, які спрямовані на створення умов для спору як такого, а також на 

забезпечення ефективного їх вирішення у порядку адміністративного 

судочинства та, які передбачені частиною третьою статті 2 КАС України. 

Виявлено закономірність, що проявляється у вимозі повного фіксування 

процесу вирішення спору, яка пред’являється до його учасників, шляхом 

ведення справи юрисдикції адміністративного суду, для відображення у ній 

усього комплексу процесуальних дій учасників судового адміністративного 

процесу у разі вирішення адміністративними судами спорів у сфері публічно-

правових відносин відповідно до їхньої юрисдикції. Констатується, 

необхідність застосування такого принципу, який сфокусує правозастосування 

на вирішенні завдання адміністративного судочинства. 

Здійснено поглиблену інтерпретацію розвитку процесуальної форми 

вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин з урахуванням 
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особливостей історичних передумов її становлення на теренах сучасної України 

шляхом виокремлення періодів, у які фактично відбувалося формування тільки 

окремих її елементів. Виділено два основні періоди розвитку процесуальної 

форми вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин: 

пострадянський – з 1991 року по 2005 рік – зародження процесуальної форми 

вирішення адміністративними судами спорів у сфері публічно-правових 

відносин; з 2005 року по теперішній час – період розвитку засад процесуальної 

форми вирішення адміністративними судами в Україні спорів у сфері публічно-

правових відносин в умовах Євроінтеграції. Уточнено, що перші значні кроки у 

напрямі вже розвитку процесуальної форми вирішення спорів у сфері публічно-

правових відносин (з урахуванням, власне, вказівки про окремі онтологічно 

зумовлені ознаки останньої категорії) здійснено після прийняття Концепції 

судово-правової реформи (1992 рік), якою обґрунтовано необхідність 

функціонування адміністративного судочинства, та прийняття КАС України 

(2005 рік). Сучасний період еволюції аналізованого явища пов’язаний з 

утвердженням та розвитком національної моделі вирішення спорів у сфері 

публічно-правових відносин з урахуванням європейських стандартів 

судочинства, створення якої дало змогу обґрунтувати формування самостійної 

галузі адміністративного процесуального права. 

Визначено окремі категорії судового адміністративного процесу у 

контексті новел процесуального законодавства, що спрямовані на 

вдосконалення практики вирішення адміністративними судами спорів у сфері 

публічно-правових відносин. Основними термінологічними новелами КАС 

України є терміни «типова справа», «зразкова справа» та «справа незначної 

складності», «нормативно-правовий акт», «індивідуальний акт», уточнено 

поняття «адміністративний договір» тощо. Обґрунтовано, що метою визначення 

типовості справ є забезпечення єдності судової практики з вирішення спорів. Це 

означає, що формуються базові орієнтири для суддів щодо однакового підходу 

до встановлення обставин спору. 
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Наголошено на актуальних питаннях визначення структури 

адміністративного процесу, зокрема, обґрунтовано доцільність використання 

термінів «провадження» та «стадія», які співвідносяться відповідно як ціле та 

частина, а тому визначаються базовими елементами такої структури. Визначено 

стадії судового адміністративного процесу, до яких треба віднести: – відкриття 

провадження у справі; – підготовку справи до розгляду; – врегулювання спору 

за участю судді; – відмову позивача від позову; – примирення сторін; –

 вирішення спору по суті; – перегляд судового рішення у спорі в апеляційній 

інстанції; – перегляд судового рішення по спору в касаційній інстанції; –

 перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами; – виконання 

судових рішень. 

Схарактеризовано спір у сфері публічно-правових відносин як предмет 

судової адміністративної юрисдикції на основі новітньої доктрини розвитку 

адміністративного судочинства. Уточнено, що для визначення юрисдикції 

адміністративних судів у КАС України використано поняття «адміністративна 

справа», що ставить під сумнів самостійність поняття «спір» як центральної 

категорії адміністративного судочинства. Запропоновано упорядкувати 

термінологічний апарат КАС України шляхом закріплення поняття «справа 

юрисдикції адміністративного суду» (справа) як матеріалів спору у сфері 

публічно-правових відносин, вирішення якого здійснюється у порядку 

адміністративного судочинства. Визначено, що предметом спору є спірні 

правовідносини, що виникли  внаслідок посягання суб’єктом владних 

повноважень на права, свободи та законні інтереси особи шляхом видання 

рішень, здійснення дій та допущення бездіяльності. Відмежовувати спірні 

правовідносин від відносин адміністративного судочинства доцільно з 

урахуванням того, що спірні правовідносини виникають між сторонами спору, а 

відносини адміністративного судочинства – між усіма учасниками судового 

адміністративного процесу. 

Проведено класифікацію спорів у сфері публічно-правових відносин, які 

вирішуються адміністративними судами, з урахуванням новел процесуального 
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законодавства, яка передбачає розширення наявної (представленої в 

адміністративно-правовій науці) та здійснюється за критеріями визначення 

юрисдикції адміністративних судів. 

Узагальнено позитивний досвід окремих зарубіжних країн та 

обґрунтовано його запозичення за такими напрямами. 1. Зменшення 

навантаження на суд та підвищення якості судочинства. 2. Забезпечення 

рівності сторін у судовому адміністративному процесі під час вирішення спору. 

3. Визначення можливості прискорення розгляду спору (у разі необґрунтованого 

затягування) шляхом встановлення пріоритету конкретного спору для суду у 

результаті розгляду в автоматичному режимі в інформаційній системі 

відповідного клопотання. 4. Перегляд підходу до оприлюднення судових рішень 

з метою формування узагальненої практики вирішення спорів шляхом відмови 

від наскрізної публікації у реєстрі судових рішень. 5. Правове забезпечення 

реалізації принципу доступності судочинства для розв’язання спору у сфері 

публічно-правових відносин.  

Запропоновано оцінку змін до КАС України в частині перегляду рішень 

у спорах у сфері публічно-правових відносин в апеляційному та касаційному 

порядках, що дозволило виявити положення, потребуючі подальшої практичної 

апробації. Наголошено, що проблеми щодо завершеності процесуальної 

регламентації діяльності суду на окремих етапах вказаних видів провадження та 

перевантаження положень КАС України поняттями, що сприймаються як 

тотожні, хоча під час застосування в окремих нормах набувають відмінностей, 

суттєво впливаючи на можливість використання таких різночитань з метою 

затягування вирішення спору чи то навіть провокування нових спорів, 

пов’язаних із порушенням щодо дотримання процесуальних приписів під час їх 

вирішення. Обґрунтовано необхідність передбачити в КАС України положення 

щодо обов’язкового врахування обставин спору, встановлених судом, у порядку 

вирішення спору та обов’язкового їх урахування під час примирення або 

відмови однієї зі сторін від позову, в тому числі на стадії апеляційного та 

касаційного перегляду. 
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ANNOTATION 

 

Tylchyk V.V. Theoretical, methodological and legal bases of dispute 

resolution in the field of public legal relations by administrative courts. – Manuscript. 

The dissertation for obtaining a scientific degree of the Doctor of Juridical 

Sciences on a speciality 12.00.07 – administrative law and process; financial law; 

information law. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2020. 

The thesis research has made a comprehensive scientific development of 

theoretical, methodological and legal fundamentals of dispute resolution in the field 

of public legal relations by administrative courts; it includes the elaboration of an 

integral system of scientific views on the dispute in public legal relations and its 

resolution through administrative proceedings.  

It is found that in legal science, the approaches to the determination of essence 

and content of the concept “dispute in the public legal relations” are limited to the 

identification of this phenomenon as a form of conflict that also demonstrates 

scientific statics and doesn’t contribute to the profound reconsideration of the 

existence of the mentioned phenomenon in the context of the transformation of 

values which concentrate on a man. The further study of a dispute in the field of 

public legal relations is focused on the specification of individual forms of its 

resolution but not manifested in the special part of administrative proceedings with 

reference to the implementation of root ideas of relations between a man and the 

state. It is substantiated the approach according to which a dispute in the field of 

public legal relations as a type of such relations arises due to the violation of the 

rights, freedoms and legitimated interests of persons by a power entity and is resolved 

through the means of administrative proceedings. 
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The research states that it’s not expedient to identify a dispute with a conflict as 

related existential aspect which is more likely to be a result of sharp subconscious 

opposition of an individual to the outside world fixed in the abstract theory of the 

social development as a hole. The formed approach makes it possible to define the 

axiological aspect of dispute resolution in the field of public legal relations by 

administrative courts and to bring the mentioned activity in line with socio-

humanistic objectives of harmonization of the relations between a citizen and a power 

entity in the context of recognition of mutual rights and obligations. 

The dissertation covers the system of the principles of administrative 

proceedings which is marked in the statutory generalized requirements applied to a 

dispute and procedure of its resolution by administrative courts through the prism of 

which the practical realization of rules of getting an individual and a power entity 

into dispute finds expression. It is stated that the principle of the rule of law 

determines the value of rights, freedoms and interests of persons for administrative 

justice and guarantees the possibility of emergence of disputes between power 

entities and persons who don’t have authority. The emphasis is placed on the fact that 

dispute development is intermediated by the principle of parties’ competitiveness, 

discretionary nature and official clarification of circumstances of that sort of dispute 

by the court and the prohibition to abuse the procedural rights. It is highlighted the 

sub-systems of principles, including those which are oriented to the arrangement of 

conditions for a dispute per se and the maintenance of their effective resolution 

through administrative proceedings and which are provided by part 3 of article 2 of 

the CAP of Ukraine. 

The thesis has revealed the regularity which is evident as the requirement of a 

full fixation of the process of dispute resolution imposed to all its participants by 

clarifying a case of the jurisdiction of administrative court to reflect the whole 

complex of procedural actions of the participants of administrative proceedings in the 

event of resolution of disputes in the area of public legal relations by administrative 

courts according to their jurisdiction. The need to apply such a principle which 
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focuses law enforcement on completing the objective of administrative proceeding is 

justified. 

The profound interpretation of the development of a procedural form of dispute 

resolution in the area of public legal relations is performed taking into account the 

features of historical preconditions of its establishments across modern Ukraine 

through distinguishing the periods when the formation of its particular elements was 

in progress. Two main periods of the development of the procedural form of settling 

disputes in the area of public legal relations are highlighted: post-Soviet – from 1991 

to 2005 – the origin of the procedural form of dispute resolution in the area of public 

legal relations by administrative courts; since 2005 to the present day – the period of 

development of fundamentals of the procedural form of settling disputes in the field 

of public legal relations by Ukrainian administrative courts in the context of 

European integration. The research clarifies that the first significant steps towards the 

development of the procedural form of settling disputes in the field of public legal 

relations (given the guidelines on individual ontologically conditioned features of the 

latter category) were taken after the adoption of the Concept of judicial and legal 

reform (1992), which grounded the need of the functioning of administrative 

proceedings and the approval of the CAP of Ukraine (2005). The modern period of 

the evolution of the phenomenon under study is associated with the consolidation and 

advancement of the national model of dispute resolution in the field of public legal 

relations, taking into account the European standards of proceedings the creation of 

which permits justifying the formation of an independent branch of administrative 

procedural law. 

The individual categories of administrative proceedings are defined in the 

context of amendments to the procedural legislation which aim to refine the practice 

of dispute resolution in the field of public legal relations by administrative courts. 

The basic terminological amendments to the CAP of Ukraine are the following terms: 

“typical case”, “model case” and “minor case”, “normative legal act”, “individual 

act”; and the concept “administrative contract” is defined more precisely etc. It is 

proved that the goal of identification of typical nature is the ensuring of the 



10 

 

uniformity of the judicial practice in terms of dispute resolution. It means that 

fundamental roadmaps for judges towards a similar approach to the establishment of 

facts of the case are formed.  

The research lays emphasis on the relevant issues of determination of the 

structure of administrative process and, in particular, substantiates the expediency to 

use the terms “proceedings” and “stage” which are correlated as the whole and a part 

respectively and thus, to be identified as the basic elements of such a structure. It is 

established the stages of administrative judicial process, which should involve the 

following: – commencement of proceedings; – preparation of a case for trial – dispute 

settlement involving a judge; – withdrawal of a claim; – conciliation of parties; – 

review of judgement on a dispute in the court of cassation; review of judgement due 

to the newly discovered facts; – judgements’ satisfaction.  

A dispute in the field of public legal relations is characterized as a subject-

matter of judicial administrative jurisdiction based on the contemporary doctrine of 

the development of administrative legal proceedings. The research refines that the 

CAP of Ukraine uses the concept “administrative case” for defining the jurisdiction 

of administrative courts that brings the concept “dispute” as the central category of 

administrative proceedings into question. It proposes to harmonize definitions of the 

CAP of Ukraine by consolidating the concept “case of the jurisdiction of the 

administrative court” (case) as files of a dispute in the field of public legal relations 

the resolution of which is carried out through administrative proceedings. The thesis 

marks that the subject-matter of a dispute is the legal relations in dispute which arose 

due to the encroachment on a person’s rights, freedoms and legitimate interests by a 

power entity through issuing decisions, actions or inactivity. The separation of the 

legal relations in dispute from the relations of administrative proceedings is seemed 

to be expedient taking into that the legal relations in dispute arise between disputing 

parties, and the relations of administrative proceedings – between the parties of 

judicial administrative process.  

The disputes in the field of public legal relations, which are resolved by 

administrative courts, are classified with due regard for amendments to the 
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procedural legislation. The classification provides for the expansion of the available 

one (presented in administrative law science) and is exercised according to the 

criteria of identification of the jurisdiction of administrative courts.  

The best practices of some foreign countries are generalized, and their 

borrowing under the following directions is substantiated: 1. unburdening of the court 

and improvement of legal proceedings; 2. guarantee of the equality of parties in 

judicial administrative process when settling a dispute; 3. determination of an option 

to speed case consideration (if it is delayed without reasons) through prioritizing a 

particular case for the trial as a result of the consideration of the relevant request in 

automatic mode via the information system; 4. re-examination of the approach to the 

divulgation of judgements in order to form a generalized practice of dispute 

resolution by giving up on transparent publication of judgments in the register; 5. 

legal support of the implementation of the principle of accessibility of legal 

proceedings for the dispute resolution in the field of public legal relations.  

The assessment of amendments to the CAP of Ukraine in terms of 

reconsideration of judgements on disputes in the field of public legal relations 

through the appeal and cassation procedures is proposed that makes it possible to 

identify provisions which need the further practical evaluation. It is stressed that the 

problems concerning the completion of procedural regulation of courts’ operation at 

individual stages of the indicated types of proceedings and oversaturation of the 

provisions of the CAP of Ukraine with the concepts which are interpreted as 

identical; however, they differ when are used in particular norms influencing the 

option to apply such various versions to delay the dispute resolution or to trigger new 

disputes associated with the violation of compliance with the procedural regulations 

during their settling. The need to include in the CAP of Ukraine the provisions on the 

obligatory consideration of dispute circumstances established by the court in the 

order of dispute resolution and their mandatory account during the reconciliation or 

abandonment of a claim by one of the parties, inclusively at the stage of appellate or 

cassation reconsideration, is proved.  
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми дослідження. З моменту закріплення у статті 3 

Конституції України положення про те, що людина є найвищою соціальною 

цінністю, правниками здійснюється пошук оптимальної моделі ефективної 

реалізації такої конституційної норми. Адміністративне судочинство як 

процесуальна форма реалізації адміністративної юстиції виступило гарантом 

дотримання принципів публічного управління у відносинах між громадянином 

та державою і є невід’ємним елементом такої моделі. Варто констатувати, що в 

зазначених відносинах простежується протиставлення інтересів їх учасників 

попри конституційний вектор чітких соціальних орієнтирів державної 

діяльності. Такий стан залежить від характеру імперативності правових норм, 

відповідно до яких виникають публічно-правові відносини у співвідношенні зі 

ступенем суспільного розвитку. Нині суспільний зв’язок між владою та 

громадянином значно деформований проявами корупції, які лише загострюють 

протистояння між ними, посилюючи недовіру до існуючого порядку 

управління. За таких умов складно переоцінити роль адміністративного суду як 

правозабезпечувального інструменту захисту прав, свобод та законних інтересів 

людини і громадянина від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.  

Ефективне функціонування адміністративного судочинства перебуває у 

діалектичному зв’язку з категорією «спір у сфері публічно-правових відносин», 

який віднесено до його юрисдикції. Усвідомлення необхідності ефективного 

вирішення спорів, що виникають у сфері публічно-правових відносин, 

зумовлює розв’язання такої проблеми фактично за рахунок діяльності 

адміністративних судів в умовах зростаючого навантаження на них. За даними 

статистичної звітності, упродовж 2019 року до адміністративних судів надійшло 

273 385 справ та матеріалів (у 2018 році – 240 677), що на 13,59 % більше, аніж 

у попередньому періоді. При цьому до окружних адміністративних судів 

надійшло на 15,31 % більше справ та матеріалів, а кількість справ та матеріалів, 
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надісланих до апеляційних адміністративних судів, взагалі збільшилася на 

519,05 % 1. Наведена динаміка свідчить передусім про надмірне навантаження 

на суддів та низьку ефективність позасудового захисту прав, свобод та законних 

інтересів фізичних і юридичних осіб, навіть після закріплення в статті 124 

Конституції України можливості визначення його обов’язковим. 

Перманентне оновлення адміністративного процесуального 

законодавства, зокрема прийняття Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» у новій редакції (2016 р.), Закону України «Про внесення змін до 

Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 

кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 

законодавчих актів» (2017 р.) тощо, визначило необхідність та актуальність 

комплексного перегляду інституту спору у сфері публічно-правових відносин, 

що вирішується в порядку адміністративного судочинства.  

Теоретико-правовий аналіз досліджуваної проблематики ґрунтується на 

доктринальних працях таких вчених: В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, 

О.М. Бандурки, Ю.П. Битяка, В.Т. Білоуса, І.Л. Бородіна, О.М. Буханевича, 

В.М. Гаращука, І.П. Голосніченка, В.С. Гриценка, Р.А. Калюжного, 

С.В. Ківалова, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, Є.В. Курінного, П.В. Макушева, 

Р.С. Мельника, О.І. Миколенка, Н.Р. Нижник, О.П. Рябченко, Л.А. Савченко, 

А.О. Селіванова, С.Г. Стеценка, М.М. Тищенка, О.І. Харитонової, Х.П. Ярмакі 

та інших, що стали основою для розвитку сучасного адміністративного права і 

процесу в Україні. 

Правова природа адміністративного судочинства в контексті 

адміністративного процесу досліджувалася А.М. Апаровим, Н.П. Бортник, 

С.Т. Гончаруком, О.В. Кузьменко, М.П. Кучерявенком, А.О. Монаєнком, 

О.І. Остапенком, О.М. Пасенюком, М.І. Смоковичем, В.С. Стефанюком, 

публічно-правових відносин – О.В. Музою, суб’єктів адміністративного права –

Т.О. Мацелик, адміністративного судочинства – В.М. Бевзенком, принципів 

                                         

1 Аналітичні таблиці щодо стану здійснення правосуддя за 2019 рік. Судова влада України. URL: 

https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/analit_tabl_19  

https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/analit_tabl_19
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адміністративного судочинства – О.М. Каплею, Н.Б. Писаренко, перегляду 

судових рішень – Р.П. Кайдашевим та іншими.  

Спори у сфері публічно-правових відносин в аспекті інститутів звернень 

до публічної адміністрації та оскарження в адміністративному праві розглянуті 

Н.П. Каменською, Д.В. Лученком, захисту прав фізичних та юридичних осіб в 

адміністративному судочинстві – О.В. Константим, інтересів держави – 

В.Р. Щавінським, сфери публічного управління – Я.В. Лазуром та іншими.  

Науковий пошук щодо дослідження вирішення спорів засобами 

адміністративного судочинства активно проводився, зокрема, А.К. Гасановою 

(2011 р.), в роботі якої приділена увага адміністративно-правовим засадам 

вирішення конфліктів у діяльності органів виконавчої влади; Л.В. Бринцевою 

(2012 р.), яка зосередилася на загальній характеристиці спорів та 

адміністративному порядку їх вирішення; К.О. Тимошенко (2012 р.), котра 

здійснила характеристику публічно-правового спору як предмета юрисдикції 

адміністративних судів, інтерпретуючи при цьому спір як протиправну 

поведінку суб’єкта владних повноважень; схожий вектор наукового пошуку 

вибраний Н.Є. Хлібороб (2012 р.); І.А. Качуром (2018 р.) проведено аналіз 

інституту адміністративної справи в адміністративному судочинстві тощо. 

Серед праць вчених близького зарубіжжя варто відзначити наукові 

доробки Д.М. Бахраха, А.Б. Зєлєнцова, Є.Б. Лупарєва, А.К. Саркісова, 

Ю.М. Старілова, Н.В. Сухарєвої та інших.  

У процесі наукового пошуку враховано напрацювання вчених, що 

досліджували проблематику вирішення спорів адміністративними судами в 

окремих зарубіжних країнах у площині міжнародних стандартів судочинства, 

серед яких, зокрема В. Бергман, Л. Брокер, Х. Казндіс, П. Квоста, 

Р. Пірлінжейру, Й. Пуделька, М. Хайнтцен, Е. Шмідт-Ассман та інші. 

Стрімке реформування, оновлення законодавства, логіка попередніх 

наукових досліджень та інтереси практики зумовили актуальність потреби 

розвитку теоретико-методологічних та правових засад вирішення 
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адміністративними судами спорів у сфері публічно-правових відносин, 

науковим «базисом» для якого є праці вказаних вчених.  

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

Дослідження відповідає «Концепції вдосконалення судівництва для 

утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських 

стандартів», яка затверджена Указом Президента України від 10 травня 

2006 року № 361/2006, Стратегії реформування державного управління України 

на період до 2021 року, затвердженій Розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 24 червня 2016 року № 474-р, Стратегії реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, затвердженій 

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

відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016-2020 рр., 

затверджених 03 березня 2016 року загальними зборами Національної академії 

правових наук України.  

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення 

теоретико-методологічних та правових засад вирішення адміністративними 

судами спорів у сфері публічно-правових відносин, що передбачає формування 

цілісної системи наукових поглядів на поняття, сутність, зміст основних 

категорій, принципів, особливостей процесуальної форми вирішення спорів 

наведеного виду, структури, процесуального статусу сторін відповідної правової 

процедури такої діяльності, з урахуванням вітчизняних наукових теорій та 

позитивного досвіду окремих зарубіжних країн, міжнародних стандартів 

судочинства з метою підвищення ефективності судового захисту прав, свобод та 

законних інтересів осіб у публічно-правових відносинах.  

Для досягнення зазначеної мети вирішено такі задачі: 

– ґрунтуючись на методології системного підходу охарактеризувати 

розвиток наукової думки щодо вирішення спорів у сфері публічно-правових 

відносин в порядку адміністративного судочинства; 
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– розкрити онтологічний, гносеологічний та аксіологічний аспекти 

вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин адміністративними 

судами;  

– розкрити систему принципів вирішення адміністративними судами 

спорів у публічно-правових відносинах;  

– дати поглиблену інтерпретацію розвитку процесуальної форми 

вирішення адміністративними судами спорів у сфері публічно-правових 

відносин;  

– визначити основні категорії судового адміністративного процесу у 

контексті новел процесуального законодавства;  

– розкрити актуальні питання визначення структури адміністративного 

процесу; 

– охарактеризувати спір у сфері публічно-правових відносин як предмет 

судової адміністративної юрисдикції;  

– визначити ознаку конфліктності публічно-правових відносин як умову 

виникнення спорів у цій сфері; 

– здійснити систематизацію спорів у сфері публічно-правових відносин, 

які вирішуються адміністративними судами; 

– узагальнити позитивний зарубіжний досвід вирішення спорів у 

публічно-правових відносинах адміністративними судами та визначити шляхи 

його запровадження в Україні; 

– обґрунтувати шляхи наповнення новим змістом адміністративно-

правових засад вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин з огляду 

на міжнародні стандарти судочинства; 

– окреслити напрями удосконалення порядку перегляду рішень по 

спорам у сфері публічно-правових відносин, що вирішуються в порядку 

адміністративного судочинства. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі 

вирішення адміністративними судами спорів у сфері публічно-правових 

відносин. 
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Предметом дослідження є теоретико-методологічні та правові засади 

вирішення адміністративними судами спорів у сфері публічно-правових 

відносин. 

Методи дослідження. Розв’язання поставлених завдань здійснено з 

використанням пізнавального потенціалу системи філософських, 

загальнонаукових та спеціальних методів. Історичний підхід сприяв виявленню 

закономірностей розвитку та динаміки процесуальної форми вирішення спорів 

у сфері публічно-правових відносин (підрозділ 2.1), аналіз та синтез дозволив 

визначити ознаки, сутність і зміст поняття «спір у сфері публічно-правових 

відносин», сформувати це та інші поняття (підрозділи 1.1, 2.2). За допомогою 

форми аналізу – систематизації – визначено проблеми класифікації спорів у 

сфері публічно-правових відносин, що вирішуються адміністративними судами 

(підрозділи 3.2, 3.3). Структурно-функціональний метод застосований під час 

характеристики принципів вирішення спорів у сфері публічно-правових 

відносин у порядку адміністративного судочинства та дослідження 

проблематики структури судового адміністративного процесу (підрозділи 1.3, 

2.3). Порівняльно-правовий метод використано для визначення напрямів 

удосконалення правових засад вирішення адміністративними судами спорів у 

сфері публічно-правових відносин, вивчення законодавства та практики такої 

діяльності зарубіжних країн, а також для наповнення оновленим змістом 

адміністративно-правових засад вирішення спорів у сфері публічно-правових 

відносин засобами адміністративного судочинства з огляду на міжнародні 

стандарти справедливого правосуддя (підрозділи 2.3, 4.2, 4.3). Методи 

лінгвістичного аналізу і тлумачення правових норм сприяли виявленню 

прогалин та інших недоліків законодавства, виробленню пропозицій щодо його 

вдосконалення (підрозділи 1.3, 2.2, 2.3, 4.1). Системний підхід дозволив 

сформулювати теоретичне обґрунтування необхідної діалектичної єдності 

загальної системи оскарження і вирішення адміністративними судами спорів у 

сфері публічно-правових відносин як її складника (підрозділи 1.1, 1.3, 3.1).  
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Нормативну основу роботи становлять Конституція України, закони 

України, міжнародно-правові акти, ратифіковані Україною, що визначають 

особливості вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин у порядку 

адміністративного судочинства, рішення Європейського суду з прав людини 

тощо. 

Емпіричну базу дослідження становлять результати вивчення судових 

рішень, матеріали узагальнення судової практики, офіційні статистичні дані 

щодо розгляду та вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин, 

політико-правова публіцистика, словниково-довідкові видання, результати 

соціологічних досліджень за період 2008-2019 рр. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що у 

дисертаційному дослідженні уперше на засадах методології системного підходу 

з урахуванням сучасних новел процесуального законодавства та міжнародних 

стандартів справедливого судового розгляду сформовано теоретико-

методологічні та правові засади вирішення адміністративними судами спорів у 

сфері публічно-правових відносин та обґрунтовано нові підходи до розв’язання 

наявних проблем. Результатами дослідження, що містять наукову новизну, є 

таке: 

уперше: 

– обґрунтовано концептуальний підхід, за яким спір у сфері публічно-

правових відносин як особливий вид публічно-правового відношення між його 

сторонами виникає з моменту звернення особи до адміністративного суду з 

вимогою захисту своїх прав, свобод та законних інтересів від порушення з боку 

суб’єкта владних повноважень та об’єктивно існує до моменту його вирішення 

судом як судом першої інстанції. Виникнення спору внаслідок порушення 

суб’єктом владних повноважень прав, свобод та інтересів особи можливе лише 

у вимірі судової адміністративної процесуальної форми, існування якої 

забезпечує закономірності розвитку такого виду правовідношення між 

сторонами на засадах змагальності, рівності, диспозитивності, неприпустимості 

зловживання процесуальними правами, тощо; 



27 

 

– доведено доцільність застосування триєдиного підходу до розкриття 

сутності спору у сфері публічно-правових відносин як: 1) юридичної категорії; 

2) юридичного факту; 3) змісту відповідних правових відносин;  

– сформульовано принцип повного фіксування процесу вирішення 

спору. Обґрунтовано, що такий принцип реалізується шляхом фіксування усіх 

процесуальних дій у спеціально визначений законодавством спосіб. Змістом 

принципу є: 1) повне фіксування судового адміністративного процесу 

технічними засобами; 2) функціонування Єдиної судової інформаційної 

(автоматизованої) системи. Застосування такого принципу забезпечить 

реальність вирішення нормативно визначеного завдання адміністративного 

судочинства;  

– обґрунтовано доцільність визначення конфліктності публічно-

правових відносин як іманентно притаманної цим відносинам детермінанти, що 

випливає з їхніх ознак: імперативності, нерівності учасників та часткової їх 

підпорядкованості, використання владних повноважень тощо;  

– запропоновано вважати основою для визначення критеріїв 

розмежування судових юрисдикцій нормативну формулу частини першої статті 

2 «Завдання та основні засади адміністративного судочинства» КАС України, 

набір елементів якої є достатнім для встановлення виду спору, який 

вирішується в порядку адміністративного судочинства. Уточнено, що, 

виділяючи критерії, варто враховувати такі елементи конструкції, як: наявність 

спору; його виникнення обмежене сферою публічно-правових відносин; 

порушення вчинене або в окремих нормативно визначених випадках може бути 

вчинене суб’єктом у процесі реалізації ним владних повноважень; вирішення 

спору призведе до ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, 

прав та інтересів юридичних осіб; 

– аргументовано положення щодо необхідності перспективного 

розвитку процесуального законодавства в частині здійснення правосуддя 

адміністративними судами у напрямах: вирішення спорів у сфері публічно-

правових відносин та подальшої розробки інституту розгляду справи 
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юрисдикції адміністративного суду як елемента організації адміністративного 

судочинства; 

– запропоновано розкривати сутність спору у сфері публічно-правових 

відносин, застосовуючи онтолого-гносеологічний підхід, спираючись на 

соціогуманітарні орієнтири гармонізації відносин між суб’єктом публічної 

влади і суб’єктом звернень (громадянином). Примат визнання взаємних прав і 

обов’язків таких суб’єктів визначає новий погляд на сутність категорії спору, що 

досліджується; 

удосконалено:  

– пізнавальні підходи до встановлення сутності спору у сфері публічно-

правових відносин, вирішення якого здійснюється засобами адміністративного 

судочинства, крізь призму виявлених недоліків його визначення як форми 

конфлікту поряд із такою формою, як правопорушення, оскільки усталений 

вектор наукових пошуків сприяє сприйняттю суб’єктів владних повноважень як 

потенційних порушників прав, свобод, інтересів осіб;  

– положення щодо започаткування та розвитку процесуальної форми 

вирішення адміністративними судами спорів у сфері публічно-правових 

відносин на теренах сучасної України, коли було визначено теоретичні та 

нормативні засади формування адміністративного судочинства. Цьому періоду 

передує розвиток окремих процесуальних форм реалізації різних способів 

правового захисту, зокрема судів щодо можливих способів захисту прав осіб, 

притягнених до адміністративної відповідальності, розгляду скарг на 

визначений перелік рішень та дії представників державних органів без 

встановлення особливостей характеристик відповідних правовідносин у 

публічній та приватній сферах. У зв’язку з цим подальше вдосконалення та 

розвиток процесуальної форми діяльності адміністративних судів 

аргументовано пов’язується із виокремленням поняття спору у сфері публічно-

правових відносин як базової категорії та ефективністю його вирішення; 

– наукову позицію щодо здійснення періодизації розвитку на теренах 

сучасної України процесуальної форми вирішення адміністративними судами 
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спорів у сфері публічно-правових відносин як складника розвитку 

адміністративної процесуальної форми: перший етап – з 1992 року (прийняття 

Концепції судово-правової реформи) по 2005 рік (з прийняття КАС України); 

другий – сучасний (з 2005 року по теперішній час); 

– понятійний апарат КАС України, визначено та уточнено низку понять 

й обґрунтовано їх використання;  

– підхід до співвідношення форм вирішення спору та врегулювання 

спору, а саме: вирішення спору передбачає активність суду, а врегулювання 

спору – активність сторін, між якими виникли спірні правовідносини; 

– положення щодо забезпечення рівних можливостей сторін спору на 

всіх стадіях провадження з вирішення спору та під час примирення, яке 

застосовується з метою врегулювання спору, а також недопущення при цьому 

зловживання правом сторонами спору, з огляду на позитивний досвід 

зарубіжних країн; 

– наукові погляди щодо визначення засад вирішення спорів у сфері 

публічно-правових відносин виходячи з міжнародних стандартів судочинства, з 

урахуванням особливостей національного права та триваючим оновленням 

доктрини публічного адміністрування, спрямованої на якісні перетворення у 

забезпеченні загальновизнаних прав особи; 

дістали подальшого розвитку: 

– систематизація спорів у сфері публічно-правових відносин, що 

вирішуються у порядку адміністративного судочинства, з урахуванням 

новелізації адміністративного процесуального законодавства; 

– положення щодо застосування і розвитку медіації та примирення як 

інститутів адміністративного судочинства під час вирішення спорів у сфері 

публічно-правових відносин; 

– критерії розмежування спірних правовідносин і відносин 

адміністративного судочинства з урахуванням того, що спірні відносини 

виникають між сторонами спору, а відносини адміністративного судочинства 

виникають між усіма учасниками судового адміністративного процесу; 
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– напрями визначення та характеристики структури судового 

адміністративного процесу; 

– пропозиції стосовно удосконалення порядку перегляду рішень у 

спорах у сфері публічно-правових відносин, що вирішуються в порядку 

адміністративного судочинства. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертації теоретичні положення, пропозиції та рекомендації 

сприятимуть формуванню теоретико-методологічних та правових засад 

вирішення адміністративними судами спорів у сфері публічно-правових 

відносин. Одержані результати можуть бути використані та використовуються: 

– у науково-дослідній сфері – як фундамент для розв’язання та 

подальшого дослідження проблематики вирішення адміністративними судами 

спорів у сфері публічно-правових відносин, зокрема, в контексті загальних 

напрямів забезпечення базових прав людини в процесі взаємовідносин із 

фіскальними органами (довідка про участь у спільному проекті Української 

Гельсінської спілки з прав людини та Офісу Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини № 18/05-01(7799) від 18.05.2018), під час формування 

рекомендацій у науково-дослідній діяльності Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ (акт про провадження результатів 

дисертаційного дослідження № 12/1-19 від 20.07.2019); 

– у правозастосовній діяльності – у практичній діяльності Генеральної 

прокуратури України (довідка про впровадження результатів дисертаційного 

дослідження в діяльність Департаменту підтримання обвинувачення та 

представництва інтересів держави в судах № 32-5/-П від 25.02.2019), Державної 

фіскальної служби України (довідка про впровадження результатів 

дисертаційного дослідження № 4388-716/9999-16-04-15 від 08.11.2019), 

Львівської обласної державної адміністрації (довідка про впровадження 

результатів дисертаційного дослідження № 32/20-1 від 16.01.2020); 

– у навчальному процесі – під час вивчення навчальних дисциплін: 

«Адміністративне право», «Адміністративний процес», «Правове забезпечення 
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публічного адміністрування», «Публічно-правова протидія корупції», 

«Адміністративно-правова протидія тіньовій економіці», «Адміністративно-

правовий режим погашення податкового боргу» (акт Навчально-наукового 

центру інноваційних освітніх технологій та регіонального навчання 

Університету державної фіскальної служби України № 6/39-09 від 25.02.2019 ), 

«Адміністративне право», «Адміністративно-процесуальне право», 

«Адміністративна відповідальність» (акт про впровадження результатів 

дисертаційного дослідження в наукову діяльність та навчальний процес ВНПЗ 

«Дніпровський гуманітарний університет» від 01.11.2019), «Адміністративне 

право», «Адміністративний процес», «Проблеми адміністративного 

судочинства» (довідка про впровадження результатів дисертаційного 

дослідження в навчальний процес Національного університету «Львівська 

політехніка» № 67-01-73 від 16.01.2020). 

Особистий внесок здобувача. Викладені в дисертації наукові 

положення, висновки й рекомендації, що виносяться на захист, одержані 

здобувачем самостійно. Ідеї та розробки співавторів у дисертації не 

використані. 

Апробація результатів дисертації. Ключові теоретичні напрацювання 

й рекомендації оприлюднені в тезах доповідей і наукових повідомлень на 

наукових і науково-практичних семінарах та конференціях, а також у процесі 

виконання міжнародних проектів: «Права людини в Україні – 2017. Доповідь 

правозахисних організацій» (м. Київ, 2018 р.); «Особливості міжнародного 

співробітництва України в сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) злочинних доходів» (м. Ірпінь, 2019 р.); «Актуальні питання 

адміністративного права та процесу» (м. Кривий Ріг, 2018 р.); «Фінансові 

розслідування: імплементація європейського досвіду в Україні» (м. Ірпінь, 

2017 р.); «Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії» (м. Київ, 

2017 р.); «Захист економічних інтересів України в районах здійснення операції 

об’єднаних сил» (м. Ірпінь, 2019 р.); «Актуальні проблеми запобігання корупції 

та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в 
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контексті створення служби фінансових розслідувань» (м. Ірпінь, 2017 р.); 

«Соціо-гуманітарний аспект формування економічної політики: вітчизняний 

стан та світовий досвід» (м. Ірпінь, 2020 р.).  

Публікації. Основні теоретичні й практичні положення дисертаційного 

дослідження відображено в одноособовій монографії, двох колективних 

монографіях, навчальному посібнику у співавторстві, 26 статтях, опублікованих 

у вітчизняних та міжнародних фахових виданнях з юридичних наук, 22 з яких –

одноособові, 4 – у співавторстві, а також у 8 тезах доповідей і повідомлень, 

оприлюднених на міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, 

круглих столах, семінарах, конгресах. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, які містять дванадцять підрозділів, висновків, додатків та списку 

використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 448 сторінок, у 

тому числі основного тексту – 369 сторінок. Список використаних джерел 

налічує 487 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ВИРІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ 

СПОРІВ У СФЕРІ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН 

 

 

 

1.1 Розвиток наукової думки щодо вирішення спорів у публічно-

правових відносинах в порядку адміністративного судочинства 

 

 

Спори у сфері публічно-правових відносин як предмет юрисдикції 

адміністративного суду перебувають у полі зору вітчизняних вчених. Про це 

свідчить наявність великої кількості наукових публікацій, виданих останнім 

часом. Варто констатувати збільшення кількості саме дисертаційних досліджень 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

права, які є елементами системи здобуття наукових знань про феномен спору в 

сфері публічно-правових відносин та теоретико-правових проблем його 

вирішення адміністративними судами. Разом із цим, у більшості із вказаних 

робіт та у аналітичних оглядах практичної діяльності за названим напрямом, 

констатується та простежується як відсутність єдиного підходу до розуміння 

основних категорій і понять, так і наявність багатьох нерозв’язаних проблем 

теоретичного та практичного характеру.  

У період з 2005-2019 р. р. питанням вирішення порушеної проблематики, 

зокрема визначенню як різновидів, так і комплексних понять (дефініцій) 

правових спорів у сферах публічно-правових відносин, приділена увага у 

дисертаціях авторів, що формували конфліктний підхід до їх сутності. Серед 

них: В.А. Сьоміна (Проблеми законодавчого регулювання та практики розгляду 

адміністративно-правових спорів, 2005 р.) представила визначення 

адміністративного-правового спору, як різновиду юридичного конфлікту, що 
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виникає з публічно-правових відносин у сфері державного управління й 

місцевого самоврядування [397, с. 8]. Такий підхід до розуміння поняття 

«публічно-правовий спір» підтриманий Н.Є. Хлібороб (Публічно-правовий спір 

як предмет юрисдикційної діяльності адміністративного суду, 2012 р.), та 

вказано, що ним є юридичний конфлікт у сфері реалізації публічної влади, 

одним з учасником якого є суб’єкт владних повноважень. Вчена виокремила 

ознаки публічно-правового спору, що характеризують його як вид правового 

спору, зокрема зауважено, що публічно-правовий спір: 1) має свою правову 

основу – гарантовану законом можливість захисту прав, свобод та інтересів 

особи; 2) виникає лише з юридично значущих дій його суб’єктів; 

3) спрямований на захист прав, свобод та інтересів, а також виконання 

обов’язків особи; 4) має законодавчо встановлені способи вирішення, проте 

вони не позбавляють особу можливості звернутись до альтернативних [457]. 

А.В. Руденко (Адміністративне судочинство: становлення та здійснення, 

2006 р.) наводить авторське визначення адміністративного судочинства, яке є 

формою позовного здійснення правосуддя і полягає у розгляді та вирішенні 

адміністративними судами адміністративно-правових спорів відповідними 

суб’єктами (визначених автором), з метою захисту прав та свобод фізичних 

осіб, прав і законних інтересів юридичних осіб, здійснення контролю у сфері 

публічно-правових відносин [352, c. 8].  

І.В. Шруб (Функціонування адміністративних судів в Україні: 

організаційно-правові засади їх реалізації, 2009 р.) досліджуючи організаційно-

правові засади функціонування адміністративних судів, пропонувала створити в 

рамках судової системи Раду з вирішення конфліктів з метою забезпечення 

оперативності розв’язання спорів про підсудність справ судам різних 

юрисдикцій [473], при цьому авторка визначила спір як різновид конфлікту. 

К.О. Тимошенко (Публічно-правовий спір як предмет юрисдикції 

адміністративних судів, 2012 р.) науково обґрунтувала, що предметом 

юрисдикції адміністративних судів мають бути публічно-правові спори, 

спрямовані на захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
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юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і 

службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними публічно-владних 

повноважень. Вчена інтерпретувала підхід до поняття спір як «протиріччя» між 

суб’єктами публічно-правових відносин, предметом якого є «протиправна 

поведінка (рішення, дії, бездіяльність)» суб’єкта владних повноважень [453]. 

Аналогічні висновки зроблені В.П. Юрченко (Правові засади віднесення 

публічно-правових спорів до адміністративної юрисдикції, 2014 р.) крізь 

поняття «публічно-правовий конфлікт» і категорію «неправомірна поведінка». 

Авторкою сформульовано тезу про те, що у сфері адміністративно-правового 

регулювання діяльності адміністративних суддів, процесуальні норми 

адміністративного судочинства, які перед усім зосередженні в Кодексі 

адміністративного судочинства України, є матеріальними нормами, умови для 

виконання яких суддями адміністративних суддів покликані створити публічну 

адміністрацію на основі адміністративно-правових норм [481]. Вказані роботи 

актуалізують необхідність встановлення співвідношення спору та конфлікту у 

сфері публічно-правових відносин з метою уточнення предмета юрисдикції 

адміністративних судів [422]. 

Е.Ю. Швед (Процесуальні акти-документи в адміністративному 

судочинстві, 2009 р.) визначив поняття процесуальних актів-документів у 

адміністративному судочинстві як систему офіційних актів, що закріплюють 

процесуальні дії суду та інших учасників судового адміністративного процесу 

на кожній його стадії (етапі), приймаються з дотриманням необхідної 

процесуальної форми та змісту з метою захисту прав, свобод та інтересів 

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

відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при 

здійсненні ними владних управлінських функцій [467]. Вказані положення у 

подальшому сприяли уточненню об’єкту спору, що вирішується у порядку 

адміністративного судочинства. 
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О.В. Муза (Сучасний стан та тенденції розвитку адміністративної 

юстиції в Україні, 2010 р.) розглянув адміністративну юстицію як інститут 

адміністративного права, її особливості, причини та умови запровадження в 

Україні, зокрема запропонував авторське визначення «справа адміністративної 

юрисдикції» як сукупність процесуальних документів в адміністративному суді 

з розгляду публічно-правового спору, що виникає між фізичними або 

юридичними особами та суб’єктами владних повноважень, і може бути 

розглянутий адміністративним судом у порядку, встановленому Кодексом 

адміністративного судочинства України [262]. Такі висновки є підґрунтям для 

подальшого визначення співвідношення спору та справи, з урахуванням змін, 

які було внесено до КАС України у 2017 році.  

С.О. Бондар (Адміністративно-правове забезпечення діяльності 

адміністративних судів в Україні, 2010 р.) вказав на основний напрям діяльності 

адміністративних судів – здійснення судового контролю за дотриманням 

законності у державному управлінні шляхом вирішення в окремому 

процесуальному порядку публічно-правових спорів, однією стороною яких є 

суб’єкти владних повноважень [72]. Вчений долучився до дослідників, котрі 

розглядають судовий контроль як форму діяльності адміністративного суду, а 

спір як зміст такої діяльності. Визначене співвідношення на сьогодні очевидно 

викликає зауваження, оскільки не відбувається розмежування за 

підконтрольними суб’єктами з урахуванням предмету, чи змісту контролю.  

О.Є. Міщенко (Правове регулювання здійснення адміністративного 

судочинства в умовах реформ та економічних перетворень, 2011 р.) розкрила 

сукупність актуальних проблем здійснення адміністративного судочинства в 

сучасній Україні, до яких віднесено наступні: 1) через недосконалість положень 

КАС України в адміністративному судочинстві існує проблема суміжної 

компетенції адміністративних та господарських судів; 2) термінологічна 

розмитість КАС України; 3) наявна значна кількість оціночних категорій в 

нормах КАС України; 4) відсутність законодавчого закріплення як обов’язкової 

обставини, яка перевіряється адміністративним судом відповідно до положень 
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частини 3 статті 2 КАС України, факту порушення діяннями чи рішеннями 

суб’єкта владних повноважень прав і свобод особи. При цьому, для вирішення 

розглянутих проблем в дисертації запропоновані системні зміни до КАС 

України, зокрема, в частині, що стосується визначення понятійного апарату 

(справа адміністративної юрисдикції, адміністративний акт, адміністративно-

юрисдикційний акт). Авторка запропонувала класифікацію компетенційних 

спорів залежно від предмету їхнього виникнення, зокрема, виділено: 1) спори 

про розмежування компетенції між місцевими державними адміністраціями та 

органами місцевого самоврядування; 2) спори про розмежування компетенції 

між різними органами виконавчої влади; 3) спори про прийняття рішення, 

вчинення дій або бездіяльності суб’єктом владних повноважень, які, на думку 

іншого суб’єкта владних повноважень, не відповідають наданій такому суб’єкту 

компетенції, виходять за межі повноважень або взагалі не відповідають закону; 

4) спори щодо виконання адміністративного акта, який виданий вищим 

суб’єктом владних повноважень; 5) спори щодо спільного виконання суб’єктами 

владних повноважень завдань управлінського характеру; 6) спори щодо 

припинення повноважень суб’єктів делегованих повноважень [256]. 

Л.В. Бринцева (Адміністративно-правові спори: загальна характеристика 

та адміністративний порядок їх вирішення, 2012 р.) розглянула адміністративні 

спори в аспекті поділу їх на принципово відмінні види залежно від характеру 

матеріальних правовідносин між суб’єктами спору (вертикальні чи 

горизонтальні), а саме: а) спори між приватною особою і суб’єктом владних 

повноважень та б) спори між двома суб’єктами владних повноважень. Авторка 

закцентувала увагу на обґрунтуванні положення про те, що адміністративні 

спори між приватними особами та суб’єктами владних повноважень можуть 

бути порушені тільки за ініціативою приватної особи. Справи, у яких сьогодні 

суб’єкти владних повноважень звертаються до суду з позовом про стягнення 

застосованих адміністративних санкцій до юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців (тобто фактично порушують спір проти приватних осіб), по суті є 

не адміністративними спорами, а справами про адміністративні 
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правопорушення. Такі справи не повинні вирішуватися в рамках позовного 

провадження і мають бути виключені з компетенції адміністративного суду. У 

зв’язку з цим, вчена робить висновок про доцільність надання рішенням 

суб’єктів владних повноважень про накладення адміністративних санкцій на 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців статусу виконавчого 

документа [78; 422].  

В наведений спосіб учена пропонує розв’язати питання розмежування за 

ознакою ініціатора спору, справ юрисдикції адміністративного суду. Такі 

пропозиції непоодинокі у період здійснення даного дослідження, разом із тим 

не сприйняті під час підготовки змін до КАС України. Разом із тим, не можна не 

погодитися із актуалізацією проблематики як адміністративного матеріального 

права щодо встановлення співвідношення спору у сфері публічно-правових 

відносин та адміністративних деліктів, так і адміністративного процесуального 

права щодо порядку їх вирішення та розгляду уповноваженими суб’єктами. 

Останнім часом спостерігається збільшення масиву нормативних приписів, 

якими встановлюється адміністративна відповідальність за правопорушення у 

різних сферах, з широким обговоренням наслідків та ускладнень, що пов’язані 

із цим [409], зокрема і щодо ефективності діяльності публічної адміністрації та 

судів. Відповідно окреслений ученою напрямок розвитку наукового пошуку 

потребує подальшого опрацювання. 

А.К. Гасанова у роботі (Адміністративно-правові засади вирішення 

конфліктів в діяльності органів виконавчої влади, 2011 р.) вказала про 

виокремлення окремих категорій правових конфліктів у діяльності органів 

виконавчої влади: публічно-правові спори, (конфлікти, які є предметом судової 

адміністративної юрисдикції); конституційно-правові конфлікти; управлінсько-

правові конфлікти (всі інші конфлікти) [92]. Є.Ю. Романченко (Процесуальні 

функції в адміністративному судочинстві України, 2014 р.) предметом наукового 

пошуку обрала процесуальні функції в адміністративному судочинстві, з 

авторським визначенням їх поняття як урегульованих КАС України напрямів 

діяльності суду і осіб, які беруть участь в адміністративній справі, зумовлені 



39 

 

їхньою заінтересованістю, що визначають роль та призначення цих осіб в 

адміністративному судочинстві, сприяють реалізації принципу змагальності й 

досягненню завдань розв’язання конфлікту у публічно-правових відносинах; та 

класифікації на три види: відстоювання позовних вимог, захист від позовних 

вимог, вирішення адміністративної справи [349]. Такі підходи, що покликані 

визначати особливості процесуального статусу окремих учасників 

адміністративного судочинства з урахуванням їх функціонального 

навантаження, можуть бути доопрацьовані шляхом дотримання послідовності у 

визначенні співвідношення основних понять (конфлікт, спір, справа, тощо). 

Публічно-правовим спорам в окремих правових відносинах присвячені 

праці, зокрема Н.М. Гладкої (Правове регулювання вирішення публічно-

правових спорів, що випливають із соціальних відносин, 2015 р.), яка виділила 

особливості елементів публічно-правових спорів, що випливають із соціальних 

відносин, як предмет адміністративного судочинства, зумовлені предметом 

спірних правовідносин і колом учасників спору. Позивачем може виступати як 

особа, що забезпечує реалізацію права на соціальне забезпечення, так і особа, 

яка його отримує, а участь у таких спорах може брати невизначене коло осіб. 

Предметом спору є рішення, дії чи бездіяльність суб’єкта владних повноважень 

стосовно особи, яка отримує соціальне забезпечення, а також дії або 

бездіяльність такої особи [96]. Цінним є твердження про те, що виникнення 

публічно-правового спору у соціальній сфері, слід розуміти як наявність 

«вимог» однієї сторони до іншої або наявність «взаємних вимог» сторін 

стосовно одного й того ж предмету, зокрема захисту прав, свобод, законних 

інтересів у сфері соціального забезпечення. 

Особливості окремих проваджень в адміністративних судах 

розглядалися в таких роботах вчених. О.В. Яцун «Особливості провадження по 

земельним спорам за участю суб’єктів публічної адміністрації в порядку 

адміністративного судочинства», 2011 р. Вихідною ідеєю стала екстраполяція 

конфліктного підходу до визначення спору з урахуванням особливостей 

відносин, пов’язаних із землею, запропоновано відповідне поняття – це 
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юридичний конфлікт між державними органами, органами місцевого 

самоврядування, посадовими особами, з одного боку, та фізичними і 

юридичними особами, з іншого боку, який виникає внаслідок порушення 

суб’єктивних прав останніх з приводу володіння, користування чи 

розпорядження земельною ділянкою, та з’ясовано характерні ознаки цього 

конфлікту [487]. О.В. Ільницький «Адміністративно-правові засади вирішення 

земельних спорів в Україні», 2010 р. зосередив увагу на адміністративно-

правовій формі вирішення земельних спорів [151].  

Окремий напрям становлять роботи, присвячені дослідженню правового 

статусу різних суб’єктів адміністративного права як учасників 

адміністративного судочинства, що є підґрунтям для встановлення 

особливостей правового статусу сторін спору у сфері публічно-правових 

відносин.  

Так, Т.О. Мацелик (Суб’єкти адміністративного права, 2014 р.) окремо 

приділила увагу функціям суб’єктів адміністративного права в сфері 

адміністративного судочинства та розглянула адміністративне судочинство як 

складову предмета адміністративного права, що об’єктивує відносини 

відповідальності публічної адміністрації за неправомірні рішення, дії або 

бездіяльність. Авторка вказала, що адміністративне судочинство спрямоване на 

захист прав особи у публічно-правових відносинах від порушень з боку 

суб’єктів владних повноважень. Наголосила, що за своїм статусом у суспільстві 

учасники таких правовідносин перебувають у нерівних умовах, тому 

адміністративний суд покликаний вжити всіх передбачених законом заходів, 

щоб захистити порушені органом публічної адміністрації права особи. На 

підставі цього визначила вихідні засади адміністративного судочинства: 

верховенство права, законність, рівність учасників процесу перед законом і 

судом, змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх 

обставин у справі, гласність і відкритість процесу, забезпечення апеляційного та 

касаційного оскарження рішень адміністративного суду, обов’язковість судових 

рішень, що дають можливість розглядати  суб’єктів як паритетних. Важливими 
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є визначення співвідношення понять «суб’єкт адміністративного права», 

«суб’єкт адміністративного судочинства», «учасник адміністративного 

судочинства». Аналізуючи склад адміністративно-правових відносин у сфері 

адміністративного судочинства, Т.О. Мацелик виділила три групи суб’єктів 

таких відносин: а) адміністративні суди; б) зацікавлені особи; в) парастатичні 

особи [241, с. 24]. Така класифікація конкретизує функції суб’єктів у 

адміністративній справі. 

Правові засади участі суб’єктів владних повноважень в 

адміністративному судочинстві у формах: 1) сторони, 2) третьої особи, 

3) процесуального представника; 4) свідка; 5) експерта; 6) скаржника в 

апеляційному, касаційному провадженні, провадженні за винятковими 

обставинами; 7) заявника в провадженні за нововиявленими обставинами, 

досліджував В.М. Бевзенко (Суб’єкти владних повноважень в 

адміністративному судочинстві України, 2010 р.). Учений наголошує, що 

предмет правового регулювання, пов’язаний з участю суб’єктів владних 

повноважень в адміністративному судочинстві, становить собою сукупність 

адміністративних процесуальних правовідносин, пов’язаних із розглядом і 

вирішенням публічно-правового спору. З огляду на судову природу 

адміністративного процесу відповідним чином визначено поняття предмета 

адміністративного процесуального права, який представляє собою 

правовідносини щодо здійснення правосуддя у формі адміністративного 

судочинства [54, с. 24; 427]. 

Процесуальний статус учасників у процесі вирішення спорів 

адміністративними судами частково розкрито в дисертаціях наступних авторів: 

О.В. Агєєв (Прокурор як суб’єкт адміністративного процесу, 2006 р.) [26], 

В.С. Заяць (Правове регулювання участі представника у судовому 

адміністративному процесі, 2011 р.) [143], В.М. Котенко (Забезпечення 

процесуальних прав і законних інтересів позивача та відповідача в 

адміністративному судочинстві, 2011 р.) [204].  
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О.В. Кощій (Суб’єкти, які не наділені владними повноваженнями, як 

відповідачі в адміністративному судочинстві України, 2011 р.) визначає види 

публічно-правових відносин, в яких беруть участь суб’єкти, не наділені 

владними повноваженнями, зокрема, це відносини у зв’язку з примусовим 

видворенням іноземця чи особи без громадянства з України, зі здійсненням 

виборчих прав, зі здійсненням цивільних прав на об’єкти нерухомості 

фізичними або юридичними особами, зі здійсненням права на мирні 

зібрання [205]. М.М. Стефанчук (Органи виконавчої влади як сторона у справах 

адміністративної юрисдикції в Україні, 2012 р.) доводить, що юридична 

зацікавленість органу виконавчої влади щодо участі в адміністративному 

процесі має виключно процесуальний характер, що обумовлено виконанням 

ним владних управлінських повноважень [387], О.М. Андруневчин (Суб’єкти 

адміністративного судочинства, 2012 р.) запропонувала напрями удосконалення 

понять «адміністративна юстиція», «адміністративно-правовий статус 

громадянина України, іноземного громадянина, особи без громадянства», 

«адміністративно-правовий спір», «позивач», «відповідач», тощо [46]. Такі 

пропозиції щодо розвитку адміністративно-правового регулювання правового 

статусу суб’єктів адміністративного права та процесу визначили вектор 

подальших наукових досліджень і частково були враховані під час підготовки 

змін до нормативно-правових актів. Проте, ними не вичерпується вказана 

проблематика на чому наголошують зокрема, К.Ю. Пундас-Шушлебіна (Суб’єкт 

владних повноважень як відповідач у справах адміністративної юрисдикції, 

2013 р.). Авторка провела порівняльний аналіз зарубіжного досвіду щодо 

законодавчого визначення суб’єкта владних повноважень як відповідача у 

справах адміністративної юрисдикції, який засвідчив про відсутність єдиного 

загальноприйнятного підходу у використанні юридичної термінології для 

позначення такого суб’єкта. Науковець наголошує, що у понятійно-

термінологічному апараті процесуального законодавства зарубіжних країн є 

терміни «адміністративний орган», «орган публічної влади», «суб’єкт 

публічного права», або ж не використовується взагалі узагальнююче поняття 
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для позначення обов’язкової сторони публічно-правового спору. Окремо в 

дисертаційному дослідженні обґрунтовано доцільність заміни у Кодексі 

адміністративного судочинства України поняття «суб’єкт владних 

повноважень» на «орган публічної влади» із визначенням його як суб’єкта 

загальнодержавного або місцевого рівня, який у публічно-правових відносинах 

діє в межах, наданих йому законом, або в порядку делегування публічно-

владних повноважень щодо правового регулювання, надання адміністративних 

послуг, здійснення нагляду та контролю, а також здійснення інших виконавчо-

розпорядчих повноважень щодо вирішення питань про права, свободи й 

інтереси фізичних та юридичних осіб [329]. 

І.В. Топор (Теоретико-правова характеристика процесуального статусу 

сторін в адміністративному судочинстві, 2014 р.) довів можливість участі 

держави як самостійного учасника адміністративного судочинства виключно у 

статусі позивача, у тому числі окреслив особливості підстав та форм її участі у 

процесі. Окремо сформулював авторське визначення сторін – учасників 

непозовних проваджень: 1) заявника – суб’єкта владних повноважень, який 

звертається до адміністративного суду з метою санкціонування застосування 

обмежувальних заходів у межах наданих йому повноважень; 2) особи, до якої 

звернено вимогу – юридичні та фізичні особи, щодо яких санкціонується 

застосування обмежувальних заходів [438] С.С. Лаптєв дослідив 

«Адміністративно-правовий статус судді адміністративного суду», 

2013 р.) [228]. О.Ф. Ситников розглянув «Правовий статус позивача в 

адміністративному судочинстві», 2014 р.) [369]. 

Зважаючи на зосередження вчених на конкретних предметах їх 

монографічних досліджень, не можна не відзначити їх вплив на формування 

пропозицій щодо удосконалення процесуального статусу учасників 

адміністративного судочинства, частина з яких врахована законодавцем у змінах 

до КАС України, а окремі можуть бути переглянуті щодо характеристик сторін 

спору у сфері публічно-правових відносин, враховуючи їх співвідношення 

(учасників та сторін) як загального та часткового.  
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С.О. Юлдашев (Адміністративно-правове забезпечення альтернативних 

методів розгляду спорів за участю підприємств і організацій, 2014 р.) розрізняє 

традиційні та альтернативні методи розгляду спорів за участю підприємств і 

організацій. Як традиційні методи розгляду спорів дослідник вказує судове 

провадження, що здійснюється спеціалізованими судами відповідних інстанцій 

у порядку, визначеному чинним процесуальним законодавством, шляхом 

одноособового чи колегіального розгляду справи. Альтернативні ж методи 

ідентифікуються з попереднім розглядом (в рамках адміністративної юстиції) 

адміністративного спору вищим органом, примиренням, мировою угодою, 

досудовим врегулюванням відповідних спорів або розглядом спорів за 

допомогою медіації чи в рамках третейського судочинства конфлікту [478, с. 6]. 

Розглядаючи адміністративно-правове забезпечення медіації як способу 

вирішення адміністративних спорів, Н.В. Боженко наголосила, що під час 

медіації відбувається діяльність, що має двоаспектну характеристику: у 

правовому аспекті – вирішується спір, у психологічному – розв’язується 

конфлікт. Визначаючи різницю між термінами «спір» та «конфлікт», авторка 

вказує, що конфлікт може бути передумовою спору в юридичному сенсі, але не 

будь-який адміністративно-правовий спір розвивається на ґрунті конфлікту, і 

тим більше не будь-який спір є конфліктом [69, с. 58, 137]. Вказівки на таке 

співвідношення, підштовхують до подальшого встановлення змістовного 

наповнення окреслених понять у процесі розвитку та підготовки до 

запровадження медіації, що на сьогодні визнана у світі як альтернативний 

спосіб забезпечення інтересів фізичних та юридичних осіб у відносинах із 

публічною адміністрацію без звернення до адміністративного суду. 

О.В. Сонюк (Правовідносини у сфері адміністративного судочинства, 

2015 р.) обґрунтувала, що правовідносини, які складаються при здійсненні 

адміністративного судочинства, є специфічним видом адміністративно-

правових відносин, і характеризуються як публічні, індивідуалізовані, 

конфліктні (спірні), захисні (охоронні), процесуальні правові зв’язки, що 

виникають на підставі порушення суб’єктом владних повноважень прав, свобод 
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чи інтересів особи, у результаті здійснення яких вирішується публічно-

правовий спір між сторонами. Дослідниця запропонувала авторське визначення 

поняття правовідносин у сфері адміністративного судочинства як врегульовану 

нормами КАС України взаємодію сторін у зв’язку з вирішенням публічно-

правового спору, що виникає внаслідок порушення суб’єктом владних 

повноважень прав, свобод та інтересів невладних суб’єктів і спрямована на 

досягнення балансу між приватними та публічними інтересами, забезпечення 

правопорядку у сфері публічно-правових відносин [380]. Наведені визначення 

вказують на фактичне поширення ознаки «конфліктності» не тільки щодо 

характеристики предмету правовідносин у сфері адміністративного 

судочинства, а й щодо в цілому правовідносин у конкретній сфері як таких. 

А.В. Красовська (Особливості адміністративного судочинства у справах 

про припинення юридичних осіб за позовами суб’єктів владних повноважень, 

2012 р.) доводить, що змістом судової діяльності у справах про припинення 

юридичних осіб за зверненнями суб’єктів владних повноважень є превентивний 

контроль за правомірністю втручання у сферу приватних відносин, а не 

вирішення публічно-правового спору [210]. Окремі проблеми в контексті 

піднятої проблематики дослідив М.М. Кліменко (Адміністративно-правові 

засоби захисту прав на земельні ділянки в Україні, 2013 р.) [169]. В.В. Квак 

(Адміністративне судочинство при вирішенні публічно-правових спорів в сфері 

земельних відносин, 2015 р.) доводив, що для визначення компетентного 

адміністративного суду відповідно до правил предметної підсудності для 

розгляду публічно-правових земельних спорів необхідним є врахування не лише 

суб’єктного (наявність у сторони спору статусу органу місцевого 

самоврядування (крім обласних, Київської та Севастопольської міських рад) або 

державного органу), але й предметного критерію [163]. Т.М. Савон 

(Особливості провадження в адміністративному судочинстві України за 

відсутністю сторін та третіх осіб, 2014 р.) визначила поняття «умови 

допустимості розгляду адміністративної справи без присутності сторін і третіх 

осіб», під якими запропонувала розуміти конкретні, визначені на нормативно-
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правовому рівні обставини, за яких можливе здійснення адміністративного 

судочинства внаслідок відсутності під час його реалізації основних учасників 

– сторін і третіх осіб [358]. Д.В. Роженко (Письмове провадження в 

адміністративному судочинстві, 2014 р.) [345] визначив організаційно-правові 

основи здійснення такого виду провадження крізь призму поняття 

«адміністративна справа». За даного підходу, що свідчить про опрацювання 

особливостей окремого виду провадження, поза увагою вченого вочевидь 

лишилися загальні положення, що повинні визначатися із урахуванням зміни 

доктрини щодо співвідношення вказаного поняття із цілями адміністративного 

судочинства.  

Окремі аспекти вирішення справ, пов’язаних з виборчим процесом, 

відображені у дослідженні О.В. Бачерікова (Адміністративне судочинство у 

справах, пов’язаних із виборчим процесом, 2011 р.) – правовий спір 

визначається як вид юридичної справи, в якій задоволення уповноваженим 

органом вимог однієї сторони виключає задоволення вимог іншої [51]. Загальна 

характеристика такого провадження з урахуванням особливостей статусу 

відповідача здійснена І.О. Розумом (Провадження у справах щодо оскарження 

рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій та комісій з референдуму, 

2014 р.) [348]. Спори, пов’язані з публічною службою висвітлені М.І. Цурканом 

(Особливості судового розгляду спорів щодо проходження публічної служби в 

Україні, 2009 р.) [460]. У вказаних роботах відображено особливості діяльності 

суду щодо вирішення спорів у окремих сферах, що привертає увагу до 

проблеми класифікації спорів як предмету юрисдикції адміністративного суду. 

Окремий напрям наукових досліджень може бути виділено стосовно 

встановлення поняття та особливостей розгляду спорів у сфері оподаткування. 

Це є логічним, зважаючи на те, що у період запровадження КАС України 

більшість справ, віднесених до юрисдикції адміністративного суду, що 

розглядалися у порядку адміністративного судочинства з численними 

зауваженнями з боку позивачів – фізичних та юридичних осіб, були справи 

щодо розгляду спорів у вказаній сфері. 



47 

 

Щодо опрацювання вказаної проблематики, варто навести окремі 

положення праць наступних вчених, які значно вплинули на формування 

доктрини та нормативного забезпечення з регулювання податкових 

правовідносин. Так, Є.А. Усенко (Правове регулювання процедур вирішення 

податкових спорів, 2010 р.) представила цікаву позицію щодо підстав 

податкового спору невиконання податкового обов’язку, що призводить до 

невирішеного конфлікту між сторонами спору, зокрема доводиться положення 

щодо необмеженості рамками спору категорії податкового конфлікту [447]. 

Податкові органи (відповідно до чинного законодавства – контролюючі) як 

сторона податкового спору досліджено: В.А. Пригодським (Адміністративно-

правові засади діяльності податкових органів при вирішенні спорів, 2012 р.), 

який допустив існування конфліктних відносин взагалі та обґрунтовував їх 

наявність у податковій сфері шляхом визначення критеріїв розмежування 

податкових конфліктів і спорів [304], Л.В. Бердніковою (Державна податкова 

служба як суб’єкт адміністративного судочинства, 2012 р.) посилено положення 

про спеціалізацію в межах адміністративного судочинства та недоцільність 

створення автономної податкової юрисдикції в судочинстві [58]. 

Н.В. Шевцова (Диспозитивність та офіційність при вирішенні 

податкових спорів в адміністративному судочинстві, 2011 р.) , визначила на 

основі характеристики конфліктності податкових відносин як підстави 

виникнення податкового спору, що останній – є як конфліктом прав, так і 

конфліктом інтересів, що виникає у зв’язку з порушенням закріплених у 

Податковому кодексі України прав платників неправомірними рішеннями, діями 

або бездіяльністю контролюючих органів. Окремо, подано авторське 

визначення податкового спору, під яким розуміється переданий на вирішення 

адміністративного суду правовий конфлікт, що виникає між платниками 

податків та контролюючими органами щодо встановленого порядку погашення 

зобов’язань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та державними 

цільовими фондами з податків і зборів [468]. 
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А.Ю. Бучиком (Організаційно-правове забезпечення вирішення 

податкових спорів в Україні, 2013 р.) здійснено характеристику організаційно-

правового забезпечення вирішення податкових спорів в межах юрисдикційного 

провадження, адміністративного оскарження та судового розгляду [80]. 

А.А. Горошко (Органи державної податкової служби України як суб’єкти 

адміністративної юрисдикції, 2013 р.) доводить існування спільного і різниці 

між податковою юрисдикцією і адміністративною юрисдикцією. Спільне 

стосується сутності відповідної діяльності як державно-владної, а різниця 

проявляється у предметі, заходах і засобах відповідної діяльності [101]. 

Є.О. Яковенко (Оскарження рішень органів державної податкової служби 

України у порядку здійснення адміністративного судочинства, 2013 р.) 

запропонував критерії законності прийняття рішень податковими органами, які 

підлягають оцінці судом під час розгляду конкретної адміністративної справи, а 

саме, прийняття рішень: на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з 

метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, неупереджено, 

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

урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, 

тобто протягом розумного строку [485].  

О.І. Степашко (Судові рішення у податкових спорах в адміністративному 

судочинстві України, 2014 р.) як об’єкт наукового пошуку обрав судові рішення 

у податкових спорах в адміністративному судочинстві України, окреслив 

правозастосовні проблеми їх ухвалення і виконання та запропонував авторське 

бачення шляхів вирішення цих проблем, сформував підхід до судових рішень, 

як актів-документів, в яких відображаються правові висновки суду щодо 

правомірності реалізації повноважень податкових органів із залучення 

платників податків до податкових обов’язків, щодо яких між ними виникли 

суперечності, а також щодо питань, які супроводжують розв’язання спору [386].  

У роботі Ю.В. Божко (Правові аспекти розгляду податкових спорів в 

адміністративному судочинстві України, 2014 р.) визначила податковий спір як 
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предмет розгляду в адміністративному судочинстві, запропонувала розуміти 

його як невирішений в адміністративному порядку конфлікт платника податків 

та контролюючого органу з приводу застосування норм податкового 

законодавства щодо визначення та сплати податків, зборів, взаємних прав та 

обов’язків сторін та умов їх реалізації, що підлягає розгляду в передбаченому 

процесуальним законодавством порядку. Вчена навела положення про 

відмінності податкового спору та конфлікту в податкових правовідносинах, 

зокрема, визначено поняття конфлікту у сфері податкових правовідносин 

(податкового конфлікту) як передумови виникнення податкового спору, що до 

моменту звернення з позовними вимогами до адміністративного суду, є 

матеріальним податковим правовідношенням, а відколи податковий спір стає 

предметом розгляду в адміністративному судочинстві – структурно-складним – 

матеріально-правовим та процесуальним правовідношенням водночас [70; 399].  

«Адміністративна юстиція як правовий інститут захисту прав суб’єктів 

податкових правовідносин» розглянуто О.А. Журавським (2012 р.) [135]. 

Особливості розгляду справ адміністративної юрисдикції, що випливають із 

податкових правовідносин провела О.В. Євсікова (Захист податкових 

правовідносин у адміністративних судах України, 2012 р.) [128]. Слідом за 

фахівцями в галузі адміністративного права спробу характеристики податкових 

конфліктів здійснила В.М. Свириденко (Правові аспекти конфліктів у сфері 

податкових правовідносин: питання теорії та практика правового регулювання, 

2012 р.) та представила авторське визначення поняття «податковий конфлікт», 

як особливого виду матеріальних податкових правовідносин, суб’єкти якого 

мають протилежні інтереси (приватний інтерес у платника податків, публічний 

інтерес у податкових органів) і здійснюють різні за спрямованістю дії чи 

бездіяльність у процесі їх реалізації, виокремлено ознаки, що виражають зміст 

податкового конфлікту. Окремо визначила поняття «інститут розв’язання 

податкового конфлікту» як сукупності процесуальних податково-правових норм, 

спрямованих на вирішення податкового конфлікту у досудовому порядку [363].  
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«Адміністративно-правові детермінанти забезпечення прав платників 

податків» досліджено С.В. Литвиновим (2014 р.). Обґрунтовано необхідність 

застосування в Податковому Кодексі України понять «податковий спір» та 

«податкова скарга». Відповідно до цього, запропоновано закріпити у статті 14 

ПК України наступні визначення понять: «податковий спір – не вирішений в 

адміністративному (досудовому) порядку конфлікт контролюючого органу з 

платником податків з приводу обсягу податкових прав і обов'язків в заявлений 

період за видами оподаткування, застосування норм податкового права, а також 

встановлення фактичних обставин, який підлягає вирішенню в порядку, 

передбаченому процесуальним законодавством»; «податкова скарга – це 

повідомлення платником податків компетентному органу про порушення своїх 

суб'єктивних податкових прав і законних інтересів державними органами 

виконавчої влади (посадовими особами), які наділені повноваженнями в 

податковій сфері, з проханням (вимогою) відновити порушені права і 

забезпечити охорону законних інтересів, і, в окремих випадках, покарати 

винних за здійснення протиправного діяння» [231].  

Дещо розширив предмет дослідження в окресленому напрямі 

О.А. Веденяпін в роботі «Публічно-правові спори у сфері господарської 

діяльності як предмет адміністративного судочинства» (2014 р.). Автор 

доводить, що особливості публічно-правового спору у сфері господарської 

діяльності як предмета адміністративного судочинства, що випливають з 

предмета спірних правовідносин полягають у: а) наявності можливості їх 

виникнення з приватноправових відносин; б) як правило, позивач – суб’єкт 

господарської діяльності; в) предметі спору – рішення, дії чи бездіяльності 

суб’єкта владних повноважень стосовно суб’єкта господарювання, а також дії 

або бездіяльності суб’єкта господарювання [84]. 

К.В. Мінаєва, розглядаючи у роботі (Звернення до суду як повноваження 

органу доходів і зборів, 2017 р.) підстави звернення до суду державного органу, 

стверджує, що ними є порушення публічного інтересу та вказує, що звертаючись 

до суду контролюючий орган стає учасником спору, який вирішується судовим 



51 

 

органом. Разом із тим, авторка визначає, що податкові спори – це публічно-

правова форма вирішення конфлікту, що виникає у податкових правовідносинах, 

між суб’єктами таких правовідносин з приводу застосування норм податкового 

права, кількість видів податкових спорів, де контролюючий орган є 

відповідачем, необмежена, їх розмаїття залежить від багатьох чинників, але 

понад усе – від якості законодавства, що регулює податкові відносини [255, с. 6-

7, 11]. Визначаючи напрями розвитку вирішення адміністративними судами 

спорів у сфері публічно-правових відносин у світлі оновлення КАС України, не 

можна оминути також питання, що виникають у зв’язку з численними змінами до 

законодавства, що регулює контроль у податковій, митній, економічній сферах. 

Зважаючи на затягування у часі окремих етапів проголошених реформ, 

започаткований у проаналізованих роботах окремий напрям формування засад 

вирішення спорів у вказаних взаємопов’язаних сферах повинен ґрунтуватися на 

оновлених доктринальних положеннях щодо забезпечення системної протидії 

тінізації економіки [400], митної та фінансової безпеки як складових економічної 

безпеки.  

Особливості доказування в окремих судових юрисдикційних провадженнях 

щодо вирішення справ в сфері публічно-правових відносин розглядали: 

О.М. Нечитайло (Доказування в адміністративних справах, що виникають з 

податкових відносин, 2010 р.) [267], О.В. Умнова (Докази в адміністративному 

судочинстві при поновленні на публічну службу, 2010 р.) [446], М.П. Мельник 

(Доказування при розгляді земельних спорів в адміністративному судочинстві 

України, 2012 р.) [243]. Комплексне дослідження присвячене даній 

проблематиці проведено Я.С. Калмиковою (Докази та доказування в 

адміністративному судочинстві, 2013 р.) [157]. Вказані роботи виконані 

відповідно положень, ґрунтом яких є підхід до вирішення спорів крізь призму 

адміністративної справи як «набору» документів, які містять інформацію про 

факт порушення, оцінюючи який судді (адміністративний суд) роблять висновок 

щодо законності (правомірності) діяльності органів публічної адміністрації. 



52 

 

У контексті оскарження як способу захисту прав, свобод та законних 

інтересів людини та громадянина (зокрема фізичних і юридичних осіб), 

проблематика спорів у сфері публічно-правових відносин частково відображена 

в наступних працях. І.О. Грибком (Оскарження рішень органів виконавчої влади 

в адміністративному порядку, 2006 р.) [106] проведено характеристику 

адміністративного оскарження та позовного провадження автономно, 

В.В. Середою (Публічно-правова скарга як засіб захисту особи від незаконних 

дій або бездіяльності публічної адміністрації, 2010 р.) проведено аналіз скарги з 

позиції інструментального підходу [366].  

Сутність провадження щодо оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, як нормативно 

врегульованого порядку вчинення процесуальних дій, які забезпечують 

законний і об’єктивний розгляд та вирішення адміністративними судами справ 

щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб визначив 

О.С. Духневич (Провадження щодо оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

2012 р.) [123]. І.С. Козій (Особливості провадження у справах щодо оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування у судовому порядку, 2013 р.) охарактеризувала особливості 

підходу до оцінки адміністративним судом «дій органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування» та їх «бездіяльності», визначила, що перше з 

наведених понять варто розуміти як здійснення повноважень відповідно до 

чинного законодавства, так і всупереч йому; друге – незаконне  ухилення від 

здійснення повноважень за наявності підстав і можливостей для їх 

здійснення [180].  

О.В. Джабурія (Компетенція адміністративних судів щодо оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, 2014 р.) 

презентував положення про те, що реалізація права на судовий захист в 

адміністративному судочинстві зумовлена трансформацією конституційного 
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права особи у суб’єктивне публічне процесуальне право і визначається 

наявністю «конфлікту інтересів у сфері публічного управління». Зокрема, 

вказує на особливості адміністративних процесуальних правовідносин, що 

виникають із приводу розгляду та вирішення справ щодо оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень: 1) виникнення виключно 

на підставі спеціальних засобів ініціювання – звернення позову до 

адміністративного суду; 2) ігнорування волевиявлення однієї із сторін спору 

щодо вступу у правовідносини; 3) наявність специфічної будови, яка передбачає 

відсутність безпосереднього зв’язку між сторонами та встановлення взаємних 

прав і обов’язків виключно між стороною у справі та адміністративним 

судом [116].  

Вказані напрацювання хоча і опосередковано стосуються проблеми 

діяльності адміністративного суду щодо вирішення спорів у сфері публічно-

правових відносин, проте є особливо цінними щодо побудови цілісного 

механізму правового забезпечення захисту прав, свобод та законних інтересів 

фізичних та юридичних осіб. 

Науковим дослідженням у площині здійснення адміністративними 

судами судового контролю присвячено роботи: Л.П. Сушко (Організаційно-

правові засади здійснення судового контролю в Україні, 2009 р.), що фактично 

ототожнює судовий контроль із вирішенням адміністративно-правового спору, 

під яким розуміється різновид юридичного конфлікту, що виникає в публічно-

правових відносинах між суб’єктами владних повноважень, з одного боку, та 

іншими суб’єктами права – з іншого, з підстав дійсного чи уявного порушення 

суб’єктивних прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб [396].  

У роботі О.О. Марченко (Форми судового контролю в державному 

управлінні, 2011 р.) сформована пропозиція щодо розуміння судового контролю 

в державному управлінні, під яким слід розуміти специфічний вид державного 

контролю, що здійснюється органами судової влади у спеціальній 

процесуальній формі, є зовнішнім стосовно підконтрольних суб’єктів та 

полягає у перевірці правомірності рішень, дій або бездіяльності суб’єктів 
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владних повноважень, юридичних осіб і громадян, за результатами якої 

приймається рішення про подальшу юридичну долю управлінського рішення 

(дії, бездіяльності) та спосіб поновлення порушеного останнім права або 

інтересу особи (держави) [240].  

О.Д. Крупчан (Організація виконавчої влади в Україні, 2013 р.) 

наголошує, що під адміністративною юстицією слід розуміти особливий вид 

правосуддя, який здійснюється з метою розгляду скарг громадян, їхніх 

об’єднань, інших фізичних і юридичних осіб на незаконні дії чи бездіяльність 

органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування (адміністративних 

органів), їх посадових і службових осіб, які завдають позивачам матеріальної чи 

(та) моральної шкоди. В дисертації відзначається наявність спільної загальної 

мети публічної адміністрації та адміністративної юстиції, що відображається у 

забезпеченні фізичним та юридичним особам можливості безперешкодно 

реалізувати свої права і обов’язки у сфері функціонування публічної 

адміністрації. Альтернативою судовому порядку оскарження актів публічної 

адміністрації є адміністративний порядок оскарження, що здатний істотно 

розвантажити адміністративні суди. При цьому наголошується, що значну 

частину публічно-правових спорів може і повинна вирішувати сама публічна 

адміністрація. Разом із тим, це жодним чином не може обмежувати право осіб 

на судовий захист їх прав і свобод в адміністративній сфері. За результатами 

проведеного дослідження найбільш ефективною формою захисту від порушень 

з боку суб’єктів управління визнана саме судова процесуальна форма [215]. 

Б.Д. Гудз (Судовий контроль за законністю адміністративної діяльності 

органів виконавчої влади, 2013 р.) доводить зв'язок правової природи 

адміністративної діяльності органів виконавчої влади з природою судового 

контролю. У приватноправовій сфері судовий контроль стосується відновлення 

законності в конкретному випадку її порушення, а в публічно-правовій сфері 

безпосередньо пов’язаний із захистом прав, свобод, законних інтересів 

фізичних і юридичних осіб у зазначеній сфері [109]. Аналогічний підхід 

використано О.Р. Івасиним (Судовий контроль в адміністративному судочинстві, 
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2014 р.), що визначив судовий контроль як діяльність адміністративного суду 

при здійсненні правосуддя з розгляду адміністративної справи, яка полягає в 

перевірці та наданні оцінки діям, рішенням та/або бездіяльності об’єктів 

судового контролю на предмет відповідності їхніх дій, рішень та/або 

бездіяльності чинному законодавству України шляхом ухвалення судового 

рішення за результатами розгляду справи [150]. О.М. Сасевич (Судовий 

контроль за виконанням судових рішень в адміністративному судочинстві, 

2014 р.) визначив поняття «судовий контроль за виконанням рішень суду» в 

контексті норм КАС України [362]. 

Численні роботи, автори яких осмислюють контроль як напрямок 

діяльності суду, визначають його види та зміст, є ґрунтом поглиблення аналізу 

проблематики співвідношення із вирішенням спорів у сфері публічно-правових 

відносин та визначення особливостей такої діяльності. 

Інститут позову та загалом форм звернення в адміністративному 

судочинстві розглянуто Н.В. Мостовою (Позов в адміністративному 

судочинстві, 2013 ), в роботі якої цінною є пропозиція введення консультанта як 

штатної одиниці суду для надання безоплатної юридичної допомоги [260]. 

О.В. Зайцем (Адміністративні процедури порушення справи адміністративної 

юрисдикції, 2014 р.) класифіковано форми звернення до адміністративного 

суду [144]. О.В. Закаленко (Позов в адміністративному судочинстві: теорія, 

правове регулювання, практика, 2014 р.) охарактеризувала етапи становлення та 

розвитку наукової думки щодо правової природи адміністративного позову: 

1) формування визначення позову та позовної форми захисту прав, як загальної 

процесуальної форми розгляду та розв’язання правових спорів; 2) формування 

трьох підходів розуміння позову з точки зору ролі його матеріальної і 

процесуальної складової; 3) визначення категорії «адміністративний позов» як 

універсального засобу захисту прав, свобод, законних інтересів та реалізації 

повноважень у сфері публічних правовідносин, що пов’язують із вирішенням 

публічно-правового спору [140]. 
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Основоположним (вихідним) засадам як принципам адміністративного 

судочинства приділили увагу С.А. Бондарчук (Принципи адміністративного 

судочинства, 2010 р.) [74], О.М. Пасенюк (Принцип верховенства права в 

адміністративній юстиції, 2012 р.) [285]. А.О. Рибченко (Верховенство права як 

принцип адміністративного судочинства, 2013 р.) визначив специфіку змісту 

принципу верховенства права в адміністративному судочинстві, запропонував 

систематизацію основних (природних) прав людини у сфері судочинства як 

основи змісту принципу верховенства права. Такими названі права: 1) на 

розгляд справи в адміністративному суді; 2) на справедливий суд; 3) на розгляд 

справи упродовж розумного строку; 4) на розгляд справи незалежним і 

безстороннім судом; 5) на розгляд справи компетентним судом; 6) на рівність 

усіх учасників процесу перед законом і судом; 7) на перегляд рішень судів 

нижчої інстанції; 8) на ефективне поновлення особи у своїх правах [340]. У 

свою чергу, говорячи про людиноцентристську концепцію адміністративно-

правової доктрини В.В. Юровська (Методи адміністративного права: теоретико-

правові та праксеологічні аспекти, 2018) стверджує, що остання заснована на 

якісно нових, зорієнтованих на утвердження принципу верховенства права, 

підходах до дослідження висхідних ознак адміністративного права як галузі 

права, публічного адміністрування та його інститутів, суб’єктного складу 

адміністративно-правових відносин та їх адміністративно-правового статусу, 

усіх аспектів адміністративного та судового порядку вирішення публічно-

правових спорів [480, с. 3-4]. 

Ю.М. Столбовий розглядав принцип офіційного з’ясування всіх 

обставин у справі в адміністративному судочинстві України (2014 р.) [390]. 

О.В. Кротюк (Принцип офіційного з’ясування обставин у справі та його 

реалізація в адміністративному судочинстві України, 2013 р.) запропонував 

авторську концепцію механізму взаємодії принципів змагальності, 

диспозитивності та офіційного з’ясування всіх обставин у справі з 

виокремленням домінуючої ролі останнього, яка полягає в тому, що у випадках, 

коли стає необхідним компенсувати нерівність позивача і суб’єкта владних 
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повноважень у спірних відносинах, у тому числі і в можливості надання ними 

необхідних доказів або за відсутності обставин, що обґрунтовують вимоги і 

заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інших обставин, що мають 

значення для правильного вирішення справи, включається активна роль суду у 

забезпеченні процесу виявлення, витребування, збирання необхідних доказів. 

Окремо обґрунтована необхідність поширення вимог частини 3 статті 2 Кодексу 

адміністративного судочинства України на справи за позовами суб’єктів 

владних повноважень, у яких адміністративні суди зобов’язані перевірити 

відповідність вказаного звернення наступним критеріям: чи вони здійснені на 

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

законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це 

повноваження надано; обґрунтовано; безсторонньо; добросовісно; розсудливо; з 

дотриманням принципу рівності перед законом; пропорційно; з урахуванням 

права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно [214]. 

В.М. Кондратенко (Принципи гласності та відкритості в 

адміністративному судочинстві України, 2013 р.) встановив, що сутність 

гласності та відкритості в адміністративному судочинстві – це врегульований 

нормами адміністративно-процесуального права механізм доступу до судової 

інформації, що реалізується у спосіб: 1) активного отримання судової 

інформації, що передбачає обов’язковий доступ до приміщень суду та зали 

судового засідання; 2) пасивного отримання судової інформації, тобто в будь-

якому прийнятному для запитувача такої інформації місці та часі [196].  

О.О. Опанасенко (Принцип змагальності в адміністративному 

судочинстві за участю військових частин Міністерства оборони України, 

2014 р.) [281], М.Д. Кухар (Змагальність як принцип адміністративного 

судочинства України, 2014р.) визначила поняття принципу змагальності в 

адміністративному судочинстві України як текстуально закріпленого 

нормативно-керівного положення, що в умовах рівності відображає активну 

конкуренцію зацікавлених осіб, які беруть участь у справі, визначає їх права 

вчиняти процесуальні дії з метою ефективного відстоювання своєї точки зору та 
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обов’язки щодо доведення обставин, на які вони посилаються як на підставу 

своїх вимог або заперечень, спрямованого на всебічне, повне і об’єктивне 

встановлення дійсних обставин адміністративної справи [222]. 

А.С. Кравцов (Пріоритет прав і свобод людини і громадянина як 

принцип адміністративного права України, 2011 р.) сформулював авторське 

визначення принципу пріоритету прав і свобод людини та громадянина, як 

першості людини та громадянина у суспільстві, першочерговості їх прав, 

свобод і законних інтересів по відношенню до інтересів органів публічної 

влади, сутність якого складається з трьох основних ідей: права і свободи 

людини та громадянина – найвищі цінності для суспільства та є пріоритетними 

відносно інтересів держави й гарантують правове обґрунтування діяльності 

влади; головним обов’язком держави є повага, утвердження та забезпечення 

прав і свобод людини та громадянина; норми конституції та законів не є 

основним джерелом права, а основним джерелом права є природні права 

людини [206]. 

Право особи на судовий захист та доступ до адміністративного 

судочинства описано в роботах К.М. Кобилянського (Право фізичної особи на 

судовий захист в адміністративному суді, 2010 р.) . Автор визначив поняття 

передумов і умов права на судовий захист: передумови – це обставини 

процесуального характеру (юридичні факти), від яких залежить або з якими 

пов’язано виникнення самого права на адміністративний позов; умови – це 

обставини процесуального характеру (юридичні факти), з якими пов’язано 

належне здійснення (реалізація) суб’єктивного права на адміністративний 

позов [170]. І.С. Колеснікова (Гарантії доступності правосуддя в 

адміністративних судах, 2013 р.) дослідила сутність доступності правосуддя в 

адміністративних судах з позицій: а) співвідношення із філософською та 

загально правовою категорією «справедливість»; б) співвідношення принципів 

справедливого судового процесу та принципів адміністративного судочинства із 

обґрунтуванням їх кореспондування; в) правової можливості фізичної чи 
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юридичної особи (її представника) звернутись до адміністративного суду за 

захистом прав, свобод, законних інтересів [183].  

Е.Л. Трегубов (Реалізація права на судовий захист в адміністративному 

судочинстві України, 2014 р.) запропонував визначення поняття реалізації права 

на судовий захист в адміністративному судочинстві України, під якою 

розуміється звернення особи, право якої порушується, оскаржується або не 

визнається рішеннями, діями чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень, з 

адміністративним позовом до суду, розгляд такого позову та вирішення 

публічно-правового спору адміністративним судом. Окремо запропоновано на 

законодавчому рівні закріпити як обов’язкову стадію розгляду публічно-

правового спору адміністративними судами України встановлення наявності або 

відсутності юрисдикції [440]. В перелічених роботах здійснено спробу поєднати 

доступ до правосуддя в адміністративних судах із удосконаленням 

процесуального порядку вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин.  

І.О. Личенко (Захист законних інтересів громадян України у сфері 

власності засобами адміністративного права, 2015 р.) аналізує діяльність 

судових органів як суб’єктів адміністративно-правового захисту законних 

інтересів громадян України у сфері власності та вказує, що сучасна правова 

доктрина і практика правозастосування у сфері власності свідчать про особливу 

роль судового захисту законних інтересів громадян щодо володіння, 

користування та розпорядження майном від незаконних правових актів, рішень, 

дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, 

інших органів, посадових осіб, державних службовців, посягань у формі 

адміністративних правопорушень. Судовий захист законних інтересів громадян 

у сфері власності проявляється як соціально спрямована діяльність щодо 

виявлення фактів вчинення дій протиправного характеру, пов’язаних зі 

створенням перешкод законній реалізації громадянином своїх правових 

можливостей щодо володіння, користування та розпорядження майном, 

недопущення незаконного перерозподілу матеріальних благ. Водночас 

наголошено, що порушення законних інтересів громадян у сфері власності може 
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бути спричинене діями, які створюють загрозу заподіяння шкоди, можуть 

спричинити порушення їх прав у майбутньому. У зв’язку з цим обґрунтовано 

необхідність нормативно-правового регламентування порядку використання 

превентивних адміністративних позовів. У них повинно порушуватися питання 

про: перевірку проектів актів нормативного та індивідуального характеру, які 

здатні завдати шкоди законним інтересам громадян, перешкодити реалізації 

суб’єктивних прав громадян у сфері власності в майбутньому; попередню 

заборону винесення органом влади рішення, здатного привести до погіршення 

стану та функціональної придатності об’єкта права власності, негативних змін 

навколишнього середовища в місцевості, де знаходиться об’єкт; зобов’язання 

органів влади та посадових осіб здійснити перевірку, вчинити певні дії щодо 

захисту законних інтересів громадян у сфері власності, видати відповідний 

правовий акт [232, с. 16]. 

О.І. Миколенко (Місце адміністративного процедурного права в системі 

юридичних знань та системі права України, 2011 р.) характеризуючи 

адміністративний процес як вид юридичного процесу, вказує, що він охоплює 

сьогодні собою сферу діяльності адміністративних судів щодо розгляду 

публічних спорів в порядку, передбаченому КАСУ, та сферу діяльності органів 

адміністративної юрисдикції щодо розгляду справ про адміністративні 

правопорушення в порядку, передбаченому КУАП [250, с. 29]. Ю.В. Гаруст 

(Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав громадян у 

податковій сфері, 2014) запропонував класифікацію адміністративно-

правових процедур як засобу забезпечення прав громадян у податковій сфері 

за таким критерієм: залежно від наявності спору у відносинах, які вона 

регулює: а) позитивні (неюрисдикційні), які пов’язані з реалізацією 

громадянами та контролюючими органами своїх прав і обов’язків, що не 

стосуються розгляду скарг та (або) справ про адміністративні 

правопорушення; б) юрисдикційні, які визначають порядок реалізації 

громадянами та контролюючими органами своїх прав і обов’язків у 

відносинах, що складаються з приводу вирішення певного спору – розгляду 
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скарг, справ про адміністративні чи дисциплінарні правопорушення, та 

передбачають можливість застосування примусових заходів [91, с. 11]. 

Інститут підсудності та розмежування юрисдикції адміністративного суду 

досліджували М.І. Смокович (Проблеми розмежування судової юрисдикції та 

визначення компетенції адміністративних судів, 2009 р.), який довів, що 

визначення предмета адміністративної юрисдикції та компетенції 

адміністративних судів, є частиною більш глобальної проблематики, пов’язаної 

із забезпеченням реалізації та захисту конституційних прав і свобод людини і 

громадянина у сфері публічно-владних відносин [378]. Схожий підхід 

використали Р.В. Ватаманюк (Інститут підсудності в адміністративному 

судочинстві, 2011 р.) [83] та С.В. Білуга (Предметна підсудність в 

адміністративному процесі, 2012 р.), що вказує на характерні ознаки, які 

дозволяють відмежувати предметну підсудність від інших елементів підсудності 

і найбільш повно охарактеризувати її сутність і правову природу, зокрема: 

1) характер розподілу справ; 2) першочергове значення при визначенні 

компетентної судової установи; 3) можливість визначення предметної 

підсудності на альтернативних засадах; 4) критерії розподілу справ за 

предметною підсудністю [65].  

В.М. Даценко (Організаційно-правові засади судового контролю за 

діяльністю публічної адміністрації в Україні, 2014 р.) запропонував механізм 

вирішення юрисдикційних спорів між адміністративними судами та судами 

інших юрисдикцій, який передбачає запровадження спеціальної процедури 

звернення до Верховного Суду України [110]. Така пропозиція вирішення 

проблеми, на якій особливо акцентувалася увага у перші п’ять років діяльності 

адміністративних судів в Україні, ґрунтується на досвіді окремих зарубіжних 

країн, проте в Україні вона ще доопрацьовується.   

Форми перегляду судових рішень в порядку здійснення адміністративного 

судочинства аналізували у своїх роботах наступні вчені: Ю.Л. Шеренін 

(Процесуальні форми перегляду судових рішень адміністративними судами 

України, 2012 р.) визначив місце процесуальних форм перегляду судових рішень 
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адміністративними судами серед правових форм функціонування 

адміністративного судочинства, для чого здійснив систематизацію правових 

форм [74], І.О. Котович (Касаційний перегляд судових рішень як інститут 

адміністративно-процесуального права, 2013 р.) [75], М.М. Ульмер (Касаційне 

провадження в адміністративному судочинстві України, 2014 р.) [76], 

Д.В. Липський (Касаційне оскарження в адміністративному судочинстві 

України, 2014 р.) [230]. Вказані наукові праці спрямовані на формування 

концепції вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин в частині 

гарантування прийняття судом нижчої інстанції правосудного (законного 

рішення) та забезпечення дисципліни під час здійснення адміністративного 

судочинства.  

Окремо варто згадати низку монографічних досліджень, присвячених 

загальним питанням реформування правових інститутів, пов’язаних із 

проблематикою вирішення спорів у публічно-правових відносинах у порядку 

адміністративного судочинства, у яких опрацьована дотична проблематика, 

розвиток якої безпосередньо впливає і на вказаний предмет.  

А.Ю. Коротких (Адміністративно-юрисдикційна діяльність 

адміністративного суду в Україні, 2014 р.), використовуючи метод 

комбінаторного аналізу, представив авторську позицію щодо визначення 

адміністративно-юрисдикційної діяльності адміністративного суду, під якою 

слід розуміти передбачену чинним адміністративним законодавством систему 

повноважень адміністративного суду щодо розгляду та вирішення публічно-

правових спорів, пов’язаних з реалізацією суб’єктом владних повноважень 

владно-управлінських функцій, крім тих, які відносяться до інших видів 

юрисдикції, та застосування заходів адміністративно-правового примусу 

шляхом винесення юридично обов’язкового рішення [203]. 

С.Ю. Обрусна (Адміністративно-правові засади реформування судової 

системи України, 2011 р.) визначила напрямки адміністративно-правового 

забезпечення реформування судочинства, судоустрою та суміжних правових 

інститутів, використовуючи управлінський підхід [275]. В.С. Гошовський 
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(Теоретико-правові основи реформування системи виконавчої влади в Україні, 

2013 р.) пропонує шляхи удосконалення адміністративно-правових засад 

організації діяльності, функціонування та реформування системи виконавчої 

влади в Україні, констатує, що метою реформування як усієї системи органів 

виконавчої влади в Україні, так і окремих її органів, є створення ефективного, 

дієвого, гнучкого апарату управління всіма сферами суспільного життя 

(соціальною, політичною, соціально-економічною) для встановлення балансу 

між правами, свободами, інтересами людини і громадянина та інтересами 

держави, створення умов з реалізації прав, свобод та законних інтересів 

фізичними та юридичними особами, забезпечення національної безпеки та 

територіальної цілісності [104]. 

А.В. Журавльов визначив поняття «судовий прецедент» як рішення суду у 

конкретній юридичній справі, що створює нову норму права і є обов’язковим 

для судів у розгляді аналогічних справ. Судовий прецедент охарактеризований 

ученим як джерело права, що має такі ознаки: а) індивідуальність (виноситься 

за результатами розгляду конкретної справи); б) нормативність (включає в себе 

правову норму, внаслідок чого нижчі суди посилаються на нього у своїх 

наступних рішеннях); в) загальнообов’язковість (є обов’язковим для 

застосування усіма судовими інстанціями) [134].  

Узагальнюючи викладене вище не важко помітити, що вітчизняні вчені, в 

роботах яких приділена увага проблематиці вирішення спорів у сфері публічно-

правових відносин, дотримуються основних ідей, сформованих представниками 

наукових шкіл. Значний вклад у розвиток теоретичних підходів до встановлення 

правової природи, сутності, змісту, такого виду спорів, зокрема й тих, що 

вирішуються засобами адміністративного судочинства здійснили: 

В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, В.М. Бевзенко, 

С.В. Ківалов, М.П. Кучерявенко, О.В. Кузьменко, Т.О. Коломоєць, 

О.П. Рябченко, Н.Р. Нижник, А.О. Селіванов та інші. Науковий доробок 

вказаних вчених став підґрунтям для здійснення пізнання в заявленому напрямі. 
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На шляху до систематизації теоретичних підходів у згаданий період 

варто відзначити домінування конфліктного підходу до вирішення проблеми 

визначення такого виду спорів. Обраний напрям дослідження ускладнюється 

зверненням вчених-юристів (адміністративістів) до неюридичної категорії 

«конфлікт», використання якої зводиться лише до констатації так званого 

«протистояння», «протиборства», «боротьби», «зіткнення», тощо. Лише 

поодинокі дослідники в своїх працях вказують на відсутність конфлікту під час 

вирішення спору. При цьому вбачаються певні неузгодженості щодо 

використання методологічного інструментарію, адже встановлювати 

співвідношення категорій «конфлікт» та «спір» слід за допомогою системного 

методу. У більшості досліджень учені роблять висновки про тотожність 

зазначених понять, що призводить до певної плутанини, передусім механічної 

підміни таких категорій. Це обумовлено особливостями існування догматичного 

нормативно-визначеного порядку вирішення спорів. Відповідно, сфера 

наукового пошуку суттєво звужується, оскільки, дотримуючись такого підходу, 

практично неможливо встановити зміст спору характеризуючи його крізь 

призму конфліктів.  

Варто додати, що для визначення змісту спору використовуються 

наступні його елементи, так звані «зовнішні ознаки», що визначають 

«архітектуру» спору: сторони (суб’єкт владних повноважень, інші суб’єкти, що 

реалізують владні управлінські повноваження, фізична особа, юридична особа), 

адміністративні правовідносини, з яких виник спір (порушення, що спричинили 

адміністративно-правові наслідки), норма адміністративного права. За логікою 

дослідників варто було б розширити даний перелік категорією «правовий 

конфлікт» (податковий, публічно-правовий, адміністративний, тощо). Однак 

стає зрозумілим, що доведення «переконання особи» в порушенні її прав, 

свобод та законних інтересів можливе лише після вирішення такого спору, 

приналежно до вказаного випадку.  

Проблематикою більшості проаналізованих робіт є ігнорування 

онтологічного підходу до розуміння спору, що вирішується засобами 
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адміністративного судочинства оскільки, беручи за основу понять категорії 

надсистеми (системи вищого порядку) усі результати зводяться до емпіричного 

факту або констатації гносеологічної оцінки уповноважених суб’єктів в умовах 

«жорсткого нормативізму». Відповідно, виникають твердження, які або 

позбавлені логіки (наприклад: спори у безспірних відносинах) чи такі, що 

зводяться до механічного пояснення існуючих норм (причому, як матеріальних 

так і процесуальних). Вказане опосередковується відсутністю наголосу на тому, 

що практика публічного управління не завжди враховує положення 

процесуального закону, а окремі напрями адміністративної діяльності 

здійснюються з урахуванням «уявної функції» чи зв’язку із конкретними 

правовими нормами. 

Окремою проблемою є визначення спору у випадку, коли суб’єкт 

владних повноважень (тощо) звертається до суду у формі позову чи заяви. За 

такої ситуації гостро постає питання виникнення «конфлікту» в результаті 

перевірки законності прийняття та/чи прийнятого рішення, здійснення дії чи 

утримання від здійснення дій суб’єктом владних повноважень. Слідуючи 

конфліктному підходу можливо зробити помилковий висновок – «будь-яка 

діяльність органу публічної адміністрації породжує конфлікт».  

Безсумнівно, що не варто полишати такий напрям наукових досліджень 

(розвиток конфліктного підходу при ідентифікації публічно-правових відносин 

та способів їх уникнення), однак більш доцільним видається його використання 

для характеристики публічно-правових відносин. Відповідно, стане можливим 

їх аналіз за ступенем ризику виникнення спору в даній сфері. Такий підхід 

наблизить наукові пошуки до вирішення проблем соціального призначення 

адміністративного права, оскільки надасть можливість формування публічно-

сервісного орієнтиру його розвитку. Зауважимо, що це не означає знецінення 

людиноцентриської теорії. Навпаки, – сприятиме «згладжуванню соціальної 

напруженості, невиправданих надій та сподівань громадян» шляхом 

запровадження ефективної реалізації принципу верховенства права і закону, а 

відтак, і правопорядку. Не менш важливим є напрям досліджень, в контексті 
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вирішення теоретико-правових проблем спорів у сфері публічно-правових 

відносин, як формування правосвідомості особи, оскільки її високий рівень 

допоможе зайвий раз уникнути розвитку соціального конфлікту та 

необґрунтованому зверненню до адміністративного суду (зловживання правом 

на звернення) для його вирішення. При чому, можливо констатувати стрімке 

зростання такого конфлікту у разі, коли наявних правових засобів для його 

вирішення недостатньо.  

Загалом варто відзначити, що проблематика вирішення спорів у сфері 

публічно-правових відносин не втрачає актуальності. Не зважаючи на те, що 

останнім часом проведено значну кількість наукових досліджень, більшість 

теоретичних підходів залишаються сталими, а це в свою чергу чіткіше 

окреслює виклики минулого, ніж розв’язання наявних проблем теоретико-

правового характеру з урахування сучасних реалій.  

Проведений критичний аналіз джерел, що формують сучасну доктрину 

адміністративного права та процесу у частині визначення напрямів діяльності 

адміністративного суду з вирішення спорів у сфері публічно-правових 

відносин, дозволяє констатувати неоднозначний підхід учених до визначення 

власне поняття таких спорів, співвідношення із іншими юридичними спорами, 

певну непослідовність щодо визначення ознак таких спорів, зокрема спроби 

перенесення окремих із них з таких соціальних наук як психологія, соціологія, 

тощо. Разом із тим, у значному переліку вказаних досліджень наявні вказівки 

визнання необхідності подальшого розвитку теорії вирішення спорів у сфері  

публічно-правових відносин адміністративними судами, характеристики 

окремих елементів та принципів такої діяльності з опертям на осучаснені 

потреби юридичної практики.  

Пов’язуючи актуалізацію спеціальних монографічних досліджень у 

вказаному напрямі із прийняттям КАС України, можна умовно їх згрупувати з 

метою формування відносного істинного знання (об’єктивізації знань) на такі, 

що здійснено на етапах: І-й – одразу після набрання чинності КАС України – 

характеризується осмисленням сформованих понять та поглибленням їх змісту, 
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акцентом на проблемах визначення юрисдикції адміністративного суду та 

розмежуванні з іншими видами судових юрисдикцій; ІІ – й – пов'язаний із 

опрацюванням практики діяльності адміністративного суду, визначення 

недоліків щодо встановлених взаємозв’язків адміністративного спору, 

публічно-правового спору, спору у сфері публічно-правових відносин, 

адміністративної справи. На сьогодні вже визначені передумови узгодження 

підходів ефективної діяльності суб’єктів публічної адміністрації щодо розгляду 

звернень громадян та інших осіб і вирішення спорів у публічно-правових 

відносинах, у першу чергу, адміністративними судами з метою захисту прав, 

свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб.  

 

 

 

1.2 Онтологія, гносеологія та аксіологія вирішення спорів у сфері 

публічно-правових відносин адміністративними судами 

 

 

Сучасна юридична наука застосовує цілий «арсенал» методів для 

пізнання проблем, що існують у цій царині. Відомо, що будь-яка соціальна 

реальність оцінюється в онтологічному та аксіологічному контексті з метою 

формування певного гносеологічного результату для встановлення істини. 

Процес встановлення сутності категорії «спір» обов’язково має пройти етапи 

об’єктивізації та суб’єктивізації, оскільки лише за таких умов знання про таке 

явище надасть змогу сформувати юридичну дійсність. Це можливо за 

допомогою філософських ідей, які в концептуальному плані формують 

екзистенційний підхід, котрий є ґрунтом для формування людино центристської 

теорії у праві чи, принаймні, підставою для осоціальнення останнього. 

Наведена теза пов’язана із роллю, яку виконує право, обмежуючи вибір, 

свободу людини, крізь призму ідеалів, волі, публічних інтересів чи моралі, що 

по-суті закладено в правові нормі.  
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Заданий методологічний вектор відповідає конституційній моделі, 

відтвореній у статті 3 Конституції України, відповідно якої, людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою 

соціальною цінністю, а змістом і спрямованістю діяльності держави є 

забезпечення прав і свобод та їх гарантування [200]. Саме такі положення 

слугують орієнтиром для існування юридичних категорій, зокрема й «спору» у 

їх ціннісному вимірі.  

Спір у сфері публічно-правових відносин, як зазначено у попередньому 

параграфі, постійно знаходиться у полі зору наукової спільноти. Багато 

публікацій присвячено визначенню його природи, сутності та змісту, процедур 

вирішення для забезпечення можливості формування доктринальних положень. 

У 2013 році вийшла друком Правова доктрина України у п’яти томах. 

Загальновизнані підходи до розуміння поняття спору у сфері публічно-

правових відносин складають частину змісту сучасних публічно-правових 

доктрин, зокрема тих, що розкривають теоретико-правові засади 

адміністративного судочинства України [302, с. 241-269, 328-348]. Вихідними 

положеннями вчення про формування основних засад адміністративного 

судочинства є теоретичне опрацювання поняття «публічно-правовий спір», 

який (у значній кількості підходів до визначення його сутності) розуміється як 

форма юридичного конфлікту, поряд із такою формою, як делікт. Подальше ж 

розмежування вказаних категорій здійснюється шляхом визначення належності 

до приватноправової та публічно-правової сфери відносин [167, с. 333].  

Поряд із наведеними положеннями, автори наукової статті «Система 

адміністративного права» наголошують на тому, що у зв’язку із окремими 

конституційними положеннями норми адміністративного права за своїм духом, 

змістом повинні «наповнюватися» ідеєю людиноцентризму, а утворені через 

їхнє об’єднання інститути, підгалузі та й загалом система цієї галузі має 

забезпечувати таке регулювання суспільних зв’язків, за якого приватна особа 

відчуватиме себе впевнено у відносинах із суб’єктом владних повноважень [62, 

с. 174].  



69 

 

Відтак, з урахуванням підходів до визначення сутності та змісту спору у 

сфері публічно-правових відносин на перший план виходить суб’єкт владних 

повноважень, який крізь призму адміністративно-правового регулювання має 

забезпечити реальну реалізацію прав, свобод та інтересів особи (приватної 

передусім). Це означатиме впровадження, чи то дотримання вихідних положень 

людиноцентризму. Відтак, умовна рівність суб’єктів адміністративного права 

зовсім не означає наслідування положень щодо сутності «приватноправового 

спору» (у сфері приватноправових відносин), оскільки в кінцевому результаті 

наука отримає «хибний вектор розвитку», що відіб’ється в низці 

методологічних помилок. Вони проявляться не лише у проекції підміни понять, 

а й при визначенні змісту явища та юридичної діяльності уповноважених 

суб’єктів, як учасників таких спорів. Насамперед, певною мірою, для 

розмежування спорів у публічній та приватноправовій сферах варто 

використати конструкцію сформовану в доктрині, яка відображає підґрунтя 

наукових положень, зокрема про явища в соціально-правовій сфері.  

Положення вітчизняної доктрини про спір у сфері публічно-правових 

відносин формувалися передусім під впливом радянської правової науки. У 

текстах досліджень (дисертаційних, реферативних, інших наукових 

публікаціях) неважко помітити, що підґрунтям більшості наукових публікацій 

були роботи таких вчених як: Н.Ю. Хаманьова [452], О.Б. Зєлєнцов [146], 

Старілов [385], Є.Б. Лупарєв [233], А.К. Саркісов [361], Н.В. Сухарєва [394] та 

деяких інших. Слід зазначити, що у сучасних роботах молодих вчених, перелік 

науковців в рубриці «Аналіз останніх досліджень і публікацій» складається 

дещо інтуїтивно. Розглядаючи «першоджерела», дослідники зупиняються на 

аналізі лише сучасних проблем, вирішення яких пропонується з урахуванням 

пропозицій саме згаданих вище науковців. Таким чином, варто вказати, що на 

сьогодні проблематика визначення поняття спору з урахуванням суттєвого 

перегляду положень, визнаних вітчизняною правовою доктриною, не 

піддавалася ґрунтовному переосмисленню.  
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Є.Б. Лупарєв, розглядаючи тенденції розвитку та конкретні теоретичні 

конструкції сучасної теорії адміністративно-правового спору, зазначає про те, 

що їх розвиток обумовлений двома основними підходами – конфліктним та 

підходом з позиції теорії комплексних правовідносин, оскільки інші, зокрема: 

матеріальний (суб’єктний та предметний), процесуальний, перед 

процесуальний, дуалістичний підходи, тощо не дають повноцінного уявлення 

про сутність такої категорії спорів [234, с. 115]. Варто констатувати, що схожі 

підходи сформувалися як результат наукового пошуку вітчизняних учених.  

Серед останніх публікацій, присвячених вирішенню спорів у сфері 

публічно-правових відносин, варто назвати дослідження М.В. Жернакова, який, 

слідуючи положенням вітчизняної доктрини, здійснив комплексне дослідження 

податкових спорів, зокрема за напрямом реформування механізмів їх 

вирішення. При цьому, розкриваючи юридичну природу податкового 

конфлікту, автор вказує на те, що: по-перше, юридичне регулювання у певних 

випадках породжує парадокс, сутність якого полягає у тому, що намагаючись 

упорядкувати суспільні відносини, виключити підстави виникнення конфлікту 

(очевидно соціального – курсив В.Т.), через механізм примусу «воно» (таке 

упорядкування – авт.) водночас сприяє виникненню конфліктних відносин. 

Далі вчений акцентує увагу на тому, що юридичне регулювання у жодному разі 

не гарантує виникнення конфлікту, і описаний парадокс можливий лише у 

випадку внутрішнього не сприйняття норми права суб’єктом, на якого 

спрямоване регулювання. Варто констатувати, що дослідник дещо захопився 

встановленням сутності конфлікту, оскільки, описуючи його природу у 

податково-правовому регулюванні, виділяє його рівні: перший – інституційний, 

у межах нього вирішуються об’єктивність та доцільність взагалі існування 

такого явища, як оподаткування, другий – характеризує відносини на межі 

фінансово-правових інститутів публічних доходів та публічних видатків. На 

його думку, на другому рівні відбувається об’єктивне і чітке узгодження 

коштів, які платник передав як податки та збори, зокрема й фінансове 

забезпечення соціальних потреб і суспільного розвитку, з метою чого такі 
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кошти збираються державою. Наведене твердження ґрунтується на 

положеннях, представлених автором у підрозділі «Підстави виникнення 

податкових спорів», в якому формулюються низка принципових висновків: по-

перше, податковий спір трактується як розбіжність в позиціях сторін 

податкового правовідношення, баченні ситуації або індивідуальному 

тлумаченні норм податкового законодавства. По-друге, далі по тексту наукової 

праці дослідник здійснює характеристику «процедурного регулювання 

подолання податкових конфліктів – вирішення податкових спорів для 

врегулювання спірних конфліктних відносин», констатуючи при цьому, «перехід 

до інших правовідносин – адміністративних процедур, які передбачають 

притягнення осіб до відповідальності» (курсив – В.Т.). До таких процедур 

(вирішення спорів) відносяться процедури, врегульовані КАС України. По-третє, 

вказані процедури (податкові) є одним із видів адміністративних процедур, що 

підпадають під предмет адміністративного процедурного регулювання [131, 

с. 22, 24, 67, 73].  

Підводячи підсумок щодо позиції вченого, варто зауважити, що 

податковий спір трактується крізь призму процесуальної форми вирішення 

конфлікту, який подано в дослідженні дещо розмито, оскільки, враховуючи 

представлені «рівні конфлікту», а згодом і їх конкретизація, не дає можливості 

стверджувати про те, що до прикладу: «доцільність існування оподаткування» 

може вирішуватися у формі спору. Вказані складнощі викликані тим, що 

дослідник не виділив ознаку податкових правовідносин – «потенційно 

конфліктні», а вказав на різновиди конфлікту в його соціальному сенсі, 

ототожнив із явищем правової дійсності – податковим спором. В даному 

контексті – ототожнення конфлікту та спору навряд чи може витримати 

критику з причини, що, як мінімум у дослідженнях з права, мова може йти про 

спір у сфері податково-правових відносин, а не про конфлікт в розумінні його 

індивідуально-психологічної чи соціальної детермінації.  

О.П. Рябченко, досліджуючи категорію «публічно-правовий спір» в 

частині розмежування його предмету, з метою віднесення до конституційної та 
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адміністративної юрисдикції, вказує на науковий доробок Ю. Барабаша, у 

межах якого науковець акцентує увагу на тому, що не в кожному випадку спір є 

формою конфлікту, і наголошує на відсутності синонімічності понять 

«конституційно-правовий спір» і державно-правовий конфлікт [382, с. 20-22]. 

Вказане твердження спонукає до висновку, що серед представлених у науці 

ознак правового спору відсутня та, яка дозволяє виокремити спір серед інших 

соціально-правових явищ. Позитивним моментом є наголос на законності, як 

основній ознаці правового спору, що означає можливість його виникнення та 

вирішення у правовій площині. Причому за таких обставин не виключається 

можливість сприйняття категорій юридичного конфлікту і правового спору як 

загального і конкретного відповідно [354, с. 177]. Для визначення поняття 

спору в публічно-правових відносинах цінним є твердження про правову 

природу такого спору, яке надасть можливість відмежувати явища правового 

змісту від явищ соціального контексту системи вищого порядку. Дещо 

поверхневим видається підхід, за якого здійснюється співвідношення конфлікту 

та спору, оскільки в знаменник таких понять виноситься питання 

«протиборства сторін», яке буде проаналізовано далі по тексту. 

І.Е. Черняхович здійснила спробу розмежувати поняття публічно-

правовий спір із суміжними поняттями, зокрема «публічно-правовий 

конфлікт», «державно-правовий конфлікт», «адміністративно-правовий спір». 

Наголошуючи на тому, що формалізація конфлікту дає підґрунтя для розкриття 

його загальних рис, виокремлення моделей протікання, наслідків і головне – 

виявлення впливу на суспільні відносини, неохоплені зіткненнями інтересів, 

але такі, що реагують на появу та протікання конфлікту в одній площині 

відносин. Однак, публічно-правовий спір пропонує визначити як спір (курсив – 

В.Т.) щодо рішення, дій чи бездіяльності суб’єктів публічно-правових відносин, 

в якому одна з сторін є об’єктом публічно-правового впливу, а інша має 

публічно-владні повноваження та є носієм правового обов’язку, або в якому 

обидві сторони наділені публічно-владними повноваженнями. Поряд із таким 

авторським поняттям наведено ще одне трактування публічно-правового спору, 
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як категорії адміністративного судочинства – юридичний конфлікт, що виник 

між органом публічної адміністрації при реалізації ним владних повноважень 

та фізичною чи юридичною особою, права якої порушено діями чи 

бездіяльністю органу публічної адміністрації [465, с. 108, 111].  

Варто констатувати, що авторка дещо заплуталася в юридичних термінах 

та конструкціях, оскільки, по-перше, визначення явища публічно-правовий спір 

здійснюється одночасно крізь призму понять «спір», у першому випадку, в 

другому – конфлікт, не розмежовуючи їх при цьому, як це було заявлено у 

завданнях публікації. По-друге, у першому визначенні вказує на тому, що одна 

зі сторін є об’єктом публічно-правового впливу (курсив – В.Т.), відповідно 

вченою використано «радянський підхід» до розуміння сутності та змісту 

державного управління, як керованого впливу суб’єкта управління на об’єкт. За 

таких обставин можливо вказати на відсутності передумов реалізації принципів 

здійснення адміністративного судочинства (на засадах рівності усіх учасників 

судового процесу, змагальності сторін, тощо [173]). По-третє, в другому 

визначенні авторка ототожнює конфлікт зі спором та вказує, що такий конфлікт 

виникає між органом публічної адміністрації при реалізації ним владних 

повноважень та фізичною чи юридичною особою, права якої порушено діями чи 

бездіяльністю органу публічної адміністрації (курсив – В.Т.). Незрозумілим є 

положення щодо виникнення конфлікту, чи то в наслідок порушення діями чи 

бездіяльністю органу публічної адміністрації прав фізичної чи юридичної 

особи, чи у наслідок реалізації органом публічної адміністрації владних 

повноважень, оскільки дві конструкції вживаються в одному понятті 

одночасно. По-четверте, поза увагою авторки залишається предмет спору (чи 

то конфлікту – курсив В.Т.) в результаті такої форми діяльності публічної 

адміністрації як адміністративне нормотворення та видання актів 

індивідуальної дії, укладання адміністративних договорів. 

Відразу варто зазначити, що категорії «конфлікт» та «спір» у вітчизняній 

науці використовуються, так би мовити, на «інтуїтивному рівні» (спір – 
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адміністративний, порядок вирішення – адміністративний, суд – 

адміністративний), з урахуванням забезпечення зручності застосування. 

Н.Б. Писаренко, В.А. Сьоміна в монографії «Адміністративно-правові 

спори (удосконалення порядку вирішення)», 2011 р. зазначають, що звернення 

до конструкції адміністративно-правовий спір є виправданим, оскільки названа 

категорія може об’єднувати ознаки, характерні для правових конфліктів, 

розв’язання яких як в судовому, так і адміністративному порядку (досудовому) 

потребує запровадження спеціальних правил [290, с. 8]. Такий висновок, 

сформульований за результатами дослідження відомого вченого Д.М. Чечота, 

що обґрунтував підхід, за якого правовий конфлікт особи з державою 

проявляється крізь поняття «адміністративно-правовий спір» [466]. 

Екстраполюючи підхід, сформульований у радянській правовій доктрині, 

автори монографії вказують на та тому, що спір вважається адміністративним, у 

разі коли правове питання, яке складає його зміст, стосується 

адміністративного права. Однак, у наступному абзаці констатується положення 

про те, що спори виникають ще й у межах комплексних чи спеціальних галузей 

права, тощо, які є похідними або щільно пов’язаними з правом 

адміністративним (курсив – В.Т.). Відтак, адміністративно-правовий спір у 

вузькому значенні – конфлікт, що виник із адміністративно-правових відносин, 

в широкому – пов'язаний із правовідносинами будь-якої галузевої належності, 

однак зумовлений управлінською діяльністю представників влади [290, с. 10, 

11].  

По-перше, варто констатувати, що при формулюванні даного поняття не 

використовуються конструкції, до прикладу, «державне управління» – 

натомість відносини, зумовлені управлінською діяльністю, «суб’єкти владних 

повноважень» – представники влади, «публічно-правові галузі права» – галузі 

права, які є похідними або щільно пов’язаними з правом адміністративним. По-

друге, в основу поняття адміністративно-правовий спір ставиться теза про 

«правовий конфлікт особи з державою», яка є категорією очевидно розмитою, а 

її правову природу варто ще доводити. Вважаємо, вдалим прикладом конфлікту 
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особи з державою (керівництвом країни, окремими особами, тощо) є 

«Єврореволюція» («Революція гідності») як національно-патріотична протестна 

акція проти корупції та вектора зовнішньополітичної діяльності [125], що не 

має нічого спільного з адміністративним чи іншими видами правового спору. 

По-третє, дотримуючись усталеного визначення «адміністративно-правовий 

спір», авторам довелося представити його поняття в широкому та вузькому 

значенні (курсив – В.Т.). Однак підхід, що визначає аналізоване поняття крізь 

призму галузевої належності також навряд чи витримає критику, оскільки мова 

йде не про характер відносин (у першому випадку), а про особливості їх 

правового регулювання нормами саме адміністративного, а не іншої галузі 

публічного права. В результаті такої констатації виникає проблема визначення 

поняття «конфлікт» та кореспонденція його із поняттям «правовідносини» 

(останнє використано для характеристики так званого «широкого підходу»). 

Визначаючи засади адміністративного судочинства у сучасному 

українському контексті (2019 р.), Н.Б. Писаренко припускає, що законодавець 

передбачив можливість виникнення проблем із розмежуванням судових 

юрисдикцій (йдеться про КАС України в оновленому вигляді), а тому 

намагався надати якнайбільше інформації щодо конфліктів (курсив – В.Т.), які 

потребують розгляду в порядку адміністративного судочинства [287, с. 55]. 

Таким чином, якщо дотримуватися логіки приведеного наукового дослідження, 

що конфлікт це спір, а спір – адміністративна справа, то виникає питання: що ж 

власне передбачив законодавець при формулюванні частини 2 пункту 1 статті 4 

КАС України – види спорів чи види конфліктів? Очевидно, що види спорів, 

оскільки така норма представлена в онтологічному вимірі з метою визначення: 

1) юрисдикції адміністративного суду; 2) основних ознак спору; 

3) конкретизації відносин, що є предметом спору; 4) суб’єктів спору. Власне, в 

наведеній нормі КАС України криється важливе положення, яке дає можливість 

розмежувати предмет судової діяльності адміністративного суду. Однак, 

наведені судження у представлені науковій праці [287] лише загострюють 

проблематику про співвідношення «конфлікт», «справа», «спір» та їх значення 
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у правозастосовній діяльності, зокрема й для потреб унормування нових 

положень КАС України. 

Т.О. Мацелик, констатує наявність двох методологічних концепцій щодо 

розуміння адміністративно-правового спору, представлених радянським вченим 

С.О. Поповичем [259, с. 507-509]: формальну та матеріальну. У межах 

формального підходу адміністративно-правовий спір розглядається як спір, 

вирішення якого покладено на адміністративні суди чи, коли поняття спору 

визначається крізь призму особливої процедури, завдяки якій він вирішується. 

Сутність матеріальної концепції виходить із особливостей суб’єктного складу 

(так званий «суб’єктний підхід»), або з характеру матеріально-правових 

відносин, які являють собою предмет спору (так званий «предметний 

підхід») [242, с. 52]. Поряд із такою констатацією, автори наведеної наукової 

публікації стверджують, що найбільш обґрунтованою позицією є розуміння 

поняття спору, як різновиду юридичного конфлікту. Такі висновки 

ґрунтуються, знову ж на аргументах Н.Ю. Хаманьової [453, с. 30]. Однак, серед 

основних характеристик (ознак) адміністративно-правового спору виділено: 

юридично значимі дії його учасників, специфічний статус учасників – 

обов’язкова наявність суб’єкта владних повноважень як однієї зі сторін. 

Відповідно, адміністративно-правовий спір – це різновид публічно-правового 

спору, який виникає лише з юридично значимих дій його учасників, 

спрямований на реалізацію та захист прав, свобод і законних інтересів, а також 

виконання обов’язків особи, характеризується наявністю протиріч сторін, 

викликаних конфліктом інтересів у сфері публічно-правових відносин, або не 

співпадінням поглядів на законність і обґрунтованість дій органів публічної 

адміністрації. Юридичною основою спору є гарантована законом можливість 

захисту прав, свобод чи законних інтересів особи [453, с. 53-54].  

Цінним при визначенні поняття такого виду спору є наголос на юридично 

значимих діях його учасників, що дозволяє вказати на «момент та межі 

функціонування такого явища» у правовій площині. В якості критичних 

зауважень можливо вказати на наступні положення: коло відносин, що 
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регулюється представленим поняттям виходить за його межі, оскільки автори 

наукової публікації вказують на категорії, що складають зміст такого поняття – 

«реалізація прав, свобод і законних інтересів», «виконання обов’язків особи». У 

межах визначення використовують додаткові ознаки, які мали б 

характеризувати поняття, а не опосередковано відноситися до нього, зокрема 

такими ознаками є: наявність протиріччя сторін, викликаних конфліктом 

інтересів у сфері публічно-правових відносин, не співпадінням поглядів на 

законність і обґрунтованість дій органів публічної адміністрації (курсив – 

В.Т.). Окремо варто закцентувати увагу на тому, що вказані ознаки 

представлені у вигляді самостійних не ідентифікованих у межах публікації 

понять, які вносять додаткову складність у розуміння вказаного виду публічно-

правового спору. 

О.В. Кузьменко (Адміністративний процес у парадигмі права, 2006 р.) у 

загальнотеоретичному вимірі сформувала підхід, за якого адміністративний 

процес розглядається як діяльність публічної адміністрації із задоволення 

публічних інтересів громадян, що дозволило вивести сприйняття такого явища 

за межі радянської правової доктрини, котра концентрувала дослідницькі 

зусилля на питаннях юрисдикційного та судочинського характеру. Власне 

вказаний доробок став важливим напрямом подальших досліджень, 

зосереджених на проблематиці формування адміністративного процесуального 

права. Приналежно до систематизації знань та виділення концептуальних 

положень, цінних для доктрини спору в публічно-правових відносинах є 

висновки, що ґрунтуються на критерії упорядкування змісту адміністративного 

процесу, який становлять адміністративні провадження, об’єднані за критерієм 

наявності чи відсутності спору – конфліктні та неконфліктні [218, с. 8, 13].  

Указані твердження спонукають до роздумів про межі використання 

категорії «конфлікт» при характеристиці явища «спір», оскільки останнє – не є 

системоутворюючим для адміністративно-деліктного провадження на відміну 

від адміністративно-позовного, хоча й складно заперечити факт присутності у 

знаменнику категорії «конфлікт» при характеристиці названих видів 
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проваджень. Знову ж, розкриваючи сутність провадження з розгляду скарг 

громадян відповідно положень сучасної публічно-правової доктрини, даний вид 

провадження передбачає наявність спору, що вирішується у досудовому чи то 

адміністративному порядку (форми) (названі наукові положення стали ґрунтом 

для низки наукових пошуків – курсив В.Т.). Очевидна наявність конфлікту в 

основі (більш точно як умова) даного провадження (мова йде про підстави та 

мету здійснення такого провадження: підстава – наявність конфлікту, мета – 

його вирішення, висновок робиться відповідно методу формальної логіки – 

курсив В.Т.), не вказує на один із ключових детермінант – змагальність сторін 

при розгляді справи [54, с. 354]. Вказаний аналіз спрямований на можливість 

формування новітнього напряму дослідження, в основі якого перебуває теза про 

самостійність категорії спору, а не про її похідний характер, принаймні від 

категорії конфлікт.  

На користь безперспективності розвитку положень щодо формування 

поняття спір в сфері публічно-правових відносин, як форми конфлікту вказують 

й положення дослідження В.М. Бевзенка (Суб’єкти владних повноважень в 

адміністративному судочинстві України, 2010 р.) [54], який здійснив спробу 

вирішення проблем участі суб’єктів владних повноважень в адміністративному 

судочинстві України.  

У розрізі наведеної наукової праці вчений доводить, що в основі 

визначення категорії «суб’єкт владних повноважень» є факт вчинення органом 

державної влади, органом місцевого самоврядування, їхньою посадовою чи 

службовою особою, іншим суб’єктом однієї із таких функцій (дій): 

1) управлінського змісту; 2) регуляторного змісту; 3) сервісно-обслуговуючого 

змісту; 4) загально організаційного змісту; 5) примусового змісту. Дане 

твердження дає змогу виділити коло відносин, що стають предметом спору в 

сфері публічно-правових відносин, із урахуванням ознак запропонованих 

автором. Окремо варто закцентувати увагу на тому, що дослідження проведено з 

огляду на потребу захисту й забезпечення прав, свобод та законних інтересів 

фізичних осіб, прав і законних інтересів юридичних осіб в порядку 
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адміністративного судочинства, у наслідок чого серед пропозицій є необхідність 

закріплення обов’язку суб’єктів владних повноважень, не залежно від позиції 

сторони, яку він займає, забезпечувати надання допомоги протилежній 

стороні [54].  

За такого підходу спір в сфері публічно-правових відносин має 

розглядатися крізь призму законності в діяльності суб’єкта владних 

повноважень, а не крізь призму конфлікту (протистояння) сторін. До того ж, 

суб’єкт владних повноважень, дотримуючись принципу змагальності в 

адміністративному процесі, повинен доводити законність виданих ним рішень, 

здійснених дій чи допущеної бездіяльності, а не переслідувати мету «виграти 

протистояння» (справу) [54]. Вказане твердження слідує також із положень 

щодо розуміння публічного інтересу, який, як відомо, не завжди (не у повному 

обсязі) співпадає із приватним інтересом.  

Формулюючи положення про сутність та зміст, зокрема представляючи 

поняття «спору в публічно-правових відносинах», автори проаналізованих робіт 

використовують здебільшого суміжні поняття. Варто констатувати, що 

конфліктна теорія виникнення правового спору не виправдовує виклики 

сьогодення, оскільки у поняттях, що проаналізовані не виділяється коло 

«правових» чи то адміністративних, податкових конфліктів. Відповідно не 

проводиться розмежування вказаних понять. Наукові пошуки зводяться до 

вживання понять спору та конфлікту як аналогічних за змістом без належного 

аналізу їх співвідношення, що призводить до плутанини при визначенні 

інструментів (форм) вирішення спорів. Прикладом може слугувати вирішення 

спору інструментами адміністративного судочинства. Він ілюструє по-перше, 

виникнення відносин, що складають предмет спору (спірні відносини), 

виникнення процесуальних правовідносин у результаті звернення до 

адміністративного суду з позовом про вирішення справи по суті спору, що 

виник. Таким чином, можливо припустити, що на стадії прийняття справи до 

розгляду, конфлікт «вичерпується» (принаймні з правової точки зору), оскільки 

вирішення такого спору опосередковується законністю дій (бездіяльності), 
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рішень відповідача, а прийняття рішення у справі не обов’язково задовольняє 

позовні вимоги позивача.  

Відповідно, навіть якщо припустити наявність конфлікту при вирішенні 

спору, то такий конфлікт буде характеризуватися як «статичний» (у правовому 

сенсі), а відтак його ознаки не впливають на зміст спору, що виключає їх 

тотожність. На користь самостійності поняття спору вказують й нормативно 

визначені правили та принципи його вирішення.  

Тож, зважаючи на те, що сучасний період розвитку адміністративного 

права характеризується посиленням розробки складових його процесуальних 

центрів, оскільки поряд із теоретичними напрацюваннями важливу роль займає 

практика реалізації процесуальних норм в аспекті тлумачення конкретних 

понять. Нині, такий підхід використано при визначенні поняття спору у сфері 

публічно-правових відносин.  

А.О. Селіванов, розкриваючи питання онтологічного тлумачення 

адміністративного права, наголошує на тому, що від вчених-адміністративістів 

рідко можна отримати ex nunc (об’єктивно-телеологічне тлумачення), яке слід 

пов’язувати з інтерпретацією закону адміністративного права з урахуванням 

сучасних реалій, потреб суспільства. Адже при відсутності такої наукової 

практики тлумачення, що забезпечує виявлення найбільш розумного 

(логістичного) в сучасних умовах смислу закону, судді адміністративної юстиції 

змушені орієнтуватися на реалії правозастосування і таким чином повертати 

законодавцю розуміння норм закону з метою наблизити його до волі 

справжнього законодавця. Оскільки, існує така гіпотеза, що інформація про 

волю і цілі законодавця лише посилює необхідність суддям шукати відповіді не 

тільки у наукових коментарях кодексів, окремих законів, але й тлумачити букву 

закону, що корегує її сенс. При цьому суддя не в змозі відмінити смисл закону, 

відійти від буквального значення його тексту [364, с. 79]. 

У даному контексті варто звернути увагу на те, що КАС України визначає 

онтологічні ознаки спору у сфері публічно-правових відносин. Так, передусім 

аналізоване поняття тісно пов’язується із порушенням, вчиненим суб’єктом 
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владних повноважень (частина 1 статті 2 КАС України) [173]. Відразу варто 

зауважити, що наведена конструкція носить загалом оціночний характер, який 

підлягає тлумаченню у його діалектичному взаємозв’язку, а тому його змістовне 

наповнення залежить від встановлення сутності окремих частин із подальшим 

врахуванням їх загального контексту. 

Онтологія «порушень суб’єктів владних повноважень» (в контексті 

визначення засад адміністративного судочинства) як об’єкт спорів у сфері 

публічно-правових відносин в процесі захисту прав свобод та інтересів 

фізичних та юридичних осіб видається складною з урахуванням низки 

обставин: 1) автономності наукових пошуків; 2) неоднорідністю предметної 

сфери адміністративного права, тощо.  

Традиційно питання «порушень» в адміністративному праві лежить у 

площині феноменології адміністративного делікту. Найбільш комплексно 

вказані питання досліджені у працях В.К. Колпакова, який, враховуючи 

онтологічні та гносеологічні ознаки проступку, а також базові напрацювання 

про предмет адміністративного права, як поліструктурної юридичної субстанції, 

визначив як методологічну основу адміністративного права категорію 

«відносин адміністративних зобов’язань», під якими розуміються типи 

відносин, кожен з яких є складовою предмета адміністративного права: 

відносини публічного управління, адміністративних послуг, відповідальності 

публічної адміністрації за неправомірні дії або бездіяльність, відповідальності 

суб’єктів суспільства (індивідуальних і колективних) за порушення 

встановленого публічною адміністрацією порядку і правил [192, с. 33]. 

Характерною ознакою всіх названих вище адміністративно-правових відносин є 

те, що органи публічної адміністрації виступають у них владною стороною, яка 

реалізує свої виконавчо-розпорядчі повноваження. У свою чергу, відносини 

покладення на публічну адміністрацію відповідальності, є похідним від 

відносин оскарження її дій, що може здійснюватися у позасудовому порядку чи 

у судовому порядку [189, с. 33]. Загалом, виділені відносини можливо 

представити як управлінсько-сервісні та відносини взаємної відповідальності. 
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Однак, за такого вихідного твердження постає проблема розмежування 

категорій правопорушення та проступку, спроба вирішення якої простежується 

у більшості наукових досліджень. В.К. Колпаков, оцінюючи науковий доробок 

І.Т. Тарасова, наголошує на тому, що практика функціонування 

адміністративного апарату всіх держав показує, що незалежно від наявності чи 

відсутності явних, прямих свідомих правопорушень і відхилень від службового 

порядку, у діяльності будь-якої адміністрації завжди можливі такі дії і 

розпорядження, які істотно порушують законні права й інтереси громадян. При 

цьому вони не є ні злочинами, ні цивільною неправдою, ні погрішностями у 

службі. У такого роду діях і розпорядженнях адміністрації полягає сутність так 

званої «адміністративної неправди». Порівняно із «кримінальною неправдою», 

неправда адміністративна є правопорушенням більш тонкого і складного 

характеру. Відтак, для ефективної протидії адміністративній неправді є 

необхідним створення системи адміністративних судів, які забезпечать шляхом 

судового контролю, законність розпоряджень і дій адміністрації. Функціональне 

ж призначення адміністративних судів полягало б не у накладанні стягнень і 

покарань, а винятково у касації або прямому скасуванні неправомірних актів 

адміністративної влади [188].  

Проблематика відповідальності за дії адміністрації існувала та жваво 

обговорювалась й в дореволюційний період. Так, А.І. Елістратов у навчальному 

посібнику з адміністративного права порушував питання про недоліки 

державного управління. Зокрема писав – закон установлює безспірність вимог 

адміністративних осіб до громадян. Такі вимоги, що висуваються, не 

допускають заперечень у порядку змагальності. Усякий раз, коли 

адміністративні органи у своїх вимогах до приватної особи наділені статусом 

юридичної особи (діють від імені органу) і захищають публічний інтерес у 

різних частинах адміністративного управління та з урахуванням суспільної 

користі, їх вимоги носять безумовний характер. Однак, зважаючи на те, що 

посадові особи мають приватноправовий статус, критерій безспірності втрачає 

свою сутність [477, с. 6-7]. Останнє твердження стало ґрунтом для припущень 
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щодо відміни адміністративних актів у зв’язку із зловживанням встановленим 

законом правом здійснювати дії (приймати акти) адміністрацією стосовно 

громадян. Важливо, що догматизм монархічного регулювання історично заклав 

основу для «санкції» у вигляді відміни актів, а не у вигляді конкретного виду 

стягнення для посадових осіб. 

На понятті «адміністративна неправда» як предметі адміністративної 

юстиції наголошував ще О.Д. Градовський, який вказував на те, що таке 

поняття включає в себе порушене та спірне право [105, с. 307]. По-суті, 

«адміністративна неправда» визнавалася окремим видом адміністративного 

правопорушення. Тому, логічно, що питання розмежування понять 

адміністративне правопорушення та адміністративний проступок стало 

об’єктом уваги багатьох вчених, оскільки ані в теоретичному, ані в 

прикладному, такі поняття не могли існувати у єдності їх соціального змісту, 

тим більше юридичної форми. Розмежовуючи такі поняття, В.К. Колпаков 

робить висновок про формування двох відповідних інституційних 

концепцій [190, с. 120-125].  

Д.М. Лук’янець стверджує, що одна з центральних категорій 

адміністративного судочинства – протиправність. Вона як окреме правове 

явище в КАС України не визначається, проте ознака протиправності рішень, дій 

або бездіяльності є основною при формулюванні вимог позивача при зверненні 

за захистом до адміністративного суду, з одного боку, та при формулюванні 

рішення адміністративного суду – з другого. Тому правильне розуміння змісту 

протиправності у контексті завдань адміністративного судочинства є 

надзвичайно важливим. Фактично в межах діяльності адміністративного суду 

щодо розгляду та вирішення адміністративних справ саме протиправність 

рішень, дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень є центральним 

елементом предмета доказування. На основі аналізу підстав прийняття рішень 

адміністративним судом науковець ілюструє, що протиправність в 

адміністративному судочинстві являє собою властивість рішень, дій або 

бездіяльності суб’єкта владних повноважень, що відображає їх невідповідність 
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формальним вимогам законів та інших нормативно-правових актів, принципу 

верховенства права або практиці Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), 

що призводить до порушення прав, свобод або інтересів фізичних осіб чи прав 

та інтересів юридичних осіб. Протиправність визначається залежно від 

параметра суб’єкта владних повноважень чи його діяльності, вона може мати 

формальний, компетенційний, процесуальний (процедурний) або 

концептуальний характер. Автор обґрунтовує недоцільність визнання 

протиправною бездіяльності суб’єкта владних повноважень у випадках, коли 

адміністративна справа вирішується на підставі аналогії [236, с. 27-39]. 

Загалом поняття «правопорушення», як наголошує Г.Ф. Шершеневич, 

розроблялося у напрямах їх розуміння як різновид юридичних фактів, підстава 

для юридичної відповідальності, правовідносини [469, с. 623]. Варто 

відзначити, що серед представлених напрямів найбільш складним, і таким, що 

потребує ґрунтовного опрацювання, видається підхід за якого правопорушення 

є підставою для юридичної відповідальності, оскільки за окремі прояви 

протиправних діянь (адміністративних правопорушень, а не проступків) 

відповідальність не передбачена. Це положення стосується суб’єктів владних 

повноважень, які порушили права, свободи та законні інтереси фізичних та 

юридичних осіб.  

Відтак, питання «взаємної відповідальності» органів державної влади та 

громадян уявляється теоретичною конструкцією, яка не може повноцінно бути 

оцінена у площині інституту адміністративної відповідальності. Мається на 

увазі те, що не можливо нині втілити в життя теоретичні напрацювання 

В.М. Гессена, який ідентифікував адміністративні проступки як незаконні 

розпорядження адміністрації [93]. Зрозуміло, що такий «крок» не співпадає із 

сучасним доктринальним напрямом розвитку адміністративного права. Однак, 

не зважаючи на не сприйняття зазначеної ідеї науковою спільнотою, 

ідентифікуючи її як, локальну особливість лінгвістичної стилістики [181], в ній 

криється важлива думка про сутність категорії «правопорушення» як підстави 
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виникнення спору та відмежування його від інших видів правопорушень 

(проступків), зокрема пов’язаних з корупцією [404].  

Статтею 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

встановлено поняття адміністративного правопорушення та перелік його 

основних ознак [179]. Не вдаючись до ґрунтовного аналізу наведеного 

(нормативного) поняття варто відзначити, що підставою для його відмежування 

є наявність адміністративної відповідальності за вчинення. Беручи за основу 

такий факт, М.Д. Загряцьков під час встановленні сутності адміністративних 

правопорушень (не проступків – курсив В.Т.) наголошує на необхідності 

виділення таких, як видання незаконного акту управління. Сутність таких 

правопорушень полягає у сумлінному, водночас помилковому застосуванні 

права посадовою особою. Наведене опосередковує й специфіку юридичних 

наслідків, спричинених вчиненням такого правопорушення, у вигляді відміни 

(виправлення чи скасування) такого адміністративного акта. Відповідно, 

виділення окремого виду адміністративних правопорушень, таких як видання 

незаконного адміністративного акту поступово зникає зі сторінок наукової 

літератури [139].  

Згодом, І.С. Самощенко все ж спробував виділити вказаний вид 

адміністративних правопорушень. У праці «Понятие правонарушения по 

советскому законодательству» вчений пише, що незнання чи невірне розуміння 

закону – найбільш розповсюджена причина неправомірних діянь не лише зі 

сторони громадян, а й посадових осіб державних органів. Відтак, санкції за 

скоєння проступку у вигляді видання незаконного акту чи рішення передусім 

слугують меті відновлення порушеного права. Таким видам правопорушень, у 

разі коли вони таким є, притаманна вина у формі необережності. При чому, 

ознакою, яка дає можливість відмежовувати правопорушення є наявність 

адміністративної заборони. Загалом, видання незаконних актів державними 

органами, іншими суб’єктами в своїй масі складають не правопорушення, а 

лише об’єктивно неправомірне діяння, оскільки є результатом фактичних та 

юридичних помилок, а не умислу чи необережності. Важливим висновком, 
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окрім наведеного є те, що державні органи у більшості випадків існують власне 

як сукупність посадових осіб, а тому винне видання незаконного акту 

одночасно є злочином чи дисциплінарним проступком, залежно від такої ознаки 

як їх наслідки. Попри вказане твердження незаконне видання такого акту 

скоюється саме органом, а не однією винною посадовою особою. Відтак 

питання встановлення вини видається проблематичним [360, с. 68, 138, 162, 

164, 185, 207, 210]. На існуванні правопорушень у вигляді видання незаконних 

актів (дій) наголошував у своїй праці «Санкции в советском праве» О.Е. Лейст, 

а їх скасування відносив до особливого виду правовідновлюючих санкцій [229, 

с. 115-117].  

О.О. Жижиленко у праці «Наказание: его понятие и отличие от других 

правоохранительных средств», аналізуючи правові наслідки «неправди», 

зкласифікував їх за критерієм функціональності, яку вони виконують, на види: 

покарання, заходи захисту, заходи припинення, компенсації шкоди [133, с. 74]. 

У зв’язку із такою класифікацією, яка була підтримана багатьма вченими, 

питання правових наслідків «адміністративної неправди» вирішувалися у науці 

з урахуванням її критеріїв переважно у площині застосування адміністративної 

відповідальності. Так, Д.М. Бахрах вказував, що заходами адміністративного 

припинення є, зокрема й призупинення дії незаконних адміністративних актів, а 

їх скасування є відновлювальними адміністративно-правовими заходами [50].  

Таке твердження панувало в науці адміністративного права, а місце 

скасування незаконних актів державної адміністрації визначалося в розрізі 

вчень про адміністративне правопорушення та адміністративну 

відповідальність. Однак, у подальшому, як зазначає В.К. Колпаков, поняття 

адміністративне правопорушення втратило ознаки одного з інститутів 

адміністративної юстиції і стало сприйматися як синонім поняття 

«адміністративний проступок (делікт)». Більше того, з перебігом часу саме 

словосполучення «адміністративне правопорушення» стало виконувати роль 

основного терміна при визначенні діянь, що порушують встановлені 

заборони [190, с. 144-145]. Наголос у радянському нормотворенні на терміні 
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«адміністративне правопорушення» був зроблений у зв’язку із відсутністю 

подальших ґрунтовних розробок адміністративної відповідальності посадових 

(службових) осіб органів виконавчої влади та утвердження відносно оновленого 

адміністративно-правового інституту «скарги».  

Таким чином, можливо констатувати розвиток інституту «помилки» в 

державному управлінні чи то в діяльності публічної адміністрації. Наведений 

напрям досліджень, хоча й прямо так і не називався, забезпечувавсь великою 

кількістю наукових праць як радянських, так і вітчизняних сучасних учених. 

Однією із підстав була наявність положення, яке встановлювало порядок 

звернення зі скаргою до органу (посадової особи), яка прийняла незаконне 

рішення (здійснила дію чи допустила бездіяльність). Як приклад можна навести 

положення нормативно-правових актів, що втратили чинність: Закон України 

«Про звернення громадян», Закон України «Про порядок погашення зобов’язань 

платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», 

тощо).  

Очевидно, що нині інститут «сумлінної омани» при реалізації суб’єктами 

владних управлінських функцій дещо знецінився. Це пов’язано передусім із 

відміною раніше діючих положень нормативно-правових актів щодо 

можливості звернення зі скаргою до органу (посадової особи), який прийняв 

таке рішення. Іншими словами на законодавчому рівні встановлено дворівневу 

систему досудового оскарження, по-суті «висловивши недовіру» можливості 

«сумлінної омани» та «добросовісного» виправлення (скасування) незаконного 

рішення, утримання від незаконної дії чи бездіяльності суб’єкта, що реалізує 

владні управлінські функції [413; 414].  

По-друге, задекларовано реформування антикорупційних органів та 

створення нових інституцій запобігання та протидії корупції. Слабкість 

антикорупційних інститутів лише «оголила» проблематику.  

Також заслуговує на увагу спроба на рівні кодифікованих нормативно-

правових актів утвердити положення про індивідуалізацію відповідальності за 

прийняття представником (посадовою, службовою особою) органу актів. 
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Зокрема, статтю 21 Податкового кодексу України у грудні 2017 року було 

доповнено пунктом 21.3 «Шкода, завдана платнику податків неправомірними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи 

контролюючого органу, відшкодовується за рахунок коштів державного 

бюджету, передбачених для фінансування цього органу, незалежно від вини цієї 

особи» [291]. Крім того, варто вказати на загальний підхід у наведеному 

нормативно-правовому акті до формулювання норм, що визначають правовий 

статус органу та окремо його представників (посадових, службових осіб), а 

саме наявність окремої статті, у якій перелічено «Права контролюючих органів» 

(стаття 20 Податкового кодексу України), а у статті 21 «Обов’язки і 

відповідальність посадових та службових осіб контролюючих органів»[291] за 

відсутності окремого перерахування прав саме посадових та службових осіб. 

Щоправда наведені положення не мають завершеності, а відповідно важко 

встановити їх значення для практики, оскільки вводиться окреме поняття 

«неправомірного рішення, дії чи бездіяльності» за відсутності наведення їх 

конкретних ознак. Разом із тим, зі змісту наведеного пункту статті вбачається, 

що до них не відносяться адміністративні правопорушення, оскільки не 

потрібно встановлювати вину суб’єкта прийняття неправомірного рішення. 

Розкриваючи онтологічний аспект спору у сфері публічно-правових 

відносин варто звернути увагу, що власне відсутність певного виду 

відповідальності за порушення суб’єктами владних повноважень прав, свобод 

та інтересів осіб і є визначальною ознакою, котра відмежовує наведені поняття 

– спір та правопорушення. Поряд із цим, варто наголосити, що наведених 

аргументів не достатньо для того, щоб обґрунтувати «автономне» існування 

аналізованого явища (спору) у правовій реальності та свідомості людини. 

Беззаперечним фактом того, що спір (правовий) призводить до усвідомлення 

людиною порушення її прав, свобод чи інтересів, а у подальшому – відсутність 

відповідальності, що застосовується до порушника – суб’єкта владних 

повноважень, повертає більшість дослідників до вихідної точки наукового 

пошуку. Варто зауважити, що коли мова йде про правовий спір, то спірні 
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відносини можуть існувати лише у вигляді правовідносин. Наведена теза 

спрямовує науковий пошук сутності спору, в онтологічному сенсі, як подію, що 

відбулася у межах правової реальності, а її учасники свідомо здійснили 

(реалізували) вибір (дію, право), визначений правовою нормою. Слідуючи такій 

класичній формулі ідентифікації будь-якого правового явища, зокрема й 

правового спору, доцільно здійснювати з точки зору життєвих фактів, які мають 

юридичне значення. Такі «життєві обставини» слугують провідником від 

соціального до правового.  

У теорії права обставини, які передбачені у нормі права, можуть тягнути 

за собою виникнення, зміну чи припинення юридичних відносин позначаються 

поняттям «юридичний факт». Розуміння юридичного факту сформовано у 

дореволюційний період зберігається й у сучасній науці, а його збагачення 

окремими положенням чи то доповненнями виражає індивідуальність 

досліджуваного явища та різниться незначними відмінностями. Про це свідчить 

зміст великої кількості наукових публікацій. Наприклад: О.А. Красавчикова, 

М.М. Коркунова, Г.Ф. Шершеневича, Є.М. Трубєцкого [208; 202; 469; 439] та 

багатьох інших.  

В.К. Колпаков досліджуючи онтологічний аспект правопорушення 

(адміністративного делікту) наголошував, що факт (реальність) у сфері 

людської життєдіяльності у формі події чи у формі діяння (дії чи бездіяльності). 

По-друге, це елемент гіпотези юридичної норми. Відтак, подія чи діяння 

перетворюється на факт юридичний тільки в тому випадку, якщо воно описано 

в законі. Відсутність опису події або діяння в законі чи підзаконному акті так 

само як і опис в інших документах, не утворюють факту юридичного. Опис у 

законі наповнює факт правовим змістом і містить його юридичну оцінку. Разом 

із цим, у нормативному акті завжди описується майбутнє, тобто подія чи діяння, 

які ще не відбулися. Реальна подія чи діяння описується (чи фіксується у інший 

спосіб) і інших документах (у більшості процесуальних – В.Т.). Порівняльне 

дослідження таких описів дозволяє зробити висновок про те, чи є реальна подія 

чи діяння юридичним фактом чи ні [190, с. 168-169]. Наведені висновки 
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передусім стосуються конструкції змісту поняття, які надають змогу 

прослідкувати зв'язок події (дії) та юридичних наслідків.  

Окремі зарубіжні автори наголошують на необхідності розмежування 

понять «правова модель обставин» та «юридичний факт». Останнє 

використовується в сучасній науці та є таке, що поглинає попереднє. За такого 

підходу під правовою моделлю обставин пропонується розуміти абстрактну 

(типову) обставину, вказівка на яку міститься в правовій нормі та з якою норма 

права пов’язує можливість виникнення певних наслідків. Правова модель 

обставин закріплюється в законодавстві та є прототипом майбутнього 

ймовірного юридичного факту. Вона слугує для реалізації можливості 

формулювання загального правила. У свою чергу, під юридичним фактом варто 

розуміти реальну життєву обставину, тобто таку, що виникла, та яка крізь 

призму правової норми пов’язана із юридичними наслідками [346, с. 11].  

В адміністративному судочинстві, як зазначає В.В. Гордєєв, юридичні 

факти можуть встановлюватися шляхом доказування. У наведеному випадку 

вони (юридичні факти) складають предмет доказування та реалізуються в 

контексті принципу офіційного з’ясування усіх обставин справи [82, с. 145]. За 

такого твердження юридичні факти є оціночною категорією, яка складає зміст 

діяльності з встановлення законності виникнення (відсутність) правових 

наслідків для особи у результаті застосування правової (передусім матеріальної) 

норми суб’єктом владних повноважень.  

Наведені судження залишають поза увагою власне спір, який вирішується 

у порядку адміністративного судочинства, зосереджуючись на конкретних 

обставинах справи, а не на правовідносинах особливого виду, що виникають 

між суб’єктом владних повноважень та особою. По-суті, спір у сфері публічно-

правових відносин у площині вітчизняної науки не розглядається як юридичний 

факт, оскільки його онтологічна сутність зводиться до правопорушення 

(порушення прав, свобод та законних інтересів), яке шляхом наділення окремих 

специфічних ознак, визначених в КАС України він (спір) набуває іншого змісту 

поряд із адміністративним деліктом. За таких умов, онтологічний аспект спору 
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у сфері публічно-правових відносин полягає у нормативному визначенні його 

ознак, тим самим на законодавчому рівні формулюється правова модель 

обставин виникнення такого спору. Натомість, юридичний факт виступає 

об’єктивним аспектом спору, який потребує гносеологічного уточнення – 

визначення суб’єктивного компонента об’єктивної нормативної формули 

існування спору. Процес визначення факту порушення та наслідку, який 

проявляється у необхідності захисту прав, свобод та законних інтересів шляхом 

вирішення спору в порядку адміністративного судочинства відноситься до 

сфери адміністративно-правової онтології та, відповідно до нормативних 

приписів, здійснюється при вирішенні питання щодо судової адміністративної 

юрисдикції. Вирішення адміністративними судами спору здійснюється на 

основі гносеологічних висновків учасників судового адміністративного процесу 

реальної подій, що відбулася. Тим самим спір у сфері публічно-правових 

відносин індивідуалізується.  

Здійснюючи характеристику онтологічних ознак спору у сфері публічно-

правових відносин варто вказати на елементи його нормативного визначення. 

Так, статтею 4 КАС України зазначено, що адміністративна справа – це 

переданий на вирішення адміністративному суду спір. Натомість, спір – це спір 

у якому: – хоча б одна сторона здійснює публічно-владні управлінські функції, 

в тому числі на виконання делегованих повноважень, і спір виник у зв’язку із 

виконанням або невиконанням такою стороною зазначених функцій;  

– хоча б одна сторона надає адміністративні послуги на підставі 

законодавства, яке уповноважує або зобов’язує надавати такі послуги виключно 

суб’єкта владних повноважень, і спір виник у зв’язку із наданням або 

ненаданням такою стороною зазначених послуг;  

– хоча б одна сторона є суб’єктом виборчого процесу або процесу 

референдуму і спір виник у зв’язку із порушенням її прав у такому процесі з 

боку суб’єкта владних повноважень або іншої особи [173].  

У зв’язку із наведеним нормативно закріпленим поняттям можливо 

визначити онтологічні ознаки спору. Ними є: 1) порушення (у вигляді 
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виконання чи невиконання публічно-владних управлінських функцій, наданням 

або ненаданням адміністративних послуг, порушення прав учасника виборчого 

процесу або процесу референдуму); 2) суб’єкт владних повноважень (в 

розумінні частини 7 КАС України); 3) сфера виникнення спору – публічно-

правові відносини (коло таких відносин визначено статтею 19 КАС України).  

Здійснюючи характеристику оскарження в адміністративному 

судочинстві рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної 

адміністрації, Ю.І. Цвіркун зосереджується на гносеологічних ознаках таких 

суб’єктів, при цьому ґрунтом визначено їх онтологічні ознаки: функції, 

адміністративно-правовий статус, адміністративно-процесуальна 

правосуб’єктність (правоздатність та дієздатність). Окремо, наголошується на 

додаткових ознаках, визначених у КАС України [458, с. 47]. Загалом, поняття 

«суб’єкт владних повноважень» розкривається крізь призму поняття «владні 

управлінські функції» під якими розуміється будь-які владні функції в рамках 

діяльності держави чи місцевого самоврядування, що безпосередньо не 

належать до законодавчих повноважень чи повноважень здійснювати 

правосуддя [184; 176, с. 52; 55, с. 90].  

Окремі вчені акцентують увагу на необхідності аналізу поняття «владні 

повноваження» при визначенні суб’єкта владних повноважень, під якими варто 

розуміти вимогу уповноваженого суб’єкта належної поведінки і дій щодо 

громадян та юридичних осіб [437]. Інші – шляхом визначення поняття 

«посадова (службова) особа» [372]. У частині сьомій статті 4 КАС України 

законодавець врахував наведені положення, оскільки під суб’єктом владних 

повноважень пропонується розуміти орган державної влади (у тому числі без 

статусу юридичної особи), орган місцевого самоврядування, їх посадова чи 

службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними публічно-владних 

управлінських функцій на підставі законодавства, в тому числі на виконання 

делегованих повноважень, або наданні адміністративних послуг [173]. 

М.В. Джафарова, визначаючи теоретичні та прикладні проблеми 

визначення поняття «суб’єкт владних повноважень», погоджується із 
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Р.О. Куйбідою, який пропонує застосувати узагальнений термін «владні 

повноваження» для позначення «владних управлінських функцій» [176]. 

Зважаючи на такий підхід, владні повноваження, здійснюються шляхом 

видання нормативних та індивідуальних актів та також інших юридично 

значущих дій (зокрема, контролю за точним та неухильним виконанням вимог, 

які містяться у таких актах, забезпечення та захист цих вимог від порушення 

шляхом застосування заходів виконання, переконання, стимулювання та у разі 

необхідності державного примусу [175, с. 57]) [117, с. 31]. Із зазначеним 

твердженням варто погодитися, оскільки КАС України, при визначенні зокрема 

понять «адміністративний договір», «позивач», інші, оперує поняттям 

«повноваження».  

З урахуванням наведеного варто констатувати, що онтологічний аспект 

ознаки спору у сфері публічно-правових відносин – наявність суб’єкта владних 

повноважень визначається шляхом закріплення в КАС України максимально 

широкого кола можливих суб’єктів, які у процесі реалізації владних 

повноважень (зокрема й делегованих) ймовірно можуть порушити права, 

свободи чи законні інтереси особи шляхом прийняття рішень, здійснення дій та 

допущення бездіяльності. Фактичне здійснення такої діяльності обмежується 

низкою вимог, які ставляться до неї. Перелік вимог закріплено у частині другій 

статті 2 КАС України, які одночасно виступають підставою для можливого 

розвитку спору.  

 

 

 

1.3 Принципи вирішення адміністративними судами спорів в сфері 

публічно-правових відносин 

 

 

Засадничими гарантіями в адміністративному судочинстві є принципи 

здійснення правосуддя, суворе дотримання яких є запорукою забезпечення 
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дотримання прав, свобод та інтересів фізичних осіб та юридичних осіб. 

Доктринально визнано, що адміністративне судочинство, як судовий порядок 

вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин, здійснюється у чіткій 

відповідності до цілої системи принципів шляхом реалізації судових процедур. 

Принципи в адміністративному судочинстві сприяють правильному пізнанню та 

застосуванню адміністративно-процесуальних норм, є основою законодавчої 

практики, підготовки, розробки і прийняття правових норм, що відповідають їм 

за змістом та подальшого удосконалення цих норм. Принципи характеризують 

суть та значення права як регулятора суспільних відносин у сфері здійснення 

правосуддя в адміністративних справах, його соціальну цінність [167, с. 331]. 

Відзначаючи прагнення демократичних правових держав до формування 

стабільних, ймовірно прогнозованих приписів поведінки, зокрема в 

правовідносинах, пов’язаних із вирішенням спорів, в реаліях сьогодення 

досягнення такої мети можливе лише за умови визначення принципів 

адміністративного судочинства та їх неухильного дотримання [411].  

Здійснюючи аналіз принципів адміністративного судочинства, 

О.П. Рябченко з урахуванням словниково-довідникової літератури, вказує, що 

термін принцип є полісемічним та багатозначним [357, с. 52-53], оскільки під 

ним розуміється начало, основа, вихідне положення, засада [269, с. 714], 

переконання, норма, правило, яким керується будь-хто у житті, поведінці [278, 

с. 528], основну особливість пристрою механізму, прибору, погляд на речі [379, 

с. 1057]. Схожий спосіб наукового пошуку використала В.О. Галай, аналізуючи 

основні принципи діяльності органів публічної адміністрації в контексті 

гарантування прав і свобод людини. Так, під принципами діяльності органу 

державної влади розуміється законодавчі, відправні засади, керівні ідеї, загальні 

положення, які слугують базисом для формування організації та реалізації 

завдань [486, с 48]. Класифікація принципів представлена у наступному вигляді: 

загальні принципи, що стосуються системи в цілому та спеціальні, дія яких 

розповсюджується лише на окремі підсистеми, ланки такої підсистеми [90].  
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У КАС України статті 2 визначено основні принципи (засади) 

адміністративного судочинства та його завдання. Відтак, очевидним є 

нормативно-діалектичний зв'язок завдань та засад адміністративного 

судочинства. Частиною 3 статті 2 КАС України визначено наступні засади 

(принципи): верховенство права, рівність усіх учасників судового процесу перед 

законом і судом, гласність і відкритість судового процесу, його повне 

фіксування технічними засобами, змагальність сторін, диспозитивність та 

офіційне з’ясування всіх обставин у справі, обов’язковість судового рішення, 

забезпечення права на апеляційний перегляд справи, забезпечення права на 

касаційне оскарження судового рішення у випадках, визначених законом, 

розумність строків розгляду справи судом, неприпустимість зловживання 

процесуальними правами, відшкодування судових витрат фізичних та 

юридичних осіб, на користь яких ухвалене судове рішення [173]. Навіть 

загальний аналіз вказаних принципів без звернення до наступних статей КАС 

України, у яких розкривається їх змістовне наповнення, дозволяє констатувати 

їх широке спрямування та змішаний характер формулювання, зосередження 

уваги на таких складових як: процес, його учасники та їх права, справа, попри 

те, що власне завданням адміністративного судочинства є вирішення спору.  

Н.Б. Писаренко, розробляючи проблему «Концептуальних основ 

адміністративного судочинства» наголошує, що такою є власне ідея 

верховенства права і справедливого суду. Верховенство права вчена розкриває 

як ідеєю, наповнену вимогами, які ставляться до представників всіх гілок 

влади, водночас відзначає специфічне наповнення стосовно носіїв судової 

влади. Адміністративне судочинство ґрунтується на ідеї верховенства права, 

якщо правосуддя в адміністративних справах є доступним, здійснюється 

незалежним та безстороннім судом, який, керуючись законом, ухвалює 

справедливі та обґрунтовані рішення. Діяльність з розгляду й вирішення 

публічно-правових спорів базується на розглядуваній ідеї за умови дотримання 

адміністративним судом усіх наведених вимог; нехтування хоча б однією з них 

призводить до ігнорування ідеї в цілому. Забезпечити дотримання вимог 
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верховенства права можна шляхом викладення в процесуальному законі норм 

про принципи судочинства так, щоб вони розкривали змістове наповнення 

кожної з них. Такі норми мають виконуваний і лаконічний вигляд, якщо вони 

містять інформацію про конвенційні гарантії справедливого суду, описані з 

огляду на їх тлумачення [287, с. 7, 19]. 

В цілому погоджуючись із заявленою тезою, варто уточнити, що дана 

проблематика є багатовекторною, відтак її аналіз повинен здійснюватися за 

низкою напрямів, серед яких: – розвиток нормативного визначення принципів 

адміністративного судочинства, їх класифікація; – принципи адміністративного 

судочинства як необхідні умови для вирішення спору, та особливості їх 

системного застосування, у окремих видах провадження, тощо.  

Принципи, виступаючи засадами діяльності адміністративного суду, 

закріплюються у КАС України, який останнім часом суттєво оновився у вимірі 

категоріального апарату та окремих процесуальних форм діяльності з 

вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин. Одним із питань, на яке 

має бути запропонована відповідь, є визначення принципів вирішення 

адміністративними судами публічно-правових спорів в контексті завдань 

адміністративного судочинства та змісту судового адміністративного процесу, 

що має оцінюватися під кутом зору системного підходу [411].  

Насамперед вказана проблематика пов’язана із невідповідністю 

юрисдикційної процесуальної форми діяльності адміністративного суду та 

здійснення судового контролю чи то діяльності з недопущення спорів у сфері 

публічно-правових відносинах, чи то формування провадження із досудового 

вирішення спорів судом, у зв’язку із наявністю так званих «безспірних» 

правовідносин, виникнення яких прямо не передбачено завданнями 

адміністративного судочинства, однак опосередковується наявністю окремого 

провадження [419].  

Розглядаючи принципи адміністративного судочинства як необхідні 

умови для вирішення спору, відразу можна зауважити на особливостях їх як 

системи. Принципи адміністративного судочинства відображаючись у нормах 



97 

 

права, характеризують не лише суть, а й зміст адміністративного судочинства, 

уособлюють як його внутрішню побудову, так і весь процес його застосування. 

У принципах адміністративного судочинства відображені його основні ознаки 

та визначено структуру, засади побудови, логіка розміщення положень, що 

повною мірою дозволяє зрозуміти його сутність, сприяє правильному 

застосуванню норм адміністративного судочинства, а також є основою 

законодавчого процесу, в тому числі підготовки, розробки і прийняття 

відповідних їм за змістом нормативно-правових актів та їх удосконалення. За 

наведених умов, принципи адміністративного судочинства слід розглядати у 

тісному взаємозв’язку між собою, які у структурованому вигляді становлять 

єдину систему. Вказаний взаємозв’язок необхідно розуміти обумовленістю 

існування принципів адміністративного судочинства по відношенню один до 

одного, що не виключає дію кожного із них окремо при застосуванні 

процесуальних норм. У той же час без дії усієї системи принципів у їх 

упорядкованій сукупності не можливе існування окремо кожного з них, що 

пов’язано з властивістю взаємодоповнення ними один одного та можливістю 

розкриття кожного окремого через зміст іншого [30, с. 156].  

Варто закцентувати увагу на тому, що наведена теза враховує 

формування внутрішньої суті функціонування системи адміністративного 

судочинства, не визначаючи зв'язок її принципів із досягненням завдань, 

поставлених перед такою системою. Доцільно резюмувати, що тісний 

взаємозв’язок принципів має на меті не лише забезпечити функціонування 

форми судочинства, навіть за умов уніфікаційних прагнень законодавця, а й 

забезпечити процес необхідними ознаками, які дали б можливість простежити 

виконання завдання при застосуванні кожного з них та одночасно усіх без 

виключення. Застосування системи принципів з урахуванням специфіки 

адміністративного судочинства повинно слугувати не лише підоймою для 

відправлення правосуддя, а передусім створити умови для ефективного 

вирішення спору в контексті висхідної ідеї – захисту прав, свобод, інтересів 

людини і громадянина.  
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Вказані зауваження є цінними з позиції оцінки діяльності й 

адміністративного суду в площині виконання завдань адміністративного 

судочинства з вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин, 

враховуючи особливості діяльності щодо так званого «судового контролю» за 

реалізацією владних (управлінських) повноважень відповідним суб’єктом за 

його позовами чи то заявами. Окремої уваги потребує питання врегулювання 

спору за участю судді (примирення), оскільки вказана діяльність суду 

опосередкована однією стадією судового адміністративного процесу, на якій 

можливе врегулювання спору у сфері публічно-правових відносин. Відтак, 

«врегулювання спору» в адміністративному судочинстві має оцінюватися в 

контексті дотримання принципів адміністративного судочинства, які очевидно 

залишені поза увагою норм КАС України, власне як і сам термін 

«врегулювання», що буде визначено окремо нижче. 

Наведений перелік принципів адміністративного судочинства суттєво 

розширений у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про внесення 

змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України та інших законодавчих актів» [310]. Вказані принципи (засади) 

відправлення правосуддя закріплені статтею 129 «Суддя, здійснюючи 

правосуддя, є незалежним та керується верховенством права» Основного закону 

України [200]. Відразу слід зауважити, що перелік принципів, що 

представлений в КАС України в його оновленому вигляді не співпадає з 

переліком наведеним у Законі України «Про судоустрій та статус суддів» [325; 

411], оскільки законодавець не врахував специфіку власне адміністративного 

судочинства.  

В основному у наукових працях, присвячених принципам 

адміністративного судочинства, констатується відсутність норми в КАС 

України, яка б визначала поняття «принципів адміністративного судочинства» 

та пропонується обґрунтування необхідності її включення [288, с. 78]. Наведена 

пропозиція має на меті уточнення понятійного апарату КАС України та 
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дотримання загально конституційних принципів верховенства права, та інших і 

забезпечення їх реалізації, однак, в оновленому КАС України вона не врахована.  

Варто відзначити значний вклад вітчизняних учених у розробку 

проблематики принципів судочинства (основних засад), серед яких визнано 

основними (системоутворюючими): верховенство права, гласності та 

відкритості судового процесу, рівності, змагальності, диспозитивності, 

офіційного з’ясування обставин у справі. Названі засадничі ідеї функціонування 

(відправлення) адміністративного правосуддя набули доктринального 

визначення, відтак окремого осмислення потребують відносно нові принципи, 

які покликані стати закономірностями діяльності адміністративних судів щодо 

вирішення спорів, в світлі оновлення процесуального законодавства.  

В адміністративному судочинстві України, на відміну від окремих 

зарубіжних країн, основним принципом визнано принцип «змагальності». У 

Правовій доктрині України змагальність як принцип адміністративного 

судочинства розуміється як забезпечення такого стану, коли жодна зі сторін не 

може бути обмеженою у здійсненні нею законних процесуальних повноважень, 

і коли жоден із учасників адміністративного процесу, суд, уповноважений 

розглядати та вирішувати спори, не в праві перешкоджати законному 

здійсненню стороною цих повноважень. Вказаний принцип як відомо 

застосовується у комплексі із принципами «диспозитивності» та «офіційного 

з’ясування всіх обставин у справі». Констатується, що саме такі положення 

сприяють певному «зміщенню акцентів» у діяльності адміністративного суду на 

користь особи, яку не наділено владними повноваженням [167, с. 332]. Попри 

це, частиною 2 статті 9 КАС України встановлено право суду вийти за межі 

позовних вимог у разі, коли це необхідно для ефективного захисту прав, свобод 

та інтересів людини і громадянина, інших суб’єктів у сфері публічно-правових 

відносин від порушень з боку суб’єктів владних повноважень [173].  

Таке положення дає можливість виділити «дослідницьку» ознаку при 

застосуванні принципу змагальності, зокрема як можливість використовувати 

виключне право суду, з урахування визначених КАС України умов, дослідити 
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обставини справи поза заявлених позовних вимог. Відомо, що поряд із 

комплексом наведених вище принципів, так званий «дослідницький» принцип 

застосовувати складно, оскільки у такому випадку в КАС України виникають 

«преклюзії», які опосередковують виникнення конфлікту між закріпленими 

принципами у процесі правореалізації. Тому, у вітчизняній юридичній науці 

можливість виходу суду за межі позовних вимог, інші нормативно-визначені 

положення щодо його прав, називають «активною роллю (позицією) суду при 

вирішенні конкретного спору у сфері публічно-правових відносин». Варто 

наголосити на тому, що таке поняття знову ж таки не закріплено у нормах КАС 

України. 

Одним із принципів адміністративного судочинства, який вирізняє його 

поміж цивільного й господарського, є офіційне з’ясування всіх обставин у 

справі. Останній впливає на змагальність сторін та диспозитивність, надаючи їм 

особливого змісту. Дія цього принципу позначується насамперед на поведінці 

суду. Так, адміністративному суду надано додаткові офіційні можливості щодо 

з’ясування обставин справи та окреслення вимог, про задоволення яких він 

розмірковує, у порівнянні з іншими видами судових процесів. Внаслідок 

використання цих можливостей адміністративний суд виявляє себе більш 

активним порівняно із судами загальними чи господарськими, що може суттєво 

вплинути на результат розгляду справи [226]. 

Так звана, «активна роль суду» висвітлена в низці наукових 

публікацій [39; 34]. Розкриваючи сутність наведеної правової конструкції, вчені 

дотримуються загалом єдиної позиції щодо її розуміння як діяльності з 

організації діловодства у справі та роллю суду в доказуванні під час вирішення 

спору у сфері публічно-правових відносин. Власне критерієм активної ролі суду 

можна вважати присутність об’єктивних та суб’єктивних факторів у 

доказуванні, що відбивають світоглядну позицію, якої дотримується суд. Саме 

такою доцільністю доказування визначається спрямування пізнання судом та 

характер всієї його діяльності.  
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Є.Г. Зіньков, досліджуючи проблеми розуміння принципів 

адміністративного судочинства, вказує про два напрями розвитку 

правовідновлювальної функції здійснення адміністративного правосуддя, що 

безпосередньо пов’язані із застосуванням принципів рівності, диспозитивності 

та офіційного з’ясування усіх обставин справи. Перший – правовідновлювальна 

функція як взаємовідносини відкритого легітимного втручання у соціально-

суспільні та правові відносини особи, що знаходиться під юрисдикцією 

державного та судового захисту. У такому випадку суд та судова система не є 

суб’єктом, що захищає інтереси держави, органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, які забезпечують виконання функції та завдань держави, інших 

суб’єктів, на яких відповідно до закону покладено виконання окремих із таких 

функцій. Відповідно вказаному підходу суд виступає гарантом Конституції в 

частині забезпечення прав, свобод громадян, інших осіб як суб’єктів права. 

Другий напрям – розкриває правовідновлювальну функцію права як спеціально 

штучно змодельовану юридичну конструкцію віртуальної правової реальності, 

якій притаманні специфічні абстрактно-логічні гносеологічні висновки та ідеї, 

фікції, рудименти, що відсутні в реальних подіях та діях суб’єктів права, 

виписаних у законах та інших нормативно-правових актах [147, с. 227]. 

Важливим висновком мають стати положення щодо визначення 

проблеми допустимості доказів при вирішенні спорів адміністративними 

судами з урахуванням наведених вище принципів. Оскільки, за умов, 

викладених у другому підході, в доказуванні використовуються «спеціально 

сформовані докази», що можуть бути такими, якщо відповідатимуть вимогам 

щодо процедури такого формування, тобто однією із основних ознак, що 

визначатиме допустимість буде – спеціальний суб’єкт формування доказів – 

учасник судового адміністративного процесу (вирішення спору у сфері 

публічно-правових відносин) відповідно до встановлених КАС України 

приписів.  

Важливі акценти також стосовно того факту, що суб’єктом права є не 

тільки одна особа чи група осіб, а також суб’єкт владних повноважень, суд у 
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цілому. Вказані суб’єкти наділені відповідним правовим статусом учасників 

спору у сфері публічно-правових відносин, проявом якого є або пасивне 

сприйняття правових норм та юридичних практик, або відсутність намірів 

вплинути на правову реальність з урахуванням захисту прав і свобод особи. 

Тобто до меж правового простору вирішення адміністративними судами 

вказаного виду спорів варто віднести лише можливість окреслення або 

виявлення активної ролі суду та самих суб’єктів права, кожний з яких має 

власний правовий статус, завдяки якому формують правову реальність, на 

відміну від пасивного її сприйняття та правозастосування на цій основі [147, 

с. 228].  

Щодо встановлених приписів, яких необхідно дотримуватися суб’єкту, 

вони відображені зокрема у визначеному принципі гласності і відкритості 

судового процесу та його повній фіксації технічними засобами. Власне, хоча 

формулюється даний принцип як єдиний цілий, очевидно, що мова йде 

фактично хоча й про взаємопов’язані та взаємообумовлені, проте самостійні 

принципи, про що науковці неодноразово вказували.  

На підтвердження цих висновків можуть бути наведені й положення 

КАС України, у якому є окремі статті: 10 «Гласність судового процесу», 11 

«Відкритість інформації щодо справи» [173]. Щоправда статті з назвою «Повна 

фіксація технічними засобами» у главі І КАС України немає, натомість є стаття 

18 «Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система» та окрема глава 7 

«Фіксування судового процесу».  

Слід визнати, що гарантією забезпечення гласності судового процесу, та 

основною можливістю контролю та оцінки поведінки сторін спору, зокрема і 

щодо недопущення зловживання правом на необґрунтований перегляд рішення 

у спорі, відмови у визнанні позову при використанні провадження 

врегулювання спору за участю судді та примирення сторін є дотримання 

принципу повного фіксування судового процесу технічними засобами. 

Враховуючи це, у першу чергу, актуалізується питання розгляду такого, 

визначеного у статті 129 Конституції принципу. Його дотримання уможливлює 
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ефективність вирішення спорів адміністративними судами та застосування всіх 

інструментів, наданих КАС України для цього.  

Слід зазначити, що з набранням чинності Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів» від 8 вересня 2005 року, перехідні 

положення окремих процесуальних кодексів (зокрема й КАС України) було 

доповнено приписом про відтермінування вимог про повне фіксування судового 

засідання за допомогою звукозаписуючої техніки. Такі зміни були обумовлені 

браком приміщень, та й власне технічних засобів. Фіксування судового процесу 

здійснювалося лише за допомогою ведення протоколу судового засідання [174, 

с. 22].  

Законом України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12 

лютого 2015 p. № 192-VIII було викладено в новій редакції Закон України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 p. № 2453-VI, у статті 11 якого 

визначено, що під час розгляду справ перебіг судового процесу фіксується 

технічними засобами встановленим законом порядком, а також закріплено 

право учасників судового процесу, інших осіб, присутніх в залі судового 

засідання, представників засобів масової інформації проводити в залі судового 

засідання фотозйомку, відео- й аудіозапис із використанням портативних відео- 

й аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з 

урахуванням обмежень, установлених законом, зокрема без створення перешкод 

у веденні засідання та здійсненні учасниками судового процесу їхніх 

процесуальних прав. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу 

суду. Важливим доповненням стало забезпечення можливості учасникам 

судового процесу брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, 

яку зобов’язали організовувати суди [325].  

Однак вже за півтора роки після набрання цим Законом чинності, 

ухвалено новий Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 

2016 p. № 1402-VIII, абзацом 2 частини 4 статті 11 якого визначено положення 

про те, що суд може визначити місце в залі судових засідань, з якого має 

проводитися фотозйомка, відеозапис. Така дискреція у повноваженнях суду на 
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думку окремих вчених, сприяла впровадженню додаткових обмежень щодо 

проведення в залі судового засідання фотозйомки та відеозапису особами, 

присутніми в залі судового засідання, представниками засобів масової 

інформації, а також реалізації адвокатами своїх професійних прав [325].  

Не доповнюючи вказану дискусію, щодо якої було висловлено думку 

Конституційним судом України у рішенні від 08.12.2011 року [342], Верховним 

судом у постанові від 07.02.2018 р. [269], зважаючи на результати проведених 

узагальнень практики реалізації вказаного принципу та визначену 

проблематику спору як системоутворюючої категорії, більш доречно 

зосередитись на такій проблемі, яку можна визначити як власне «предмет», 

межі фіксації. 

У КАС України, у Главі 7 «Фіксування судового процесу» зазначається, 

що суд під час розгляду справи (курсив Т.В.) здійснює повне фіксування 

судового засідання. Технічний запис судового засідання є додатком до 

протоколу судового засідання і після закінчення судового засідання 

приєднується до матеріалів справи [173]. Зважаючи на вказане, обов’язковим є 

з’ясування питання про те, що таке «справа» та її матеріали, їх значення для 

забезпечення вирішення спору у сфері публічно-правових відносин.  

«Справа» у значенні документів вживається в статті 389 КАС України 

«Розгляд заяви про відновлення втраченого судового провадження». Справа 

формується з урахуванням умови повноти матеріалів, необхідної для її 

розгляду. Змістом справи у такому випадку виступають її частини(а): томи, 

жетони, матеріали з архіву суду, тощо (підпункт а) частини 1), документи, 

надіслані (видані) адміністративним судом учасникам судового процесу та 

іншим особам до втрати справи, копії таких документів (підпункт б) частини 1), 

матеріали виконавчого провадження, якщо воно здійснювалося за результатами 

розгляду справи (підпункт в) частини 1), відомості Єдиного державного реєстру 

судових рішень (підпункт ґ) частини 1), будь-які інші документи і матеріали, 

подані учасниками судового процесу, за умови, що такі документи і матеріали є 

достатніми для відновлення справи (підпункт г) частини 1), дані, що містяться в 
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Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі (підпункт д) частини 

1), будь-які інші відомості, документи тощо, отримані у законний спосіб з 

інших офіційних джерел ( підпункт е) частини 1), протоколи допиту свідків, які 

були присутніми під час вчинення процесуальних дій, учасників справи та/чи їх 

представників, осіб, які входили до складу суду, що розглядав справу, осіб, які 

виконували судове рішення та вчиняли інші процесуальні дії передбачені КАС 

України (частина 2 статті 389 КАС України) Частиною першою статті 390 КАС 

України передбачено, що на підставі зібраних і перевірених матеріалів суд 

постановляє увалу про відновлення втраченого судового провадження повністю 

або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити [173]. 

Таке положення повною мірою відображає зміст поняття справа та може 

визнаватися достатнім для його ідентифікації, не зважаючи на його оціночний 

зміст, який полягає у визначенні її повноти («достатність» має вживатися у 

значенні повноти дослідження обставин спору як підстава його вирішення). 

Термін «повнота справи» не визначено в КАС України поряд з іншими 

кількісними оціночними поняттями (до прикладу «розумний строк», «термін, 

необхідний для виконання», тощо), які встановлюють «достатність», у 

наведеному контексті, матеріалів справи для обґрунтованого (з урахуванням 

усіх обставин) вирішення спору в порядку адміністративного судочинства. 

Наведене твердження стосується як справ, які знаходяться на стадії 

формування, тобто складаються із позовної заяви (позову), тощо та доданих до 

них матеріалів, фактів, так і зокрема «адміністративної справи» як вирішеного 

спору чи справи, яка стосується відновленого втраченого провадження. 

Для визначення поняття «повнота справи» варто використати абзац 2 

частини 42 пункту першого Розділу ІІ рішення Ради суддів України від 02 

березня 2018 року № 17, щодо «Зміни до Положення про автоматизовану 

систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 

26 листопада 2010 року № 30» [344] в якому, визначено виключний перелік 

матеріалів справи, тощо, зокрема й з урахуванням пропозицій, сформованих 

вище. Окремо слід зазначити, що поряд з визначеністю поняття та змісту 
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«судова справа», окремої уваги потребує встановлення змісту поняття 

«адміністративна справа», що використано в КАС України, оскільки окремі 

елементи уточнюються, про що вказуватиметься нижче у спеціальному 

підрозділі цього дослідження. 

З позиції динаміки термін «справа» характеризується юридичною 

конструкцією «розгляд і вирішення адміністративної справи». Так, під порядком 

вирішення адміністративних справ розуміється визначений законом (Кодексом 

адміністративного судочинства України) алгоритм дій учасників судового 

процесу та суду, прийняття процесуальних рішень, дотримання якого рухає 

адміністративну справу (курсив – В.Т.) стадіями позовного провадження задля 

забезпечення здійснення судочинства в адміністративних судах та вирішення 

його завдань [161, с. 180]. Поза увагою залишається поняття «розгляд справи», 

оскільки очевидно, що воно ототожнюється із поняттям «вирішення справи». 

Окремими нормативно-правовими актами динамічна складова справи 

пов’язується не з її розглядом чи вирішенням, а з «веденням». Так, Законом 

України «Про оперативно-розшукову діяльність» встановлені положення щодо 

«справи», які простежуються крізь призму завдань оперативно-розшукової 

діяльності (стаття 1) як пошуку і фіксації фактичних даних за допомогою 

оперативних та оперативно-технічних засобів (стаття 2 «Поняття оперативно-

розшукової діяльності») з метою документування відповідної діяльності 

(частина 2 статті 8). У кожному випадку для проведення оперативно-розшукової 

діяльності заводиться оперативно-розшукова справа (стаття 9 «Гарантії 

законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності»), а також 

заборона розголошення відомостей зібраних (зафіксованих належним чином) у 

такій справі (частина 11 статті 9). Стаття 9 з позначкою 1 регламентує 

особливості ведення оперативно-розшукових справ, а статтею 9 з позначкою 2 

встановлюється перелік підстав припинення ведення (закриття) оперативно-

розшукових справ, серед яких спростування у встановленому порядку 

матеріалів справи про злочинну діяльність особи, а також не встановлення у 

передбачений законом строки даних, що вказують на ознаки злочину в діях 
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особи частиною другою статті 9 з позначкою 2 встановлено положення про 

заборону знищення оперативно-розшукової справи до здійснення відповідної 

перевірки її вмісту [321]. Частиною другою статті 99 КПК України встановлено, 

що матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння 

окремих осіб та груп осіб, зібрані оперативними підрозділами з дотриманням 

вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», за умови 

відповідності вимогам цієї статті, є документами (курсив – В.Т.) та можуть 

використовуватися в кримінальному провадженні як докази [212]. Наведені 

положення стосуються ведення й «контррозвідувальної справи» [318].  

Важливе значення для потреб цього дослідження відіграє сутність 

здійснюваної діяльності щодо ведення справи, яка полягає власне у накопиченні 

документів, інших матеріалів для визначених у законах потреб (завдань, 

виконуваних уповноваженими суб’єктами). Вочевидь, що «рух справи» та 

«накопичення документів чи інших матеріалів» є тотожними. Відтак, зважаючи 

на фактичне ототожнення законодавцем в КАС України понять 

«адміністративна справа» та «публічно-правовий спір», позначення процесу їх 

вирішення (як тотожних) також відбувається за аналогією. Це недопустимо.  

Можна зробити припущення, що висновки про «рух справи» робляться зі 

змісту окремих положень КАС України. Так, адміністративна справа 

формується у зв’язку із поданням до суду позовної заяви (тощо), яка зокрема 

залишається «без руху» у разі її невідповідності вимогам, встановленим 

статтею 160 КАС України (частина 3 статті 280 КАС України). Аналогічні 

положення передбачені статтями 289 КАС України щодо апеляційної скарги, 

332 КАС України щодо касаційної скарги, іншими. Частиною 2 статті 321 КАС 

України визначено, що процедурні питання пов’язані із «рухом справи», тобто 

дії щодо подання клопотань та заяви учасників справи (очевидно, що спору, 

оскільки в протилежному випадку учасниками справи визнаватимуться лише 

(курсив – В.Т.) ті особи, які звернулися до суду (усно чи письмово), та питання 

щодо такого звернення вирішується судом шляхом постановлення судових 

ухвал, що необґрунтовано звужує суб’єктний склад учасників такого спору), 
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питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення 

провадження, а також в інших випадках, передбачених КАС України [173].  

Рух справи повною мірою залежить від ухвалення судових рішень 

(стаття 241-256 КАС України). Частиною 3 статті 242 КАС України 

встановлено, що обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі всебічно 

з’ясованих обставин в адміністративній справі [173]. Однак, по-суті рішення 

має визначатися обґрунтованим в результаті оцінки обставин спору. У 

протилежному варіанті рішення визнаватиметься обґрунтованим лише після так 

званого «наповнення справи» необхідними матеріалами.  

Ухвалення рішення може існувати як результат вирішення спору, а не як 

результат повної фіксації (завершення фіксації) обставин такого спору у справі, 

оскільки такі положення не суперечитимуть вимогам приписів частини 2 статті 

2 КАС України. Не зрозумілим видається предмет рішення суду, оскільки 

позовні вимоги, які мають бути вирішені, стосуються спору у сфері публічно-

правових відносин, а не ведення справи. Наведене твердження, виправдане з 

позиції приписів частини 5 статті 47 КАС України «Процесуальні права та 

обов’язки сторін» про те, що сторони можуть досягнути примирення на будь-

якій стадії судового процесу, що є підставою для закриття провадження у 

справі [173]. Тобто, йдеться про факт вирішення спору, який і є підставою 

припинення ведення справи, а не навпаки. Аргументи, які наводяться, не 

опосередковуються ціллю нівелювати інститут адміністративної справи, лише 

спрямовані на з’ясування предмету судової адміністративної юрисдикції, що 

відповідатиме завданням адміністративного судочинства.  

Важливість формування справи у процесі вирішення спору в судовому 

адміністративному процесі не піддається сумніву, оскільки, як мінімум 

відсутність актів-документів, наприклад судових рішень, які не виготовлені, і як 

наслідок, не надані позивачеві, позбавляє права останнього на перегляд такого 

рішення суду в апеляційній інстанції.  

На користь такого висновку також можна навести наступні положення, 

сформульовані у частині 4 статті 229 КАС України, про те, що у разі неявки у 
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судове засідання всіх учасників справи або якщо відповідно до положень цього 

Кодексу розгляд справи здійснюється за відсутності учасників справи (у тому 

числі при розгляді справи в порядку письмового провадження), фіксування 

судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не 

здійснюється [173]. З урахуванням приписів попередніх частин статті 229 КАС 

України про підстави не застосування відеозаписувального технічного запису, 

можна констатувати, що як під час письмового провадження, так і у інших 

вказаних випадках, фіксація розгляду спору здійснюється тільки у 

охарактеризованій вище «справі».  

Такі застереження, щодо зведення принципу фіксації судового процесу 

виключно до відеозаписувального технічного запису, чи звукозаписувального 

технічного запису, формування документів «справи» безвідносно до мети 

діяльності суду – вирішення спору у сфері публічно-правових відносин, 

порушують вимоги системного регулювання такої діяльності. 

Варто зупинитися також на пов’язаній проблемі щодо застосування 

принципу змагальності, диспозитивності та офіційного з’ясування усіх 

обставин справи при вирішенні спорів.  

Так, у разі, коли твердження «про вирішення судом справ вірне», 

виникає питання застосування принципу змагальності, реалізація якого 

зводиться до подання документів, тобто по-суті до ведення справи та 

постановлення рішення суду про її закриття. За вказаних обставин предметом 

судової адміністративної юрисдикції буде спір про законність рішення, 

здійснення дії та допущення бездіяльності, а це в свою чергу зведе нанівець усі 

здобутки науки адміністративного права в окресленому напрямі, оскільки, як 

зазначалося, Цивільний процесуальний кодекс УРСР 1963 року передбачав 

особливий порядок (форму) судового захисту прав громадян із органами 

управління – скаргу. Однак, такий правовий засіб гарантував особі лише 

ініціювання публічно-правового спору у процесуальному розумінні. Зрозуміло, 

що по суті, відносини, які виникали у процесі оскарження (звернення зі 

скаргою до суду) навряд чи можна було б ідентифікувати як спірні. П. Трубніков 
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наголошував на тому, що такий «спір» існував лише у часових межах судового 

процесу і був матеріально-правовим за своєю правовою природою [351, с. 6]. 

Тобто, визначався як спір про адміністративний акт [30, с. 44]. Ілюстрація 

усього спектру проблем, які виникають у зв’язку із порушенням формування та 

ведення справи, що віднесена до юрисдикції адміністративного суду не є 

завданням цього підрозділу, відтак розглядається у контексті вирішення 

проблем застосування принципів вирішення адміністративними судами спорів. 

Прагнучи до використання системи принципів адміністративного 

судочинства у повному обсязі при вирішенні спорів у сфері публічно-правових 

відносин, варто переслідувати та забезпечити вірне розуміння обмежень щодо 

додержання окремих із них, у зв’язку із формуванням, на підставі таких 

принципів, правообов’язків сторін спору.  

Зокрема, говорячи про дотримання принципу, визначеного пунктом 2 

частини 3 статті 2 КАС України про рівність учасників судового процесу варто 

розуміти про недоцільність зловживання встановленням обов’язків для 

суб’єкта, не наділеного владними повноваженнями, щодо надання доказів у 

справі в зв’язку із встановленням обставин, які повинен був дослідити суб’єкт 

владних повноважень при прийнятті управлінського рішення (рішення, 

здійснення дії чи допущення бездіяльності) та забезпечення відображення такої 

процедури у відповідній адміністративній справі (мається на увазі сукупність 

документів, на основі яких робиться висновок суб’єктом владних повноважень 

про обґрунтованість (з урахуванням усіх обставин, що мають значення для 

прийняття рішення), безсторонність, добросовісність і розсудливість та в 

контексті забезпечення рівності перед законом, пропорційно, з урахуванням 

права особи на участь у процесі прийняття такого рішення та своєчасність його 

прийняття). 

Прикладом безпідставного формування обов’язку у сторони спору – 

суб’єкта, не наділеного владними повноваженнями, є застосування підпункту 1 

частини 3 статті 44 «Права та обов’язки учасників справи» КАС України. 

Частиною 2 цієї ж статті вказано на рівності процесуальних прав та обов’язків. 
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Таким чином, позивач на захист якого спрямована вимога у позові, поданому до 

суду, повинен ознайомити із матеріалами справи суб’єкта владних повноважень. 

Дещо нелогічною видається ситуація за якої, оскаржуючи (в окремих видах 

спорів) незаконне рішення, прийняте на основі матеріалів адміністративної 

справи, яка повинна бути сформована суб’єктом владних повноважень, позивач 

повинен ознайомити суб’єкта прийняття рішення, яке за припущеннями є 

незаконним, із матеріалами цієї ж справи. Описана ситуація, по-перше вказує на 

дещо «сумнівну» рівність учасників спору у сфері публічно-правових відносин, 

по-друге, може визнаватися зловживанням процесуальними правами. Про 

недопустимість такого зловживання йдеться в КАС України, що формулює 

вказаний припис як принцип.  

Зловживання процесуальними правами є можливим, якщо внаслідок 

реалізації права створюється перешкода у вирішенні завдань адміністративного 

судочинства. Механізм зловживання процесуальними правами зводиться до 

того, що особа, яка прагне до досягнення певних правових наслідків, здійснює 

процесуальні дії (бездіяльність), зовні «схожі» на юридичні факти, з якими 

закон пов'язує настання певних наслідків. Незважаючи на те, що такі дії мають 

повністю штучний характер, тобто не підкріплюються фактами об'єктивної 

дійсності, певні правові наслідки, які вигідні особі, все ж таки можуть 

існувати [257]. Поняття «зловживання процесуальними правами» не закріплено 

в КАС України, у зв’язку із цим Касаційний адміністративний суд у складі 

Верховного Суду в рішенні №814/218/14 від 13.03.2019 року висловив свою 

позицію стосовно такого поняття і визначив його як форму умисних, 

несумлінних дій учасників процесу, що знаходить своє вираження, зокрема, у 

вчиненні дій, неспіврозмірних із наслідками, до яких вони можуть призвести, 

використанні наданих прав всупереч їх призначенню з метою обмеження 

можливості реалізації чи обмеження прав інших учасників провадження, 

перешкоджання діяльності суду з правильного та своєчасного розгляду та 

вирішення спорів, необґрунтованого перевантаження роботи суду. При цьому 

зауважено на тому, що зловживання правом на подання скарги становить собою 
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такий вид зловживань процесуальними правами, за якого вся процедура 

розгляду спору є невиправданою та неефективною, адже особа звертається до 

суду з метою, відміною від захисту порушених, невизнаних або оспорюваних 

прав, свобод чи інтересів. Серед таких зловживань можна виокремити подання 

сутяжницьких, завідомо безпідставних (явно необґрунтованих) позовів або 

скарг. Окремо колегія суддів зауважує, що ознакою зловживання 

процесуальними правами є не просто конкретні дії, а дії, спрямовані на 

затягування розгляду справи, створення перешкод іншим учасникам 

процесу [297]. 

Варто констатувати, що порушення наведеного принципу в 

адміністративному судочинстві допускають в основному суб’єкти, наділені 

владними повноваженнями. Існує безліч прикладів, які ілюструють відмінну 

мету набуття статусу позивача від завдань та принципів адміністративного 

судочинства. Зокрема це пред’явлення позову з метою затягування справи, 

безпідставного забезпечення позовів, обмеження, що стосуються оперативності 

розгляду та вирішення спорів, порушення рівності сторін, тощо. Об’єктом 

зловживання є і порушення принципу забезпечення права на касаційне 

оскарження судового рішення у випадках, визначених законом.  

Так, Державна фіскальна служба України (контролюючий орган, що не 

досить системно реформується останні десять років), формуючи 

адміністративну справу в результаті податкового контролю, в акті перевірки 

вказує про фіктивність (нереальність) господарської операції, попри надання 

первинної документації бухгалтерського та податкового обліку. У більшості 

випадків розгляд вказаної категорії спорів у сфері публічно-правових відносин 

супроводжується прийняттям рішення на користь платника податків. Однак, 

такі рішення суду оскаржуються до апеляційної та касаційної інстанції, а 

представники суб’єкта владних повноважень, як свідчить статистика досить 

часто не з’являються у судове засідання, або у разі присутності не готові давати 

пояснення у справі [420; 425].  
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За даними Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів Київської 

області 90 % справ у спорах в сфері податкових правовідносин з ініціативи 

Державної фіскальної служби України розглядалися в порядку касаційного 

провадження [257]. Така ситуація не могла залишитися поза увагою соціуму, на 

неї звертали увагу представники громадських організацій, що відстоюють 

інтереси суб’єктів господарювання, Бізнес-омбудсмен [416]. Частково з метою 

мінімізації таких необґрунтованих звернень та припинення поширення такої 

практики дій структурних підрозділів, що були відповідальними за вказаний 

напрям діяльності контролюючого органу, було прийнято Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих акті щодо сплати судового збору», що 

чинний з 22 травня 2015 року [311], відповідно до якого визначені ознаки 

понять «судовий збір» та «платник судового збору», а це призвело до визнання 

подання контролюючого органу як форми звернення до адміністративного суду, 

а відсутність його серед таких об’єктів, за які судовий збір не справляється, 

призвело до зобов’язання контролюючого органу сплачувати судовий збір [43]. 

У подальшому до Податкового кодексу було внесено зміни щодо впорядкування 

термінології, та в цілому від використання форми звернення – «подання» 

законодавець відмовився. Такі зміни можуть розглядатися як забезпечувальні 

інструменти недопустимості зловживання процесуальними правами. 

Разом із тим, названий принцип «недопустимості зловживання 

процесуальними правами», що один із нових, запроваджених принципів 

адміністративного судочинства, є притаманним і для інших видів судового 

процесу (відповідно до пункту 9 частини 3 статті 2 КАС України, статі 2 

Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального 

кодексу України). У вказаних нормативно-правових актах «зловживання 

процесуальними правами» визначається як дії, що суперечать завданню 

адміністративного, цивільного, господарського судочинства. У КАС України 

наведена категорія уточнена у статті 45 частиною 2 якої, визначено перелік дій, 

що суперечать завданням адміністративного судочинства. Варто вказати, що 
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такий принцип закріплено з урахуванням формулювання поняття «судового 

процесу» на зміну «адміністративному процесу».  

Проблема сьогодення реалізація вказаного принципу стосовно різних 

форм діяльності судів, зокрема щодо такої форми як заявне безспірне 

провадження, ініціатором якого є суб’єкт владних повноважень (вище 

розглянуто на прикладі контролюючого органу). Вказаний принцип 

застосовується до суб’єктів владних повноважень (інших суб’єктів, що 

реалізують владні управлінські повноваження) тільки «умовно», оскільки 

правовідносини у такому випадку не можна ідентифікувати як спірні, їх 

називають відносинами у зв’язку із забезпеченням судового контролю.  

Вказані характеристики дозволяють зробити висновки про особливості 

прояву системи принципів у правовідносинах адміністративного судочинства та 

у правовідносинах вирішення спорів адміністративними судами, що пов’язані із 

характеристикою спору та його сторін. З одного боку, системний характер 

принципів адміністративного судочинства та охоплення ними діяльності сторін 

щодо вирішення спору найбільш повно демонструється, якщо розглядати 

загально позовне провадження вирішення спору. З іншого боку, є актуальним 

встановлення особливостей прояву системи принципів адміністративного 

судочинства під час врегулювання спору у сфері публічно-правових відносин за 

участю судді та під час примирення чи то відмови та визнання позову.  

С.В. Ківалов вказує – це «революційна» новела, яка незважаючи на свою 

апробацію в експериментальному режимі у вигляді пілотних проектів на базі 

окремих адміністративних судів, викликає чимало запитань теоретико-

правового характеру [166, с. 7]. Дійсно, передусім варто визначитися у 

теоретичному та прикладному плані, оскільки вирішення адміністративними 

судами спорів у сфері публічно правових відносин ґрунтується на системі 

(курсив – В.Т.) принципів, закріплених у статті 2 КАС України. Однак, 

вирішення спорів за участю судді, примирення очевидно не пов’язується із 

такою «системою», навіть незважаючи на те, що така діяльність є 

факультативною складовою стадії підготовчого провадження в 
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адміністративному судочинстві. Відтак, врегулювання спору за участю судді та 

інші форми вирішення судами спорів у сфері публічно-правових відносин, 

окрім загальнопозовного провадження, здійснюються з особливостями щодо 

врахування та поширення «системи» принципів, закріплених в КАС України. 

Слід звернути увагу на доцільність визначення саме таких особливостей.  

Хоча окремі автори, зокрема Н. Кучерук наполягає на в цілому 

неефективності такої форми вирішення спорів в порядку адміністративного 

судочинства як врегулювання спору за участю судді, яка унормована ще з 2017 

року. Вчений основним аргументом щодо таких висновків якраз і називає 

неможливість дотримання принципів адміністративного судочинства, 

передбачених КАС України. Передусім серед проблем вказує нормативний 

припис про згоду усіх сторін спору, окрім третіх осіб, оскільки вони не 

заявляють самостійних вимог щодо предмету спору. Відтак, результати 

врегулювання спору за участю судді можуть вплинути на права чи обов’язки 

третіх осіб. Ще однією проблемою на думку адвоката, керівника практики 

судових спорів та арбітражу ЮК Jurimex, є відсутність можливості використати 

право на врегулювання спору за участю судді після розгляду справи по 

суті [224].  

У продовження дискусії варто додати, що застосування принципу 

офіційного з’ясування всіх обставин справи (частини 3 підпункту 4 статті 2 

КАС України) під час урегулювання спору за участю судді не можливе, оскільки 

у такому випадку, очевидно, що спір не вирішується по суті, лише 

«врегульовується», тобто учасники спору, за наявності взаємної згоди, не 

звертаються до формальної процедури вирішення спору. Аналогічно під час 

примирення згідно положень статті 190 КАС України відбувається не 

вирішення, а врегулювання спору, при чому повністю або частково на підставі 

взаємних поступок сторін. 

Зрозуміло, що під час формування понятійного апарату КАС України, 

варто звертати увагу на висхідні (базові) категорії, значення яких має не лише 

формально визначений нормами сенс, а й здебільшого тлумачиться 
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індивідуально правозастосовувачем, відповідно до їх загально відомого 

лексичного значення. Проблематика визначення понять у вказаному 

кодифікованому нормативно-правовому акті має враховувати специфіку завдань 

адміністративного судочинства, таких як: вирішення спорів у сфері публічно-

правових відносин та принципів такої діяльності. Тому зрозуміло, що 

формулювання поняття «врегулювання» у КАС України є підставою для більш 

ґрунтовного переосмислення поняття «вирішення», оскільки за такого підходу 

формуватиметься окрема (спеціальна) форма діяльності адміністративного суду 

поряд із загально позовним та скороченим провадженнями, яким притаманно 

застосування усієї системи принципів адміністративного судочинства. Навпаки, 

у разі коли сторони спору досягають згоди, виникає логічне питання про 

загалом неефективність наявної процедури адміністративного досудового 

оскарження, оскільки суб’єкт владних повноважень вищого рівня, діючи у 

спосіб та на підставі законів, може скасувати власне (очевидно незаконне) 

рішення з урахуванням таких процедурних вимог як наявність скарги.  

У процесі вирішення спору за участю судді предметом справи є не 

позовні вимоги, а досягнення згоди (курсив – В.Т.) між учасниками спору. 

Однак, поняття «згода» у наведеному контексті обмежується статтями 19 

Конституції України та, зокрема частиною 1 статті 190 КАС України, відповідно 

яких суб’єкт владних повноважень, а відтак і умови примирення, не можуть 

суперечити закону або виходити за межі компетенції такого суб’єкта владних 

повноважень. Зрозуміло, що оцінка законності у діяльності суб’єкта владних 

повноважень може бути здійснена на етапі прийняття рішення (здійснення дії 

чи допущення бездіяльності) чи у процесі проведення його узгодження за 

скаргами.  

Переведення вирішення спору у площину його врегулювання за участю 

судді, в окремих випадках матиме ознаки зловживання процесуальними 

правами, зважаючи на обов’язкову згоду сторін в обмежений строк. До того ж, з 

урахуванням вище наведених положень Конституції України та КАС України, у 

перспективі можливо сформулювати у КАС України положення щодо 
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«автоматичної» згоди суб’єкта владних повноважень на врегулювання спору за 

участю судді за умов, які необхідно визначити. Однією із умов може бути 

встановлена судом відсутність можливості застосування суб’єктом владних 

повноважень дискреційних повноважень, тобто процедура прийняття рішення 

чітко визначена і є такою, що враховує всі вимоги, визначені у частині 2 статті 2 

КАС України.  

З урахуванням наведених аргументів, у КАС України варто передбачити 

поняття «врегулювання спору у сфері публічно-правових відносин» поряд із 

поняттям «вирішення спору», за умови наявності нормативної можливості 

(права сторін) скористатися такою формою розв’язання (курсив – В.Т.) спору на 

будь-якій стадії його вирішення.  

Серед принципів, вказаних у КАС України, викликає критичні 

зауваження вчених доцільність закріплення правила про відшкодування судових 

витрат фізичних та юридичних осіб, на користь яких ухвалене судове рішення, 

як принципу адміністративного судочинства. Цей інститут адміністративного 

судочинства становить цілу низку положень, які крім КАС України, 

регулюються Законом України «Про судовий збір», Законом України «Про 

гарантії держави щодо виконання судових рішень», постановою Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку виконання рішень про 

стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників». Суд 

вирішує питання щодо судових витрат у рішенні, постанові або ухвалі. Відомо, 

що судове рішення, яке набрало законної сили є обов’язковим для виконання, 

що відображено у відповідному принципі адміністративного судочинства. 

Таким чином, правило про відшкодування судових витрат фізичних та 

юридичних осіб, на користь яких ухвалене судове рішення, можна вважати 

складовою частиною принципу обов’язковості судових рішень, який 

визначений пунктом 5 частини 3 статті 2 КАС України [288, с. 88]. Такі 

аргументи заслуговують на увагу, разом із тим, не можна не відмітити саме 

проблематичний характер забезпечення реалізації принципу обов’язковості 

судових рішень на сьогодні в Україні та важливість акцентування уваги 
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учасників спорів на їх обов’язках щодо відшкодування судових витрат фізичних 

та юридичних осіб, на користь яких ухвалене судове рішення, що сприяє знову 

ж таки запобіганню зловживанню процесуальними правами.  

Варто визнати, що принципи вирішення адміністративними судами 

спорів у сфері публічно-правових відносин, які мають застосовуватися у 

комплексі (зберігаючи системний підхід) – це є нормативно закріплені вимоги 

діяльності адміністративного суду щодо вирішення спорів у сфері публічно-

правових відносин, що спрямована на ефективний захист прав, свобод та 

інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку 

суб’єктів владних повноважень.  

Окремі автори стверджують про те, що принципи адміністративного 

судочинства є безумовними керівними началами відповідно, до яких 

відбувається здійснення судочинства, що не є характерним для принципів 

розумності строків розгляду справи судом, неприпустимості зловживання 

процесуальними правами, відшкодування судових витрат фізичних та 

юридичних осіб, на користь яких ухвалене судове рішення. І взагалі принципи – 

це засади, ідеї, вихідні положення, які не потребують уточнення, доповнення, 

роз’яснення в нормах КАС України [288, с. 89].  

Таку тезу важно підтримати, оскільки саме у правових нормах 

відбувається розкриття таких керівних приписів, що визначають конкретну 

діяльність адміністративного суду. Висловлені ж авторами зауваження більшою 

мірою привертають увагу до вже наголошеного підходу щодо встановлення 

системності застосування принципів адміністративного судочинства, зокрема 

гласності та повної фіксації технічними засобами, змагальності сторін, 

диспозитивності та офіційного з’ясування усіх обставин справи при вирішенні 

спорів адміністративним судом (що охоплює діяльність суду за будь-якого виду 

проваджень). У зв’язку із чим доцільно зосередитися на забезпеченні повного 

фіксування процесу вирішення спору шляхом фіксування усіх процесуальних 

дій у спеціально визначений КАС України спосіб, що можна визначити як 

принцип. Змістом такого принципу є: 1) повне фіксування судового 
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адміністративного процесу технічними засобами; 2) функціонування Єдиної 

судової інформаційної (автоматизованої) системи. Застосування такого 

принципу забезпечить реальність вирішення нормативно-визначеного завдання 

адміністративного судочинства.  

Таким чином, варто відзначити наявність наукових робіт, що стосуються 

визначення принципів адміністративного судочинства, адміністративного 

процесу, зокрема й з урахуванням системного підходу. Цій тематиці приділено 

багато уваги з боку вітчизняних та зарубіжних учених, таких як: А. Андрєєва, 

Л. Брокер, Х. Кзандзіс, Й. Пуделька, В. Раймерс, Ю. Старілов, А. Шрайер, 

М. Штайнер, Л. Хван та інших. Водночас, вказана проблематика попри низку 

представлених варіантів вирішення та широке осмислення, набуває оновленого 

значення у зв’язку із формуванням адміністративного процесуального права, 

суттєвим оновленням понятійного апарату, розвитком забезпечувальних 

механізмів захисту особи, недостатньо системним реформуванням суб’єктів 

публічної адміністрації та черговим етапом судової реформи.  

Здійснений аналіз принципів адміністративного судочинства з позиції 

оцінки діяльності адміністративного суду в площині виконання завдань 

адміністративного судочинства з вирішення спорів у сфері публічно-правових 

відносин, дозволив визначити системоутворюючою ознакою саме «спір у сфері 

публічно-правових відносин», що забезпечує взаємозв’язки та 

взаємообумовленість всіх елементів системи принципів.  

 

 

Висновки до першого розділу 

 

 

1. Застосування методології системного підходу до дослідження 

розвитку наукової думки щодо вирішення спорів у сфері публічно-правових 

відносин у порядку адміністративного судочинства дозволило виявити основні 

напрями наукового пошуку розв’язання зазначеної проблематики. З’ясовано, що 
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в юридичній науці підходи до визначення сутності та змісту поняття «спір у 

сфері публічно-правових відносин» зводяться до позначення цього явища як 

форми конфлікту, а це, у свою чергу, ілюструє наукову статику і не сприяє 

ґрунтовному переосмисленню існування наведеного феномену в контексті 

трансформації цінностей, об’єктом яких є людина. Подальше дослідження 

спору у сфері публічно-правових відноси загалом скеровується у площину 

опису окремих форм його вирішення, а не проявляється в особливому змісті 

адміністративного судочинства у контексті реалізації вихідних ідей 

взаємовідносин людини і держави. Переосмислення наявних концепцій 

дозволило обґрунтувати підхід, відповідно до якого спір у сфері публічно-

правових відносин як вид таких відносин виникає внаслідок порушення 

суб’єктом владних повноважень прав, свобод та законних інтересів і 

вирішується засобами адміністративного судочинства. 

2. Онтологічний аспект спору у сфері публічно-правових відносин 

полягає в тому, що соціальне буття людини визначається її свідомістю, рівень 

якої опосередковує одну із форм активності у взаємовідносинах із суб’єктом 

публічної влади. По-друге, у нормативному визначенні його ознак, тобто на 

законодавчому рівні, формується правова модель обставин виникнення такого 

спору. Натомість юридичний факт виступає об’єктивним аспектом спору, який 

потребує гносеологічного уточнення – визначення суб’єктивного компонента 

об’єктивної нормативної формули існування спору. Процес визначення факту 

порушення та наслідку, який проявляється у необхідності захисту прав, свобод 

та законних інтересів шляхом вирішення спору в порядку адміністративного 

судочинства, належить до сфери адміністративно-правової онтології та, 

відповідно до нормативних приписів, здійснюється при вирішенні питання 

щодо судової адміністративної юрисдикції. Доведено, що вирішення 

адміністративними судами спору відбувається на основі гносеологічних 

висновків учасників судового адміністративного процесу реальної події, що 

відбулася.  
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Спір недоцільно ототожнювати з конфліктом як суміжним 

екзистенціалом, що є більше результатом підсвідомого гострого протистояння 

особистості навколишньому світу, закріпленого в абстрактній теорії способу 

розвитку суспільства у цілому. Саме такий підхід дозволяє визначити 

аксіологічний аспект вирішення адміністративними судами спорів у сфері 

публічно-правових відносин та привести у відповідність наведену діяльність до 

соціогуманітарних орієнтирів гармонізації відносин між громадянином та 

суб’єктом владних повноважень у контексті визнання взаємних прав та 

обов’язків. 

3. Розкрито систему принципів адміністративного судочинства, що 

виражена у нормативно закріплених узагальнених вимогах, які пред’являються 

до спору та порядку його вирішення адміністративними судами. Крізь призму 

принципів проявляється практичне втілення правил вступу у спір особи із 

суб’єктом владних повноважень. Можливість виникнення спору між 

наведеними суб’єктами визначається ідеєю, яка закладена у змісті окремих 

принципів. Принцип верховенства права визначає цінність прав, свобод та 

інтересів особи для адміністративного правосуддя та гарантує можливість 

виникнення спорів між суб’єктами владних повноважень та особами, не 

наділеними ними. Застосування принципу рівності всіх учасників судового 

процесу перед законом і судом спрямоване на забезпечення перебігу спору між 

сторонами в рівних умовах. Розвиток спору опосередкований принципом 

змагальності сторін, диспозитивності та офіційного з’ясуванням обставин 

такого спору судом, а також неприпустимістю зловживання процесуальними 

правами. Виділено підсистеми принципів, зокрема, які спрямовані на створення 

умов для спору як такого, а також на забезпечення ефективного їх вирішення у 

порядку адміністративного судочинства та які передбачені частиною третьою 

статті 2 КАС України.  

Аналіз норм КАС України дав змогу виявити закономірність, що 

проявляється у вимозі повного фіксування процесу вирішення спору, яка 

пред’являється до його учасників, шляхом ведення справи юрисдикції 
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адміністративного суду для відображення у ній усього комплексу 

процесуальних дій учасників судового адміністративного процесу у разі 

вирішення адміністративними судами спорів у сфері публічно-правових 

відносин відповідно до їхньої юрисдикції. Такий принцип реалізується шляхом 

повного фіксування судового адміністративного процесу технічними засобами 

та функціонування Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи. 

Застосування такого принципу сфокусує правозастосування на вирішенні 

завдання адміністративного судочинства. 
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РОЗДІЛ 2. ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМУВАННЯ І СТАНОВЛЕННЯ СУДОВОЇ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ У ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ФОРМАХ 

ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЇ 

 

 

 

2.1 Ґенеза та динаміка процесуальної форми вирішення 

адміністративними судами спорів у сфері публічно-правових відносин 

 

 

Дослідження процесуальної форми, зокрема й адміністративно-

процесуальної форми не є новим завданням для вчених – фахівців 

адміністративного права. Однак, проблематика визначення даної категорії 

юридичної науки нерозривно пов’язана з вирішенням адміністративних справ і, 

як переважно стверджувалося, спорів у сфері публічно-правових відносин.  

Останнім часом у науковій літературі все більше констатується 

невирішеність теоретичної проблематики розуміння адміністративного процесу, 

передусім пов’язаної із автономністю такого явища юридичної дійсності. 

Концептуально визначено низку підходів до співвідношення адміністративного 

процесу, адміністративного судочинства, адміністративної процедури. Не 

зважаючи на те, що в нашій державі прийнято Кодекс адміністративного 

судочинства України і створено систему адміністративних судів, дискусії щодо 

сутності та змісту адміністративного процесу не вщухають, більше того наукова 

спільнота лише нарощує кількість публікацій, у яких представлено 

обґрунтування доцільності наслідування чи розвитку окремих концептуальних 

підходів, сформованих у науці ще за радянського періоду.  

У даному контексті з одного боку, здається надзвичайно складним 

представити нові значимі для юридичної науки результати. Однак, рухливість 

меж адміністративного права, його «осуспільнення» (про що неодноразово 

наголошено) дає підстави для перегляду догматичного контексту змісту 
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адміністративної процесуальної форми. Зрозуміло, що доктринальні погляди на 

процеси, що проходять у зв’язку із реформуванням вітчизняної сфери 

державного управління, судочинства, судоустрою, представленні у загальному 

вигляді, в формі векторів спрямування розвитку юридичної науки загалом, як 

системи знань, суджень, поглядів, висновків про закономірності 

адміністративно-правового регулювання правореалізації, тощо. Відтак, більше 

цінним видається науковий пошук у напрямі систематизації знань та поглядів на 

категорію «адміністративно-процесуальна форма» з урахування її розвитку та 

динаміки в умовах оновлення процесуального законодавства.  

Дослідження процесуальної форми вирішення спорів у сфері публічно-

правових відносин методологічно має передбачати аналіз генезису і ролі такої 

категорії в науці та практиці. Загалом, ґрунтовність дослідження конкретної 

категорії в юридичній науці має передусім враховувати специфіку структурного 

бачення. Варто погодитися із вченими щодо методології дослідження, яка 

передбачає вирішення цілого пласту проблем шляхом обґрунтування, 

систематизації, класифікації та опису категорій, аналізу їх ґенези, наукової, 

оціночної і практичної транскрипцій; дослідження системи цінностей, їх зміни і 

ролей у пізнавальній, практичній та оціночній діяльності. Окремим завданням є 

визначення парадигмальності категорії, процесів змін, теоретичного арсеналу 

категорії, його розвиток і методологічні функції, а також забезпечення 

цілісності пізнавальної та практичної методологій, їх відкритість для 

методологічних інновацій [248, c. 10; 421; 422]. Такі особливості методології 

дослідження у повному обсязі відповідають потребам встановлення динаміки та 

процесу розвитку адміністративно-процесуальної форми вирішення 

адміністративними судами спорів у сфері публічно-правих відносин.  

Відразу варто зазначити, що у науковій літературі категорії 

«адміністративний процес» та «адміністративно-процесуальна форма» 

вживаються як тотожні, і лише окремі вчені вказують на їх, дещо «ювелірні» 

відмінності, які, на думку дослідників, не варті уваги з урахуванням предмета 

їхньої наукової публікації.   
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Генетично, розвиток процесуальної форми пов’язують із становленням 

адміністративного процесу. О.І. Миколенко виділяє три етапи розвитку наукової 

думки в історичному форматі: 1) середина 70-х-1996 рр. – процесуальна форма 

характеризується як прояв (вираження) здійснення адміністративно-

юрисдикційних проваджень та діяльності органів державного управління. 

Ґрунтом для опрацювання такої категорії стає поняття «юридичний процес»; 

2) 1997-2005 рр. – період обґрунтування та впровадження вітчизняної моделі 

адміністративної юстиції з урахуванням функціонування адміністративних 

судів; 3) 2006-2010 рр. – період розробки категорій адміністративна 

процесуальна форма та адміністративна процедурна форма, спроби визначення 

їх співвідношення, а також обґрунтування особливостей адміністративного 

процесу як форми діяльності адміністративних судів із вирішення конкретних 

адміністративних справ [253, с. 51-52]. Виділення останнього періоду 

опосередковувалося наявністю у старій редакції КАС України поняття 

адміністративний процес, що розглядався як правовідносини, які складаються 

під час здійснення адміністративного судочинства [173].  

Наведене положення КАС України постійно піддавалося критиці 

вітчизняними вченими. Так, зокрема, С.Т. Гончарук, стосовно цієї концепції 

зазначав, що діяльність органів публічної адміністрації щодо розгляду і 

вирішення ними різноманітних індивідуально-конкретних адміністративних 

справ слід визнавати не адміністративно-процесуальною, а адміністративно-

процедурною. Дана концепція дещо штучна. Сама назва адміністративного 

процесу при визначенні його сутності і змісту передбачає необхідність 

звернення до його природо генеруючої детермінанти, а саме до його генезису, 

яким у свій час став розгляд і вирішення у встановлених законом формах і 

порядку окремих адміністративних (управлінських) справ органами публічної 

адміністрації, навіть за юрисдикційного (вузького) підходу до його розуміння. 

Зважаючи на те, що подібна точка зору щодо визначення сутності 

адміністративного процесу була загальновизнаною протягом останніх 

десятиліть, зазначає вчений, з часом, у зв’язку із необхідністю зміцнення 
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законності в діяльності публічної адміністрації, з поглибленням демократичних 

засад у житті суспільства, розвитком і становленням адміністративної юстиції – 

у здійсненні адміністративно-юрисдикційної діяльності активну роль поряд з 

публічно-адміністративними органами почали відігравати і судові органи. 

Відтак, адміністративне судочинство та діяльність судів щодо розгляду справ 

адміністративної юрисдикції логічніше вважати частиною адміністративного 

процесу, а саме – судовим адміністративним процесом [100, с. 63; 421].  

Про існування декількох видів адміністративного процесу часто 

наголошується у науковій літературі [107]. Такі висновки формуються на 

підставі так званих «нормативних центрів» у межах предмету 

адміністративного права та за необхідності виділення їх процесуальної 

складової в діяльності конкретного органу (виконавчої влади, суду). Поряд із 

вказаним, що можна констатувати концептуальним підходом, існують і 

протилежні доводи щодо розуміння адміністративного процесу 

(адміністративно-процесуальної форми).  

Цінним видається підхід А.В. Новікова, який вказує на комплексний 

характер проблематики адміністративно-процесуальної форми, яку доцільно 

розглядати принаймні з трьох позицій (аспектів): інституційної, процесуальної 

та наукової. Центральне місце для обраного нами предмету дискусії займає 

власне процесуальний аспект. Відтак, як зазнає вчений, в правовій науці зміст 

як процесу у цілому, так і адміністративного процесу зокрема, продовжує 

розмиватися. В зарубіжній науці термін «процес» застосовується до судового 

адміністративно-юрисдикційного провадження. При чому вважається, що 

застосування наведеного терміну як сукупності дій, спрямованих на 

формування чи застосування юридичних норм, означає позбавлення його 

традиційної фундаментальної суті як технології відправлення правосуддя. 

Стійкість прихильників «судового адміністративного процесу» на переконання 

автора, це не данина традиційному розумінню процесу. За таким підходом 

стоїть глибоке розуміння процесу як феномену. Відтак, беззаперечним є 

твердження про необхідність регламентації діяльності органів державної влади. 
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Однак, цього недостатньо для обґрунтування висновку про те, що порядок 

нормотворчої, судової та адміністративної діяльності слід розглядати як 

однорідне правове явище, оскільки будь-яке поняття має відображати 

унікальність такого явища [6]. Наведена критика передусім стосується підходу, 

за якого в основі концептуального погляду на адміністративний процес 

вказується поняття юридичного процесу, як базової категорії. Перелік 

критичних зауважень доповнюється, зокрема й відсутністю єдиного підходу до 

поняття «юридичний процес».  

Л.І. Калєніченко та Д.В. Слінько систематизують підходи до розуміння 

юридичного процесу, як 1) юрисдикційну та іншу охоронну діяльність органів 

правосуддя, що спрямована на вирішення спорів і здійснення правового 

примусу; 2) юрисдикційну чи іншу охоронну діяльність уповноважених органів 

держави та інших суб’єктів; 3) правотворчу та правозастосовну діяльність 

компетентних органів держави; 4) реалізацію матеріально-правових норм 

незалежно від форм такої реалізації; 5) всю юридичну діяльність державних 

органів у сферах правотворчості, правозастосування, контролю тощо; 

6) реалізацію організаційно-правових форм діяльності щодо застосування норм 

матеріального права [156, с. 9]. У науці адміністративного права часто вчені 

обирають найбільш зручний з наведених та інших підходів, який слугує 

основою для вирішення окремих завдань конкретного дослідження, зокрема 

монографічного характеру.  

О.П. Рябченко, при визначенні процесуальної форми діяльності суб’єктів 

забезпечення митної безпеки, використовує конструкцію відповідно якій 

присутні ознаки юрисдикційного та неюрисдикційного провадження, які 

визнані процесуальною формою управлінської (адміністративної) та 

правоохоронної діяльності. При цьому дослідниця, робить висновок, що 

характеристику правової форми неюрисдикційної діяльності вказаних суб’єктів 

доцільно здійснювати з позиції її визначення як процедурної. Юрисдикційній 

діяльності притаманні такі ознаки, як зв'язок її із розглядом юридичної справи, 

наявність правових наслідків прийняття рішень уповноваженим суб’єктом 



128 

 

прийняття, відсутність відносин підпорядкування між учасниками 

юрисдикційної діяльності, здійснення на підставі та в порядку, передбаченому 

чинним законодавством [356, с. 136-137]. Наведені висновки сформульовано на 

основі класичного підходу до розуміння правової (процесуальної) форми. 

Окремо варто відзначити, що ознаки, які виділено приналежно до 

юрисдикційної діяльності забезпечення відповідними суб’єктами митної 

безпеки стосуються й неюрисдикційної (процедурної) діяльності, мають 

загальний характер та не встановлюють особливостей такої діяльності власне у 

теоретичному плані, лише практично орієнтовані на особливості реалізації 

конкретних норм права.  

Процесуальний зміст діяльності та форма її зовнішнього виразу в науці 

адміністративного права розглядається шляхом визначення співвідношення 

категорій «процедура», «процес», «провадження». Учені аргументують, що 

«процес» це не просто форма реалізації права, як про це традиційно заявлено в 

юридичній науці. Сам по собі «порядок» також не відграє центральної ролі у 

сутності розуміння процесу. Через «порядок» визначають і процедури і 

провадження та власне процесуальна норма. Опосередкування дефініцій усіх 

вказаних вище понять через «порядок» перешкоджає їх теоретичному аналізу у 

порівняльно-правовому сенсі. Втрачається сутнісна різниця. Виходячи з цього, 

прагнучи побачити у процесі його унікальну правову характеристику, його 

розглядають як метод вирішення правового спору. Процес – це перш за все, 

система спеціальних засад судочинства, зокрема принципів судочинства як 

основи справедливого розгляду. Процес – це спосіб, покликаний підтримати 

громадянський мир та згоду у конфліктних правових відносинах, інструмент 

казуального втілення справедливості, а не просто регламентований порядок 

здійснення судової діяльності [270].  

Для візуалізації описаного розуміння процесу доцільно уявити його у 

вигляді збільшувального скла, наводячи яке на спір, видно, хто винуватий і як 

слід розв’язати справу. В цьому сутність і унікальність даного феномену. 

Навряд чи варто його порівнювати з іншою процедурно-регламентованою 
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діяльністю, навіть також спрямованою на захист прав, свобод та законних 

інтересів громадян (інших суб’єктів), і тим більше відшукувати між ними 

спільне, конструюючи абстракції, що не можуть бути реалізовані практично. 

Стосовно таких термінів як «бюджетний процес», «податковий процес», 

«фінансовий процес» варто відмітити, що наявність полісемантичного значення 

слів – ознака «бідності мови». Дійсно, швидше за все у наведених 

термінологічних конструкціях під «процесом» розуміються «велика», 

ускладнена процедура. Ці процеси, мають стадії, специфічний склад учасників, 

які реалізують свої права і обов’язки, вирішують спори, що виникли 

самостійно, без участі третьої сторони – арбітра, що функціонують відповідно 

до особливих правових засад, гарантують неупереджену та незалежну оцінку 

ним фактичних обставин кожної справи та здатного пояснити вірність 

прийнятого рішення зрозуміло для кожної сторони і суспільства у цілому, 

прагнучи мінімізувати незадоволення сторони, що не погоджується. Саме така 

якість дозволяє регламентацію назвати процесом у повному та точному сенсі 

цього слова. Названі інші подібні до них процеси позбавлені такої юридичної 

унікальності [398].  

Так звана «юридична унікальність» може бути простежена крізь призму 

динамічності адміністративно-процесуальної форми, оскільки структурні 

елементи такої форми мають характеризуватися, як зазначає А.І. Бітов, 

здатністю забезпечити рух справи юрисдикції адміністративного суду, 

спрямованістю на регламентацію процесуальних дій учасників процесу у 

повному обсязі відповідного правового положення [67, с. 337]. Окремі вчені 

динамізм процесуальної форми пов’язують із розсудом суду, оскільки лише такі 

положення забезпечать можливість реалізувати основне завдання 

адміністративного судочинства, як особливого порядку вирішення спорів у 

сфері публічно-правових відносин, з метою ефективного захисту визначених 

процесуальним законом суб’єктів від порушень з боку суб’єкта владних 

повноважень в контексті конституційного завдання. При цьому, визначення 

адміністративної процесуальної форми, що автором ототожнюється з 
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адміністративним судочинством, полягає не в застосуванні специфічних 

принципів, а у власне особливому процесуальному порядку вирішення спорів у 

сфері публічно-правових відносин [149, с. 120]. Одразу варто зауважити, що, як 

зазначалося вище, застосування окремих принципів вирішення спору у сфері 

публічно-правових відносин не дає (суттєво обмежує) можливості реалізувати 

«ініціативу» суду. Наведене твердження дещо інтерпретоване у контексті 

суб’єктивному, оскільки динаміка адміністративної процесуальної форми 

передбачає процес становлення поряд з відмінними процесуальними 

інститутами, судового процесу. [421]  

Становлення та розвиток адміністративної процесуальної форми є 

ґрунтом для її удосконалення у вимірі сучасних реалій та завдань, що 

вирішуються адміністративною юстицією. Процес формування порядку 

вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин та його якісні зміни 

здебільшого обумовлені соціально-політичним становищем у країні. Його 

характеристика може бути здійснена із дотриманням вимог діалектики, 

відповідно до яких, усі державно-правові явища, у тому числі й процесуальна 

форма вирішення спорів, мають розглядатися у взаємному зв’язку між собою й 

громадським життям, у їх взаємодії та взаємовпливах.  

Такі явища вивчаються не у статиці, а в динаміці, на основі таких законів, як 

перехід від поступових кількісних змін до докорінних якісних перетворень; 

боротьба суперечностей між старим і новим, між тим, що відживає й тим, що 

народжується; заперечення в суспільному житті, з якими пов’язані виникнення, 

розвиток і функціонування правових та інших суспільних явищ [75, с. 72]. Наукове 

дослідження правових явищ (зокрема, форми вирішення спорів у сфері публічно-

правових відносин) не може обмежитися тільки вивченням їх стану на певний 

момент існування, тому що це призведе до втрати причинно-наслідкових зв’язків. 

Саме тому, спираючись на методологічний арсенал історико-правових наук, слід 

з’ясувати історико-теоретичні засади розвитку форм вирішення спорів у сфері 

публічно-правових відносин на теренах сучасної України. 
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Форма (особливий порядок) вирішення спорів у сфері публічно-

правових відносин адміністративними судами, розвивалася у зв’язку із 

формування процесу оскарження, і у кінцевому результаті, увібравши його 

основні ознаки, трансформувалася в окремий адміністративно-правовий 

інститут. Складність ілюстрації динаміки процесуальної форми вирішення 

публічно-правових спорів, опосередкована проблематикою власне правового 

спору, оскільки, відомо, що в окремих політичних умовах не допускалася навіть 

гіпотеза про існування так званого «конфлікту» між громадянином та 

державним органом, про який говорить наукова спільнота. Відтак, одні 

дослідники скеровували науковий пошук у площину організації та 

функціонування суб’єкта вирішення спору – суду, інші, здійснювали спробу 

дослідити це питання в контексті, як вже було наголошено, оскарження чи 

забезпечення прав громадян.  

Д.В. Лученко, досліджуючи інститут оскарження, вказує на фактичне 

зародження проблематики оскарження актів суб’єктів владних повноважень, 

зокрема й в аспекті сутності адміністративного права у цілому. Ґрунтом для 

цього стали дослідження окремих учених, які формували ідею суб’єктивного 

публічного права, яке виникає в громадянина у відносинах з державою 

(М. Загряцков, Г. Єллінек, М. Оріу, Г. Шершеневич, Я. Магазинер, О. Євтєхієв, 

Ц. Ямпольська). Власне формулювання, як зазначає вчений, якими 

послуговуються окремі вказані дослідники – «буржуазне право», «так звана 

правова держава», фактично «виштовхують» концепцію адміністративної 

юстиції у сферу маргінальних, чужих «справжньому» адміністративному праву 

концепцій [235, с. 44-46]. Означений напрям підтримує й Н.П. Каменська [155]. 

Указаний підхід сповідувався вченими радянського періоду, вважаємо, у зв’язку 

із наявними історичними передумовами.  

Є.В. Чаку, аналізуючи становлення та розвиток адміністративного 

судочинства в Україні від існування Київської Русі до здобуття Україною 

незалежності, виділяє наступні етапи: IX-XVII – за часів існування Київської 

Русі та козацької доби; XVIII-XX – за часів Австро-Угорської (1867-1918 рр.) та 
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Російської імперії (1764-1917 рр.); XX-XXI – за часів становлення та укріплення 

української державності; 1917-1922 рр. – формування адміністративної юстиції 

в період УНР та національно-демократичних революцій; 1922-1991 рр. – 

розвиток адміністративної юстиції за радянських часів до здобуття Україною 

незалежності. Щоправда, при цьому характеристику першого етапу – Київської 

Русі, автор зводить до констатації регулювання відносин управлінського 

характеру у межах ленного права, що мало приватно-правову основу [462, 

с. 801]. 

М.М. Бенціалов вказує, що уперше з часів Руської Правди, Судівник 

1497 року встановив типовий порядок судочинства та загальні правові норми 

звернення до монарха для усіх незалежних земель та князівств (у тому числі й 

для України). Це була, на думку вченого, перша спроба ввести спеціальну 

посаду «генерала рекетмейстра», з метою розвантаження монарха від так 

званих «прохачів» («чолобітчиків») [57].  

Про існування судочинства, зокрема й у формі адміністративного, за 

козацької доби наголошує Д. Яворницький. Передусім при здійсненні будь-

якого виду судочинства на Січі панувало звичаєве право. Однак, не можна 

сказати при цьому, що запорізькі судді, керуючись у своїй практиці винятково 

звичаєм, дозволяли собі сваволю або зайве зволікання справ: і невелика 

чисельність запорозького товариства, і чисто народний устрій його, і 

щонайповніша доступність для кожного члена козацької громади до найвищих 

зверхників, робили суд на Запоріжжі простим, скорим і правим у повному і 

точному сенсі цих слів; покривджений і кривдник словесно викладали перед 

суддями суть своєї справи, заслухували словесну постанову щодо неї і негайно 

клали край своїм незгодам і непорозумінням, причім перед суддями були 

однаково рівними й простий козак, і значний товариш [484]. Власне стадія 

«заслуховування словесної постанови», опосередкована принципом рівності 

перед судом, загалом не рівних у правовому сенсі представників козацтва, 

характеризує ознаки змісту форми вирішення спорів у сфері публічно-правових 

відносин. Причому, з наведених положень можна зробити висновки про 
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наявність такого виду спорів, оскільки в судовому процесі можливо було 

«поспорити» не лише з рівним собі (рівним за чином та посадою), а й зі 

старшими за званням та правовим положенням особами. Указаний підхід 

дозволяє стверджувати про встановлення на «інтуїтивному» рівні 

співвідношення спору – як оголошеного на загал питання, що потребує 

врегулювання, та справи, яка формується «з голоса», відповідно до відомого 

усім учасникам порядку, метою ж такої діяльності учасників справи є 

вирішення спору. 

Тобто, хоч судова влада не відділялася від військово-адміністративної і 

мала універсальний характер, та за компетенцією здійснюючи правосуддя, 

вирішувала інші не визначені  вичерпно питання у таких сферах життя 

Запорізької Січі: політичній, військовій, релігійній, економічній та інших. 

Військова рада забезпечувала функцію контролю за військовою старшиною. 

Судова влада реалізувалася на підставі взаємно визнаних загальнообов’язкових 

правил. Це зумовило існування системи судових органів, які діяли поза рамками 

державного втручання Великого князівства Литовського, Московської 

(Російської) держави, Речі Посполитої, Туреччини й навіть Гетьманщини [393, 

с. 148]. 

За часів Гетьманщини знаковою подією для формування правових засад 

вирішення спорів стало прийняття першого в Україні кодифікованого 

нормативно-правового акту «Права, за якими судиться Український народ». 

Зважаючи на відсутність ґрунтованого аналізу фахівцями в галузі 

адміністративного права названого джерела щодо проблем визначених 

предметом нашого дослідження, варто докладніше зупинитися на тих 

положеннях, які стосуються таких ключових категорій як спір, конфлікт, тощо. 

При цьому не можна не погодитися із тим, що непорозуміння термінологічного 

характеру пов’язані з неадекватним застосуванням сучасної термінології 

(розумію «сучасну», умовно, включаючи період принаймні з кінця XIX) до 

понять XIII – XVIII століть [301]. 



134 

 

Як зазначає З. Когут, на початку XVIII століття значно спрощене правове 

життя України поволі переходило до мирного стану, знов висуваючи на перший 

план приватні інтереси. Правові, цивільні і кримінальні конфлікти (курсив – 

В.Т.), що вимагали судової інтервенції, помножилися та ускладнилися. Життя 

почало ставити судам вимоги вирішення щораз складніших спорів на підставі 

законів, які містили в собі, саме ці закони, що виборола майже два століття 

перед тим українська шляхта, стали взірцем сподівань новоутвореної 

адміністративної верхівки Гетьманщини. Протиріччя між новою соціальною 

ієрархією, що більше відповідала корпоративному суспільству, та військовою 

республікою, якою організаційно була Гетьманщина [7, с. 17].  

Варто констатувати, що проблематика вирішення спорів загалом, 

зокрема й у сфері публічно-правових відносин, полягала передусім, у тому, що, 

в зв’язку із тривалими війнами кількість фахівців-правників різко скоротилася, 

відтак правознавцями були судові писарі, а головами судів – сотники і 

полковники, що стояли, по-суті на чолі військової, судової та адміністративної 

влади . Зрозуміло, що забезпечення однією особою таких важливих важелів 

впливу на упорядкування суспільних відносин загрожувало занедбанням одних 

обов’язків за рахунок інших та давало привід зловживати владними 

повноваженнями та правосуддям. Це підтверджується й у працях окремих 

правників-істориків, зокрема М. Василенко вказує, що на початку XVIII 

століття виразно збільшується кількість скарг та нарікань маловпливового, 

незаможного козацтва, міщанства та селян на зловживання всемогутніх 

полковників і сотників, на формування ними кола заможної старшини, шляхом 

різних зловживань, передусім в частині застосування законів до аналогічних 

випадків [81]. Очевидно, що процеси державотворення України у комплексі 

залежності від впливу інших, більш розвинених країн, формують конфліктність, 

як ознаку правових відносин, що складаються у процесі реалізації владних 

повноважень військової старшини (полковників, сотників інших уповноважених 

осіб) в контексті зловживання такими повноваженнями та посяганням на 
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сталість розвитку суспільних, економічних, політичних відноси в Україні того 

часу [405].  

Таким чином, встановлений порядок управління і забезпечення його 

законності інструментами судочинства, шляхом, по-суті здійснення судового 

контролю за законністю упорядкування відносин заможними представниками 

козацтва, уособлює процес формування адміністративного судочинства, як 

порядку вирішення спорів у такій сфері. Така теза підтверджується тим фактом, 

що у зв’язку із відсутністю нормативно-правових актів, які б упорядкували 

діяльність судів з вирішення спорів щодо військового та цивільного управління 

(по суті, процесуального законодавства), і навіть створення Малоросійської 

колегії, як апеляційної інстанції, стан вирішення справ такої категорії був 

надзвичайно незадовільним. З метою зниження фактів хабарництва та 

зловживань (у своїй більшості владними повноваженнями) Павло Полуботок 

видав інструкцію судам з правилами ведення судового процесу [81, с. 1-7].  

Наступним значним кроком в становленні процесуального 

законодавства, а відтак і утвердження порядку вирішення спорів, є створення 

Кодифікаційної комісії яка працювала у м. Глухові над створенням Кодексу 

(мова йде про «Правила (чи Права), по яким судиться малоросійський народ» 

(далі – «Права») [165]. 

Вказаний кодифікований нормативно-правовий акт вміщає у собі 

зібрання кримінальних, цивільних, адміністративних, державних, 

процесуальних ті інших норм, регламентуючи «життя», по суті, цілої замкнутої 

суспільної верстви у вигляді зводу законодавства. І як зазначають автори 

«Пам’ятки політико-правової культури України» І.Б. Усенко, В.В. Цвєтков, 

Ю.С. Шемшученко та інші, віднесення даного зводу законів до джерел 

сучасного права є надзвичайно умовним, однак оцінюючи його зміст можливо 

простежити не лише поняття, а й суть окремих явищ, схожих функціонально 

або за спільністю історичних коренів [301, с. 15]. Так, суб’єктами між якими 

виникали відносини, що регулювалися «Правами» були «природні 

малоросіяни» та «малоросійські обивателі та весь без винятку малоросійський 
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народ». До перших відносилися: духовенство, фактичний нобілітет, тобто 

службові верстви козацького та шляхетського походження, військовослужбовці 

та ті, що перебували на цивільній службі, міська верхівка. До другої категорії 

суб’єктів віднесена основна маса членів міських громад та різноманітний 

категоріально посполитий люд [301, с. 17-18]. По суті поділ відбувався з 

урахуванням критерію виконання функцій держави суб’єктом на: суб’єкт 

владних повноважень і інші особи, що не наділені владними управлінськими, 

судовими, політичними, військовими повноваженнями. 

Варто звернути увагу на дослідження Ділової документації Гетьманщини 

XVIII століття та характеристики основного виду юридичного документу – 

декрету – акту, що містив остаточні рішення судів різної інстанції 

(Гетьманського правління, виїзного суду уповноважених від Генеральної 

військової канцелярії, Генерального військового суду, Ухвали полкового суду та 

змішаних судів). Як вказують автори, незважаючи на синкретизм в оформленні 

вказаний документ відрізняється за змістом від інших документів та має певні 

складові компоненти: вступна частина, що відповідала формулі «заносив свою 

скаргу», основна частина та заключення [119, с. 156-157]. Аналізуючи зміст 

основної частини, можна зробити висновки про наявність ознак стадійності 

власне процесу вирішення спору, зокрема привертає увагу зосередження саме 

на вирішенні спору (а не справи) із дотриманням принципу змагальності 

учасників, сторін спору.  

З урахуванням предмета дослідження, привертає увагу формування 

змісту основної частини Декрету та вимога про наведення виступів сторін, 

виділення окремо етапу процесу – контроверсій (лат. controversia – спір, тяжба) 

– змагання спірних сторін у наведенні доказів та своїх аргументів, що 

описується у наведеному документі із ремарками укладача [119, с. 158]. Тобто, 

поняттям «спір» позначалося стадія судового процесу. Причому, у даному 

випадку вбачається перенесення та письмове (нормативне) закріплення 

попередньо розглянутих традицій та особливостей судочинства за Козацької 

доби, яке відбувалося переважно у усній формі. Варто зауважити, що виділення 
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контроверсії(й) в окрему стадію відбувалося з урахуванням власне соціальних 

відносин, які виникали в спорі. Таким чином, можна констатувати перші кроки 

до юридичного оформлення соціального явища «спір», а також процес 

упорядкування діяльності спеціального суб’єкта, що здійснює правосуддя з 

його вирішення та визначення вимог як до власне такої діяльності, так і 

формування процесуальних актів. 

Окремою стадією, наступною після контроверсії, була стадія 

«розмірковування» , протягом якої суд був зобов’язаний сформулювати рішення 

(якщо не сталося примирення сторін) [119, с. 158]. З даної вказівки, зрозуміло 

ставлення до такого явища як «примирення сторін», яке власне, не 

ототожнювалося із вирішенням спору і було можливим на стадії контроверсій, 

коли власне відбувалося фактичне спілкування сторін, учасників спору у 

присутності судді.  

Відповідно до Першого артикулу Прав, Розділ три присвячено оцінці та 

регулюванню невизначених ситуацій, що виникають між підданими та 

державною владою. Норми адміністративного права також містить Розділ 

чотири «О вольностях и свободах малороссийских». Оскільки, сфера дії 

адміністративного права на той час вже фактично була монополізована 

російським урядом, Кодекс крім загальних положень, передусім про право 

займати посади лише «природним» і шляхтичам, подає порядок міського 

самоуправління та дуже стисло регламентує сільське [301, с. 40].  

Розглядаючи процес становлення судової влади, зокрема й 

адміністративної процесуальної форми вирішення спорів у сфері публічно-

правових відносин, варто вказати на твердження колективу авторів наукового 

видання «Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості 

розвитку», що відособленість судової влади не слід абсолютизувати. Не 

зважаючи на те, що саме виникнення цього поняття пов’язується з теорією 

поділу державної влади, впродовж багатьох століть суд не відокремлювався від 

адміністрації, і навіть у сучасних державах виконавча влада має широкі 

можливості впливу на інколи «формально незалежні» судові органи [393, с. 30 ]. 
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Автори звертають увагу на особливості насадженого в Україні російського 

судочинства. В Установах для управління губерній та в інших законодавчих 

актах кінця XVIII ст. не було врегульовано усіх питань судового процесу, а тому 

нові суди продовжували слідувати традиціям судочинства доби Московського 

царства, які знайшли певне закріплення в Соборному уложенні 1649 р. 

Частковий вплив зберігали укази Петра І. Видання Зводу законів 1832 р. надало 

процесуальному законодавству рис системності, узагальнюючи при цьому 

попередній правовий досвід. Судочинство було розділеним на цивільне й 

кримінальне [393, с. 202]. 

Засади судової влади закріплено в другому томі Зводу законів 1832 р. та 

йдеться не про поділ влад, а лише про класифікацію державних органів. Судові 

місця поділяються на цивільні й кримінальні, загальні та особливі.  

Повноваження губернської адміністрації в «колосудовій» царині, що були 

спершу сформульовані в Установах для управління губерній і згодом розвинуті 

подальшим законодавством, у Зводі були згруповані під назвою «справ судового 

управління». Стаття 276 тому II Зводу законів відносила до цих справ 

затвердження губернатором певних категорій вироків кримінальних палат, 

повітових та совісних судів, присудів поліції, доповнення слідств у відповідних 

кримінальних справах, нагляд за їх рухом у судах, тощо. Аналогічно ст. 320 

закріплювала компетенцію губернського правління у справах судового 

управління, серед яких фігурували справи про безспірні стягнення; розгляд 

окремих скарг на суди за повільність та зволікання; питання описів та арешту 

майна; справи про конкурси та посередницькі комісії; нагляд за органами опіки, 

тюремною поліцією тощо, розгляд спорів про підсудність між судами нижньої 

ланки. Видання Зводу законів збіглося за часом з остаточною інкорпорацією 

української судової системи загальноімперською [393, с. 200].  

Аналіз Зводу законів свідчить про увагу до систематизації 

дореформеного цивільного судочинства. Цивільні справи поділялися на 

безспірні та спірні (курсив – В.Т.). До безспірних справ належали справи про 

стягнення за позиковими листами й договорами, а також справи про шкоду та 
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насильницьке заволодіння майном. Законодавством визнавалася безспірність 

володіння нерухомим майном (навіть незаконного володіння до виникнення 

відповідного спору в суді), законно укладеного договору чи законно взятого 

зобов’язання. Належність безспірних справ до цивільного судочинства є 

спірною. Йшлося лише про діяльність поліцейських органів, яка мала зводитися 

до звичайного «прикладання закону» [393, с. 203]. Такі положення варто 

проаналізувати, враховуючи те, що на сьогодні у чинній редакції КАС України 

міститься стаття 283 «Особливості провадження у справах за зверненням 

органів доходів і зборів», у якій йде мова про провадження заявного характеру у 

справах за зверненням органів доходів і зборів у зв’язку із здійсненням ними 

повноважень. Привертає увагу одна з двох обставин, за яких суд відмовляє у 

відкритті провадження: коли із поданих до суду матеріалів вбачається спір про 

право [173].  

Формулювання наступного пункту із вказівкою про те, що за вказаної 

обставини є можливість звернутися у загальному порядку до адміністративного 

суду (стаття 283 КАС України) [173], дає можливість припустити, що до 

провадження, врегульованого у вказаній статті, можна звернутися тільки за 

безспірних випадків. Верховний суд України 24.05.2017 року у справі №6-

843цс17 встановив наступні критерії адміністративно юрисдикції: відсутність 

спору про право (тобто повинна бути ситуація за якої правові підстави набуття 

права власності на об’єкти нерухомого майна позивачем та третіми особами в 

порядку цивільного/господарського судочинства не оскаржується) та 

оскарження владних, управлінських рішень, дій та бездіяльності державного 

реєстратора (тобто предмет спору повинен стосуватися перевірки правомірності 

дій відповідача) [266, с. 95]. Тож, наведені формулювання викликають суттєві 

питання, а проведене порівняння дозволяє простежити історичні витоки даних 

приписів щодо «спору про право» та очевидний зв'язок із провадженням у 

порядку цивільного судочинства, що насаджене на ґрунт вирішення спорів у 

сфері публічно-правових відносин, а відповідно ілюструє певну 

непослідовність позиції законодавця. 
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Характеризуючи становлення адміністративної юстиції у 

дореволюційній Росії О.М. Бандурка та М.М. Тищенко вказували, що деякі 

вимоги, які стосувалися порядку подання скарги, мали розпливчасте 

формулювання, на підставі якого, вони могли тлумачитися особою, яка 

розглядала скаргу і бути підставою повернення особі, яка її подала. Скарги не 

приймалися у разі, коли у її змісті були вислови докору [48, с. 310; 170, с. 14]. 

Такі характеристики та вимоги, можуть бути розцінені як спроби конкретизації 

окремих ознак спору у сфері публічно-правових відносин та відокремлення 

цього поняття від інших, на сьогодні поширених, зокрема конфлікту. Підставою 

для прийняття до розгляду скарги, було фактично викладення конкретних 

обставин, за яких відбулося порушення права особи, а очікуваним результатом 

розгляду було вирішення питання про правильність рішення уповноваженого 

суб’єкта за певних обставин, а не оцінка правильності сприйняття фактичних 

обставин учасниками правовідносин.  

Визначаючи історичні етапи формування правової категорії «спір у сфері 

публічно-правових відносин», уваги потребують проекти нормативно-правових 

актів, які не набрали чинності на території України, але визнані успішним 

практичним втіленням прогресивних ідей і положень науки адміністративного 

права й процесу. До таких проектів, що описували повноцінний та 

самодостатній механізм здійснення та захисту публічних прав людини у 

відносинах із суб’єктами публічної адміністрації, включаються: Проект 

Адміністративного кодексу Української Народної Республіки 1932 року; проект 

Тимчасового судоустрою Української Народної Республіки 1931 року; проект 

Закону про суди в адміністративних справах 1932 року [32, с. 19].  

Аналіз вказаних документів, дає можливість узагальнити, що у проекті 

Закону про суди в адміністративних справах 1932 року, центральною категорією 

визнавався спір. Власне у першій частині першого артикулу йдеться про 

підпорядкування судовій владі «спірних справ адміністративних» [32, с. 425]. 

Визначення компетентності суду ґрунтувалося саме на вказаній категорії, та 

вказувалося, що саме спори адміністративні в тому числі такі, де однією із 
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сторін є приватна особа, орган самоврядування, спори, де обидві сторони – 

органи державного управління, так звані «міжурядничі спори адміністративні». 

Обґрунтовуючи доцільність визначення підсудності вказаних спорів 

адміністративним судам та визначення місця останніх в загальній системі судів, 

автори згаданого джерела наводять досвід Англії, Бельгії, Італії, Голландії, 

Скандинавських держав, Литви, Румунії та Греції. Стосовно ж визначення 

співвідношення категорії «спір» та «справа», «судовий процес», вказується на 

«метод судового дослідження «справи», що формується щодо вирішення 

«підвладних спорів» [32, с. 427; 410]. 

Такі положення є актуальними на сьогодні та потребують системного 

осмислення, а головне мають стати ґрунтом щодо формування ефективного 

вирішення спорів у сфері публічно правових відносин. Разом із тим, очевидним 

є неможливість визначення чітких меж між видами спорів та відокремлення 

процесуальної форми вирішення спорів суто у сфері публічно-правових 

відносин, як власне досить умовним є твердження про розвиток (як 

безперервний системний процес) судочинства на теренах сучасної України у 

період до двадцятого століття. Відповідно навряд чи варто поширювати 

запропоновані у окремих дослідженнях адміністративістів підходи до 

періодизації становлення та розвитку адміністративного судочинства в Україні з 

часів існування Київської Русі на ґенезу процесуальної форми вирішення 

адміністративними судами спорів у сфері публічно-правових відносин.  

Стосовно періодизації розвитку адміністративної процесуальної форми, 

Д.М. Бахрах пропонує відраховувати її з Радянських часів та виділяє наступні 

етапи: – радянський (до 1992 року); – пострадянський (1993-2006); – сучасний 

(з 2006 року). На першому етапі вчений констатує розвиток саме 

адміністративно-деліктного судочинства. Так, у грудні 1956 року було видано 

наказ Президіуму Верховної Ради СРСР «Про відповідальність за дрібне 

хуліганство». Відповідні адміністративно-процесуальні норми визначали, що 

адміністративні справи порушуються міліцією, складаються протоколи, а 

розглядаються суддями одноособово та їх рішення (постанови) не 
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оскаржуються. У подальшому було прийнято загальносоюзні та республіканські 

акти, що встановлювали адміністративну відповідальність за дрібну 

спекуляцію, злісну непокору, дрібне розкрадання та низку інших 

адміністративних правопорушень, що розглядалися у судовому порядку. 

Кількість адміністративно-процесуальних норм, що регламентували процедуру 

порушення та розгляду таких справ було незначним. У 60-ті роки та пізніше 

набрали чинності нормативні акти про боротьбу з алкоголізмом, наркоманією та 

безробіттям (туніядством), відповідно до яких передбачалися такі заходи 

адміністративного стягнення як: виселення з міст у віддалені регіони на строк 

до 3-х років, примусове лікування у лікувально-трудових профілакторіях на 

строк до двох років. Адміністративно-процесуальні норми визначали порядок 

про застосування вказаних заходів, реалізація яких здійснювалася в судовому 

адміністративному порядку. Значна кількість адміністративно-процесуальних 

норм містилася в указі Президіуму Верховної Ради СРСР від 21 червня 1961 

року «Про подальше обмеження застосування штрафів, що накладаються в 

адміністративному порядку». Приналежно, що в наведеному указі вказано про 

обов’язковість укладання протоколу про адміністративне правопорушення, про 

право особи оскаржити постанову адміністративного органу до суду. Також, у 

Положенні про адміністративні комісії, затвердженому указом Президіуму 

Верховної Ради РСФСР від 1962 року, містилася низка процесуальних норм. 

Зрештою, у 1984 році було прийнято перший кодифікований нормативно-

правовий акт «Про адміністративні правопорушення» (КпАП), що чинний на 

сьогодні. Тобто, у виділений радянський етап розвитку адміністративного 

судового процесу фактично розвивалося тільки адміністративно-деліктне 

процесуальне право [49, с. 121-122]. 

У 1987 році було прийнято Закон СРСР «Про порядок оскарження в суді, 

неправомірних дій службових осіб, що ущемляють права громадян», який у 

подальшому було доповнено законом про внесення змін до нього від 20 жовтня 

того ж року. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 07.01.1988 року «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів СРСР у зв’язку з Законом СРСР 
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«Про порядок оскарження в суді, неправомірних дій службових осіб, що 

ущемляють права громадян» внесено зміни до Цивільного процесуального 

кодексу Української РСР. Вказані зміни стосувалися визначення порядку 

розгляду скарг на неправомірні дії службових осіб у суді, зокрема визначали 

право громадянина звернутися зі скаргою на дії, одноособово здійснені 

службовими особами від свого імені чи від імені органу, який вони 

представляють. Вказаними діями визнавалося перевищення повноважень 

службовою особою, що призвели до незаконного позбавлення громадянина 

можливості повністю або частково здійснити право, надане йому законом чи 

іншим нормативно-правовим актом, чи до незаконного покладання обов’язку на 

нього. Знаковою подією стало формулювання норм, що встановлювали порядок 

оскарження таких дій поряд із іншими порядками оскарження, зокрема й у 

справах про адміністративні правопорушення. Поряд із наведеним, розгляд 

скарги судом і виконання рішень суду здійснювалися за правилами цивільного 

судочинства з тими винятками і доповненнями, які встановлювалися змінами й 

іншими законодавчими актами Союзу РСР і Української РСР [309].  

Враховуючи наведені положення, при формулюванні теоретичних 

підходів до поняття, сутності та змісту спору та розвитку процесуальної форми 

його вирішення, можливо констатувати наступні положення: по-перше, 

соціально-політична ситуація, яка склалася в аналізований період 

обумовлювалася державно центристським підходом з урахуванням 

адміністративно-командної системи управління, за якої завдання щодо захисту 

прав, свобод та законних інтересів громадян виконувалося лише в контексті 

недопущення і без того надмірної «соціальної напруги» в суспільстві, що 

обумовлювалася масовими порушеннями з боку суб’єктів владних 

повноважень.  

По-друге, внесення змін до цивільного процесуального законодавства з 

метою формування особливого порядку оскарження ілюструє той факт, що взяті 

за основу наукові погляди окремих радянських учених ґрунтуються на 

приватноправовому змісті відносин, що виникають у процесі оскарження. 



144 

 

Відповідно, така констатація дає можливість наголосити на тому, що поняття 

«спір» використовувалося у процесуальному законодавстві і стосувалося справ, 

які вирішувалися судом у спорах, що виникли з низки перелічених у ЦПК РСР 

правовідносин (цивільних, сімейних, трудових, колгоспних, адміністративно-

правових, а також справи окремого провадження [309]).  

Варто закцентувати увагу на тому, що «справа» визначена саме як 

предмет діяльності суду. В даній тезі криється положення про ідентичність 

понять «спір» та «справа». Однак, по відношенню до адміністративних 

правовідносин поняття «справа» застосовується як предмет діяльності органу 

державного управління та як об’єкт судового контролю. В аналізоване поняття 

вкладається різний зміст, призначення, хоча і очевидною є спроба збереження 

спільної мети. Термін «справа» в приватноправових відносинах, зокрема 

цивільних, використовується виключно в контексті та розумінні як «судова 

справа».  

Спір же, як явище юридичної дійсності, з урахуванням нормативного 

закріплення порядку його вирішення у цивільній процесуальній формі 

передбачав умовну рівність суб’єктного складу учасників перед судом. 

Причому, вказана рівність опосередковувалася можливостями суду за 

допомогою процесуальних засобів встановити вину порушника – службової 

особи, оскільки предметом спору виступало правопорушення – перевищення 

повноважень. У наслідок вирішення спору встановлювалися обставини, що 

підтверджують наявність складу згаданого виду правопорушення, на кшталт 

провадження у справах про адміністративні правопорушення за наявності 

спеціального суб’єкта – посадової особи. Відповідно, навряд чи є підстави 

стверджувати про започаткування нормативного оформлення положення щодо 

визначення спору у сфері адміністративних правовідносин у сучасному 

розумінні, тим більше виділяти певну віху у становленні адміністративного 

судочинства як окремої форми його вирішення. 

Важливе значення серед наведених аргументів відіграє індивідуалізація 

сторін спірного правовідношення з урахуванням загальних засад приватного 
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права. Закономірностями розвитку приватноправових відносин визначалося їх 

виникнення між двома фізичними особами, а тому й теоретичні напрацювання в 

указаній сфері стосувалися наведеного вектору. У класичному розумінні, під 

спором розумілися відносини, що виникають між фізичними особами з приводу 

порушення однією із сторін права іншої особи. Однак, відносини, які виникали 

між службовою особою та громадянином характеризувалися як владо-

підпорядковуючі та в умовах функціонування адміністративно-командної 

системи можливість впровадження концепції «взаємної відповідальності» не 

розглядалася взагалі. У концепті розвитку державно-управлінських відносин 

аналізованого періоду відповідальність службових осіб визначалася виключно 

кримінальним законом в частині отримання «хабара». Будь-які інші дії, не 

пов’язані із отриманням службовою особою наведеної форми неправомірної 

вигоди (термін використано в контексті сучасного нормативного закріплення 

– Т.В.) не визнавалися як такі, за які передбачено відповідальність.  

Відсутність відповідальності службових осіб за правопорушення 

відмінні від кримінальних, з урахуванням винятків передбачених 

законодавством, рефлекторно спонукало законодавця і наукову спільноту до 

використання терміну «спір», вирішення якого опосередковувалося цивільно-

правовою формою. Предметом спору визнавалося законність дій службової 

особи щодо реалізації права громадянина чи дій щодо покладання незаконного 

обов’язку, невиконання якого останнім ставало підставою до притягнення його 

до відповідальності. За таких умов гостро постало питання з порушенням 

закону чи штучного обмеження прав громадян нормативно-правовими актами, 

які не підлягали оскарженню. Така форма виконавчо-розпорядчої діяльності 

становила по-суті зміст державного управління, оскільки визначала ступінь 

впливу суб’єктів управління на його об’єкт.  

Варто наголосити на тому, що систематичне порушення прав громадян 

відбувалося не лише при прийнятті нормативно-правових актів, а й тими 

рішеннями «індивідуальної дії», які приймалися колективними суб’єктами. 

Відтак, суб’єктний склад приватноправового спору продовжував «розмиватися», 
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у зв’язку із особливостями виникнення та розвитком публічно-правових 

відносин.  

Поряд із зазначеним, теоретичні положення щодо поняття (терміну) 

«спір» не піддавалися перегляду та інтерпретувалися крізь призму 

протиборства, протистояння, конфлікту, тощо сторін спору, що вказувало на 

підхід за якого таке поняття ідентифікувалося приналежно до суб’єктивного 

складу – фізичних осіб. Причому, до сьогодні, теоретичні положення щодо 

можливості виникнення та розвитку конфлікту між живою свідомою істотою та 

окремим колективом (організацією, органом, комісією, тощо), діяльність якого 

чітко визначена (нормативно регламентована), виглядають поверхнево (окремі 

аргументи вже наводилися – курсив В.Т.).  

У Незалежній Україні вирішення проблеми формування 

адміністративно-процесуальної форми вирішення спорів у сфері публічно-

правових відносин гальмувалося аж до 1996 року [153]. Першим кроком 

називають прийняття Концепції судово-правової реформи (1992 року) [319]. 

Даний нормативно-правовий акт проголосив, що головною метою такої 

реформи є формування незалежності судової влади, створення нового 

законодавства, вдосконалення форм судочинства. Одним із напрямів 

формування судової влади мало стати адміністративне судочинство, метою 

якого буде розгляд спорів між громадянином і органами державного управління. 

На рівні району вводилися адміністративні судді, які організаційно входили до 

складу районних (міських) чи міжрайонних судів. В обласних судах 

створювалися судові колегії в адміністративних справах як суди першої та 

апеляційної інстанції. У Верховному Суді України починає діяти колегія в 

адміністративних справах як суд апеляційної та касаційної інстанції. В ході 

судової реформи суди в адміністративних справах виділяються в окрему 

систему. Варто закцентувати, що для досягнення мети означеної реформи серед 

основних завдань, шляхом вирішення яких мало б здійснюватися 

вдосконалення форм судочинства визнаалися наступні: – поступово здійснити 

спеціалізацію судів; – гарантувати право громадянина на розгляд його справи 
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компетентним, незалежним та неупередженим судом; – реформування 

матеріального і процесуального законодавства [319].  

З метою правового забезпечення даної концепції протягом перших двох 

років було прийнято низку законодавчих актів, які більше спрямовані на 

забезпечення власне кримінального процесу та судочинства загалом, однак саме 

означений напрям дає можливість констатувати виділення і утвердження, в 

концептуальному змісті, адміністративно-процесуальної форми вирішення 

спорів у сфері державного управління. Необхідно наголосити, що серед 

основних принципів судово-правової реформи визначалися такі, що пов’язані із 

функціонуванням єдиної системи судів загальної юрисдикції, зокрема 

формування такого судочинства, яке створило умови для дійсної змагальності і 

реалізації презумпції невинності, а також забезпечувало рівність громадян 

перед законом [319].  

Очевидно, що такі положення, хоча й дійсно є визначальними, однак 

навряд чи враховують (у повному обсязі) судову спеціалізацію, оскільки 

реалізація принципу змагальності в адміністративному судочинстві є відмінним 

від його реалізації в межах цивільного процесу. Варто констатувати, що поряд із 

обмеженим суб’єктним складом спорів аналізованої категорії існувала проблема 

визначення предмету спору за участю службових осіб, поза діяльністю, 

визначеною Цивільним процесуальним кодексом. 

У 1996 році Конституцією України статтями 55 та 124 закріплено 

функцію судового контролю у формі адміністративної юстиції як невід’ємну  

складову судової влади поряд з іншим основним елементом – правосуддям. 

Наявність статті 55 Конституції України створило правові умови для 

закріплення можливості оскарження дій посадових осіб до суду лише після 

конституційних звернень окремих осіб, зокрема щодо тлумачення частини два 

статті 55. Таким зверненням суттєво розширено предмет судових спорів, які 

досі розглядалися у порядку цивільного судочинства загальними судами, 

зокрема йшлося про те, що до підвідомчості судів не віднесено житлові спори, 

які стосуються питань обліку громадян та надання житла, однак ураховуючи той 
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факт, що наведені дії мали бути здійснені службовою особою, такі спори 

ідентифікуються як такі, що виникли у сфері адміністративних (публічних) 

правовідносин. У резолютивній частині Конституційний Суд України 

обґрунтовує, що ні стаття 55 Конституції України, ні глава 31-А Цивільного 

процесуального кодексу України не визначають, які саме рішення, дії чи 

бездіяльність органів державної влади і місцевого самоврядування чи 

посадових і службових осіб можуть бути оскаржені, і встановлюють принцип, 

відповідно до якого в суді можуть оскаржуватися будь-які рішення, дії та 

бездіяльність. Тим самим створено механізм реалізації конституційного права 

особи на судовий захист прав і свобод людини та громадянина. Конституцією 

України гарантовано і забезпечено кожній людині і громадянину право на 

звернення до суду за захистом своїх прав чи свобод [443].  

Наведене рішення по-суті розширило предмет оскарження, однак 

очевидно, що вказаний крок здійснений у контексті забезпечення реалізації 

права на захист. Відтак, поняття «спір у сфері адміністративно-правових 

відносин» вживалося як таке, що позначає відносини оскарження у 

визначеному досудовому та судовому порядку. Причому, досудовий порядок 

(форма) вирішення адміністративних спорів опосередкований положенням, що 

визначає право особи звернутися зі скаргою (позовною заявою) до суду на будь-

якій стадії її розгляду органом державної влади чи місцевого самоврядування.  

Окрема думка судді Конституційного Суду України В.Є. Скоморохи у 

справі за конституційним зверненням громадянки Дзюби Галина Павлівни щодо 

офіційного тлумачення частини другої статті 55 Конституції України та статті 

248-2 Цивільного процесуального кодексу України стосувалася судової 

відповідальності не тільки посадових чи службових осіб органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, а й посадових і службових осіб 

підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та осіб, які 

виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції. 

Наголос було зроблено на тому, що їх об’єднує один процесуальний порядок 

розгляду справ, за правилами Глави 31-А ЦПК України (курсив – В.Т.), щодо 
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поновлення прав чи свобод, проголошених Конституцією України чи законами 

України і порушених суб’єктами, рішення, дії чи бездіяльність яких може бути 

оскаржено до суду [279].  

У подальшому, спір, як зміст процесуальної форми, розглядався як 

порушення прав, свобод громадян (інших осіб), що не стосувалося порушень, 

визначених у Законі Україні «Про боротьбу з корупцією» (1995 р.), вчинених у 

спосіб передбачений ним. Статтею 5 вказаного Закону передбачалися 

обмеження щодо державних службовців у частині суміщення діяльності та 

протиправне використання наданих їм повноважень для одержання 

матеріальних благ, послуг, тощо [307].  

Використаний у Законі термін «протиправне використання 

повноважень» поглинув термін «перевищення повноважень», а тому останній 

не міг використовуватися для позначення «правопорушення» як такого, що 

посягало на права, свободи, тощо громадян захист яких нормативно 

передбачався у порядку визначеному ЦПК України, шляхом вирішення спору. 

Таким чином, встановлення відповідальності за корупційні правопорушення, 

зокрема криміналізація окремих діянь, що раніше не були кримінально 

караними, суттєво вплинула на розвиток положень щодо спору у сфері 

публічно-правових відносин. Відбувся значний поштовх до перегляду підходів 

щодо встановлення співвідношення злочинів, що відносились до вчинених у 

сфері службової діяльності, правопорушень, що не є кримінально караними, але 

визнані адміністративними правопорушеннями, що скоюються спеціальним 

суб’єктом, у зв’язку із виконуваними ними повноваженнями та іншими 

діяннями, що не містили ознак вказаних діянь (у зв’язку із відсутністю таких 

ознак суб’єктивної сторони згаданих правопорушень як вина, мета та мотив), 

але призводили по суті до негативних для громадян наслідків у вигляді 

порушень їх прав та свобод. Відбувалися вказані зміни без системного 

перегляду засад співвідношення кримінальної та адміністративної 

відповідальності, супроводжуючись поступовим виключенням радянських 

підходів до формулювання адміністративної преюдиції як підстави 
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кримінальної відповідальності у окремих правопорушеннях. У подальшому 

така ситуація ускладнилася появою нормативно-правових актів, що містили 

приписи про запровадження окремого виду відповідальності, що у 2000 х роках 

стала іменуватися «фінансовою» та потребувала відмежування від 

адміністративної. 

Наступним кроком розвитку процесуальної форми вирішення спорів у 

сфері публічно-правових відносин було прийняття Указу Президента України 

«Про заходи впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» 

(1998 р.). Серед основних завдань варто вказати наступні: – створення правової 

бази для повноцінного запровадження в Україні такої форми судового захисту 

прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади, як адміністративна юстиція; –

 процедури розгляду справ у цих судах мають бути врегульовані окремим 

Адміністративно-процесуальним кодексом України. Окремо наготувалося на 

важливості кодифікації адміністративного законодавства, зокрема прийняття не 

лише Адміністративно-процесуального кодексу, а й Адміністративно-

процедурного та Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також 

Кодексу діяльності державних службовців [316]. На виконання завдань 

Концепції прийнято Закон України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 

року, яким передбачено створення системи адміністративних судів, після 

прийняття Цивільного процесуального кодексу України у новій редакції 

прийнято Проект Адміністративного процесуального кодексу України (реєстр. 

№ 1331) 01 липня 2004 року [459].  

Зазначений проект Кодексу встановлював повноваження 

адміністративних судів щодо вирішення справ адміністративної юрисдикції, 

порядок звернення до адміністративних судів і порядок здійснення 

адміністративного судочинства. Характеризуючи даний проект заступник 

Міністра юстиції України І.І. Ємельянова наголошує, що у першу чергу він 

побудований з урахуванням основних процесуальних інститутів, закріплених у 

новому Цивільному процесуальному кодексі України, який визначив порядок 

провадження у цивільних справах у судах України, а також законодавчо 
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окреслив концептуальні підходи до формування процесуальних інститутів. 

Відтак, розробка проекту Адміністративного процесуального кодексу України 

ґрунтувалась на спільних підходах правового регулювання процесуальних 

інститутів з обов’язковою уніфікацією основних засад здійснення судочинства з 

метою забезпечення єдності законодавства. У той же час проект Кодексу 

регламентував особливості процедури розгляду судами цієї категорії справ, що 

обумовлені специфікою публічно-правових правовідносин [129]. Серед 

недоліків вказаного процесуального закону визначалося відсутність права 

громадян оскаржувати нормативно-правові акти Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, тощо. Наведене положення 

слугувало причиною доопрацювання. Лише 17 березня 2005 року прийнято 

Кодекс адміністративного судочинства України, який набрав чинності 1 вересня 

того ж року [173]. Як зрозуміло, замість назви Проекту, застосовано назву для 

кодифікованого акту «Кодекс адміністративного судочинства України», 

відповідно відкритим залишилось питання про співвідношення 

адміністративного процесу та адміністративного судочинства, так само 

продовжилась дискусія про доцільність формування Кодексу про 

адміністративну процедури, тощо.  

Щодо спору у сфері публічно-правових відносин, то у КАС України в 

редакції 2005 року не закріплювалося такого поняття. Наведене очевидно 

мотивувалося тим, що призначення адміністративного судочинства 

опосередковано широким контекстом формування національних засобів захисту 

прав, свобод та інтересів громадян (фізичних та юридичних осіб) від порушень 

з боку органів державної влади, місцевого самоврядування та інших суб’єктів 

при здійсненні ними управлінських функцій. Причому, застосувавши принцип 

єдності судового процесу до адміністративно-процесуальної форми, 

законодавець рефлекторно переніс положення цивільного процесуального 

законодавства. Дійсно, оцінюючи систему оскарження, яка визнавалася 

неефективною, основним завданням визначено її формування, однак, не маючи 
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практики з такої діяльності дослідники не мали можливості передбачити 

недоліки у майбутньому.  

Факт незавершеності теоретичних розробок спору як предмету судової 

діяльності адміністративного суду підтверджувався ще й тим, що завданнями 

адміністративного судочинства є «справи адміністративної юрисдикції», які 

перед вирішенням мали ідентифікуватися крізь призму адміністративної 

юрисдикції та підсудності конкретному адміністративному суду. Тобто, одним з 

етапів вирішення справи по суті було відмежування публічно-правових 

відносин від приватноправових з метою визначення сфери, у якій допущено 

порушення права, тощо.  

Метою діяльності адміністративних судів визнавався «захист від 

порушень», однак суд здійснював лише відновлення (курсив – В.Т.) порушеного 

права. З метою гарантування ефективного захисту (курсив – В.Т.) 

адміністративними судами було передбачено у пункті чотири частини першої 

статті 17 та частині третій статті 50 КАС України в редакції 2005 року – право 

суб’єкта владних повноважень звернутися з позовом до фізичної чи юридичної 

особи у випадках, передбачених законом. Наведеній нормі кореспондував 

обов’язок адміністративного суду сформульований у пунктах частини три статті 

2 КАС України щодо рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних 

повноважень [173].  

Автори коментарю КАС України наголошують, що у переважній 

більшості випадків захист прав, свобод та інтересів осіб є «наступним», тобто 

передбачає наявність встановленого судом факту їх порушення. В 

адміністративних справах за зверненням суб’єктів владних повноважень (варто 

вказати, що термін «суб’єкт владних повноважень» застосовується у даній 

редакції КАС України до усіх суб’єктів права, які наділені та реалізують такі 

повноваження відповідно до закону) з позовом до фізичної чи юридичної особи 

у випадках, визначених законом, адміністративний суд надає так званий 

«упереджувальний» захист правам, свободам та інтересам особи. Заходи, які 

суб’єкт владних повноважень просить в адміністративного суду вжити до 
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відповідача у таких справах, як правило, вживалися самим суб’єктом владних 

повноважень. Щоб не допустити зловживань суб’єкта владних повноважень та 

можливих порушень прав, свобод та інтересів особи, Конституцією та законами 

України встановлено судовий контроль за вживанням таких заходів. 

Адміністративний суд у зазначених справах, повинен перевіряти, зокрема чи не 

буде порушено права, свободи та інтереси осіб у разі задоволення 

адміністративного позову суб’єкта владних повноважень [174, с. 32-33].  

Варто зауважити, що наведена теза щодо об’єму поняття судовий 

контроль, як засіб попередження чи то недопущення порушення прав, свобод та 

інтересів особи (фізичної чи юридичної) тлумачиться вченими у надзвичайно 

звуженому форматі, оскільки, хоча такий підхід і відповідав формулі статті 2 

«Завдання адміністративного судочинства» – захист прав і свобод та інтересів 

особи, однак не відповідав завданням Концепції, як здійснення «судового 

контролю» за діяльністю органів виконавчої влади та їх посадових осіб. При 

формулюванні завдання, очевидно йшлося про розгляд адміністративних справ, 

а не адміністративних справ за зверненнями (за позовами та іншими формами 

звернень) виключно суб’єктів владних повноважень. Термін «судовий 

контроль» використано лише по відношенню до контролю за виконанням 

судових рішень, прийнятих адміністративними судами. Використання в КАС 

України (2005 р.) термінів «судовий контроль», «справа адміністративної 

юрисдикції», тощо, позначав різні за змістом відносини, що виникали та 

складали предмет судової діяльності, а тому поняття «спір» сприймалося як 

«рудимент» цивільно-процесуальної форми, та позначався як адміністративна 

справа, передана на вирішення адміністративного суду. До того ж, предмет 

«адміністративної справи» складали конституційні спори, податкові спори, 

земельні спори, виборчі спори. Таким чином у термін «справа» вкладався дещо 

ширший зміст у порівнянні з його буквальним (нормативним) визначенням, 

представленим у КАС України. Однак, пори низку недоліків, які містив КАС 

України важливе значення для завдань даного дослідження є положення про 
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поняття «адміністративний процес» яким були позначені правовідносини, що 

складаються під час здійснення адміністративного судочинства [173].  

Наявність у даному нормативно-правовому акті вказаного положення 

свідчив про закріплення процесуальної форми вирішення спорів. Однак, 

теоретичні положення, які визначали поняття «адміністративний процес» 

суттєво відрізнялися, оскільки термін «справа», який став центральним для 

такої категорії, має двояке значення. По-перше, вказаний термін 

використовувався для розкриття виконавчо-розпорядчої діяльності органів 

державної влади, місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб, 

зокрема й уповноважених розглядати справи про адміністративні 

правопорушення. По-друге, справа адміністративного суду, визначалася як спір, 

переданий йому для вирішення та набір документів. За таких обставин складно 

з’ясувати, які відносини позначаються як спірні публічно-правові відносини.  

Автори коментарю до КАС України В.К. Матвійчук та І.О. Хар, 

коментуючи статтю 2 КАС України, яка формулює завдання адміністративного 

судочинства, вказують, що такі завдання ґрунтуються на положеннях статті 55 

Конституції України, в якій зазначається, що права і свободи людини 

захищаються судом. Таким чином, акцентується увага, на тому, що тут іде мова 

про захист прав і свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 

юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин. Відповідно, наведене дає 

вченим змогу констатувати той факт, що завдання адміністративної юстиції 

співпадають із загальними завданнями адміністративного судочинства як 

одного із різновидів державної влади в системі розподілу влад на законодавчу, 

виконавчу і судову. У контексті зазначеного робиться висновок, що названі 

положення є нічим іншим, як розглядом та вирішенням спору про поновлення 

порушених суб’єктивних прав громадян і організацій, а отже, зміцнення 

законності в Україні. Відтак, з зазначеного випливає, що безпосереднім 

завданням адміністративного судочинства є вирішення адміністративно-

правових спорів у сфері державної влади й управління. Така спрямованість 

адміністративної юстиції визначає сферу та відповідний об’єкт судового 
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захисту в межах зазначеного судочинства, а також виокремлює визначене 

судочинство серед інших його форм провадження [265, с. 20]. Такі пояснення 

видаються дещо поверхневими, оскільки навряд чи адміністративний суд 

розглядає спір про поновлення порушених суб’єктивних прав. Іншими словами, 

у такому випадку, адміністративний суд вирішує питання про необхідність 

(курсив – В.Т.) відновлювати порушені суб’єктивні права. Очевидно, що за 

представленої конструкції положення щодо спору виглядають недоречними, 

оскільки поза увагою залишено всі його елементи, а це в свою чергу вказує на 

незавершеність досліджень з даного напряму.  

У подальшому розвиток адміністративно-процесуальної форми 

вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин пов’язується із 

прийняттям Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)», яким зокрема було змінено зміст статті 124 та визначено 

можливість встановлення законами України обов’язкового досудового порядку 

врегулювання спору, а також зміни до організаційної структури судоустрою, 

судочинства та функціонування суміжних правових інститутів [414].  

Поряд із цим, варто зауважити про те, що проблематика дослідження 

адміністративної процесуальної форми лежить у площині формування 

самостійної правової процесуальної галузі. Не дивно, що автономізація 

адміністративної процесуальної форми, формування єдиного підходу до 

розуміння цього поняття є тим, що переслідується у працях науковою 

спільнотою. Наслідком цього неминуче має бути розшарування та ущільнення 

процесуальних норм, зосередження їх навколо своїх матеріальних нормативних 

центрів адміністративного права.  

Відтак, вже непоодинокі дослідження формування галузі 

адміністративного процесуального права поповнили «актив» вітчизняної 

юридичної науки. Однак, логічно, що консенсусу ще не досягнуто. Це 

передусім пов’язано із використанням різних за змістом підходів до розуміння 

процесуальної форми, про що йшлося вище. Так, зокрема, М.В. Джафарова, 

здійснюючи спробу під оновленим «кутом зору», поглянути на предмет 
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адміністративного процесуального права України, робить висновок, що сучасні 

реалії підтверджують доцільність зарахування адміністративно-процесуальних 

норм, які регламентують порядок розгляду і вирішення адміністративним судом 

публічно-правових спорів до самостійної процесуальної галузі права. Оскільки, 

упорядковуючий вплив адміністративного процесуального права може 

здійснюватися через систему адміністративно-процесуальних правовідносин, 

учасники яких діють відповідно до наданих процесуальних прав та обов’язків, 

визначених адміністративно-процесуальним законодавством [118, с. 93].  

Поряд із зазначеним, варто констатувати, що підхід до формування 

адміністративної процесуальної галузі права обраний з урахуванням положень 

про юридичний процес, оскільки поза увагою вченої залишається питання 

оформлення (форми) адміністративної діяльності в адміністративно-деліктній 

та адміністративно-процедурній сферах. Відтак, варто вважати вказаний підхід 

класичним й таким, що безпідставно звузив набір процесуальних норм, які 

обслуговують «матеріальний центр» здебільшого КАС України щодо вирішення 

адміністративними судами спорів у сфері публічно-правових відносин.  

У теорії права підходи до формування процесуального права набувають 

вигляду сукупності правових норм, – що регулюють суспільні відносини: які 

виникають: а) у процесі здійснення правосуддя; б) у зв’язку з правосуддям; в) у 

зв’язку з організаційною діяльністю щодо здійснення правосуддя; – сукупністю 

правових норм, які регулюють діяльність, спрямовану на вирішення спорів про 

право та здійснення правового примусу; – «організаційні» суспільні відносини, 

що складаються в процесі правотворчості та процесі застосування норм 

матеріального права; – процесуальне право визначає порядок реалізації 

матеріального права, оскільки процесуальні норми й відносини не мають 

абсолютних ознак, а розглядаються як такі лише в певному співвідношенні з 

матеріальними, залежно від функції, яку вони виконують щодо тих чи інших 

норм і відносин; – які регулюють юридичну діяльність; – процесуальне право 

виступає як організаційне право, котре об’єднує правові галузі, що 
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регламентують правові процедури при вирішенні спорів чи притягненні до 

відповідальності за правопорушення [469]. 

О.В. Константий робить висновок про те, що нині остаточно з’явилося 

підґрунтя для визнання існування у сучасній системі права України нової 

процесуальної галузі – адміністративного судочинства. Під правом 

адміністративного судочинства вчений розуміє систему закріплених у КАС 

України, а також у деяких інших законах України правових норм, які 

визначають юрисдикцію та повноваження адміністративних судів, порядок 

звернення до цих судів для захисту порушених у публічно-правових відносинах 

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

деяких випадках публічних інтересів, а також регламентують процесуальні дії 

суду з розгляду та вирішення публічно-правових спорів, перегляду виконання 

прийнятих судових рішень [198]. Ґрунтом для таких висновків стали положення 

оновленого КАС України в частині формулювання поняття «судовий процес».  

Тому, пошук альтернативного варіанту щодо формування самостійної 

галузі адміністративного процесуального права криється у надрах 

проблематики адміністративної процесуальної форми. У зв’язку із наявністю 

великої кількості підходів до розуміння сутності та змісту процесуального права 

загалом та адміністративного процесуального права зокрема, актуалізується 

потреба наукової розробки синтезу знань, що дозволив би об’єднати наукові 

надбання адміністративно-правової науки та судового права. Лише за таких 

умов вдасться створити систему знань про адміністративне процесуальне право. 

Вказане завдання актуальне передусім для адміністративного права як 

комплексної галузі права, що супроводжується великою кількістю нормативного 

матеріалу, а його розвиток йде шляхом нарощування кількості правових норм. З 

метою формування процесуальної галузі за основу можливо взяти надбання 

науки адміністративного права, оскільки вже достатньо тривалий час її 

представники багато уваги приділяють принципам адміністративних процедур. 

Поряд із цим, як зазначалося, процес це якісно інше правове явище, що суттєво 

різниться від суміжних загально правових понять – процедура, провадження.  
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Вважаємо, що прийняття КАС України, зокрема з урахуванням останніх 

змін, стало результатом тривалих дискусій вчених щодо надання чіткості 

науковій теорії адміністративного процесуального права. Можна констатувати, 

що на сучасному етапі розвитку адміністративно-правової науки наведений 

кодифікований нормативно-правовий акт окреслив реальний контур 

адміністративно-процесуального права як правової галузі та науки.  

Догматика сучасного адміністративного права до основних інститутів 

цієї галузі права включає судовий контроль за діяльністю органів публічної 

влади та їх посадових осіб. Адміністративне судочинство, з точки зору 

юридичної догматики, демонструє та цементує внутрішні зв’язки, взаємодію, 

принципи, структури у системі адміністративно-правового регулювання. 

Адміністративне судочинство з логічних правових позицій запроваджується для 

контролю перевірки, оцінки та юридичного вимірювання публічного управління 

(виконання конституційно-правової функції судової влади співвідносно до 

виконавчої влади). Місце адміністративного судочинства, як процесуального 

права, в структурі адміністративного права означає внутрішній взаємозв’язок та 

взаємодію судової та виконавчої влад з реалізації основних для кожної з них 

державних функцій. Більш зрозумілим є наведене поняття юридичного 

значення адміністративного судочинства для інших центральних інститутів 

адміністративного права. Зростає роль та практичне значення для держави та 

суспільства судової практики в адміністративних справах, актуалізується 

проблема розвитку адміністративного законодавства, адміністративного 

процесуального законодавства, адміністративного права у цілому [384, с. 30-31].  

Розвиток адміністративної процесуальної форми на сьогодні в Україні 

безумовно пов'язаний в першу чергу із Кодексом адміністративного судочинства 

України. Саме в даному нормативно-правовому акті зафіксовано та сформовано 

основні вимоги до адміністративно-процесуальної форми через систему 

процесуальних норм, закономірностей, засадничих підходів, що в сукупності 

формують нову теоретичну модель вирішення спорів у сфері публічно-правових 

відносин.  
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Визначаючи розвиток на теренах сучасної України процесуальної форми 

вирішення адміністративними судами спорів у сфері публічно-правових 

відносин варто, вказати про доцільність виділення наступної періодизації як 

складової розвитку адміністративної процесуальної форми: – перший – з 1992 

(прийняття Концепції судово-правової реформи) по 2005 (з прийняття КАС 

України) – визначення теоретичних та нормативних засад формування 

процесуальної форми як діяльності адміністративних судів щодо вирішення 

спорів у сфері публічно-правових відносин; – другий сучасний (з 2005 року по 

т.ч.), розвитку процесуальної форми вирішення адміністративними судами 

спорів у сфері публічно-правових відносин.  

 

 

 

2.2 Новели судового адміністративного процесу в контексті 

правового регулювання вирішення спорів  

 

 

Питання оновлення адміністративного процесуального законодавства 

опосередковані проведенням чергової «хвилі» судової реформи в Україні. Так, 

неодноразово наголошувалося на прийнятті нормативно-правових актів, якими 

внесено зміни до діючого процесуального законодавства, при цьому дещо 

змінено структуру процесуальних кодексів та впроваджено нові поняття. 

Виключенням не став і КАС України.  

Наголошуючи щодо необхідності продовження реформування 

процесуального законодавства, оскільки ефективна судова система вимагає 

таких змін, Т. Подорожна вказує на першочерговість посилення 

професіоналізму суддів і якість вирішення публічно-правових спорів. На думку 

вченої, з якою варто погодитися, у зв’язку із аргументами наведеними вище, 

серед новел судової реформи, які спрямовані на єдність правозастосовної 

практики окремої уваги заслуговують категорії «зразкової» та «типової» справи. 
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Вказані категорії (інститути) поширюються лише на адміністративну 

юрисдикцію та покликані забезпечити ефективність, передбачуваність та 

однаковість судової практики [292].  

Статтею 4 (частина 21) КАС України визначено, що типова 

адміністративна справи – це справа, відповідачем у якій є один і той самий 

суб’єкт владних повноважень (його відокремлені структурні підрозділи), спір у 

яких виник з аналогічних підстав, у відносинах, що регулюються одними 

нормами права, та у яких позивачами заявлено аналогічні вимоги. Частиною 22 

статті 4 КАС України під зразковою адміністративною справою розуміється – 

типова адміністративна справа, прийнята до провадження Верховним Судом як 

судом першої інстанції для постановлення зразкового рішення. У статтях 290 та 

291 КАС України розкриваються особливості провадження у даних видах 

справ [173; 426].  

У наведених вище нормативно визначених (в КАС України) поняттях 

йдеться про процесуальну новелу, розроблену на підставі європейської 

практики так званих «пілотних рішень» Європейського суду з прав людини, а 

саме процедуру розгляду зразкових справ. Відтак суд, який розглядає як 

мінімум одну типову справу, кількість яких у провадженні одного або декількох 

адміністративних судів визначає доцільність ухвалення «зразкового» рішення, 

може звернутися до Верховного Суду з поданням про розгляд однієї з них 

Верховним Судом як судом першої інстанції відповідно до частини четвертої 

статті 22 КАС України. Зразкові справи здебільшого стосуються розгляду та 

вирішення публічно-правових спорів у сферах «очищення влади», видачі 

паспортів, пенсійного забезпечення, тощо [173].  

Автори Науково-практичного коментарю КАС України наголошують на 

тому, що по-суті, за допомогою інституту «пілотного» судового рішення на 

національному рівні можна вирішити існуючі повторювані та «хронічні» 

структурні проблеми, що являють собою підґрунтя порушень; забезпечити 

невідкладний та належний судовий розгляд, єдність правозастосовної практики; 

зменшити навантаження на суддів, прискорити розгляд і вирішення типових 
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адміністративних справ; оптимізувати ефективність виконання судових рішень. 

При встановленні можливості відкриття провадження у зразкові справі (171 

КАС України), відмову у відкритті провадження, розгляд зразкової справи 

(Глава 6 Розділу 2 КАС України) здійснює колегія суддів Верховного Суду у 

складі не менше 5 суддів, визначених на підставі статей 18, 31 КАС України. 

Продовжуючи аналіз особливостей процедури вирішення такого виду справ, 

наводяться спеціальні строки й інші особливості відкриття та здійснення 

провадження [266, с. 787].  

Оцінюючи положення частини 3 статті 291 КАС України, окремими 

вченими звертається увага на те, що при ухваленні рішення у типовій справі, 

яка відповідає ознакам, викладеним у рішенні Верховного Суду за результатами 

розгляду зразкової справи, суд повинен враховувати правові висновки 

Верховного Суду, викладені за результатами розгляду зразкової справи. Окремо 

варто додати, що суд має право зупинити провадження у справі в разі розгляду 

типової справи й оприлюднення повідомлення Верховного Суду про відкриття 

провадження у зразковій справі – до набуття законної сили рішенням 

Верховного суду. Відтак, робиться висновок про відсутність необхідності в 

апеляційному та касаційному оскарженні рішень, які будуть ухвалені судами 

першої інстанції за наслідками розгляду типових справ з урахуванням таких 

правових висновків Верховного Суду, прийнятих за результатами розгляду 

зразкової справи. Констатується, що загалом розгляд великої кількості типових 

справ помітно прискориться, оскільки судам, які розглядають ці справи 

знадобиться менше часу для прийняття рішень [292].  

Вважаємо, що такий висновок у більшій мірі стосується положень КАС 

України про перегляд рішень Верховного Суду у зразкових справах, оскільки 

відповідно частини 9 статті 290 КАС України рішення Верховного Суду у 

зразковій справі може бути оскаржене лише (курсив – В.Т.) в апеляційному 

порядку відповідно до Глави 1 Розділу 3 КАС України. Судом апеляційної 

інстанції у такому випадку виступає Велика Палата Верховного Суду (частина 3 

статті 292 КАС України) [173]. Остання норма КАС України сформована з 
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урахуванням практики діяльності ЄСПЛ. Однак попри наявну практику, у 

межах національних правових систем (зокрема судочинства), її реалізація 

суттєво обмежує застосування принципів забезпечення права на апеляційний 

перегляд справи та забезпечення права на касаційне оскарження судового 

рішення … (далі за текстом пункту 6 частини 3 статті 2 КАС України) у 

зразкових справах. 

Розвиток інституту вказаних справ (типових і зразкових) може 

гальмуватися у зв’язку із наявністю низки невирішених проблем. По-перше, у 

теоретичному змісті формування поняття, їх сутнісне наповнення перебуває у 

площині встановлення співвідношення понять справа та спір, оскільки не 

доцільно їх вживати як рівнозначні. Більше того, так звана «універсальність» 

ознак терміну «адміністративна справа» не дає чітке уявлення про предмет 

судової діяльності адміністративного суду, оскільки спори у сфері публічно-

правових відносин виникають не лише у сфері адміністративно-правових 

відносин. Як зазначалося, розв’язання «адміністративної справи» 

опосередковується не лише спором, а іншим видом відносин – безспірним.  

По-друге: адміністративна справа, у першу чергу вирішується суб’єктом 

владних повноважень. Така діяльність здійснюється у правовій формі – 

процедурній (яка нині, як зазначалося нормативно ще не сформована), 

відповідно, адміністративна справа вирішується саме (курсив – В.Т.) суб’єктом 

владних повноважень з урахуванням специфічних способів та прийомів, 

притаманних таким суб’єктам. Твердження про те, що адміністративний суд 

вирішує «адміністративну справу» означає ідентифікацію предмету судової 

діяльності як предмет діяльності суб’єкта владних повноважень. Більше того, 

ґрунтуючись на такій ідеї можливо припуститися помилкових висновків (які 

вже відомі вітчизняній науці), що адміністративний суд здійснює діяльність за 

характером ідентичну діяльності суб’єктів державного управління 

(адміністрування).  

Прикладом проблеми термінологічної невизначеності є використання 

термінів «типова справа» та як аналогічного в даному контексті – «типовий 
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спір», «зразкова справа» – «зразковий спір». Наслідком такої ситуації є те, що 

прийняття до розгляду як зразкової та прийняття рішення у справі Верховним 

Судом не створює прямих юридичних наслідків для суб’єктів владних 

повноважень, які вирішували справи, що були підґрунтям висновків про їх 

масовість (типовість). Відтак, узагальнення судової практики з вирішення 

спорів у сфері публічно-правових відносин шляхом формування (прийняття 

рішень, визнання) справ як типових і зразкових та необхідність врахування 

останніх судами нижчих інстанцій є цінними виключно для суду. Тому, вказаний 

інститут хоча і покликаний розвантажити суди, однак вважаємо, що з 

урахуванням вказаних проблем суттєвого ефекту досягти буде вкрай складно.  

Черговою проблемою є відсутність чітких ознак типових справ, які ще 

мають бути сформовані Верховним Судом. Як зазначається в окремих 

публіцистичних матеріалах, перелік ознак та загалом практика визначення 

справ як типових і застосування висновків зразкових справ забезпечуватиме 

сталість загалом судової практики. Приналежно до спорів, якщо висновки 

зразкової справи виявляться негативними для сторони, у зв’язку із чим 

особливе значення матимуть коректність і повнота визначення ознак типовості 

справ Верховним Судом, можливість і системність їх застосування. Таким 

чином, недоліком недоопрацьованості правового регулювання наведеного 

інституту є ризик прийняття великої кількості рішень з урахуванням типових і 

зразкових справ судами першої інстанції, які у майбутньому складно буде 

змінити чи переглянути загалом [292; 426].  

Ризик, пов'язаний із порушенням прав, свобод і законних інтересів у 

ракурсі прагнення до забезпечення сталості судової практики у формі 

впровадження так званого процесу «типологізації» виникає у зв’язку із дещо 

помилковим ототожненням такої діяльності із прецедентом. Складно 

заперечувати факт спільності та похідності ознак вказаних понять. Однак, 

новелізація процесуального законодавства, яка покликана розвантажити 

адміністративні суди може створити (і очевидно створить) зворотній ефект. 

Позитивні очікування від правореалізації можуть нівелюватися масовістю 
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справ, які потребують типологізації, що відповідно вплине на ефективність 

розгляду справ Верховним Судом. Реалізація права на звернення до Верховного 

Суду судами нижчих інстанцій з метою прийняття рішення в окремих справах 

та визначення їх як типових чи зразкових, може «паралізувати» роботу 

окружних та апеляційних адміністративних судів, враховуючи положення про 

можливість зупинити провадження у типовій справі до прийняття рішення 

Верховним Судом.  

Наведені аргументи підтверджуються побоюваннями окремих вчених. 

Так, А. Оксюта зазначає, що у чинній редакції КАС України не вказано кількості 

типових справ, за якої доцільним є ухвалення зразкового рішення. На практиці 

це може призвести до неоднозначної позиції серед судів нижчих інстанцій та 

Верховного Суду щодо відкриття зразкового провадження. Наприклад, у першій 

редакції проекту № 6232 право на подання починало діяти з 10 типових справ, 

що перебувають на розгляді в одному або кількох адміністративних судах [280]. 

Відтак, чіткість визначення ознак і обсягу справ у процесі типологізації 

слугуватиме запорукою не лише забезпечення вирішення спору в найкоротший 

строк, а й підвищить ефективність відправлення правосуддя у даній сфері. 

Наведений висновок опосередковується вказаними законодавчими новелами, 

оскільки курс на розвантаження судів та вибір наведених правових засобів 

свідчать про центричність, тобто провідну роль суду (у даному випадку 

адміністративного) у не лише забезпеченні законності діяльності суб’єктів 

владних повноважень (публічної адміністрації), а й загалом в упорядкуванні 

публічно-правових відносин.  

Однак, поряд із наведеною тезою проблематика типовості справ в 

адміністративному судочинстві не вичерпується, оскільки носить комплексний 

характер. Так, з урахуванням змін, внесених до КАС України щодо формування 

єдності судового процесу (пункт 6 частини першої КАС України) типовість 

справ опосередковується формою адміністративного судочинства (стаття 12 

КАС України). Частина 2 наведеної статті регламентує призначення спрощеного 

позовного провадження для розгляду справ незначної складності та інших 



165 

 

справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи [173]. Термін 

типовість в ГПК України використано виключно для ідентифікації однотипності 

документів при витребовуванні та оцінці їх судом як доказів (пункт 1 частини 

другої та частини третьої статті 81, частина третя статті 86 ГПК України [103]), 

аналогічне положення передбачене й ЦПК України (частина третя статті 89 

«Оцінка доказів» ЦПК України [459]). Таким чином «типовість справ» 

визначається лише для потреб розвантаження судів адміністративної 

юрисдикції, зважаючи на їх масовість.  

Останнім часом рівень складності справ різко зріс, а тому окремими 

судами (на зборах суддів) прийнято рішення про визначення критеріїв 

складності справ та окремих матеріалів. Так, рішенням зборів суддів 

Ленінського районного суду міста Кропивницький затверджені наступні 

коефіцієнти: особливо складні справи: – особливо тяжкі злочини; – більше 10 

підсудних; – більше 40 потерпілих; – вчинення злочину злочинною 

організацією; – більше 50 епізодів злочинів; – більше двох обвинувачених є 

неповнолітні особи; – більше 10 томів справи, складні справи: – тяжкі злочини. 

Інші коефіцієнти формуються за принципом спадання. Щодо коефіцієнтів 

складності справ та матеріалів, які розглядаються в порядку ЦПК України та 

КАС України то вони визначені з урахуванням складності правового 

регулювання окремих публічно-правових відносин та приватноправових 

відповідно (– спори про право власності та інші речові права, в тому числі про 

право власності на земельну ділянку; – спори про право інтелектуальної 

власності; – спори, що виникають із договорів; – спори про недоговірні 

зобов’язання, в тому числі про відшкодування шкоди; – спори про спадкове 

майно; – спори, що виникають із земельних правовідносин; – справи 

адміністративного судочинства, у яких однією зі сторін є орган чи посадова 

особа місцевого самоврядування). До менш складних віднесені усі справи в 

адміністративному судочинстві, окрім тих, що віднесені до першого критерію. 

До нескладних – віднесені справи, пов’язані з окремими процесуальними діями 

(справи наказного провадження, клопотання при виконанні рішень інших 
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іноземних судів в Україні, звернення про відновлення втраченого судового 

провадження, тощо) [142].  

Аналізуючи перелік виділених критеріїв складності справ в окремих 

юрисдикціях варто вказати, що загалом зберігається підхід, за якого 

юрисдикція поширюється на усі спори та на кримінальне обвинувачення. 

Причому складність справи набором документів опосередковується лише у 

кримінальному процесі (судочинстві), в інших – складністю регулювання 

окремих відносин, у межах (сфері) яких виникають спори.  

У КАС України обрано підхід, за якого типовими адміністративними 

справами є справи: відповідачем у яких є один і той самий суб’єкт владних 

повноважень (його відокремлені структурні підрозділи), спір у яких виник з 

аналогічних підстав, у відносинах, що регулюються одними нормами права, та 

у яких позивачами заявлено аналогічні вимоги. Така типовість справ 

опосередковується пунктом два частини першої статті 4, у якій представлено 

загальні види спорів та частиною першою статті 19, а типи уточнюються 

відповідно кожного конкретного випадку [173].  

Варто резюмувати, що метою визначення типовості справ є 

забезпечення єдності судової практики з вирішення спорів. Це означає, що 

формуються базові орієнтири для суддів щодо однакового підходу до 

встановлення обставин спору. Увага акцентується на особливостях спорів, а не 

на кількості судових рішень, ухвалених суддею (суддями) чи то процесуальних 

дій його учасників, судових засідань, тощо. Це можливо лише після 

постановлення рішення у «зразковій справі», відповідно до якої рішення суду 

містить ознаки типових справ, які в концентрованому вигляді формують ознаки 

зразкової справи. Це надає можливість визначення порядку типового 

застосування норм матеріального права, а також обставин, які можуть впливати 

на застосування норм матеріального права, інакше аніж так як представлено у 

рішенні у зразковій справі. Відтак, в КАС України варто вживати поняття 

«типовий спір» замість поняття «типова справа», оскільки поняття справа 

вживається як вирішений спір.  
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Існуюча ж сьогодні невпорядкованість понятійного апарату у вказаному 

аспекті тягне наслідком різне тлумачення поняття «зразкова справа», як 

вирішеного по суті Верховним Судом типового спору, в результаті якого 

постановлено зразкове рішення. Пункт 22 частини першої також не містить 

вказівки щодо остаточного постановлення рішення у типовому спорі, оскільки 

під зразковою справою розуміється типова справа (типовий спір – В.Т.), 

прийнята до провадження Верховним Судом, як судом першої інстанції, для 

постановлення зразкового рішення. Формулювання у такий спосіб поняття 

«зразкова справа» вказує на незавершеність діяльності, а тому й не сприяє 

однозначному розумінню сутності такого поняття. Поза увагою законодавця 

залишено положення щодо постановлення «зразкового рішення» у типовому 

спорі.  

Аналіз змісту параграфу 3 «Розгляд типових та зразкових справ» КАС 

України дозволяє встановити, що зразкова справа визнається такою після 

постановлення відповідної ухвали Верховного Суду про відкриття 

провадження. Приналежно, що частиною шість статті 290 КАС України серед 

причин відмови у відкритті провадження зазначено про значні розбіжності у їх 

фактичних обставинах, які унеможливлюють прийняття для них зразкового 

рішення. В частинах один та два статті 291 КАС України наголошено на 

можливості зупинити провадження судом, який вирішує спір на період 

здійснення провадження Верховним Судом у зразковій справі та поновити його 

після постановки та набрання законної сили рішенням Верховного Суду у 

відповідній зразковій справі. Частиною третьою статті 291 передбачено 

обов’язок суду першої інстанції при ухваленні рішення у типовій справі 

(очевидно мова йде про зразкове рішення), яка відповідає ознакам, викладеним 

у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи, 

враховувати правові висновки Верховного Суду, викладені у рішенні за 

результатами розгляду зразкової справи [173].  

Варто вказати, що уникаючи використання терміну «зразкове рішення», 

законодавець передбачив очевидно й дещо інший результат розгляду зразкової 
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справи, як постановлення іншого рішення, аніж зразкове. Попри наведений 

підхід, перелічені норми КАС України неузгоджені між собою, оскільки існує 

сувора вказівка законодавця щодо відмови у відкритті провадження з причин 

неможливості ухвалення зразкового рішення, яке відповідно створює правові 

наслідки (після набрання законної сили) для суду/судів першої інстанції. 

Виправити наведену невідповідність можливо шляхом внесення змін до 

параграфу 3 КАС України, що регулює дані процесуальні правовідносини.  

Наведені аргументи ілюструють не лише неузгодженість норм КАС 

України щодо ухвалення зразкового рішення, а й проблеми визначення поняття 

«зразкова справа». З урахуванням наведеного необхідно внести зміни до пункту 

22 частини першої статті 4 КАС України та викласти її у такій редакції: 

«22) зразкова справа – типова спір, прийнятий до провадження 

Верховним Судом як судом першої інстанції, в результаті вирішення якого 

постановлено зразкове рішення». 

Доцільність запропонованих змін опосередковується й судовою 

практикою. Так, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 

розпочав формування практики щодо розгляду зразкових справ та ухвалення 

зразкових рішень. Станом на 1 травня 2019 року Касаційний адміністративний 

суд у складі Верховного Суду розглянув 70 зразкових справ: ухвалив 13 рішень 

у зразкових справах, із яких 6 набрали законної сили; постановив 50 ухвал про 

відмову у відкритті провадження; постановив 3 ухвали про повернення подання 

про розгляд справи як зразкової [277, с. 4]. 

Поряд із наведеним, варто закцентувати увагу на відокремленості 

(автономності) здійснення реформування судового адміністративного процесу 

від іншої процесуальної форми – процедурної. У концептуальному плані більш 

доцільним видається формування правозастосовної практики суб’єктів владних 

повноважень в аналогічний спосіб. Це надасть можливість, передусім 

стабілізувати практику вирішення адміністративних справ, а вже у подальшому 

сформувати поняття, що кореспондуватимуться. Мова йде про формування, 

принаймні передумов узагальнення практики діяльності публічної адміністрації 
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у формі типових та зразкових адміністративних справ у разі відсутності 

належної правової процедурної визначеності конкретної діяльності, або її 

недостатньої визначеності. Саме вказаний ракурс може слугувати підоймою до 

формування чітких правил адміністративної процедури в діяльності 

уповноважених органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та інших 

суб’єктів, враховуючи при цьому різноманітність форм діяльності, її 

особливості. Принаймні, означений вектор надасть теоретикам і практикам 

необхідний емпірично-інформаційний матеріал для здійснення спроби якісної 

уніфікації діяльності таких суб’єктів, а відтак і можливість класифікувати її за 

загальними та спеціальними критеріями.  

Наступним етапом реформування адміністративного процедурного 

законодавства, після означеного вище, може стати його кодифікація, або як 

мінімум прийняття «титульного» законодавчого акту, що міститиме чіткі 

завдання та основні засади адміністративно-процедурної діяльності. В 

результаті, предметом судової діяльності адміністративного суду стане чітко 

визначена діяльність з вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин 

(відправлення функції адміністративного правосуддя), «відпаде» необхідність 

здійснення так званої «погоджувальної» чи то судово-контролюючої діяльності, 

у процесі здійснення якої зараз виникають безконфліктні відносини з приводу, 

наприклад звернення до суду суб’єкта владних повноважень на виконання 

повноважень якого подано позов (чи інший вид звернення) до 

адміністративного суду. Причому, мається на увазі не загалом положення щодо 

судового контролю, який здійснюється адміністративними судами у формі 

вирішення спорів у визначеній сфері правовідносин, а лише тієї діяльності, яка 

не відповідає завданням адміністративного судочинства, визначеним у статті 2 

КАС України. 

Наступною, не менш «революційною» новелою КАС України є 

запровадження «досудового» вирішення спорів у судовому процесі. На думку 

М.І. Смоковича, вказана новела забезпечить оперативність вирішення більшості 

нескладних спорів ще до передачі їх до суду. Наведений порядок звернень 



170 

 

повинен забезпечити надходження до адміністративних судів лише складних 

справ [1].  

Досудове врегулювання спорів у сфері публічно-правових відносин 

ставало предметом дослідження великої кількості вітчизняних вчених. Серед 

останніх можна назвати такі, зокрема, що присвячені медіації: «Теоретико-

правові засади запровадження медіації в Україні» (Н.А. Мазаракі, 2019) [249], 

«Впровадження медіації в адміністративний процес України» (С.О. Корінний, 

2019) [201], «Адміністративно-правове забезпечення медіації як способу 

вирішення адміністративних спорів» (Н.В. Боженко, 2018) [69], «Застосування 

медіації в адміністративному судочинстві: вітчизняний та зарубіжний досвід» 

(Т.І. Шинкар, 2018) [470], «Альтернативні способи вирішення правових спорів: 

теоретико-правовий аспект» (Я.П. Любченко, 2018) [237], «Становлення 

інституту медіації в системі публічного управління: теоретико-правовий 

аспект» (З.В. Красіловська) [209], «Досудове врегулювання адміністративно-

правових спорів» (С.С. Білуга, 2015) [66] та інші. Вказані вчені переконливо 

аргументують необхідність «введення» медіації в судовий адміністративний 

процес. Однак, доводиться констатувати, що наведений інститут, зокрема й його 

основні поняття до КАС України, навіть не зважаючи на підтримку щодо цього 

міжнародних організацій, політичну волю, до цього часу не включені.  

Про можливості впровадження медіації в рамках діючого КАС України 

вказував, зокрема медіатор, головуючий суддя адміністративного суду 

м. Гамбург Фрідріх-Йоахім Мемель (Німеччина), зазначаючи при цьому 

особливості (ознаки) такого процесу: по-перше, медіація – це переговорний 

процес, що має добровільний характер; по-друге, переговори проводить третя 

особа зі спеціальною підготовкою – медіатор; по-третє, процедура медіації має 

особливу структуру, яка спрямована на забезпечення можливості знаходження 

спільного рішення; по-четверте, на відміну від «класичного» судового процесу 

медіація не обмежується предметом спору. До того ж, вчений наголошує, що 

Проведення процедури медіації – особливо у комплексних провадженнях – є 

доцільним насамперед у тих випадках, коли сторони фактично ведуть спір за 
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розв'язання (часто тривалих у часі, емоційно-особистісних) конфліктів, які, 

власне, і утворюють підґрунтя правового спору [245]. Варто наголосити на тому, 

що попри вказані переваги, медіацію, зважаючи на наведені ознаки, немає 

можливості безперешкодно включити до інститутів адміністративного 

судочинства України.  

Так, медіація – це процес переговорів між сторонами спору з метою так 

званого «примирення» чи то консенсусного рішення за участю судді (судді-

медіатора). Передусім необхідно зазначити, що переговори за участю судді не 

можуть обмежувати його участь у даному процесі, оскільки до завдань судді 

(суду) належить вирішення спору. Питання ж «недопущення» спору, відповідно 

до приписів КАС України, залежить виключно від сторін спору.  

Окремо слід наголосити, що статтею 180 КАС України встановлена 

можливість вирішити спір не адміністративним судом (суддею), а самостійно 

(курсив – В.Т.), а також самостійно за участю судді [173]. Участь судді в процесі 

примирення чи вирішення спору за участю судді є обов’язковою, оскільки це і 

слугує основною гарантією законності. Стосовно положення про можливості 

виходу за межі спірних правовідносин, які виникли між суб’єктом владних 

повноважень та особою, воно стосується більше психо-емоційного ставлення 

особи, відтак примирення спрямовується більше на вирішення конфлікту, ніж 

спору. У зазначеному випадку активність сторін спору спрямована на подолання 

існуючих обмежень, що проявляються у взаємному ставленні до результатів 

діяльності, зокрема до її правових наслідків. Доводиться констатувати, що в 

більшості випадків, під час примирення, правового спору може не виникнути. 

Роль суду в такому процесі примирення виходить за межі відправлення 

правосуддя. Таке «розмивання» меж може становити загрозу використання 

функції правосуддя у зв’язку із необхідністю «згладжування» соціального 

напруження у відносинах суб’єктів владних повноважень та громадян.  

Іншою стороною проблематики варто визнати той факт, що суд (колегія 

суддів чи то окремий суддя) має бути професійно підготовлений до проведення 

медіації. Тобто пройти відповідну підготовку та отримати сертифікат (інший 
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документ), що підтверджує його компетентність у проведенні примирення. 

Такий факт створює додаткове навантаження на суддю.  

Відповідно до огляду даних щодо здійснення правосуддя у 2018 році 

змінилася чисельність суддів апеляційних судів. Кількість суддів, які 

здійснюють правосуддя, не перевищує 70 відсотків. І надалі залишається 

невирішеним питання щодо призначення нових суддів, обрання суддів на 

посади безстроково та проведення кваліфікаційного оцінювання. Є окремі суди, 

в яких немає жодного судді, які мають право здійснювати правосуддя. У зв’язку 

зі змінами в процесуальному законодавстві, а саме, зміна підсудності окремих 

категорій адміністративних справ, на 45 відсотків зросло находження до 

окружних адміністративних судів [276].  

Доцільно переглянути питання щодо можливості участі судді як 

медіатора в адміністративному процесі. Залучення «іншої особи» для 

вирішення чи то врегулювання спору у сфері публічно-правових відносин 

означатиме підміну суб’єкта вирішення спору та відсутність у такого суб’єкта 

процесуального статусу. Наведене питання нині залишається невирішеним, 

оскільки досудове врегулювання спору за правилами КАС України можливе й у 

суді (судовому процесі – стаття 17 КАС України не забороняє проведення дій 

сторонами щодо примирення чи то вирішення спору після подачі позову до 

адміністративного суду). Показником невизначеності можливого правового 

врегулювання даних питань є те, що Закон України «Про медіацію» від 

17.12.2015 року залишається у вигляді проекту.  

До недоліків залучення особи-медіатора Т. Шинкар відносить наступні: 

1) в медіації складніше бути впевненим в професіоналізмі медіатора, ніж судді в 

судовому процесі, тим більше що медіатор, як передбачається, повинен 

виступати як фахівець одразу в декількох сферах, що на практиці відбивається в 

неприйнятну поверховість знань в кожній з таких; 2) більш сильні сторони 

отримують можливість нав’язувати свою точку зору слабким, оскільки медіація 

(в силу своєї неформальності) надає менше процесуальних гарантій, ніж 

судовий розгляд або арбітраж; невизначеність алгоритмізації процедури 
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медіації, яка викликана тим, що держава відносить ці питання до компетенції 

медіативних організацій, як наслідок – істотне різночитання змісту і поетапної 

структури таких процедур; в результаті особи, які вдаються до медіації, можуть 

не мати жодного уявлення про те, як вона повинна проводитися найбільш 

ефективно, і буквально змушують сторони приймати і покладатися на 

встановлювані ними правила; відсутність зовнішнього (державного) контролю 

щодо здійснення процедури медіації, наслідком чого може бути низький рівень 

довіри конфліктуючих сторін до діяльності медіативних організацій; 3) істотна 

невизначеність можливості притягнення медіаторів до відповідальності за 

умисну і ненавмисну шкоду, заподіяну внаслідок здійснення ними своєї 

діяльності, механізм медіації, в центрі уваги якої знаходяться спори і конфлікти 

між приватними конфліктуючими сторонами, приховує від громадськості деякі 

значущі спори, які мають або можуть мати суспільно значущі наслідки [470, 

с. 9].  

Окремими практиками вказується на інших проблемах запровадження 

медіації в адміністративному судочинстві, зокрема й виконання рішень, яке 

прийняте сторонами при вирішенні спору із залученням медіатора. За своєю 

правовою природою таке рішення набуває форми цивільно-правової угоди, і в 

разі його невиконання застосовуються способи захисту цивільних прав. І лише 

після використання таких способів захисту, а також у разі використання 

судового захисту (стаття 16 Цивільного кодексу України), до процесу виконання 

рішення залучається державний механізм [464].  

Загалом наведені та інші недоліки свідчать про передчасність 

запровадження медіації в адміністративному судочинстві. Однак, існування 

схожого інституту (врегулювання спору за участю судді) варто вважати проявом 

диспозитивності у публічно-правовому регулюванні. З огляду на вищезазначене 

варто погодитися з Н.Л. Бондаренко-Зелінською про те, що нині логічним став 

висновок про необхідність пошуку нових або трансформацію існуючих 

способів врегулювання спорів, які б були не альтернативою правосуддю, а 
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гармонійно інтегрувалися в існуючий судовий процес як альтернативна судова 

процедура [73, с. 64].  

Перші значні кроки у цьому напрямі здійснені 2012 році у зв'язку з 

реалізацією проекту «Освіта суддів заради економічного зростання» в окремих 

судах України (Івано-Франківському окружному адміністративному суді, 

Одеському окружному адміністративному суді) [158]. Сутність такого пілотного 

проекту полягала в законодавчому закріпленні можливості використання 

примирювальної процедури як елементу правосуддя в окремих видах спорів. 

Зокрема до початку розгляду справи по суті суддя, призначений Єдиною 

судовою інформаційно-телекомунікаційною системою для розгляду відповідної 

справи, за згодою сторін, проводив попередню зустріч зі сторонами, щоб 

дізнатися про їх аргументи. Надалі для кращого розуміння процесу сторонами й 

отримання повної інформації суддя міг проводити окремі наради з кожною зі 

сторін. Таким чином, було представлено можливість з’ясувати, на які поступки 

готові піти сторони для вирішення спору та спрямувати їх до прийнятного 

результату. У разі врегулювання розбіжностей, сторони підписували умови 

примирення, які в обов’язковому порядку підлягали затвердженню ухвалою 

суду [475]. Реалізація зазначених пілотних проектів відбувалася з урахуванням 

класичної структури судового адміністративного процесу, оскільки перелічені 

дії судді здійснювалися на стадії підготовчого провадження.  

Тож, наведені аргументи та констатація значних ускладнень 

запровадження такого інституту в адміністративному судочинстві не дозволяє 

зупинятися у вказаному процесі, з формування ефективного інструменту 

вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин. 
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2.3 Структура судового адміністративного процесу: актуальні 

питання визначення 

 

 

Визначення структури адміністративного процесу лежить у площині 

основних концепцій щодо його розуміння.  

Ю.М. Старілов, оцінюючи науковий здобуток В.Д. Сорокіна щодо 

формування поняття, сутності та змісту адміністративного процесу, наголошує 

на тому, що «управлінська концепція» є ґрунтом для інших ідей про місце 

адміністративного процесу та його призначення в системі адміністративно-

правового регулювання, розвитку адміністративного процесуального права. 

Така концепція відображає зв'язок адміністративного процесу з виконавчою 

владою, багаточисельними провадженнями, які утворюють його зміст. Учені 

наголошують, що якщо зібрати в єдину систему усі адміністративні 

провадження, то виникає необхідність їх класифікації, а багатоманітність 

публічно-правових спорів, які виникають у сфері реалізації таких 

адміністративних проваджень, ще більше актуалізує проблему переосмислення 

адміністративно-процесуальної діяльності. Одним із загальних положень теорії 

адміністративного процесу є констатація його принципово однакового змісту 

протягом багатьох десятиліть. У науці сформувалося його розуміння як 

процесуальної діяльності, пристосованої для розгляду індивідуальних справ, що 

виникають у сфері публічного управління. Управлінська концепція включає 

розуміння адміністративного процесу з наступними ознаками: має яскраво 

виражену управлінську правову природу, є юридичною формою здійснення 

виконавчої галузі державної влади; здійснюється головним чином органами 

виконавчої влади; вважається юридичною діяльністю, оскільки забезпечує 

реалізацію матеріальних норм права; включає до своєї системи спеціальні 

адміністративно-процесуальні норми; створює адміністративно-процесуальні 

відносини, що виникають під час здійснення певних процедур виконавчої влади 

з правового вирішення індивідуально-конкретних справ у сфері публічного 
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управління [383, с. 111-114]. Досить часто вказані ознаки називаються і як 

ознаки публічного адміністрування з різницею щодо складу суб’єктів 

здійснення діяльності, що розширяється за рахунок органів місцевого 

самоврядування та інших суб’єктів, зо реалізують владні управлінські 

повноваження. 

На сьогодні, згаданий «управлінський» концепт став визначальним під 

час проведення наукових досліджень в указаній сфері. Так, О.В. Кузьменко, 

визначаючи структуру адміністративного процесу, зазначає про самодостатність 

субстанції, яка існує у формах індивідуальної та суспільної свідомості. Тобто 

вчена стверджує, що під юридичним процесом варто розуміти систему, яка 

об’єднує всі нормативно-регламентовані процесуальні форми правової 

діяльності, які є взаємопов’язані, спеціально упорядковані та структуровані дії 

та операції, здійснення яких підпорядковані певній меті і призводять до 

конкретного результату. Висловлюється застереження про обмеженість 

юридичного процесу рамками суб’єктивного складу, оскільки фактично 

призводить до того, що загальне явище процесу – це прогрес або регрес лише 

окремого виду об’єктів [218, с. 11].  

Варто погодитися із вказаними твердженнями, однак в сучасних умовах 

значення суб’єктивного складу суттєво впливає на форму його діяльності. 

Поряд із цим, складно заперечити наявність процесуальних ознак, які 

притаманні юридичній формі діяльності таких суб’єктів. Прикладом є 

функціонування спеціальних комісій (атестаційних, медико-соціальних, 

конкурсних чи інших «саморегулівних» організацій ВРП України, ВККС 

України, тощо).  

Ураховуючи вимоги практики, О.І. Миколенко, вказує на проблемах 

оскарження результатів кваліфікаційного оцінювання для підтвердження 

відповідності судді займаній посаді. Основною проблемою є відсутність чіткого 

переліку процедур такого оцінювання в законах та інших нормативно-правових 

актах [252, с. 46; 424].  
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У науковій літературі сформовано підхід, за якого відсутність чіткості 

юридичної форми діяльності відповідного суб’єкта (мається на увазі суб’єкт 

владних повноважень) компенсується шляхом здійснення оцінки так званої 

«адміністративної дискреції». Дискреційні повноваження «владних» суб’єктів 

існують у випадку, якраз відсутності чітких законодавчих приписів щодо 

сформованої процедури, тощо. Однак, інколи, надзвичайно широкий спектр 

дискреційних повноважень стає умовою для обґрунтованого сумніву в 

законності їх реалізації з боку «провладних» суб’єктів (суб’єктів, не наділених 

владними повноваженнями). Відтак, повертаючись до формально юридичного 

прояву адміністративної діяльності уповноважених суб’єктів, варто 

констатувати, що нормативна визначеність такої діяльності прямо визначає 

зміст такої діяльності, черговість, тощо і загалом архітектоніку у межах 

конкретної правової (адміністративної) форми. Зважаючи на таку тезу, можливо 

наголосити на тому, що висновок про реалізацію матеріальних норм права 

процесуальними, хоча і є вірним, однак для визначення поняття 

«адміністративного процесу», зокрема й інших його форм, названих в науці 

«процедурами» та «провадженнями», виглядає занадто опосередковано. 

Зважаючи на те, що процедура – це послідовність дій, яка відбувається за 

наявними (встановленими) правилами поведінки [251, с. 234], до процедур, 

навряд чи можливо віднести ту частину діяльності суб’єктів владних 

повноважень, яка здійснюється за правилом – «на власний розсуд».  

Попри вказане, більшість вітчизняних учених, не зважаючи на 

відсутність нормативного закріплення поняття чи то терміну «процедура» 

(адміністративна процедура), характеризують окремий вид діяльності органів 

публічної адміністрації як процедурну. Наявність таких спроб не свідчить про 

відсутність необхідності нормативно конструювати наведену юридичну форму. 

Привертає увагу те, що «динаміка», яка є однією з ознак поняття «процедури», 

відображається у контексті здійснення дій у певній послідовності, відображає 

зміст адміністративної діяльності та відповідає реаліям застосування статті 19 

Конституції України. Однак, її (адміністративної процедури) так званий 
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«статичний аспект» має забезпечуватися комплексом принципів, 

закономірностей такої діяльності. Відсутність матеріальної складової 

процедури й визначає недоліки правореалізації як процесу «притворення в 

життя» норм матеріального права, а відтак і критику, яка пов’язується із 

утвердженням «процедурної» юридичної форми. Аргументами на користь 

підходу «статичної» нормативної конструкції процедур є те, що як зазначають 

окремі вчені, сфера дії норми адміністративно-процесуального права не 

вичерпується реалізацією норм однойменної матеріальної галузі. 

Правозастосовна діяльність суб’єктів управління нерідко стикається з 

життєвими фактами, вирішення яких може бути здійснене шляхом застосування 

не лише адміністративно-правових норм, а й норм фінансового, земельного або 

інших галузей права [218, с. 14]. Вказана теза, стосовно регулювання нормами 

інших публічних правових галузей дало підстави формування понять галузевих 

видів процесу, процедур та проваджень у роботах (М.П. Кучерявенка, 

І.Є. Криницького, Л.М. Касьяненко, та інших).  

Поряд із наведеним, відсутність «титульного» законодавчого акту про 

адміністративні процедури також породжує проблематику спорів у сфері 

публічно-правових відносин щодо ознак законності діяльності суб’єктів 

владних повноважень. Варто нагадати, що такими проблемами є складність 

визначення юрисдикції адміністративного суду, ефективність вирішення спорів, 

виконання судових рішень, тощо. Саме законодавство про адміністративні 

процедури має виконувати функцію своєрідного «фільтру», який дозволить 

вирішити низку проблем у сфері розв’язання спорів у порядку 

адміністративного судочинства.  

Вказане опосередковане тим, що саме КАС України містить основні 

принципи (чи то вимоги) прийняття рішень (дій, бездіяльності) суб’єктами 

владних повноважень (частина 2 статті 2 КАС України). Однак, попри їх 

нормативну визначеність у вказаному кодексі, обов’язку суб’єктів владних 

повноважень їх дотримуватися в нормах матеріального права не сформовано, 

хіба, що в окремих нормативно-правових актах вказані загальні приписи про 
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обов’язок дотримання законності у власній діяльності. Логічно представити, що 

суб’єкти, уповноважені реалізовувати владні управлінські повноваження, лише 

мають прийняти (курсив – В.Т.) до уваги такі принципи, у зв’язку із 

нормативно-врегульованою обставиною, щодо ймовірності оскарження в 

судовому порядку результатів їх діяльності (рішення, дії чи бездіяльність) 

(курсив – В.Т.).  

Перевантаженість вітчизняних адміністративних судів не дає можливості 

забезпечити наведені умови. Одразу варто додати, що оцінка адміністративними 

судами рішень суб’єктів владних повноважень, прийнятих за результатами 

розгляду окремих категорій справ (наприклад справ про порушення правил 

дорожнього руху) не у повному обсязі відповідає тим принципам, про які 

йшлося вище, оскільки, не зважаючи на те, що такі справи вирішуються 

місцевими загальними судами, особливості вирішення таких спорів визначені 

як у КАС України та і в КУпАП. Слід наголосити й на процедурах надання 

адміністративних послуг, які хоча й унормовані Законом України «Про 

адміністративні послуги», однак здійснюються відповідно до специфічних 

принципів (стаття 4 «Державна політика у сфері надання адміністративних 

послуг» частина 1 «… базується на принципах: …» [305]), знову ж відмінних 

від тих, що представлені в КАС України.  

У даному контексті, при визначенні структури адміністративного 

процесу варто вказати, що центральне місце відведено поняттю «юридична 

справа» та діяльність уповноваженого суб’єкта щодо її вирішення. Відтак, 

«діяльність уповноваженого суб’єкта з вирішення конкретної юридичної 

справи(в)» з урахуванням характеру владних повноважень, норм, відносин, 

тощо, здійснюється у відповідній правовій (процесуальній) формі. Оформлення 

вказаної діяльності, що здійснюється за різними критеріями та віднесення її до 

уніфікованого діяльнісного комплексу, зокрема у науці адміністративного права 

називається: формування підходу до визначення сутності та змісту 

узагальненого терміну «процес (адміністративний)». На відміну від 

адміністративних процедур як форми позитивної діяльності суб’єктів владних 
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повноважень, термін процес закріплено в КАС України. Зокрема у пункті 6 

частині 1 статті 4 використано термін «судовий процес», який вживається у 

контексті поняття «правовідносини, що складаються під час здійснення 

адміністративного судочинства» [173; 424].  

На думку авторів Науково-практичного коментарю до Кодексу 

адміністративного судочинства України, термін «судовий процес» вживається як 

поняття «адміністративний судовий процес», разом із тим вказується, що 

йдеться про систему органічно взаємопов’язаних правових форм діяльності 

суб’єктів владних повноважень і суб’єктів приватного права при здійсненні 

адміністративного судочинства [266, с. 30]. Такі висновки надають змогу 

критикувати наведений підхід, оскільки зміст адміністративного судочинства 

визначається крізь призму діяльності суб’єктів владних повноважень, а не як 

діяльність суду з відправлення правосуддя.  

Визначаючи структуру адміністративного процесу в його широкому 

змісті, О.І. Каплунов оперує категоріями індивідуальних конкретних справ, що 

вирішуються у сфері державного управління, а основним елементом його змісту 

є – провадження, тобто врегульований адміністративно-правовими нормами 

порядок розгляду та вирішення однорідної категорії індивідуально-конкретних 

справ [28, с. 16]. В.Б. Авер’янов наголошував на тому, що усі варіанти 

тлумачення адміністративного процесу стосуються процесуальних проявів 

діяльності, врегульованих нормами адміністративного права. Натомість судовий 

розгляд справ – це аж ніяк не адміністративний порядок. Тому, адміністративне 

судочинство можна лише умовно віднести до видів адміністративного процесу, 

хоча і тільки при чіткому наголосі на судовому характері процесу, наприклад – 

судовий адміністративний процес. Таке твердження вказує, що 

адміністративний процес є науковою абстракцією, матеріальне повноваження 

якого забезпечується винятково у вигляді конкретних адміністративних 

проваджень. Вони включають до свого змісту дії, які об’єднуються в межах 

таких основних стадій, властивих кожному провадженню: – аналізу ситуації, що 

склалася, в ході якої збирається і фіксується інформація про фактичний стан 
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(обставини), реальні факти, оцінюється перспектива подальшого розгляду 

справи, ухвалюється відповідне рішення; – власне вирішення справи і 

прийняття рішення у справі; стадія виконання рішень (або звернення до 

виконання) ухваленого рішення; – стадія оскарження (або опротестування) 

рішення у справі. Остання стадія носить факультативний характер [35, с. 588-

589].  

Структуру адміністративного процесу, як набір процесуальних стадій, їх 

етапів та процесуальних дій, що виступають його первинними елементами 

(складовими) визначав М.М. Тищенко [33, с. 482]. У науковій літературі загалом 

зберігається підхід до визначених стадій конкретного провадження за 

уніфікованого підходу так званого «широкого» чи то «управлінського» 

адміністративного процесу. При цьому варто враховувати зауваження щодо 

необхідності характеристики конкретного провадження, яке наповнюється 

змістом при визначенні його особливостей, а відтак і його структури.  

Загальній характеристиці стадій приділено достатньо уваги в науково-

публіцистичних джерелах на різних етапах становлення та утвердження 

підходів до визначення змісту адміністративного процесу. Основними ознаками 

стадій пропонуються наступні: – внутрішня структурованість; – єдність 

конструктивних елементів у рамках локальної мети провадження; – логічна та 

часова послідовність; – офіційне закріплення підсумкового результату у 

процесуальному документі (О.В. Кузьменко, Т.О. Гуржій) [220, с. 326]. 

Характеристику стадій як послідовних етапів конкретної процесуальної 

діяльності шляхом прийняття процесуального документа, у якому в 

концентрованій формі закріплено результати процесуальних дій, здійснювали 

І.П. Голосніченко, М.Ф. Стахурський [98, с. 155].  

Характеристика стадій процесу, як самостійних циклів здійснюється, 

зокрема теоретиками права. При чому, набір стадій в конкретному проваджені 

умовно розділяється на складові – фактичну (юридичне пізнання, що створює 

основу до застосування права) та юридичну (вирішення справи, виражене в акті 

застосування права) [40, с. 328-330]. Н.Л. Губерська констатує, що більшість 
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сучасних дослідників адміністративного процесу визначають стадію як 

відносно відокремлену, обмежену часом і логічно пов’язану сукупність 

процесуальних дій, спрямованих на досягнення певної мети та вирішення 

відповідних завдань конкретного адміністративного провадження, що 

характеризується певним колом суб’єктів і закріплюється в процесуальних 

актах [108, с. 13]. Така позиція виказана О.М. Бандуркою, Ю.П. Битяком, 

М.М. Тищенком, В.Н. Гаращуком, іншими вченими. Наведені ознаки стадій 

процесу враховуються й при визначенні структури судового адміністративного 

процесу. Характеристика стадій вирішення спору адміністративними судами 

тлумачиться як сукупність процесуальних дій, які послідовно відповідно до 

процесуального законодавства здійснюються судами та учасниками 

процесу [330, с. 19].  

Окремі науковці використовують дещо узагальнений підхід до 

визначення стадій. Як зазначає П.В. Вовк, на першій стадії здійснюється 

правосуддя, реалізуються завдання адміністративного судочинства шляхом 

прийняття законного та обґрунтованого рішення у справі. Процесуальним 

способом реалізації стадії розгляду і вирішення справи по суті є провадження в 

суді першої інстанції. Другою стадією названо перевірка законності і 

обґрунтованості рішення. Процесуальним засобом забезпечення законності 

прийняття рішення адміністративним судом першої інстанції. Мета і завдання 

цієї стадії реалізується чотирма процесуальними способами: апеляційним 

провадженням, касаційним провадженням, провадженням за винятковими 

обставинами, провадженням за нововиявленими обставинами. Третя стадія 

відправлення адміністративного судочинства пов’язана зі зверненням судового 

рішення до виконання. Її здійснення є гарантією реалізації рішення, прийнятого 

у процесі здійснення адміністративного судочинства, захисту прав, свобод та 

інтересів фізичних та юридичних осіб [88, с.102-103].  

Запропонований підхід до визначення структури судового 

адміністративного процесу відзначається оригінальністю та спрямований 

передусім на вирішення завдань дослідження строків в адміністративному 
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судочинстві. Однак, наведений набір стадій судового адміністративного процесу 

не у повній мірі відповідає оновленій редакції КАС України. Варто вказати, що 

чинний Кодекс визначає наступні стадії судового процесу: стадія підготовчого 

провадження (частина чотирнадцята статті 31 КАС України), стадія розгляду 

справи по суті (частина третя статті 11 КАС України), стадії перегляду рішення 

в апеляційному чи касаційному порядку (частина 2 статті 142 КАС України), 

стадія виконання судового рішення (абзац другий частини першої статті 167 

КАС України) (інші статті КАС України). Окремо варто відзначити, що термін 

стадія застосовується законодавцем для характеристики окремих структурних 

елементів судового процесу загалом (наприклад: «на будь-якій стадії судового 

процесу» – частини 1 статті 47, тощо) [173]. Поряд із безпосередньою вказівкою 

в КАС України на перелічені вище стадії, опосередковано вказується на стадію 

відкриття провадження у справі (Глава 2 КАС України), яка є «логічним 

початком» судового процесу. Таким чином, за загальними правилами КАС 

України судовий адміністративний процес структурно складається із стадій, 

наведених вище.  

Аналіз норм КАС України вказує на неузгодженості визначення 

структури, що очевидно виникли у зв’язку із недосконалістю застосовуваної 

юридичної техніки. Зокрема, мова йде про визначення поняття «форми 

адміністративного судочинства», якими є загальне та спрощене позовні 

провадження (стаття 12 КАС України). Поняття «провадження» в КАС України 

відсутнє, однак, частиною десятою статті 4 КАС України визначається, що під 

письмовим провадженням розуміється розгляд і вирішення адміністративної 

справи (очевидно спору – В.Т.) або окремого процесуального питання. 

Передусім варто закцентувати увагу на, по-суті, ототожненні понять 

«провадження» та «окреме процесуальне питання», що навряд чи можна 

вважати виправданим з позиції «архітектури» судового процесу, адже КАС 

України оперує низкою терміносистем, наприклад відкриття провадження, 

відмова від його відкриття, закриття провадження, тощо, а це власне і є 

вирішення окремого процесуального питання.  
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У Розділі II КАС України до структури позовного провадження 

віднесено підготовче провадження (Глава 3 наведеного Розділу). Вже у Главі 4 

«Врегулювання спору за участю судді» використано термін «процедура», а 

замість терміну «підготовче провадження» – підготовка справи до розгляду, що 

ілюструє власне окрему стадію загального позовного провадження (в КАС 

України названо – «підготовче провадження»). На недоцільності позначення 

стадії підготовки справи до розгляду наголошує І.А. Качур, пропонуючи Главу 3 

назвати «Початок судового процесу і відкриття провадження у справі». Загалом 

науковець пропонує закріпити в КАС України перелік стадій адміністративного 

процесу, зокрема: початок адміністративного процесу і відкриття провадження у 

справі, підготовка адміністративної справи до судового розгляду, розгляд справи 

по-суті, апеляційне провадження, касаційне провадження, перегляд судових 

рішень за нововиявленими обставинами, виконання судових рішень в 

адміністративних справах [162, с. 154]. Наведена пропозиція є цінною, однак 

поза увагою автора, вважаємо залишені й інші стадії вирішення спору у сфері 

публічно-правових відносин, оскільки предметом наукового пошуку виступає 

«адміністративна справа», а не спір.  

Загалом, КАС України допускає тлумачення (визначення) поняття 

провадження (в розумінні форм адміністративного судочинства) крізь призму 

його структурних елементів, які також названі провадженнями. Допущена 

тавтологія формує проблематику визначення структури судового 

адміністративного процесу, оскільки логіка нормативно-правового акту 

приводить також й до ототожнення понять «провадження» та «стадія» 

(наприклад: стадія підготовчого, апеляційного чи касаційного провадження). 

Якщо дотримуватися доктринального підходу стадійності судового 

адміністративного процесу, варто уникати формулювань, в яких можливо 

допустити ототожнення аналізованих категорій, оскільки, у теоретичному змісті 

наведені категорії співвідносяться як загальне та частина.  

Підсумовуючи можливо зробити висновок про те, що судовий 

адміністративний процес (адміністративне судочинство) структурно 
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складається із проваджень, які у свою чергу складаються зі стадій, серед яких 

можна виділити обов’язкові та факультативні. 

Визначаючи структуру судового адміністративного процесу 

(адміністративного судочинства) відповідно до нормативно-визначених 

приписів (положень оновленого КАС України), актуалізується питання 

визначення в ній місця вирішення спору за участю судді та примирення.  

Окремі вчені зазначають про те, що насправді існують усі підстави на 

користь того, аби кваліфікувати судову медіацію як «інший» напрямок 

судочинства, оскільки, користуючись цим механізмом, можна також завершити 

правовий спір (укладанням мирової угоди в суді, що протоколюється суддею 

або заявою про відкликання чи визнання позову на основі досягнутого за 

столом примирення «поза-судової» згоди). Проте, якщо немає такого 

законодавчого регулювання, можна розглядати примирення як частину 

діяльності суддів. У такому разі суддя-медіатор не виконує функції судді 

(відправлення правосуддя). Так практикують, зокрема, деякі адміністративні 

суди Німеччини. Ця практика пояснюється тим, що посилання Закону 

Німеччини про адміністративне судочинство на Цивільно-процесуальний 

кодекс, який не чітко встановлює можливість примирного провадження (яке, 

однак, є дещо іншим, ніж медіація), не вважається достатньою законною 

підставою для проведення процедури медіації власне суддею [245].  

Продовжуючи розгляд питання про неправову природу медіації деякі 

вітчизняні вчені, досліджуючи врегулювання спору за участю судді в структурі 

цивілістичного процесу, роблять висновок, що наведена діяльність є не 

процесуальною, яка пов’язана із цивілістичним процесом, а здійснюється у 

зв’язку із цивілістичним процесом (зокрема рішення про її проведення 

приймається в рамках процесу), тому отримує певне правове регулювання 

нормами процесуального права. Основним аргументом слугує положення ЦПК 

України (пункт 4 частини 1 статті 253) [459] щодо обов’язку суду зупинити 

провадження у справі, у разі прийняття рішення про врегулювання спору за 

участю судді [461, с. 135].  



186 

 

Наведені висновки спираються і на формулювання, які містять КАС 

України, ГПК України, ЦПК України, стосовно того, що: – стадійність 

процесуальної діяльності чітко нормативно регламентована, а тому не потребує 

узгодження сторін; – врегулювання спору за участю судді здійснюється поза 

системою принципів адміністративного судочинства; – для проведення 

врегулювання спору за участю судді провадження у справі зупиняється 

(зокрема, перебіг процесуальних строків). Наведені положення стосуються й 

«примирення» сторін спору в судовому адміністративному процесі.  

Варто наголосити на тому, що в кримінальному провадженні 

примирення здійснюється на підставі угоди за умови вчинення дій, 

спрямованих на відшкодування шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням. Поняття примирення в кримінальному процесі окремі вчені 

визначають як юридичний стан, що виникає внаслідок вирішення 

«кримінально-правового конфлікту», за якого потерпілий відмовляється від 

вимоги про притягнення до кримінальної відповідальності особи, що вчинила 

злочин (кримінальне правопорушення), а сама особа, яка його вчинила у 

передбачених законом випадках «залагоджує» спричинену шкоду (відшкодовує 

збитки або усуває заподіяну шкоду). Особливістю угоди про примирення є те, 

що її укладання залежить не тільки від вирішення питань щодо порядку та умов 

відновлення майнової сфери потерпілого, а й від задоволення його моральних 

потреб (набуття відчуття безпеки, розкаяння підозрюваного (обвинуваченого, 

підсудного), зникнення міжособистісного конфлікту, тощо). Необхідно 

зазначити, що автори підручника «Кримінальний процес» відносять процедуру 

примирення до «особливих порядків кримінального провадження», зокрема до 

кримінального провадження на підставі угод, серед інших видів кримінальних 

проваджень (у формі приватного обвинувачення, щодо окремої категорії осіб, 

щодо неповнолітніх, щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру) [211, c. 262].  

Наведені види проваджень визначені Розділом VI, зокрема Главою 35 

КПК України. Частиною третьою статті 472 КПК України «Загальний порядок 
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судового провадження на підставі угоди» закріплено обов’язок суду, у разі 

досягнення угоди під час судового провадження, невідкладно зупинити 

процесуальні дії і перейти до розгляду угоди [112]. Попри закріплення такого 

положення вченими не ставиться питання про «не процесуальність» наведеної 

діяльності суду з очевидних причин.   

На користь того, що врегулювання спору за участі судді є частиною 

процесуальної діяльності адміністративних судів свідчить положення, зокрема 

частини четвертої статті 37 «Недопустимість повторної участі судді в розгляді 

адміністративної справи». Змістом такого положення є заборона судді брати 

участь в розгляді адміністративної справи по суті або перегляді будь-якого 

ухваленого в ній рішення, у разі коли такий суддя брав участь у врегулюванні 

спору у справі за участю судді [173].  

По-перше, варто розставити наголоси на окремих складових даної 

норми. Так, наявні усі підстави вважати, що, суддя, врегульовуючи спір, має на 

меті його вирішення. Активна роль суду у наведеному випадку підтверджується 

закріпленим в абзаці другому частини четвертою статті 37 КАС України правом 

судді ініціювати проведення врегулювання спору за участю судді. У разі коли 

такий суддя ініціював врегулювання спору за участю судді, то у такому випадку, 

обов’язок вирішувати такий спір залишається за ним. Додатковою умовою 

слугує положення щодо наявності заперечення про проведення ініційованого 

суддею врегулювання спору за участі судді. По-друге, юридична конструкція 

«врегулювання спору у справі» характеризується тим, що законодавець свідомо 

визначає врегулювання спору за участю судді, як частину діяльності з 

вирішення спору, хоча й не пов’язану із оцінкою доказів чи інших актів 

документів, що підтверджують обставини спору. Вважаємо, що термін 

«справа», у контексті даної, норми використана для позначення вирішення 

спору у загальному позовному провадженні. З урахуванням наведеного більше 

доцільно визначити співвідношення «врегулювання спору» та «вирішення 

спору».  
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У словниково-довідниковій літературі поняття «вирішення» походить від 

дієслова «вирішити» («рішаті»), від праслов’янського слова «rešit»; від якого 

походять слова: давньослов’янське «решіті» – «розв’язати, відпустити», 

«рішаті», словенське «rẹšiti» «вирішити, знищити, звільнити»; родинно 

литовському «raišýti» «пов’язувати, розв’язувати», латини «ràisît» 

«розв’язувати», давньопруське «senrists» «зав’язаний». Слово «resolution» 

(«рішення») означає поділ на частини, від стародавньофранцузького слова 

«resolution», від латинського слова «resolutio» (дозвіл, резолюція) – «скорочення 

варіантів вибору», від стародавнього слова «resolvere» «послаблювати». 

Первинний сенс слова «resolution» («рішення») – «сила, щоб міцно тримати» 

(«рішуче утримувати»). Друге значення слова «resolution» («рішення») – 

«вираження думки». Слово «resolve» («вирішити», «дозволити» від 

французького слова «resolver», від латинського слова «resolvere» – «розплутати, 

розслабитися, звільнитися, розсіяти», від «solvere» «послабити, розв’язати, 

звільнити, пояснити»; від індоєвропейського кореня «selu-» (рефлексивне 

займенник «se» + корінь «leu-» – «послабити, розділити, зрізати»). З початку 15 

століття слово «resolve» «вирішувати» отримало значення «розділити на 

компоненти», а після 15 століття «resolve» стало ще означати й 

«визначити/прийняти рішення», «передати вирішення» [374].  

Слово «регулювати» – впорядковувати що-небудь, керувати чимось, 

підкоряючи його відповідним правилам, певній системі. Домагатися 

нормальної роботи машини, установки, механізму, тощо, забезпечуючи 

злагоджену взаємодію складових частин, деталей. Зменшуючи або збільшуючи 

швидкість, величину, тощо, досягати потрібної сили, належного рівня прояву 

чого-небудь [375].  

Практика застосування наведених термінів, слів та словосполучень у 

юриспруденції свідчить про їх використання, зокрема під час формулювання 

поняття «господарський процес», у якому вони застосовуються в контексті 

визначення порядку врегулювання та вирішення господарських спорів. 

Основним завданням господарського процесу визначено примирення сторін, а у 
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разі неможливості його досягнення – швидке вирішення спору [102]. Цінним 

положенням варто визнати те, що поняття «врегулювання» використовується 

для визначення процесу та існує у межах процесу, а відтак займає конкретне 

нормативно-визначене місце в структурі судового процесу і не може існувати 

поза ним (принаймні в сучасних умовах). 

Такі положення дозволяють зробити висновки, цінні для осучаснення 

структури адміністративного судового процесу та визначити перспективи його 

подальшого розвитку. Зокрема, щодо доцільності визначення співвідношення 

нетотожних понятійних конструкцій «вирішення спору адміністративним 

судом» та «врегулювання спору за участю судді», оскільки останнє може бути 

складовою частиною першого. Відповідні взаємозв’язки дозволяють 

констатувати спільні ознаки (процесуальна діяльність, суб’єкт – суддя, особа, 

що не є стороною спору, регулювання нормами КАС України, правові наслідки 

для сторін спору, спільний предмет – предмет спору) та виявити окремі 

прогалини у їх правовому врегулюванні процесуальними нормами, що є 

чинними. Дотримання вказаного співвідношення дозволить уникнути спроб 

визначати та розвивати положення про «не процесуальну діяльність суддів», 

формування «окремих форм діяльності». Це орієнтуватиме щодо необхідності 

уточнення норм, які визначають порядок вказаної діяльності, що має ознаки 

стадії адміністративного судочинства, які вказані вище.  

Визначення такого підходу особливо актуалізується у зв’язку з 

черговими проектами Закону України «Про медіацію» та необхідністю 

визначення особливості співвідношення такого виду діяльності (медіації), що 

буде врегульований окремим (спеціальним) нормативно-правовим актом, із 

примиренням за участю судді, врегульованим КАС України. 
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Висновки до другого розділу 

 

 

1. Здійснено поглиблену інтерпретацію розвитку процесуальної форми 

вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин з урахуванням 

особливостей історичних передумов її становлення на теренах сучасної України 

шляхом виокремлення періодів, у які фактично відбувалося формування тільки 

окремих її елементів. Деталізація змісту праворегулятивних норм у їх ґенезі та 

практики правореалізації зумовила виділення двох основних періодів 

процесуальної форми вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин: 

пострадянський – з 1991 року по 2005 рік – зародження процесуальної форми 

вирішення адміністративними судами спорів у сфері публічно-правових 

відносин; з 2005 року по теперішній час – період розвитку засад процесуальної 

форми вирішення адміністративними судами в Україні спорів у сфері публічно-

правових відносин в умовах Євроінтеграції. Уточнено, що перші значні кроки у 

напрямі вже розвитку процесуальної форми вирішення спорів у сфері публічно-

правових відносин (з урахуванням, власне, вказівки про окремі онтологічно 

зумовлені ознаки останньої категорії) здійснено після прийняття Концепції 

судово-правової реформи (1992 рік), якою обґрунтовано необхідність 

функціонування адміністративного судочинства, та прийняття КАС України 

(2005 рік). Сучасний період еволюції аналізованого явища пов’язаний з 

утвердженням та розвитком національної моделі вирішення спорів у сфері 

публічно-правових відносин з урахуванням європейських стандартів 

судочинства, створення якої дало змогу обґрунтувати формування самостійної 

галузі адміністративного процесуального права. 

2. Визначено окремі категорії судового адміністративного процесу у 

контексті новел процесуального законодавства, що спрямовані на 

вдосконалення практики вирішення адміністративними судами спорів у сфері 

публічно-правових відносин. Основними термінологічними новелами КАС 

України є терміни «типова справа», «зразкова справа» та «справа незначної 
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складності», «нормативно-правовий акт», «індивідуальний акт», уточнено 

поняття «адміністративний договір» тощо. Обґрунтовано, що метою визначення 

типовості справ є забезпечення єдності судової практики з вирішення спорів. Це 

означає, що формуються базові орієнтири для суддів щодо однакового підходу 

до встановлення обставин спору. Увага акцентується на особливостях спорів, а 

не на кількості судових рішень, ухвалених суддею (суддями) чи то 

процесуальних дій його учасників, судових засідань тощо. Це можливо лише 

після постановлення рішення у «зразковій справі», відповідно до якої рішення 

суду містить ознаки типових справ, котрі в концентрованому вигляді формують 

ознаки зразкової справи, що надає можливість визначення порядку типового 

застосування норм матеріального права, а також обставин, які можуть впливати 

на застосування норм матеріального права, аніж такого, що представлено у 

рішенні по зразковій справі. Отже, в КАС України варто вживати термін 

«типовий спір» замість терміна «типова справа», оскільки термін «справа» 

розуміється як вирішений спір. Уточнено поняття «зразкова справа» – типовий 

спір, прийнятий до провадження Верховним Судом як судом першої інстанції, в 

результаті вирішення якого постановлено зразкове рішення.  

3. Розкрито актуальні питання визначення структури адміністративного 

процесу, зокрема, обґрунтовано доцільність використання термінів 

«провадження» та «стадія», які співвідносяться відповідно як ціле та частина, а 

тому визначаються базовими елементами такої структури. Доведено 

необхідність визначити стадії судового адміністративного процесу, до яких 

треба віднести: – відкриття провадження у справі; – підготовку справи до 

розгляду; – врегулювання спору за участю судді; – відмову позивача від позову; 

– примирення сторін; – вирішення спору по суті; – перегляд судового рішення 

по спору в апеляційній інстанції; – перегляд судового рішення по спору в 

касаційній інстанції; – перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами; – виконання судових рішень. 
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РОЗДІЛ 3. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОРІВ В 

СФЕРІ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН ЯК ПРЕДМЕТА СУДОВОЇ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ 

 

 

 

3.1 Спір у сфері публічно-правових відносин як предмет судової 

адміністративної юрисдикції  

 

 

Проблематика визначення поняття, сутності та змісту адміністративної 

юрисдикції вже давно вийшла за межі малозначимої в юридичній науці та 

практиці. У різні періоди становлення та розвитку правової системи термін 

«юрисдикція» піддавався осмисленню вченими та практиками. Так, 

С.С. Алєксєєв й інші, під наведеним поняттям розуміли діяльність органів, 

уповноважених щодо розгляду та вирішення юридичних справ та винесення 

щодо них юридично значимих рішень [41, с. 116]. Вказане широке розуміння 

такого поняття використовувалося як ґрунт для подальшої наукової розробки 

шляхом індукційного уточнення його складових. Виділення основних ознак 

цього поняття та їх характеристика давала вченим можливість, залежно від 

аргументів, формувати підходи інколи зовсім протилежні та автономні, чи 

навпаки такі, які проголошувалися – уніфікованими. Розкриття елементів 

вказаного поняття відбувалося з урахуванням становлення та еволюції його 

складових у різні історичні періоди і на сьогодні також можна констатувати 

нову віху у цьому процесі.  

Звернення до словниково-довідникової літератури дає можливість 

встановити, що поняття «юрисдикція» формується з урахуванням таких 

напрямів наукової розробки як уточнення характеру застосовуваних 

державними органами повноважень (реалізації компетенції), до яких віднесено 

оцінку правомірності дій, вирішення юридичних спорів, встановлення 
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юридичних фактів застосування до порушника юридичних санкцій [221Error! 

Reference source not found.; 448; 479, с. 756; 331, с. 414], з уточненням 

суб’єктів (розширений перелік) – органів державної влади, місцевого 

самоврядування, інших суб’єктів права [85, с. 1011; 392, с. 360], окремого 

суб’єкта – суду, як його підсудність (компетенція) [331; 195, с. 596].  

Для ідентифікації такого явища, як «адміністративна юрисдикція» 

традиційно використовують два критерії: суб’єктний склад правовідносин та 

складові предмета адміністративної юрисдикції. Використавши перший 

критерій формується підхід, за якого з кола суб’єктів адміністративної 

юрисдикції виключаються судові органи і не допускається можливість її судової 

форми [145, с. 110]. Однак, в сучасних умовах з прийняттям КАС України та 

функціонуванням системи адміністративних судів варто виходити із новітніх 

досліджень, які враховують актуальні зміни у науці та законодавстві. Це зовсім 

не означає, що термін «адміністративна юрисдикція» має розумітися як 

виключно юрисдикція адміністративних судів, у зв’язку етимологічним 

значенням цього терміну, який з лат. – «суд, судочинство» [71], «ведення суду, 

здійснення судочинства» [216, с. 203]. На думку окремих членів колективу 

авторів навчального посібника «Адміністративне судочинство України», 

адміністративну юрисдикцію можливо визначити як діяльність судів із 

вирішенням публічно-правових спорів у порядку адміністративного 

судочинства. Наведене положення, доповнюється також спеціальним суб’єктом 

адміністративної юрисдикції (квазісудовим органом), до компетенції якого 

входило б вирішення таких спорів у особливому «судоподібному» порядку, 

також органів «активної адміністрації» із вирішення адміністративних скарг, 

поданих на рішення і дії лінійно підпорядкованих органів та посадових осіб [35, 

с. 27].  

Як зазначає А.О. Селіванов, в адміністративному судочинстві існує 

безспірний постулат щодо пріоритету прав і свобод людини, які охоплюються 

Конституцією і захищаються у процесі розгляду судових спорів про їх 

порушення органами публічної влади. Ефективним судочинством можна 
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вважати таке, за якого адміністративна юстиція приймає до розгляду всі 

«клопотання» громадян щодо оскарження будь-яких нормативно-правових актів 

і громадяни звільняються від доказування незаконності вказаних актів, 

обґрунтовуючи факт порушення своїх прав. Стосовно адміністративної 

юрисдикції як правового явища, то на думку вченого, це є в концентрованому 

вигляді вчення про компетенцію, адміністративні повноваження суб’єктів 

адміністративної юрисдикції. Проблемою передусім є факти сприйняття 

адміністративної юрисдикції через публічну сферу застосування повноважень 

органів державної влади, державного управління і судів, що ототожнюється з 

господарською, загальною і навіть конституційною юрисдикцією 

правозастосування. Відповідно, наведене призводить до того, що розмежування 

юрисдикцій перетворилося на сучасну найскладнішу проблему – так званої 

«змішаної компетенції» органу правозастосування. Сутність такої проблеми 

полягає у тому, що уповноважений орган здійснює державно-владну діяльність, 

застосовуючи закон або даючи правову оцінку конкретним фактам, приймає 

відповідні рішення. Вони залежно від предмета правовідносин мають різний 

галузевий характер, але цей повноважний орган розуміє свою компетенцію у 

широкому сенсі, оскільки його повноваження охоплюють юрисдикційну сферу 

правовідносин. Адміністративне судочинство – це окрема галузь юрисдикційної 

діяльності держави, пов’язана з відправленням правосуддя. Юрисдикція ж 

вказаних суб’єктів визначається залежно від виду і характеру справ, які 

розв’язуються та осіб, які в них беруть участь [365, с. 350-351]. Названі 

положення визнаються в науці адміністративного права доктринальними та на 

них ґрунтуються ті перетворення, яких зазнає вітчизняний КАС України. 

Окремі ж положення залишаються дискусійними та потребують системного 

переосмислення з метою мінімізації юридичної невизначеності як у доктрині, 

так і у правових приписах.  

Так, у чинному КАС України, як зауважувалося часто зустрічається 

поняття «адміністративна справа». Використання наведеного поняття у 

вітчизняній юридичній науці оцінюється неоднозначно. Автори Коментарю 
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КАС України за загальною редакцією О.М. Пасенюка зазначають на тому, що 

термін «адміністративна справа» є невдалим, оскільки з лінгвістичної точки 

зору наведене визначення закріплене як тотожне поняттю «спір», хоча цілком 

очевидно, що вони мають різне значення, тобто така дефініція включає ознаки 

справ адміністративної юрисдикції, які вбачаються достатніми для з’ясування 

властивостей останніх і відмежування їх від інших суміжних явищ [265, с. 28]. 

На необхідності уточнення поняття «адміністративна справа» неодноразово 

наголошувала й Т.О. Коломоєць [185, с. 180].  

Окремі науковці акцентують, що дана ситуація є недоліком та 

розцінюється як «своєрідне втручання законодавця в науку без достатніх на це 

підстав». Така теза стосувалася, зокрема використання в КАС України (у так 

званій «старій» редакції) терміну «справа адміністративної юрисдикції» попри 

те, що в теорії адміністративної юрисдикції враховано існування кількох видів 

юрисдикції, а не лише судової [193].  

Тож, закріпивши у оновленій редакції КАС України поняття 

«адміністративна справа», очевидно законодавець знову ж таки не врахував 

досягнення юридичної науки повною мірою. Причому не зважаючи на 

зауваження наведені вище, ті ж автори, коментуючи Главу 2 «Адміністративна 

юрисдикція» статті 19 КАС України наголошують, що існує легальне 

визначення поняття «справа адміністративної юрисдикції», яке розкривається 

крізь призму поняття «адміністративна справа». Доцільність закріплення такого 

терміна пояснюється положеннями щодо відмінності поняття «адміністративної 

юрисдикції» в адміністративному процесі та адміністративному праві 

(адміністративних провадженнях) [266, с. 91-92].  

У КАС України під «адміністративною справою» розуміється публічно-

правовий спір, переданий на вирішення адміністративного суду. Відтак, 

терміном «адміністративна юрисдикція» позначається належність справи до 

юрисдикції адміністративного суду. Практичне значення такого положення, 

розкривається у статті 171 КАС України, на підставі чого суд власне встановлює 

належність розглядати позов (позовну заяву) за правилами адміністративного 
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судочинства. Відповідно до частини першої статті 238 КАС України суд 

повинен закрити провадження у справі, зокрема якщо її не належить розглядати 

за правилами адміністративного судочинства, та відповідно до статті 239 КАС 

України роз’яснити позивачеві до юрисдикції якого суду віднесено розгляд 

справи [173]. Приналежно, що в наведених нормах мова йде не про відкриття 

провадження в «адміністративній» справі (курсив – В.Т.), а про процес 

ідентифікації справи як адміністративної. Однак, попри очевидність, навіть 

досвідчені судді, ведучи мову про можливість допущення помилок при 

визначенні адміністративної юрисдикції [266, с. 93], що відповідно до КАС 

України тягне за собою наслідок у вигляді не відкриття чи закриття 

провадження в адміністративному суді, використовують термін 

«адміністративна» справа. Таке положення суперечить приписам КАС України, 

які регулюють процес оцінки відповідності справи критеріям юрисдикції 

адміністративного суду. Процес здійснення такої оцінки дається позивачем в 

описовій, мотивувальній та резолютивній частині позову, а судом – як було вже 

зазначено, на стадії порушення справи – відкриття провадження у ній 

(винесення відповідної ухвали), а також у мотивувальній та резолютивній 

частинах постанови, при наданні відповіді на заявлені позивачем вимоги (статті 

241, 244, 245, 246 КАС України) [173]. Після відкриття провадження у справі – 

винесення відповідної ухвали, можливо констатувати завершення процесу 

оцінки справи на її відповідність юрисдикції адміністративного суду. З 

урахуванням положень пункту 1 частини 1 статті 4 КАС України після 

ідентифікації справи як «адміністративної», суд вирішує спір, який 

відповідаючи критеріям адміністративної юрисдикції (юрисдикції 

адміністративного суду) виник у сфері публічно-правових відносин та щодо 

якого визначений порядок вирішення адміністративними судами в КАС 

України.  

Одразу важливо наголосити на тому, що юридична конструкція «порядок 

вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин» відрізняється від 

юридичної конструкції «вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин 
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в порядку адміністративного судочинства», оскільки окремі категорії спорів 

вирішуються місцевими загальними судами як адміністративними судами 

(стаття 286 КАС України «Особливості провадження у справах з приводу 

рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо притягнення 

до адміністративної відповідальності»), тощо [173].  

Резюмуючи, варто вказати на той факт, що термін «адміністративна 

справа» використовується в адміністративному судочинстві для систематизації 

спорів, що належать до юрисдикції адміністративних судів, зокрема для 

зручності організації адміністративного судочинства, що полягає у визначенні 

спеціалізації суддів (судових палат) адміністративних судів із розгляду справ, 

розподілі справ між суддями, визначення навантаження на суддів, звітність 

судів про судовий розгляд, спеціалізація суддів із надання методичної допомоги 

суддям, узагальнення та систематизація судової практики [247]. Щодо 

твердження про «визначення складності справ», можливо констатувати, що його 

варто розуміти лише в контексті кількісного показника матеріалів, що 

складають зміст такої справи. Більше доцільно використовувати юридичну 

конструкцію «складність спору».  

У підтвердження наведених висновків варто звернутися до Методичних 

роз’яснень щодо застосування Класифікатора категорій адміністративних справ, 

з яких вбачається, що для класифікації справ обрано єдиний критерій – 

«юридичний зміст спірних відносин», оскільки вибір додаткових спричинить 

складності виділення (систематизації) справ. Використання терміну 

«адміністративна справа» у Класифікаторі виправдано лише для потреб 

узагальнення судової практики й інших, що стосуються вже вирішених спорів 

про що подається звіт суддів, в якому й доцільно використовувати наведений 

термін. Що ж до справ, які потребують оцінки відповідності критеріям 

юрисдикції адміністративних судів, у Класифікаторі використано термін 

«справа», що видається обґрунтованим. Будь-який інший сенс вживання 

термінів «справа» та «адміністративна справа» в Класифікаторі, зокрема й в 

контексті розуміння одного терміну крізь призму іншого, варто вважати 
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недоцільним, оскільки такий підхід не відповідатиме завданням 

адміністративного судочинства – вирішення спорів. Обмеження, що 

обґрунтовуються, зовсім не ілюструють непридатність Класифікатора, тим 

більше не ставлять під сумнів доцільність його існування.  

Для завершення дискусії, варто також вказати на спроби деяких учених, 

розглядаючи адміністративну юрисдикцію адміністративних судів, 

використовувати термін «судова справа» в значенні, що наведене у Законі 

України «Про судоустрій і статус суддів» [325]. При цьому, стверджується про 

доцільність розкриття такого терміну крізь призму категорії «адміністративна 

юрисдикція» знову ж таки в значенні «адміністративна справа». Так, 

А.Ю. Осадчий поняття «судова справа», тлумачить як конкретні життєві 

обставини, які потребують встановлення судом задля реалізації суб’єктивних 

прав, свобод та інтересів, обов’язків, натомість «адміністративна справа» 

відображає найголовніші сутнісні ознаки цього різновиду судових справ, що 

вирішуються у порядку адміністративного судочинства серед справ, які не 

віднесені до адміністративної юрисдикції [283, с. 36].  

Положення статті 18 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

варто сприймати (тлумачити) як наявність спеціальної юрисдикції 

адміністративного суду щодо вирішення спорів у сфері публічно-правових 

відносин. Таке твердження обґрунтовується тим, що в Кримінальному 

процесуальному кодексі України термін «кримінальна справа» замінено на 

термін «кримінальне провадження». Термін «кримінальна справа» розуміється у 

значенні наведеному у статті 317 КПК України як матеріали кримінального 

провадження [212]. Даний приклад щодо звуження тлумачення поняття 

кримінальної справи заслуговує на увагу, оскільки дійсно у попередній редакції 

Кримінально-процесуального кодексу, велика частина діяльності суб’єктів 

доказування незалежно від стадії провадження, зводилася до формування 

справи, про що свідчила не тільки власне назва етапів (стадій) провадження, а й 

– основних документів, які містили конкретні рішення, що фіксували 

можливість переходу з однієї стадії на іншу.  
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Схожий підхід нині використовується під час вирішення спорів у сфері 

публічно-правових відносин, що підтверджується рішенням Ради суддів 

України від 02 березня 2018 року № 17, яким закріплено «Зміни до Положення 

про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням 

Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30», пунктом 42 частини 

першої Розділу II «Визначення термінів та скорочень» якого визначається 

термін «судова справа», під яким розуміється сукупність матеріалів та 

документів, що мають значення для конкретного судового процесу та об‘єднані 

набором спільних реквізитів. До судової справи в тому числі входять: 

процесуальні документи, докази, матеріали кримінального провадження, судові 

рішення, інші документи та матеріали, надані суду під час судового 

провадження його учасниками або виготовлені судом, а пунктом 42 визначено 

судове провадження – сукупність процесуальних дій, що мають на меті збір 

фактичних даних по справі, оформлення їх у відповідних процесуальних 

документах, вчинення правозастосовних дій, що завершуються прийняттям 

судових рішень [344, с. 6].  

Термін «судова справа» використовується в окремих нормах КАС 

України разом із терміном «адміністративна справа». Так, у абзацом першим 

частини першої статті 11 «Відкритість інформаційної системи» КАС України 

вказується про те, що ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про 

дату, час і місце розгляду своєї справи або обмежений у праві отримання в суді 

усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи 

(курсив – В.Т.) [173]. Вочевидь йдеться про «адміністративну справу», оскільки 

вказівка у КАС України на співвідношенні наведених понять відсутня. Можна 

припустити, що термін «судова справа» вживається з метою позначення справи, 

що не належить до юрисдикції адміністративного суду чи то не визначена 

спеціалізація суду взагалі. Тоді не зрозуміло чому щодо неї застосована 

юридична конструкція «розгляд справи», оскільки він здійснюється конкретним 

судом з урахуванням його юрисдикції.  
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Вочевидь мова йде про «справу юрисдикції адміністративного суду», 

оскільки наведена норма міститься в КАС України, який відповідно пункту 

першого статті 1 «Призначення Кодексу адміністративного судочинства 

України» визначає юрисдикцію та повноваження адміністративних судів, а 

також встановлює порядок здійснення судочинства в адміністративних 

судах [173]. З урахуванням наведеного варто внести зміни до пункту першого 

статті 11, пункту 9 частини першої статті 18, пункту 2 частини сімнадцятої 

статті 31 КАС України та замінити слова «судова справа» у всіх відмінках на 

слово «справа». 

З аналізу змісту наведених термінів, зокрема при визначенні переліку 

матеріалів справи, залишено поза увагою термін «рішення суду» (частина 13 

пункту першого статті 4 КАС України) поряд із наведеним терміном «судове(і) 

рішення». Щодо співвідношення цих термінів Н.Б. Хабор акцентує увагу на 

наступних положеннях. Так, юридична визначеність вимагає, щоб юридичні 

норми були чіткими і точними та спрямованими на забезпечення того, щоб 

ситуації та правовідносини залишались передбачуваними (пункт 46 Доповіді 

«Про верховенство права», схваленій Венеційською Комісією на 86-му 

пленарному засіданні (Венеція, 25-26 березня 2011 року). Аналізуючи КАС 

України, варто звернути увагу і на те, що не рідко одні і ті ж терміни, 

вживаються в тексті норм цього Кодексу в різному значенні, що не дозволяє 

однаково тлумачити ці терміни та призводить до розуміння одних і тих же 

термінів по різному, що безпосередньо впливає на якість процесуального 

закону та можливість забезпечення принципу правової визначеності [449].  

Не можна не вказати, що КАС України, в редакції, що діяла до 15 грудня 

2017 року, визначав процесуальні документи, які постановлялись 

адміністративними судами, як постанови та ухвали. У чинній редакції КАС 

України окрім постанов та ухвал, доповнено перелік процесуальних 

документів, які постановляються адміністративними судами України, 

рішенням. Одночасно, до вже існуючих понять «ухвала» та «постанова» було 

додано нові поняття – «судове рішення» та «рішення суду». Таким чином, КАС 
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України для визначення одного і того ж процесуального документа допускає 

два поняття – адже кожна ухвала, постанова чи рішення суду є в свою чергу 

судовим рішенням. Тому, залишається не зрозумілим для чого таке (подвійне) 

визначення поняття одного і того ж процесуального документа. При цьому, 

очевидним залишається й те, що сприйняття, тлумачення та застосування 

процесуального закону в таких випадках ускладняються. Крім того, визначення 

судового рішення як «рішення, постанова, ухвала суду будь-якої інстанції», з 

урахуванням того, що суб’єктом прийняття відповідного документа є суд, 

створює правову невизначеність у випадках прийняття, наприклад, 

процесуального документу суддею-доповідачем під час підготовки справи до 

апеляційного розгляду (стаття 306 КАС України), чи вирішення суддею-

доповідачем питання про залишення апеляційної скарги без руху (стаття 298 

КАС України). Таким чином, навіть, не зважаючи на введення додаткових 

понять «рішення суду» та «судове рішення», без визначення та без відповідного 

процесуального регулювання залишились процесуальні документи 

постановлені суддею-доповідачем. Відтак, залишається не вирішеним питання, 

чи можна постановлені суддею-доповідачем процесуальні документи вважати 

такими, що постановлені судом, чи, все-таки, це окремий вид процесуального 

документа, який постановлюється суддею-доповідачем [449].  

Більше того, варто вказати, що з аналізу змісту частини 13 пункту 

першого статті 4 КАС України, в якій закріплено поняття «рішення суду» як 

рішення суду першої інстанції, в якому вирішуються позовні вимоги [173], 

відсутність якого наявна в змісті судової справи (переліку матеріалів, що 

віднесені до справи), можна констатувати, що увага акцентується не на 

«вирішенні справи», як на це вказується законодавцем в КАС України.  

Таким чином, зважаючи на неоднозначне тлумачення понять «судове 

рішення» та «рішення суду» варто перелік матеріалів затверджений рішенням 

Ради суддів доповнити терміном «рішення суду» та викласти абзац 2 у такій 

редакції:  
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«До судової справи входять: процесуальні документи, докази, матеріали 

кримінального провадження, судові рішення та рішення суду, інші документи 

та матеріали, надані суду під час судового провадження його учасниками або 

виготовлені судом». 

З урахуванням нормативних положень КАС України та інших аргументів 

термін «адміністративна справа» нині об’єктивно розуміється, як вирішений 

(курсив – В.Т.) адміністративним судом чи місцевим загальним судом (іншими 

судами, що діють як суд першої, апеляційної чи касаційної інстанції) у порядку 

передбаченому КАС України, спір у сфері публічно-правових відносин. Таке 

визначення терміну доречне щодо організації адміністративного судочинства 

(передусім ведення діловодства – створення документаційно-інформаційної 

бази на різних носіях для використання у процесі діяльності [113] в 

адміністративних судах) і не задовольняє потреб, які мали б переслідуватися 

законодавцем при його закріпленні в контексті виконання завдань 

адміністративного судочинства.  

Окремо варто вказати на дуальному розумінні «адміністративної 

справи», поряд із наведеним, як матеріали спору [266, с. 28; 294, с. 71], який є 

предметом справи. Слідуючи усталеному розумінню спору, як конфлікту 

переданому на вирішення адміністративного суду, І.А. Качур наголошує на 

тому, що не будь-який конфлікт стає адміністративною справою. Аргументує 

вказану тезу тим, що адміністративна справа виникає з моменту відкриття 

провадження – першої стадії адміністративного судочинства, що як і будь-яка 

процесуальна стадія, складається із певних етапів, процесуальних дій і рішень. 

Початок провадження пов’язується із поданням позовної заяви, в якій 

відображається суть (предмет) спору. Терміносистема «публічно-правовий спір, 

переданий на розгляд адміністративного суду» вказує на те, що спір (в ред. 

автора, а не конфлікт – курсив В.Т.) повинен бути прийнятим судом через 

рішення (ухвалу) про прийняття позову до розгляду і щодо нього має 

відкритись провадження. Однак, зауважує вчений, законом передбачені випадки 

залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви (стаття 169 КАС 
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України), відмови у відкритті провадження в адміністративній справі (стаття 

170 КАС України). У судових рішеннях в таких випадках термін «справа» 

взагалі не згадується (наприклад: «ознайомившись із зверненням», 

«ознайомившись із позовом, позовною заявою»). За такого підходу 

«адміністративна справа» ототожнюється із зверненням із заявою та/чи 

позовом [161, с. 56]. З урахуванням наведених аргументів робиться висновок, 

що адміністративна справа має бути представлена сукупністю матеріалів, 

фактів, а не лише окремим позовом, заявою, клопотанням [161, с. 58].  

Я.Я. Сідей, погоджуючись з С.С. Алєксєєвим щодо подвійного розуміння 

«справи» [42], вказує, що «адміністративну справу» можна розглядати як 

конкретний адміністративно-правовий спір – матеріально-правове розуміння та 

як сукупність документів, зібраних певним чином у ході вирішення спору, що є 

єдиною логічною, цілісною системою – технічне або документарне розуміння. 

На його думку, основним є матеріально-правовий підхід до сутності 

адміністративної справи, оскільки він виражає її сутність, натомість 

документарний підхід розкриває процесуальну сутність адміністративної 

справи [371, с. 265]. Вказані висновки відображають радянський підхід, за якого 

вирішення справи пов’язувалося із документальною фіксацією фактів значимих 

для розгляду «питання» по суті.  

Поряд із наведеним, що термін «адміністративна справа» закріплений 

для цілей визначення юрисдикції адміністративного суду, варто вказати на 

неоднорідності норм (конституційних, фінансових, податкових, кримінальних, 

тощо), які опосередковують виникнення відповідних відносин – публічно-

правових, а не лише адміністративних. Відтак, такий аргумент в черговий раз 

свідчить про невдале формулювання такого терміну, зокрема використання в 

даному словосполученні прикметника «адміністративний».  

У зв’язку із цими аргументами варто визнати доцільним використання 

терміну «справа юрисдикції адміністративного суду» замість терміну 

«адміністративна справа», та закріпити його у пункті 1 частини першої статті 4 

КАС України у наступній редакції:  
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«1) справа юрисдикції адміністративного суду (далі – справа) – 

матеріали спору у сфері публічно-правових відносин, вирішення якого 

здійснюється у порядку адміністративного судочинства;».  

Щодо поняття «матеріали справи юрисдикції адміністративного 

суду», то його варто розуміти як сукупність документів, у тому числі копій, 

завірених суддею чи в установленому порядку, в електронній та/чи паперовій 

формі, записів фіксування судового засідання, (зразки, речові докази, тощо), 

поданих до суду в установленому законодавством про адміністративне 

судочинство порядку, судові рішення, рішення суду, інші матеріали фіксування 

процесу вирішення спору по-суті. Доцільність закріплення такого поняття у 

КАС України визначається тим, що його визначення у статті 4 «Визначення 

термінів» КАС України серед переліку інших термінів необґрунтовано 

перевантажить термінологічний апарат процесуального Закону.  

Виходячи з таких змін варто констатувати, що юридичні конструкції 

«вирішення і розгляд справи» та «вирішення і розгляд спору» не є тотожними, 

як вже зазначалося. Таким чином, необхідно виходити із того, що вирішення 

спору супроводжується розглядом матеріалів справи та оцінкою доводів, 

пояснень, міркувань, аргументів та мотивів наданих суду (пункт 3 частини 2 

статті 44, частина 8 статті 101, частина 1 статті 159, частини 1 та 3 статті 163, 

частина 1 статті 164, частини 1 та 3 статті 165, частина 1 статті 166, частина 3 

статті 306, частина 4 статті 340 КАС України) учасниками спору.  

Резюмуючи, використання конструкцій «учасник справи» та «учасник 

спору» з огляду на наведене, зокрема й враховуючи усталені положення науки 

адміністративного права щодо понять «суб’єкт правовідносин» та «учасник 

правовідносин», співвідносяться як загальне і його частина. В основі є теза про 

те, що не кожен учасник справи (суд, суддя, експерт, тощо) є учасником спору, в 

розумінні його сторони.  

Для позначення загалом наведених категорій суб’єктів варто 

використовувати нормативно визначений підхід – учасник судового процесу 

(пункт 2 частини 3 статті 2, частина 4 статті 3стаття 8 КАС України, 
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тощо) [173]. Такий підхід обґрунтований у відповідному підрозділі даного 

дослідження.  

Принципове значення для упорядкування норм КАС України має 

питання сутності категорій «розгляд справи» та «вирішення спорів» у їх 

діалектичному зв’язку з урахуванням структури судового адміністративного 

процесу. Таким чином, виходячи із завдань адміністративного судочинства 

предметом юрисдикції якого є спір у сфері публічно-правових відносин, варто 

внести зміни до абзацу першого частини 2 статті 2 КАС України шляхом заміни 

терміну «справа» на термін «спір» та викласти її у наступній редакції: 

«2. У спорах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності … далі за 

текстом КАС України».  

Такі зміни нададуть можливість конкретизувати предмет спору у сфері 

публічно-правових відносин, що вирішується у порядку адміністративного 

судочинства. Використання терміну «справа» в контексті даної статті є 

некоректним, оскільки у тексті йдеться про процес встановлення об’єктивної 

істини по суті спору, а не простого наповнення справи документами, що 

підтверджують наявність здійснення діяльності суб’єкта владних повноважень 

у формі прийняття рішення, здійснення дії(й) чи допущення бездіяльності. 

Окрему увагу привертає використання в КАС України словосполучення 

«розгляд і вирішення справи» поряд із юридичною конструкцією «провадження 

в адміністративній справі [173]. Питання сутності, змісту та особливостей 

провадження, як адміністративно-процесуальної категорії розглядається у 

відповідному підрозділі, однак закріплення такого терміну в КАС України як 

«форми адміністративного судочинства» дає можливість стверджувати про 

вказівку законодавця на стадійність (складові) такого провадження. Не виникає 

сумніву щодо черговості вказаних стадій, попри це, дієслово – «розгляд» у 

повній мірі стосується терміну справа, а от «вирішення» – спору з аксіологічної 

точки зору вирішення завдань адміністративного судочинства. Зважаючи на такі 

аргументи, стадія – «вирішення справи» не відображатиме виконання завдання 
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адміністративного судочинства як «інструменту ефективного захисту», оскільки 

за таких умов підхід буде формальним, а не «по-суті».  

У зв’язку із наведеним варто констатувати, що в частині 3 статті 3 

«Законодавство про адміністративне судочинство» КАС України закріплюється 

фактичний зв'язок правових норм, що визначають порядок (стадії, їх зміст) 

здійснення адміністративного судочинства [173]. Такими стадіями є: розгляд 

справи та її вирішення. Однак, «вирішення справи», в контексті поняття «спір» 

є завданнями адміністративного судочинства, а тому при визначенні «порядку» 

(використовується у значенні розуміння загального правила про 

адміністративну процедуру як черговість дій), в представленій юридичній 

конструкції не доцільно використовувати термін «вирішення справи» як 

частини провадження. Більш доцільним є використання терміну «прийняття 

рішення у справі», оскільки він відображає окрему стадію судової діяльності з 

вирішення спору у сфері публічно-правових відносин. Відтак, варто внести 

зміни до частини 3 статті 3 «Законодавство про адміністративне судочинство» 

КАС України та викласти її у наступній редакції:  

«3. Провадження в адміністративних справах здійснюється відповідно 

до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і 

прийняття рішення суду у справі». 

Щодо іншої термінології КАС України вживання словосполучення 

«розгляд і вирішення» визначається доцільним виключно у контексті 

позначуваного явища юридичної дійсності. Так, при визначенні поняття 

(терміну) «адміністративний суд» використана юридична конструкція, оцінка 

котрої здійснена вище – суд, до компетенції якого КАС України віднесено 

розгляд і вирішення адміністративних справ (пункт 3 частини першої статті 4 

КАС України) [173]. Відповідно, така ж юридична конструкція використана і 

під час визначенні інших термінів – «суд», «адміністративне судочинство» 

(пункти 3,4 та 5 частини першої статті 4 КАС України) [173]. Застосування такої 

юридичної конструкції вказує на недоліки юридичної техніки, яка не відповідає 

принципу правової визначеності. З урахуванням наведених вище аргументів 
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доцільним є внесення змін до пунктів 3, 4 та 5 частини першої статті 4 КАС 

України їх слід викласти у такій редакції: 

«3) адміністративний суд – суд, до компетенції якого цим Кодексом 

віднесено вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин; 

4) суд – суддя адміністративного суду, який вирішує спір у сфері 

публічно-правових відносин одноособово, колегія суддів, інший визначений цим 

Кодексом склад адміністративного суду; 

5) адміністративне судочинство – діяльність адміністративних судів 

щодо вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин у порядку, 

встановленому цим Кодексом;». 

Щодо термінів «письмове провадження» та «розумний строк» варто 

зауважити, що використання юридичної конструкції «розгляд і вирішення 

адміністративної справи» виправданий частково. Таке твердження 

опосередковано аргументами, представленими у відповідному підрозділі роботи 

та, зокрема і у межах даного підрозділу, щодо використання терміну «справа 

юрисдикції адміністративного суду (справа)». 

Так, з урахуванням зв’язку діяльності з вирішення адміністративним 

судом спору, у процесі якого закономірно реалізується принцип її належної 

фіксації варто внести зміни до пункту 10 частини першої статті 4 КАС України 

та викласти її у наступній редакції: 

«10) письмове провадження – розгляд справи або вирішення окремого 

процесуального питання в суді першої, апеляційної чи касаційної інстанції без 

повідомлення та (або) виклику учасників справи та проведення судового 

засідання на підставі матеріалів справи у випадках, встановлених цим 

Кодексом;…». 

Відповідно до вказаних змін, пропонується наступна редакція пункту 11 

частини першої статті 4 КАС України:  

«11) розумний строк – найкоротший строк розгляду справи та (або), 

окремого процесуального питання, а також вирішення спору в суді першої. 

апеляційної та касаційної інстанції, достатній для надання своєчасного (без 
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невиправданих зволікань) судового захисту порушених прав, свобод та інтересів 

у публічно-правових відносинах;».  

Аналізуючи зміст поняття «адміністративна юрисдикція» крізь призму 

понять «адміністративна юстиція», «компетенція адміністративних судів» 

виділяються наступні критерії: – матеріальний – пов'язаний із природою спору 

у сфері публічно-правових відносин; – організаційний – обґрунтовується 

наявністю спеціальних органів, що здійснюють розгляд вказаної категорії 

спорів» – формальний розкривається у площині відповідності особливому 

порядку розгляду спорів [377, с. 47]. Слід зауважити, що під «критеріями 

розмежування судових юрисдикцій» раніше науковцями розумілися законодавчо 

закріплені ознаки, за якими встановлювалася компетенція судів щодо розгляду 

справ, в тому числі законодавчо визначені категорії справ, що належали до 

однієї юрисдикції (вказані застереження зроблено відповідно до так званої 

«старої» редакції КАС України) [284, с. 536].  

З урахуванням наведених «загальних» критеріїв, формуються критерії 

розмежування спорів, віднесених до юрисдикції адміністративного суду, якими 

є: суть (зміст, характер) спору, тобто наявність публічно-правового спору, при 

цьому участь суб’єкта владних повноважень – обов’язкова ознака для того, щоб 

кваліфікувати спір як публічно-правовий. Однак, як зазначається, сама по собі 

участь у спорі суб’єкта владних повноважень не дає підстав ототожнювати спір 

як публічно-правовий та відносити його до справ адміністративної юрисдикції. 

Публічно-правовий спір, на який поширюється юрисдикція адміністративного 

суду, є спором між учасниками публічно-правових відносин і стосується саме 

цих відносин. Спір є приватноправовим, у разі коли він обумовлений 

порушенням або загрозою порушення приватного права чи інтересу 

конкретного суб’єкта, що підлягає захисту у спосіб, передбачений 

законодавством для сфери приватноправових відносин, навіть якщо позивач 

намагається захистити своє порушене право шляхом оскарження управлінських 

дій суб’єктів владних повноважень [376].  
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Автори науково-практичного коментаря до КАС України визначають 

п’ять критеріїв розмежування адміністративної юрисдикції від інших видів 

юрисдикцій: 1) присутність публічно-правових відносин; 2) наявність у 

відносинах суб’єкта владних повноважень, діяльність якого пов’язана, зокрема з 

владними управлінськими функціями, а також фізичних осіб чи юридичних осіб 

публічного та приватного права, колективних утворень без статусу юридичної 

особи, наділених (тимчасовими) адміністративними повноваженнями; 

3) здійснення суб’єктами владних повноважень одного з видів адміністративної 

діяльності; 4) наявність адміністративного законодавства, а саме 

адміністративно-правових норм, які врегульовують спірні правовідносини; 

5) наявність права (адміністративного) тобто права вибору правила поведінки в 

межах публічно-правових відносин [266, с. 95-96].  

В.М. Бевзенко в цілому практично повторює наведений перелік з 

невеликими уточненнями: 1) суб’єкт владних повноважень; 2) адміністративно-

правові відносини; 3) застосування суб’єктом владних повноважень 

інструментів діяльності публічної адміністрації; 4) сфера діяльності суб’єкта 

владних повноважень, яка представлена у вигляді публічного адміністрування 

(сукупність певного виду відносин у яких суб’єкт владних повноважень, інші 

суб’єкти здійснюють повноваження); 5) наявність спірних відносини, що 

регулюються нормами адміністративного права (через наявність або відсутність 

таких норми дуже швидко і просто зробити висновок, чи є спірні 

правовідносини адміністративними) [52; 53].  

Загалом наведені критерії інтерпретуються та/чи розкриваються в 

єдиному контексті при розмежування кримінальної, господарської, 

конституційної та цивільної судової юрисдикцій. Складно заперечувати той 

факт, що лише в комплексі застосування вказаних критеріїв приведе до 

однозначного визначення предмету судової адміністративної юрисдикції 

(юрисдикції адміністративного суду). Так, першим, і безапеляційним 

(стрижневим) критерієм є суб’єкт владних повноважень (курсив – В.Т.).  
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Вказаний критерій розкривається у підпунктах 1-3 частини другої статті 

4 КАС України крізь призму визначення поняття спір, у якому хоча б: – одна 

сторона здійснює публічно-владні управлінські функції, в тому числі на 

виконання делегованих повноважень; – надає адміністративні послуги на 

підставі законодавства, яке уповноважує або зобов’язує надавати такі послуги 

виключно суб’єкта владних повноважень; – є суб’єктом виборчого процесу або 

процесу референдуму, а також в інших статтях КАС України [173].  

Наведений критерій у науці та практиці розглядається в частині 

визначення кола суб’єктів владних повноважень, які є учасниками публічно-

правових відносин. Він же використовується, й для визначення наступного 

критерію – «адміністративно-правові відносини» чи то «публічно-правові 

відносин». Загалом наведені терміни використовуються при формуванні 

критеріїв юрисдикції адміністративних судів як тотожні та визначаються, як 

такі, що виникли між: – фізичними особами (не посадовими (службовими) 

особами, що є суб’єктами владних повноважень) і суб’єктами, до яких не 

входять всі суб’єкти, наділені адміністративними повноваженнями, зокрема 

носії обов’язку надавати публічну інформацію (пункт 7 частини першої статті 

19, тощо) із ініціативи: а) фізичної особи, юридичної особи приватного права 

щодо суб’єктів владних повноважень; б) суб’єкта владних повноважень щодо 

фізичної особи, юридичної особи приватного права; – суб’єктами владних 

повноважень (з урахуванням окремих ознак таких відносин); – фізичними 

особами, юридичними особами приватного права, коли ними реалізується 

адміністративна компетенція відповідно до спеціального законодавства [266, 

с. 96]. Формування наведених критеріїв у їх єдності опосередковується 

завданнями адміністративного судочинства як захист від порушень з боку 

суб’єктів владних повноважень шляхом вирішення спорів у сфері публічно-

правових відносин.  

Поряд із цілою низкою позитивних змін до формулювання нормативних 

приписів під час останньої судової реформи, поза увагою законодавця 

залишилися окремі терміни, які б могли уточнити наведені критерії. Зокрема ще 
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у 2010 році В.Б. Авер’янов зауважував на необхідності визначення у КАС 

України поняття «публічно-правові відносини». Таке поняття є дійсно 

наріжним, оскільки адміністративна юстиція загалом має на меті захист прав та 

інтересів приватних (фізичних і юридичних) осіб лише за умови, що вони 

порушуються у сфері саме публічно-правових відносин. В інтересах 

ефективного здійснення адміністративного судочинства першочергове значення 

як для особи, так і судді має наявність єдиного бачення природи публічно-

правових відносин. Певна річ, відсутність у КАС нормативної інтерпретації 

поняття вказаних відносин не сприяє такій єдності [25, с. 14].  

Вказана проблема є доктринальною, оскільки серед новел вказане 

поняття не було сформульовано в КАС України, відтак критерій, який має 

ідентифікувати спір як такий, що виник у сфері публічно-правових відносин 

стає предметом більше гносеологічних висновків суддів, ніж нормативно-

визначеної правової реальності. Варто зауважити на тому, що відсутність 

сформульованого поняття «публічні правовідносини» не дає можливість 

визначити й інші, похідні поняття, до прикладу «спірні публічно-правові 

відносини», тощо. 

В.М. Кравчук наголошує на достатності двох критеріїв (предметного та 

суб’єктного). За суб’єктним критерієм розмежовується цивільна, господарська 

та адміністративна юрисдикція. Господарські справи виникають між 

юридичними особами та підприємцями, а також з приводу створення та 

припинення юридичних осіб (корпоративні спори), а адміністративні – за 

участю суб’єкта владних повноважень. Всі інші справи (спори) вирішуються в 

порядку цивільного судочинства. За предметним критерієм юрисдикція 

розподіляється на конституційну, цивільну (у тому числі господарську та 

адміністративну) і кримінальну. У більшості випадків такий розподіл не 

становить проблеми. Кожен з цих видів судочинства має свою мету, що 

зумовлює такі особливості провадження, які не можуть бути уніфіковані [207]. 

Попри таке положення, виключний перелік критеріїв визначення предмету 
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(однозначної належності спору) судової адміністративної юрисдикції 

визнається недостатнім про, що свідчать «палкі» наукові дискусії.  

Предметний та суб’єктний критерії умовно унормовано, як вже 

зазначалося в статті 4 КАС України при визначенні спору у сфері публічно-

правових відносин та у статті 19 КАС України, (іншими) [173]. Зміст останньої 

дає можливість вченим і практикам робити висновки про обсяг та характер 

публічно-правових відносин, а також їх суб’єктний склад (чи навпаки), що 

ілюструється наведеними вище положеннями.  

Відповідно до статті 19 КАС України юрисдикція адміністративних 

судів поширюється на спори, зокрема: – фізичних чи юридичних осіб із 

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

правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, 

коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового 

провадження; – з приводу прийняття громадян на публічну службу, її 

проходження, звільнення з публічної служби; – між суб’єктами владних 

повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому 

числі делегованих повноважень; – спорах, що виникають з приводу укладання, 

виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних 

договорів; – за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, коли 

право звернення до суду для вирішення публічно-правового спору надано 

такому суб’єкту законом; – щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим 

процесом чи процесом референдуму; – фізичних чи юридичних осіб із 

розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи 

бездіяльності у частині доступу до публічної інформації; – щодо вилучення або 

примусового відчуження майна для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 

необхідності; – щодо оскарження рішень атестаційних, конкурсних, медико-

соціальних експертних комісій та інших подібних органів, рішення яких є 

обов’язковими для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

інших осіб; – щодо формування складу державних органів, органів місцевого 

самоврядування, обрання, призначення, звільнення їх посадових осіб; –
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 фізичних чи юридичних осіб щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності 

замовника у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України «Про 

особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого 

забезпечення потреб оборони», за винятком спорів, пов’язаних із укладенням 

договору з переможцем переговорної процедури закупівлі, а також зміною, 

розірванням і виконанням договорів про закупівлю; – щодо оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності органів охорони державного кордону у справах про 

правопорушення, передбачені Законом України «Про відповідальність 

перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень»; –

 щодо оскарження рішень Національної комісії з реабілітації у правовідносинах, 

що виникли на підставі Закону України «Про реабілітацію жертв репресій 

комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»; – із суб’єктами 

владних повноважень з приводу проведення аналізу ефективності здійснення 

державно-приватного партнерства; – що виникають у зв’язку з оголошенням, 

проведенням та/або визначенням результатів конкурсу з визначення приватного 

партнера та концесійного конкурсу [173].  

Аналіз змісту вказаних статей (мається на увазі стаття 19 та пункту 2 

частини першої статті 4 КАС України) дає можливість зробити висновок про те, 

що їх регулівна дія стосується частин юридичної конструкції «спір у сфері 

публічно-правових відносин». «Спір» нормативно визначається як 

«порушення» у вигляді виконання або невиконанням суб’єктом владних 

повноважень зазначених функцій, наданням або ненаданням адміністративних 

послуг, інші порушення прав особи – суб’єкта виборчого процесу або процесу 

референдуму [173]. При цьому, у змісті вказаної статті не міститься повного 

переліку форм посягання – рішення, дій та бездіяльності, зокрема не йдеться й 

про інші факти, які підлягають перевірці у порядку адміністративного 

судочинства (пункт другий статті 2 КАС України).  

Натомість у частинах 1-15 пункту першого статті 19 КАС України 

представлено уточнений перелік спорів за характером (змістом) публічно-

правових відносин, у межах яких вони виникають. Аналіз вказаних норм 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1356-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2920-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-12
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дозволяє стверджувати, що згадані норми КАС України регулюють одні і ті ж 

правовідносини, що пов’язані із юридичною конструкцією «спір у сфері 

публічно-правових відносин». До вказаної юридичної конструкції варто 

зарахувати й суб’єкта владних повноважень, наявність якого опосередковується 

як ознака поняття «публічно-правових відносин», а з іншої – як сторони 

посягання на об’єкт судового захисту (права, свободи, інтереси).  

Логічним є виділення наступного критерію судової адміністративної 

юрисдикції – наявність у відносинах суб’єкта владних повноважень, діяльність 

якого пов’язана, зокрема владними управлінськими функціями, а також 

фізичних осіб чи юридичних осіб публічного та приватного права, колективних 

утворень без статусу юридичної особи, наділених (тимчасовими) 

адміністративними повноваженнями чи то застосування суб’єктом владних 

повноважень інструментів діяльності публічної адміністрації. Відразу варто 

зазначити, що формування «змішаного» критерію «суб’єкт владних 

повноважень та здійснення ним відповідних функцій (чи то повноважень)» 

поряд із критерієм наявність «суб’єкта владних повноважень» видається більше 

доцільним, що пояснюється з позиції динаміки та статики виникнення 

публічно-правових відносин. Використання його (критерію застосування 

суб’єктом владних повноважень) самостійно чи у комплексі з іншим, з одним 

окремим критерієм видається недоцільним, з урахуванням його оціночної 

природи, на яку вказують вчені ([23, с. 9]).  

Поряд із цим, виділення наведеного критерію дає можливість 

сформувати висновки (можливо і не остаточні) щодо характеру діяльності (як 

адміністративної) суб’єкта владних повноважень в інших сферах публічно-

правових відносин (податкових, земельних, виборчих, кримінальних, тощо 

приклади яких вже неодноразово наводилися по тексту дослідження). 

Застосування наведеного критерію відіграє й іншу роль – визначення відносин 

як публічно-правових, а спору як такого, що виник у сфері публічно-правових 

відносин. Приналежно – порушення (видання незаконного рішення, вчинення 

незаконної дії чи допущення незаконної бездіяльності) може бути 
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схарактеризовано лише при реалізації управлінської функції(й), а це в свою 

чергу, дозволить прослідкувати зв'язок категорії – суб’єкта владних 

повноважень, публічно-правових відносин та порушення, тобто наявність спору 

в таких відносинах та факту посягання на об’єкт судової охорони – права, 

свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб.  

Так, зокрема у справі №800/301/16 від 15.11.2016 року Колегія суддів 

Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України 

постановила відмовити у задоволенні позовних вимог, оскільки вони не 

стосувалися порушених прав особи. Порушення має бути реальним, 

стосуватися прав, свобод або інтересів особи на момент звернення до суду. По-

суті, судом констатовано відсутність спору [298], відсутність порушення права 

особи також виключає вирішення спору по-суті (Постанова Великої Палати 

Верховного Суду у справі № 802/2474/17-а від 12.12.2018 р.) [367]. 

Варто резюмувати, що для того щоб критерій «застосування суб’єктом 

владних повноважень» відгравав більш суттєву роль при визначенні предмету 

юрисдикції адміністративного суду варто унормувати відносини, що виникають 

у процесі здійснення такої діяльності. Одним із варіантів, що пропонуються – 

прийняття Адміністративного процедурного кодексу України чи іншого за 

формою, однак такого ж по-суті нормативно-правового акту. Так, у Проекті 

адміністративно-процедурного кодексу України використано поняття 

«індивідуальна адміністративна справа» (адміністративна справа) – справа 

щодо реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів окремої фізичної та 

юридичної особи, у тому числі з надання адміністративних послуг, яка 

розглядається уповноваженим суб'єктом відповідно до цього Кодексу. Під 

уповноваженим суб’єктом розуміється орган виконавчої влади, місцевого 

самоврядування їх посадові особи, які відповідно до своєї компетенції 

уповноважені розглядати і вирішувати адміністративні справи [38] (зрозуміло, 

що перелік суб’єктів владних повноважень закріплюватиметься відповідно до 

напрацювань науки адміністративного права та практики на час прийняття 

такого нормативно-правового акту).  



216 

 

Варто вказати на наявність ознак публічно-правових відносин (зокрема 

адміністративних), оскільки вони виникають у процесі вирішення 

«адміністративної справи» результатом (формою чи то інструментом – курсив 

В.Т. Виділено з мотивів неоднозначного усталеного в юридичній науці підходу) 

є прийняття «адміністративного» рішення, дії чи бездіяльності. Використання 

терміну «адміністративний» за таких умов визначатиме автоматичне віднесення 

прийнятих рішень (дій, бездіяльності) до предмету юрисдикції 

адміністративного суду за наявності порушення прав, свобод, тощо громадян з 

боку суб’єктів владних повноважень, компетентних вирішувати таку справу. 

Доцільним видається також і використання терміну «адміністративна справа», 

оскільки у такому випадку процес фіксації фактів, що стосуються необхідності 

прийняття, обґрунтованості, розсудливості, добросовісності, неупередженості, 

«адміністративного рішення» виконуватиме первинну функцію таких суб’єктів. 

У даному контексті необхідно також підкреслити складність такого процесу, 

оскільки вирішення питання чіткого визначення судової адміністративної 

юрисдикції у вказаний спосіб може сприяти посиленню більш складної 

проблеми – чіткого визначення юрисдикції суб’єктів владних повноважень. 

Попри наведене, вважаємо, що у такому випадку визначальну роль 

відіграватиме сталість судової практики.  

Щодо наступного критерію «наявність норм, що регулюють спірні 

правовідносини», варто зазначити, що Т.О. Коломоєць наголошувала на 

використанні методу адміністративно-правового регулювання для визначення 

характеру спірних правовідносин та судових процедур, при їх розгляді, 

оскільки усі публічно-правові відносини виникають на основі правових норм, а 

тому відповідні спори можна назвати публічними. Однак, при відмежуванні 

адміністративної юрисдикції від решти видів судової юрисдикції не варто 

абсолютизувати значення відносин, що є об‘єктом публічного адміністрування. 

Останнє має універсальний характер, тобто поширює вплив на більшість 

секторів життєдіяльності суспільства, що традиційно групуються в три сфери – 

економіка, соціально-культурна сфера та адміністративно-політична сфера. 



217 

 

Природно, що компетенція адміністративних судів в Україні охоплює 

контролем діяльність публічної адміністрації в усіх названих сферах. 

Прихильники об’єднання в господарській юрисдикції як приватних, так і 

публічних спорів пропонують вилучити з компетенції адміністративних судів 

управління в одній із цих сфер – економіці [77], що не можна вважати 

природним та науково обґрунтованим, адже реальних підстав для цього немає, 

оскільки в усіх сферах застосовується однаковий набір форм і методів 

державного управління, які лише частково залежать від змісту керованих 

відносин [187, с. 76].  

У наведеному контексті М.П. Кучер’явенко та Н.Л. Шевцова вказують 

на необхідності виробленні єдиного підходу у віднесенні, зокрема податкових 

спорів, до адміністративної юрисдикції. Податкові спори, як і податкові 

відносини в цілому, повинні складати однотипний блок. Недоцільно розривати 

єдину систему по різних видах юрисдикції. Водночас податкові спори (всі без 

винятку) на підставі орієнтації та пов’язаності з господарською діяльністю 

складно віднести до єдиної групи. Критерії розмежування досить традиційні: 

суб’єктний склад та характер спірних правовідносин. Однак, вони 

застосовуються в деяких випадках таким чином, що із цим складно погодитись, 

навіть незважаючи на те, що така проблема нині однозначно розв’язана і 

свідчить, виходячи із публічно-правового характеру відносин оподаткування, 

про віднесення таких спорів до адміністративної юрисдикції [227].  

На існування такої проблеми в інших категоріях спорів наголошується 

великою кількістю вчених та практиків. Зокрема, А.О. Монаєнко, вказує, що 

такими категоріями справ, які призводять до юрисдикційних спорів, є спори з 

державним реєстратором щодо прав на нерухоме майно, де оскаржуються його 

реєстраційні дії; земельні спори з органами місцевого самоврядування як 

суб'єктами владних повноважень чи господарюючими суб'єктами; спори з 

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб; спори з організації та проведення 

суб'єктами владних повноважень публічних закупівель, тощо [258]. Очевидно, 

що проблеми, які виникають у процесі ідентифікації адміністративної чи інших 
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видів судової юрисдикції пов’язані передусім із поверхневим застосування 

критеріїв без ґрунтовного їх аналізу. Пояснити таку ситуацію можливо, зокрема 

надмірним навантаженням на суддів.  

Додатково, варто вказати на такому критерії розмежування 

адміністративної юрисдикції як «наявність та/чи відсутність спеціального 

порядку вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин», що логічно 

витікає із норм КАС України. Так, пунктом 1 частини першої статті 19 КАС 

України вказується, що спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом 

владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових 

актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, вирішуються у порядку 

адміністративного судочинства крім випадків, коли для розгляду таких спорів 

законом встановлено інший порядок судового провадження. Частиною другою 

статті 19 КАС України встановлено, що юрисдикція адміністративних судів не 

поширюється на спори що у відповідності до пунктів 1-3, що віднесені до 

юрисдикції Конституційного суду України, вирішуються у порядку 

кримінального судочинства, спори про накладення адміністративних стягнень, 

крім випадків, визначених цим Кодексом. Додатково частиною третьою 

сформовано інститут похідної позовної вимоги. Її суть полягає у стому, що 

адміністративні суди не розглядають позовні вимоги, які є похідними від вимог 

у приватноправовому спорі і заявлені разом з ними, якщо цей спір підлягає 

розгляду в порядку іншого, ніж адміністративне, судочинства і знаходиться на 

розгляді відповідного суду [173].  

Відтак, уточнюючим критерієм до критерію «наявність та/чи відсутність 

порядку вирішення спору» варто визнати «характер позовних вимог». 

Нормативне визначення вказаного критерію загалом зводиться до наступного: 

відповідно до статті 55 Конституції України гарантується право особи на 

звернення до суду (доступ до правосуддя). Застосування наведеної статті 

розтлумачив Верховний Суд України у Пленумі «Про застосування Конституції 

України при здійсненні правосуддя» від 1 листопада 1996 року №9, зокрема в 

частині 8 якої наголосив на тому, що з урахуванням конституційного 
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положення – правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, юрисдикція 

яких поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі (стаття 124 

Конституції) судам підвідомчі всі спори про захист прав і свобод 

громадян [314].  

Адміністративний суд розглядає справи та вирішує спір у сфері 

публічно-правових відносин не інакше як за позовною заявою, поданою 

відповідно до норм КАС України, в межах позовних вимог заявлених в ній 

(частина 2 статті 9 КАС України). Відповідно до пункту 4 частини п’ятої статті 

160 КАС України у позовній заяві зазначаються зміст позовних вимог і виклад 

обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги. Підстави закриття 

провадження, а відтак і ознаки наведеного критерію, визначені частиною 

першою статті 170 КАС України. До них віднесено: – у спорі між тими самими 

сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав є такі, що набрали 

законної сили, рішення або постанова суду, ухвала про закриття провадження; –

 настала смерть фізичної особи чи припинено юридичну особу, яка не є 

суб’єктом владних повноважень, які звернулися із позовною заявою або до яких 

пред’явлено позовну заяву, якщо спірні правовідносини не допускають 

правонаступництва; – у провадженні цього або іншого суду є справа про спір 

між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав [173].  

Варто також погодитися із Я.О. Берназюком, який аналізуючи позовні 

вимоги, виділяє спори, що не підлягають судовому розгляду взагалі. До таких 

спорів віднесено спори за позовами: – до Президента України або Верховної 

Ради України як політичних органів, які формуються шляхом всеукраїнських 

виборів, з позовною вимогою, яка не стосується безпосередньої управлінської 

діяльності цих суб’єктів владних повноважень; – в яких заявник обрав 

неефективний (передчасний) спосіб захисту за наявності альтернативного 

ефективного способу захисту; – в яких заявник обрав неправовий (штучний) 

спосіб захисту; – в яких заявник обрав спосіб захисту, для якого законом 

визначено спеціальний порядок або встановлено обмеження стосовно суб’єкта 

звернення з відповідним позовом [61]. Вказані висновки робляться на підставі 
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аналізу судової практики (Постанови Великої Палати Верховного Суду від 22 

березня 2018 року у справі № 800/559/17, від 03 квітня 2018 року у справі № 

9901/152/18, від 30 травня 2018 року у справі № 9901/497/18) [296], тощо. У 

більшості випадків позовні вимоги викладені у позовній заяві стосувалися 

переважно невірного обрання способу (нормативно визначеного порядку) 

судового захисту.  

Наступним критерієм визначення адміністративної юрисдикції можливо 

визнати критерій «типовість спорів у сфері публічно-правових відноси». Так, як 

вже зазначалося в ході оновлення адміністративного процесуального 

законодавства сформований інститут типовості спору (частина 21 та 22 статті 4 

КАС України). Причому, варто зазначити про те, що судова практика в якості 

критерію розмежування адміністративної судової юрисдикції у більшості 

«складних» випадків не використовувалася з урахуванням її «мінливості» 

(нестабільності). Запровадження вказаної новели, як констатується вченими і 

практиками [266, с. 790-792] здійснено з метою гарантування невідкладного та 

незалежного судового розгляду шляхом прискорення розгляду та вирішення 

однотипних справ (спорів – ред. В.Т.), уніфікації правозастосовної практики, 

зменшення навантаження на суддів, оптимізації ефективності виконання 

судових рішень. Враховуючи те, що процес ідентифікації спору як «типового» 

та «зразкового» вже піддана аналізу у межах цього наукового дослідження, 

варто вказати на ознаку таких справ, яка дозволяє застосувати приведений 

критерій до визначення судової адміністративної юрисдикції. Такою ознакою є 

доведений факт здійснення ефективного захисту прав свобод та інтересів 

суб’єктів в результатів вирішення адміністративними судами спору у сфері 

публічно-правових відносин. З урахуванням порядку визнання спору зразковим 

варто відзначити, що юрисдикція адміністративних судів щодо таких спорів є 

виключною, оскільки представлена новела характерна лише для такого виду 

юрисдикції. Відтак, очевидним можливо вважати необхідність застосування 

приведеного критерію до процесу ідентифікації предмету судової 

адміністративної юрисдикції.  
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Резюмуючи, варто наголосити на єдності усіх визначених критеріїв. 

Така єдність опосередкована юридичною конструкцією, використаною 

законодавцем для визначення завдань адміністративного судочинства. Таким 

чином, критерії юрисдикції адміністративних судів варто розкривати крізь 

призму їх завдання. Перелік наведених критеріїв визначення юрисдикції 

адміністративних судів може бути представлений будь якою кількістю 

підкритеріїв (яким приділено увагу вітчизняними науковцями), достатніх для 

його ідентифікації. З урахуванням напрацювань вітчизняної науки і практики 

перелік критеріїв визначення юрисдикції адміністративних судів може 

представлятися у вигляді наступної юридичної конструкції – наявність 

порушення в сфері публічно-правових відносин суб’єктом владних 

повноважень при здійсненні ним владних управлінських функцій, що посягає 

на права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, а 

їх ефективний захист здійснюється у порядку адміністративного судочинства 

шляхом вирішення спору.  

 

 

 

3.2 Конфліктність публічно-правових відносин як умова виникнення 

спорів у цій сфері 

 

 

Синтез знань про публічно-правові відносини виступає елементом змісту 

науки адміністративного права, відтак є об’єктом наукового інтересу та 

вектором формування сучасної правової доктрини. Складність дослідження 

зазначеної категорії обумовлена тим, що врегулювання публічних відносини 

здійснюється в умовах постійного розвитку управлінських систем та у тісному 

взаємозв’язку із основною метою їх функціонування – забезпеченням публічних 

інтересів та гарантуванням прав людини відповідно вимог статті 3 Конституції 

України. Поряд із наведеним, умовою виникнення спорів в сфері публічно-
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правових відносин є конфліктність останніх, яка обумовлена передусім 

характером адміністративного права, як права владного впливу, виходячи із 

основних доктринально-сформованих його ознак та змісту, в тому числі, 

зокрема в контексті реального додержання прав, свобод та інтересів громадян.  

Окремо актуалізується предмет дослідження у зв’язку із розширенням 

меж предмету адміністративного права та переосмисленням характеру правових 

відносин, що формують його зміст. Причому, роль правовідносин в юридичній 

науці неможливо переоцінити. Їх можна визначити як своєрідний феномен, що є 

ознакою системного зв’язку, та включає у себе право у його суб’єктивному та 

об’єктивному розумінні. Це пов’язується із тим, що право без правовідносин 

втрачає свій практичний сенс, навіть у разі існування певної матеріальної 

підойми. Важливим твердженням в контексті наукового пошуку, яке покликане 

розмаскувати прихований сенс конфліктності публічно-правових відносин є те, 

що право виступає реальним елементом суспільного життя лише тоді, коли його 

існування (права) опосередковане правовими відносинами. Зрозуміло, що сфера 

публічно-правових відносин значно вужча за об’ємом загалом соціальних 

відносин, які обумовлені наявністю феноменів, що кристалізуючись крізь 

призму правового регулювання, набувають юридичного закріплення і значення.  

Аналізуючи соціальні відносини (окремі явища, інститути) вчені 

автоматично переносять їх у правову площину. У такому випадку не можливо 

констатувати рівне значення соціальних відносин і права в правовідносинах, 

оскільки перші – заповнять собою правові прогалини, які стануть наріжним 

каменем їх упорядкованості, а понятійний апарат такої системи змушений буде 

позначатися правовою формою правореалізації чи навпаки. Рефлекторність 

сприйняття особою соціальних норм, що виражається у балансі соціальних 

відносин і права в правовідносинах можливо встановити лише аналізуючи не 

лише правові норми, а й соціальні відносини, які вони упорядковують в 

«об’ємному» значенні. Зрозуміло, що такий процес має перетворюватися не на 

механічне нарощування правового регулювання, а враховувати особливості 

соціальних зв’язків, які, власне й вказують на людиноцентризм, а не на факт 



223 

 

пріоритетності чи важливості для держави, як суб’єкта (учасника) 

правовідносин. В даному контексті варто вказати на тому, що сьогодні 

надзвичайно складно визначити, які саме відносини є найважливішими для 

держави, більше того, незрозумілим видається баланс державо-

людиноцентризму, адже без участі органів державної влади в проголошеному 

«саморегулюванні» дійти будь-якої «стабільності» чи подолати негативні явища 

неможливо. Прикладом є економічні, соціально-політичні, інформаційні та інші 

відносини.  

Останні трансформаційні процеси в Україні пожвавили наукові дискусії 

щодо обсягу та характеристики предмету адміністративного права. Це 

закономірно впливає на основні напрями розвитку науки адміністративного 

права. По-перше, обґрунтування категорії «публічна адміністрація», що 

покликана забезпечити публічно-сервісне спрямування діяльності органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, інших суб’єктів, наділених 

публічними владними повноваженнями (Т.О. Коломоєць, О.В. Кузьменко, 

В.К. Колпаков, Р.С. Мельник та інші). Наведений вектор розвитку визначає 

центральне місце відносин «влада-громадянин», у яких держава виступає 

«сервісним центром», адміністративному праву ж відводиться функція 

забезпечення [189, с. 31].  

По-друге, спроби характеризувати адміністративне право як «змішану» 

галузь права, зокрема як публічно-приватну (Концепція публічно-господарської 

адміністрації, С.П. Позняков [293], та інші).  

По-третє, напрям класичного розвитку адміністративного права як права 

державного управління, змістом якого є владний вплив органів публічної влади 

на суспільні процеси (О.Ф. Андрійко, Ю.П. Битяк [63], І.П. Голосніченко, 

Н.Р. Нижник, А.О. Селіванов, інші).  

По-четверте, обґрунтування необхідності виділення окремої галузі 

(підгалузі) адміністративного процесуального права. З урахуванням наведених 

напрямів розвитку адміністративно-правової науки можливо визначити 

перспективи мінімізації конфліктності публічно-правових відносин [405].  
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Доводиться констатувати, що обраний напрям дослідження 

малопопулярний, оскільки у більшості публікацій з означеної (дотичної) 

тематики вчені обирають підхід, за якого процес виникнення соціальних 

конфліктів переноситься у правову площину, трансформуючись при цьому, 

набуває нових ознак – спору, що вирішується наявними юридичними засобами. 

У згаданому контексті цінним видається науковий доробок Ю.С. Педька, який 

здійснив перші кроки щодо вирішення означеної проблематики, та вказує на 

необхідності її продовження.  

Публічно-правовий спір, як зазначав професор В.Б. Авер’янов, це 

наслідок виникнення правовідносин конкретного характеру «орган публічної 

влади (посадова особа) – невладний суб’єкт публічно-правових відносин», 

«орган публічної влади (посадова особа) – орган публічної влади (посадова 

особа)», «орган публічної влади (посадова особа) – публічний службовець» 

конфліктного типу. Такі відносини, пояснено у науковій праці, є самостійними 

за своїм значенням та правовою природою, але похідними від неконфліктних 

правовідносин, у яких бере участь велика кількість різних суб’єктів публічних 

галузей права [300, с. 505-506].  

Керуючись представленою ідеєю, Ю.С. Педько визначає види 

конфліктних відносин, перший – виникає в результаті вчинення фізичною 

особою чи юридичною особою правопорушення – діянь, які порушують як 

права, свободи та законні інтереси окремих суб’єктів публічно-правових 

відносин, так і загальний публічний інтерес. При цьому, держава в особі 

уповноважених органів (посадових осіб, інших інституцій) реагує на вчинення 

адміністративних правопорушень у силу нормативно визначеного обов’язку 

(статусних особливостей). У наведеному випадку виникають відносини так 

званого «деліктного типу». Іншим видом правовідносин конфліктного типу 

визнається ті, що виникають у результаті порушення суб’єктом владних 

повноважень (іншим суб’єктом, що здійснює владні управлінські функції) прав, 

свобод та інтересів іншого суб’єкта адміністративного права. Підсумовуючи, 

вчений робить висновок про те, що такий конфлікт можна назвати публічно-
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правовим, оскільки причиною його виникнення на його думку є: зловживання 

владою і, як наслідок, порушення прав невладних суб’єктів, неправильне 

розуміння громадянами своїх прав, які вважають, що посадові особи діють 

незаконно, а також колізії правових норм у законі чи підзаконному нормативно-

правовому акті [368, с. 319] (курсив – В.Т.).  

У теоретичному плані, а відтак і на практиці поділ на види конфліктного 

типу публічно-правових відносин дещо ускладнюється. Так, використання 

оціночного терміну «порушення» спонукає до роздумів про можливість 

характеристики окреслених відносин з позиції категорії «публічно-правового 

конфлікту», та і власне доцільності використання останньої загалом у правовій 

площині як системоутворюючої. Сумнівним видається твердження щодо 

характеристики, у даному випадку, конфліктних відносин деліктного типу. 

Аргументом може слугувати, передусім положення щодо основних ознак 

правопорушення, серед яких відсутня ознака «конфліктність», а лише існує у 

формі умови. Більше того, у зв’язку із використанням категорії конфлікт, 

вченими дещо хибно здійснюється формування підстав виникнення так званих 

«публічно-правових конфліктів», які у подальшому вирішуються засобами 

адміністративного судочинства у формі спору, оскільки про інші форми (засоби) 

їх вирішення у науковій літературі не йдеться. Так, серед переліку, 

представленого Ю.С. Педьком, це зокрема, «зловживання владою і, як наслідок 

порушення прав невладних суб’єктів» (курсив – В.Т.). Вочевидь, мова йде 

більше про корупційні правопорушення чи то правопорушення, пов’язані з 

корупцією, а не про публічно-правові конфлікти. До того ж, у такому випадку 

суб’єктний склад публічно-правових відносин конфліктного типу буде дещо 

ширший аніж суб’єктний склад спору у сфері публічно-правових відносин. 

Варто звернути увагу на те, що статтею 2 «Завдання та основні засади 

адміністративного судочинства» КАС України також використовується термін 

«порушення» [173]. У зв’язку із цим, більшість з опертям на таку категорію, 

здійснюють спробу досліджувати спори у сфері публічно-правових відносин з 

урахуванні можливості виникнення конфліктів, на кшталт відносин деліктного 
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типу. Однак, зрозуміло, що ознаки, а відтак і сама категорія «конфлікт» не 

притаманні «спору» як явищу правової дійсності. 

Можливість існування публічно-правового конфлікту, як підстави 

виникнення спору опосередковано, зокрема й положенням Податкового кодексу 

України. Так, пунктом 56.2 статті 56 ПК України визначено, що «у разі, коли 

платник податків вважає, (курсив мій – В.Т.) що контролюючий орган 

неправильно визначив суму грошового зобов'язання або прийняв будь-яке інше 

рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень 

контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або іншими законами 

України, він має право звернутися … про його перегляд» [291]. Зрозуміло, що 

конструкція, використана у статті 56 ПК України, не дає жодних підстав 

констатувати виникнення правовідносин конкретного конфліктного типу, 

оскільки відомо, що момент виникнення власне правовідносин визначається на 

підставі юридичного факту. При чому, факт досить часто «сумлінної омани» 

платника податків підтверджується у багатьох наукових публікаціях (вказане 

питання розглянуто у попередніх підрозділах).  

У даному контексті, М.В. Жернаков, досліджуючи юридичну природу 

конфлікту у податкових правовідносинах, визначає рівні конфліктності 

податкових відносин: перший – інституційний, у межах якого вирішуються 

об’єктивність та доцільність взагалі існування такого явища як оподаткування, а 

також справедливість саме системи оподаткування, яка існує в державі у певний 

момент. На підтвердження власних доводів вчений наводить приклад 

кримінальні відносини, які на його думку схожі із нормами моралі, релігії, та 

які оцінюють поведінку вбивць, грабіжників і пояснюють, чому вбивати погано. 

Продовжуючи, наголошується на необхідності пояснень людині, чому 

сплачувати податки «абстрактним утворенням» необхідно. Другим рівнем 

податкового конфлікту визнаються відносини на межі фінансово-правових 

інститутів публічних доходів та публічних видатків. Тобто саме за таких 

обставин йдеться про об’єктивне і чітке узгодження сум коштів, які платник 
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податків передав як податки та збори, фінансове забезпечення соціальних 

потреб і суспільного розвитку [131, с. 14-15; 423].  

Визначаючи сутність конфлікту в публічних правовідносинах 

(податкових, фінансових) автор залишає поза увагою той факт, що у 

подальшому, ним же, поняття «конфлікт» ототожнюється з поняттям «спір». 

Відповідно характеристика спору відбувається відірвано від його суті. Дещо 

сумнівним видається твердження з приводу того, що питання існування 

оподаткування, чи питання про справедливість оподаткування на певному 

часовому відрізку можливо вирішити у формі спору. Окремо слід наголосити, 

що дещо хибний висновок автор робить, констатуючи, що податкові відносин з 

моменту виникнення самої держави характеризувалися як принципово 

конфліктні. Визнаючи конфліктність як принципову ознаку податкових 

правовідносин (відносин), варто було б пояснити чи характеризуються, як 

задекларовано відносини, що виникають у процесі надання розстрочення 

(відстрочення) сплати податкового зобов’язання платником податків. Дане 

питання потребує більш ґрунтовного дослідження. Доцільно також зауважити, 

що можливість ухилення від сплати податків очевидно виключається при 

характеристиці конфліктності відносин, що виникають при вирішенні все того 

ж питання справедливості оподаткування. 

Варто підтримати В.М. Крівцову щодо цінності концепції правової 

реальності запропонованої професором соціологом С.І. Максимовим. Провідну 

роль в обґрунтуванні цієї концепції відіграє принцип «протиріччя», який надав 

змогу провести аналіз права як автономної системи, джерелом саморозвитку 

якої виступають саме суперечності правової реальності. Одним із рівнів 

правової реальності названо «світ взаємодії між соціальними суб’єктами: 

правове життя» [238, с. 143-190]. Власне на цьому рівні й відбувається 

фактична реалізація конфліктних правовідносин. Головною якістю суб’єкта 

права є здатність логічного визнання норми (як ідеї права) і спроможність 

психічно-вольового визнання чи невизнання. В останньому випадку якраз і 

виникає конфлікт суб’єкта і правової норми [213]. Найбільш яскраво наведений 
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конфлікт проявляється у публічно-правових відносинах, оскільки, як зазначає 

О.І. Харитонова, концептуально останні характеризуються як особливий вид 

владних відносин [454, с. 7]. Такий висновок опосередковано зокрема 

юридичною спадщиною радянської адміністративно-командної системи.  

Зрозуміло, що при характеристиці публічно-правових відносин як 

конфліктних, зокрема адміністративних, варто враховувати особливості їх 

правового регулювання та новітніх концептуальних підходів щодо формування 

знань про предмет адміністративного права. Зважаючи на дискусійність 

проблематики адміністративно-правових відносин та публічно-правових 

загалом, ми не ставимо за мету виділення елементів характеристики, які 

дозволять проілюструвати їх специфіку в повному обсязі. Однак очевидно, що 

конфліктність проявляється крізь призму управлінської сутності та нерівності 

суб’єктів таких правовідносин. Таким чином будується більшість публічно-

правових відносин. Передусім, адміністративне право є «правом державного 

управління» («правом владного впливу») [63, с. 166; 423], оскільки виконання 

законів, інших нормативно-правових актів, нормотворчість і контроль у цій 

сфері – це зміст управлінської діяльності. Що ж до загалом публічно-правових 

відносин, у сфері яких виникають спори, які є предметом адміністративного 

судочинства, важко заперечити наявність типового методу адміністративно-

правового регулювання. Відтак, їх конфліктність як основна ознака для 

формування умови виникнення спору є емерджентною. 

Наведений висновок опосередковується аргументами з приводу методу 

адміністративно-правового регулювання. Так, окремі дослідники, у зв’язку із 

розширенням сфери застосування та здійснення її подальшої трансформації, 

вважаємо помилково, вказують на домінуванні методу координації. Це, у свою 

чергу означає поширення на усі види адміністративно-правових відносин 

характеристики «сервісних». При чому не варто забувати, що адміністративне 

право, не зважаючи на розширення його предмету, залишається публічною 

галуззю права з притаманними лише йому ознаками. Не зважаючи на 

формування так званих «відносин з обслуговування», що призводить до 
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формального зниження конфліктності публічно-правових відносин загалом, 

варто відзначити, що поряд із цим центральне місце у адміністративно-

правовому регулюванні належить імперативному методу.  

Окремим аспектом, що потребує акцентування є твердження про те, що 

адміністративно-правові відносини генеруються, на думку В.К. Колпакова, у 

сфері публічного адміністрування щодо здійснення своїх функцій. Право на 

ініціювання відносин мають будь-які суб’єкти, незалежно від наявності в їх 

компетенції припису здійснювати владні повноваження. При цьому, цінним є 

твердження, що згода чи бажання (курсив – В.Т.) не є обов’язковою умовою їх 

формування. Більше того, адміністративні правовідносини можуть 

продовжуватись всупереч її бажанню [192, с. 9]. Таким чином, згода чи бажання 

як умова виникнення адміністративно-правових відносин, тобто їх відсутність, 

є додатковим аргументом на користь їх конфліктності. Окремо варто зауважити, 

про вже наголошений підхід до людиноцентризму в публічно-правовому 

регулюванні. До того ж, у матеріальному плані, приклад виникнення без так 

званої «згоди чи бажання» публічно-правових відносин у результаті звернення 

до адміністративного суду, виправданий, однак не ілюструє зміст спору, як 

стану (виду) публічно-правових відносин, оскільки, у разі, коли громадянин 

реалізує своє право на захист, так званого «конфлікту» в юридичному плані «не 

виникає».  

Варто пояснити, що зверненню до суду адміністративної юрисдикції 

передує порушення з боку суб’єктів владних повноважень, яке опосередковане 

незаконним рішенням, діями чи бездіяльністю, тобто публічно-правові 

відносини вже виникли, при чому незалежно від факту волевиявлення у вигляді 

бажання їх виникнення, з боку суб’єктів-учасників таких правовідносин. 

Відтак, більш доцільно характеризувати власне процес «трансформації» 

публічно-правових відносин в результаті наділення останніх ознакою 

конфліктності. Це надасть можливість встановити системний зв'язок з 

адміністративною діяльністю суб’єктів владних повноважень та об’єктом спору 

у сфері публічно-правових відносин, тобто ідентифікувати публічно-правові 



230 

 

відносини як спірні та вказати їх похідний характер від так званих 

«позитивних».  

Окреслення вказаної тези спонукає до спроби вирішення окремих 

проблем, передусім співвідношення публічно-правових та адміністративних 

правовідносин, опосередкованих, на думку В.К. Колпакова, специфікою 

взаємодії різних галузей права, яка ґрунтується на впливі їх норм на одні й ті ж 

соціальні відносини, що робить проблематичним чітке, прозоре і один раз на 

завжди здійснене розмежування сфер правового регулювання. Зокрема, питання 

стосується й тих відносин, де носії владних повноважень не є їх безпосередніми 

учасниками і присутні лише як гаранти забезпечення прав і виконання 

обов’язків конкретними суб’єктами відповідних стосунків, тобто по-суті у 

відносинах «опосередкованої владності» [192, с. 9].  

До того ж, з урахуванням трансформації предмету адміністративного 

права, доцільно виділити особливі форми адміністративної діяльності (так 

званого публічного адміністрування) чи то реалізації функції інформаційно-

аналітичного забезпечення такої діяльності, зокрема контролю. Прикладом 

може слугувати діяльність «експертних груп» в сфері забезпечення якості вищої 

освіти, які здійснюють оцінку якості освітніх програм як представники 

Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, тобто 

опосередковано реалізують владні повноваження у процесі такої діяльності. 

Варто наголосити, що вказаний зміст діяльності пов'язаний із упровадженням 

оновлених векторів реалізації владних повноважень з урахуванням 

людиноцентризму, а не традиційних адміністративно-командних 

адміністративно-правових методів. Оновлення парадигми вищої освіти, що 

визнається реальною потребою часу, викликає протистояння з боку окремих 

закладів вищої освіти.  

Основною тезою, що вважаємо започатковує оновлений погляд на спір у 

сфері публічно-правових відносин та на його «правову природу» є твердження, 

що вказує на те, що відносини відповідальності публічної адміністрації є 

похідними від відносин оскарження [192, с. 14]. Відтак, роздуми щодо предмету 
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адміністративного права окремих авторів зводяться до тези «адміністративне 

судочинство для адміністративного права» (чи навпаки? – курсив В.Т.), при 

чому найбільш популярними є погляди на предмет адміністративного права з 

позиції його адміністративних матеріальних та процесуальних норм, які 

утворюють загальну частину та спеціальну (іншу) частину адміністративного 

права. Однак, варто визнати, що у такому підході є недолік, який впливає на 

наукові пошуки вітчизняних вчених, а відтак і на характеристику 

адміністративно-правових відносин. Приналежно до нашого дослідження, це 

насамперед стосується відносин, що складають предмет спору, який 

вирішується у порядку адміністративного судочинства, загалом предмет судової 

діяльності адміністративного суду і, насамкінець відносини, що складаються у 

процесі діяльності адміністративного суду з вирішення спору. Розв’язання 

окреслених проблем має значення для характеристики публічно-правових 

відносин як конфліктних, потенційно конфліктних та мінімально конфліктних.  

Зрозуміло, що за умов «надзвичайної» конфліктності публічно-правових 

відносин адміністративне право як фундаментальна галузь права потребує 

реформування.  

У сучасних умовах, як зазначає Т.О. Коломоєць, положення науки 

адміністративного права повинні бути приведені у відповідність реальним 

потребам нормотворення, правозастосування та пріоритетам розвитку держави. 

Однак, це зовсім не означає, що повинно мати місце тотальне безсистемне 

автоматичне оновлення абсолютно усіх положень галузевої науки без 

врахування її класичних історично сформованих напрацювань, особливостей 

національної галузевої науково-дослідної діяльності [186]. Про мінімізацію 

конфліктності публічно-правових відносин свідчать концептуальні положення 

розвитку законодавства та науки адміністративного права. Прикладом є 

напрацювання В.Б. Авер’янова у напрямі формування публічно-сервісного 

характеру діяльності державних органів, що має сповідувати людиноцентриську 

ідеологію [24]. Такий вектор став ґрунтом для теоретико-правового аналізу 

проблем, зокрема застосування диспозитивного методу публічно-правового 
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регулювання у сфері економіки (О.П. Рябченко [355]) забезпечення протидії 

тінізації економіки засобами адміністративного права (О.В. Тильчик [401; 434]), 

багатьох інших.  

Н.Р. Нижник представила науковий доробок у напрямі соціологізації 

адміністративного права. Цінними є положення про те, що в сучасних умовах 

відбувається протиставлення з однієї сторони усієї сукупності учасників 

адміністративно-правових відносин, які не наділені владними повноваженнями, 

та всієї системи державного механізму публічної влади. Вказаний підхід 

покликаний вирішити центральну проблему адміністративного права – не лише 

забезпечення пріоритету прав та свобод людини і громадянина у владо 

управлінських відносинах, а й гарантування публічно-сервісного характеру 

здійснення повноважень владними суб’єктами [268].  

С.Г. Стеценко, розглядаючи предмет адміністративного права в контексті 

його сучасного стану поділяє думку [388] В.Р. Щавінського, який наголошує на 

тому, що не лише традиційні для адміністративної юстиції справи «людина 

проти держави» складають масив адміністративного судочинства. У 

підтвердження раніше висловленої позиції щодо процесу оновлення предмета 

адміністративного права, зазначимо про те, що наразі модернізується розуміння 

адміністративної юстиції, як одного із важливих складових предмета даної 

галузі права. Адміністративні суди розглядають і справи, де в якості позивача 

виступає держава, тим самим стверджується, що у рамках адміністративного 

судочинства захищаються не лише інтереси особи, але і певною мірою інтереси 

держави [474, с. 104]. Варто відзначити, що вказане твердження, яке 

підтримується багатьма науковцями на основі поверхневих суджень лише 

скеровує вітчизняну науку у «хибному» державо центристському напрямі 

розвитку. Оскільки, захист від посягання на встановлений порядок управління, 

тощо встановлюється КУпАП, іншими нормативно-правовими актами, а 

основним завданням адміністративної юстиції (стаття 2 КАС України) є захист 

фізичних, юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень. 
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Таким чином формується «механізм» стримування та противаг в публічно-

правовій сфері.  

Окремі аспекти представлених вище висновків підтверджує 

Р.С. Мельник, який вважає хибним з огляду на сутність, зміст та призначення 

конституційного принципу поділу державної влади те твердження, що норми 

адміністративного права регулюють порядок здійснення адміністративного 

судочинства та судову процедуру притягнення фізичних осіб до 

адміністративної відповідальності. Аргументами слугують доводи, що ідея 

названого принципу, поміж іншим, зводиться до того, що відокремленість та 

незалежність один від одного органів державної влади – парламенту, органів 

виконавчої влади та суду забезпечується за рахунок існування для кожного з цих 

органів своєї нормативної бази діяльності. Відтак, норми адміністративного 

права не можуть одночасно регулювати і діяльність суб’єктів публічного 

адміністрування, і діяльність органів судової влади під час відправлення ними 

правосуддя як у справах адміністративної юрисдикції (адміністративний 

процес), так і у справах про притягнення фізичних осіб до адміністративної 

відповідальності. Норми адміністративного права «обслуговують» виключно 

діяльність суб’єктів публічного адміністрування [244, с. 42].  

Н.Б. Писаренко вказує, що в умовах цивілізованого суспільства 

загальнообов’язкові правила від держави виникають за необхідності та у якості 

консенсусної домовленості між законотворцем і потенційними їх адресатами. 

Іншими словами, наголошує на тому, що чітке правило має бути впровадженим 

тоді, коли це є значущим як для повноцінної реалізації приватними особами 

своїх прав, так і для нормального існування суспільства в цілому; його ідеальне 

призначення полягає у створенні безконфліктних умов (курсив – В.Т.) для 

«співіснування» приватних і публічних інтересів [289].  

Вказане твердження виглядає дещо утопічним, оскільки незважаючи на 

представлену ідеальну модель так званого «безконфліктного співіснування 

приватних і публічних інтересів» передумов практичної реалізації вона не 

містить. Зрозуміло, що суб’єктивне сприйняття припису норми оцінюється 
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завжди суб’єктивно, відтак сприйняття, виконання чи дотримання 

встановленого правила поведінки залежить від великої кількості факторів, які 

врахувати при забезпеченні публічного інтересу просто неможливо. Таким 

чином, як вже було зазначено, правова природа спорів у сфері публічно-

правових відносин полягає у їх похідному характері від позитивної так званої 

«процедурної» діяльності, яка крізь призму суб’єктивного сприйняття або 

приймається приватною особою або ні. Тому, характеризуючи публічно-правові 

(адміністративні) відносини варто брати за основу твердження, що спір це 

завжди правові відносини. 

Щодо вказаного питання, то можливо відзначити, що прикладом 

слугують наукові праці великої кількості вчених, оскільки варто констатувати 

формування оновленого напряму наукового пошуку яке відбулося після 

прийняття Концепції адміністративної реформи в Україні. 

Таким чином, розвиток соціально-юридичної природи адміністративного 

права поряд із людиноцентризмом має стати базисом для зниження 

конфліктності публічно-правових відносин, оскільки враховуватиме їх як 

правові, так і не правові аспекти. Варто констатувати, що дослідження 

конфліктності публічно-правових відносин лежить у площині розвитку 

адміністративного права як фундаментальної правової галузі, а її оновлення 

визначає напрями розв’язання проблем, пов’язаних з категорією спір у сфері 

публічно-правових відносин. Трансформація предметної області 

адміністративного права без урахування емерджентних ознак його як системи, 

призводить до необхідності більш детального аналізу неоднотипних відносин, 

які характеризуються різним ступенем конфліктності, а відтак визначають 

особливості умов виникнення спорів у цій сфері. 

Однак, пропозиції, запропоновані в наукових публікаціях учених, не у 

повній мірі сприйняті на рівні законодавчого закріплення, крім того, стрімкий 

розвиток вказаних правовідносин вимагає переосмислення доктринальних 

положень з урахуванням потреби прогнозування наслідків цього на значний 

часовий період. Варто закцентувати увагу на тому, що правозастосовна 
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діяльність публічної адміністрації в Україні, зокрема і у сфері оподаткування, 

перебуває на не дуже високому рівні. Про це можна зробити висновки і зі звітів 

міжнародних експертів (відповідно до даних Всесвітнього банку Україна займає 

71 позицію серед 190 країн Світу [445] за оцінкою простоти ведення 

економічної діяльності) і з аналізу даних про наявні спори та практику їх 

вирішення адміністративними судами.  

В умовах реформування продукується збільшення обсягу державного 

регулювання публічних правовідносин, а відтак й кількісних показників 

нормативно-правових актів. Нажаль, варто констатувати, що правове 

забезпечення більшості реформаційних процесів здійснюється шляхом 

нарощування маси (а не якості) правових норм. Така ситуація не може не 

супроводжуватися негативною оцінкою. Несистемність кодифікації та велика 

кількість проблем правового регулювання помножених на дискрецію публічної 

адміністрації у правозастосуванні стають підставою для характеристики 

конфліктності публічно-правових відносин. Вказані проблеми детермінують 

появу спорів у сфері публічно-правових відносин та надмірного завантаження 

адміністративних судів з урахуванням особливостей їх юрисдикції. 

Найбільш конфліктним видом публічно-правових відносин, спори у 

сферах яких набувають масовості та створюють обтяження для 

адміністративних судів з урахуванням їх кількості, є митні та податкові.  

Пріоритетами зовнішньоекономічної політики України є розвиток 

зовнішньої торгівлі, зміцнення економічних відносин з країнами Євросоюзу та 

іншими країнам Світу у поєднанні із першочерговим завданням – 

забезпеченням митної безпеки, захистом інтересів громадян України, 

вітчизняного товаровиробника. У зв’язку із цим, особливої уваги на сьогодні 

набувають проблеми лібералізації міжнародної торгівлі за допомогою 

інструментів митної політики, реформування системи вітчизняних 

контролюючих органів, що забезпечують її реалізацію, та оновлення правового 

забезпечення їх діяльності з урахуванням Євроінтеграційних прагнень України 

та необхідністю продовження дотримання вимог нормативних актів різних 
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рівнів та Міжнародних Угод щодо конкретних процедур митного оформлення, 

сертифікації товарів, тощо. Розвиток сучасної системи митно-правового 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності є запорукою та необхідною 

складовою сталого розвитку економіки України. Важливість даного напряму 

державної політики усвідомлюється як науковою спільнотою, так і практиками, 

зокрема суб’єктами публічної адміністрації, діяльність яких пов’язана із 

формуванням та вдосконаленням нормативно-правового забезпечення у 

вказаній сфері. Разом із тим, широкий спектр предметів правового регулювання, 

їх рухливий характер, що віддзеркалює інтенсивний інформаційний та 

технологічний розвиток, необхідність врахування приписів значної кількості 

міжнародних угод, призвело з одного боку, до формування такого масиву 

нормативно-правових актів, у яких досить важко зорієнтуватися (понад 9000). З 

іншого боку, чинні нормативно-правові акти містять прогалини, які виявляє 

практика, що призводить до численних спорів, пов’язаних із запобіганням 

порушенням прав та свобод громадян на різних стадіях митного оформлення. 

Зокрема, увагу привертає проведення перевірки відповідності опису товару 

його найменуванню та коду за Українською класифікацією товарів 

зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД). Практикою актуалізується 

необхідність пошуку способів запобігання спорам, пов’язаним із правовим 

урегулюванням окремих стадій митного оформлення товарів (зокрема, 

транспортних засобів), їх подальшої сертифікації, що потребують теоретичного 

осмислення і формування пропозицій щодо їх застосування [430]. 

Доктринальною проблемою визнано розмитість підходу законодавця до 

забезпечувальних процедур, застосування яких спрямовується на виконання 

податкового обов’язку, оскільки Податковий кодекс України (далі – ПК України) 

чіткої системи таких процедур не містить [225]. У зв’язку із цим, більшість 

спорів виникають із приводу їх застосування та погодження контролюючими 

органами.  

Так, відповідно до положень абзацу першого пункту 95.3 статті 95 ПК 

України стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, 
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обслуговуючих такого платника … (далі за текстом статті ПК України – 

курсив авт.) здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання 

контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини. 

Частиною 2 пункту 95.3 регламентується порядок прийняття рішення про 

погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, 

що перебуває у податковій заставі, та вказується, що контролюючий орган 

звертається до суду щодо надання дозволу. Саме рішення суду щодо надання 

вказаного дозволу і є підставою прийняття контролюючим органом рішення про 

погашення усієї суми податкового боргу (абзац 3 пункту 95.3 статті 95 ПК 

України) [291].  

Цікаво, що у наступному пункті 95.4 статті 95 ПК України вказується на 

можливості контролюючого органу на підставі рішення суду здійснювати 

стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, 

яка належить такому платнику податків [291]. Тож, в першому випадку 

контролюючий орган звертається до суду з метою отримання дозволу, як 

обов’язкової підстави для формування власного рішення, в іншому – вказується 

на можливість діяти контролюючому органу вже на підставі цього ж рішення 

суду.  

Вже у абзаці 2 пункту 95.5 статті 95 ПК України вказується, що за 

певних обставин (визначених цим абзацом ПК України) контролюючий орган 

без звернення до суду приймає рішення про стягнення коштів за рахунок 

готівки, що належить такому платнику податків, який має податковий борг, 

та/або коштів з рахунків такого платника у банках [291]. Слід відзначити, що 

умовою для застосування саме вказаної процедури (вочевидь особливої – курсив 

авт.), є зокрема те, що сума податкового боргу перевищує 5 млн. гривень.  

За таких обставин, знову ж виглядає сумнівним та не досить 

послідовним положення щодо здійснення судового контролю за законністю 

діяльності такого суб’єкта владних повноважень. При чому, варто констатувати 

відсутність виникнення спірних правовідносин, що розвиваються у процесі 

погашення податкового боргу (чи то стягнення його сум).  
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Такі висновки пов’язані із аналізом статей КАС України. Так, статтею 

269 КАС України, встановлено особливості подання заяв по суті справи в 

окремих категоріях адміністративних справ, зокрема тих, що стосуються справ, 

визначених статтями 273-277, 280-283, 285-289 цього Кодексу. Заявою 

визнається, зокрема позовна заява, серед інших актів-документів. Однак, 

статтею 283 КАС України, яка визначає особливості оскарження у справах за 

зверненнями органів доходів і зборів при здійсненні ними визначених законом 

повноважень, вказано, що ці органи звертаються із заявою, а не позовною 

заявою (курсив – авт.). При чому частинами 1-6 даної статті КАС України 

перелічені вимоги, що пред’являються органом доходів і зборів до 

адміністративного суду, а не до платника податків (очевидно – курсив авт.). 

Окремо слід наголосити, що звернення органу доходів і зборів із заявою до 

адміністративного суду першої інстанції в рамках особливого провадження 

відбувається відповідно вимог, передбачених частинами 1, 4 статті 283, якими 

передбачено обставини відмови у відкритті провадження за такою заявою, 

серед яких наявність спору про право та/чи невідповідність заявлених вимог, 

перелічених у абзаці 1 такої статті КАС України [173].  

Заява ж, як форма звернення до органів державної влади визначається 

положеннями частини 2 статті 3 «Основні терміни, що вживаються у цьому 

Законі» Закону України «Про звернення громадян». Такою є звернення 

громадян, а не органів державної влади (курсив – В.Т.), із проханням про 

сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх 

прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи 

недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм 

власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, 

а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності [317]. Варто 

закцентувати увагу на відсутності серед суб’єктів звернення – 

адміністративного суду, оскільки формою звернення до нього є позовна заява 

(абзац 8 статті 4 КАС України «Визначення термінів»), а не заява відповідно 

КАС України [173]. Відповідно статті 12 «Сфера застосування Закону» (Закону 
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України «Про звернення громадян» – курсив В.Т.) допускається інший порядок, 

відмінний порядку визначеного даним Законом, що встановлюється зокрема 

КАС України [317]. 

Таким чином відносини, що виникають в процесі здійснення особливого 

провадження (розгляд справи у зв’язку із заявленими вимогами) за зверненням із 

заявою про реалізацію визначених КАС України владних повноважень органів 

доходів і зборів можливо охарактеризувати, як потенційно конфліктні, тобто 

такі, що не є предметом спору, однак виникають у зв’язку із реалізацією 

суб’єктом власних владних повноважень, пов’язаних із примусовим 

погашенням податкового боргу (зокрема із застосуванням заходів примусу). 

Приналежно, що заявлена в концептуальних нормативно-правових актах 

публічно-сервісна діяльність центральних органів виконавчої влади не 

передбачає звернення суб’єкта владних повноважень до платника податків для 

врегулювання питання щодо погашення податкового боргу перед зверненням до 

суду для застосування забезпечувальних заходів. 

Подальший аналіз положень ПК України також дозволяє виділити такі, 

які можна вважать підставою для виникнення спору в названих публічних 

правовідносинах. У Главі 4 «Визначення суми податкових та/або грошових 

зобов’язань платника податків, порядок їх сплати та оскарження рішень 

контролюючих органів» у статті 57 ПК України визначаються строки сплати 

податкового зобов’язання. Пунктом 57.2 статті 57 ПК України передбачено, що 

у разі, коли відповідно до ПК України або інших законів України контролюючий 

орган самостійно визначає податкове зобов’язання платника податків з причин, 

не пов’язаних з порушенням податкового законодавства, та надсилає (вручає) 

податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум платнику 

податку, такий платник зобов’язаний сплатити нараховану суму податкового 

зобов’язання у строки, визначені в ПК України та статті 297 Митного кодексу 

України, а якщо такі строки не визначено, – протягом 30 календарних днів, що 

настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення про таке 

нарахування. У наступному пункті в абзаці 1 вказується, що у разі визначення 
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грошового зобов’язання контролюючим органом за підставами зазначеними у 

підпунктах 54.3.1-54.3.6 пункту 54.3 статті 54 ПК України платник податків 

зобов’язаний сплатити нараховану суму грошового зобов’язання протягом 10 

календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-

рішення крім випадків, коли протягом такого строку платник податків 

розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу [291].  

Викликає зауваження те, що, по-перше: серед підстав, які визначені 

підпунктами 54.3.1-54.3.6 і передбачена у пункті 54.3.3 підстава нарахування 

контролюючим органом сум податкових зобов’язань з окремого податку або 

збору контролюючим органом за відсутності порушень з боку платника 

податків; по-друге: викликає запитання наявність роз’яснення у пункті 57.3 

статті 57 ПК України про те, що коли платник податків розпочинає процедуру 

оскарження рішення, зупиняється обчислення строку протягом якого такий 

платник податків зобов’язаний сплатити суму грошового зобов’язання. У 

зв’язку із таким формулюванням очевидно, що умовами пункту 57.2 не 

передбачена можливість оскарження податкового повідомлення рішення, в 

якому визначено податкове зобов’язання платника податків з причин, не 

пов’язаних з порушенням податкового законодавства. Відповідно у наведених 

положеннях статті 57 ПК України врегульовано одні й ті ж публічно-правові 

відносини в сфері справляння податків і зборів, що й у статті 56 ПК України 

«Оскарження рішення контролюючих органів». Тож, суддям адміністративних 

судів при вирішення спорів такого виду варто виходити з наведених висновків і 

застосовувати положення статті 56 ПК України (спеціальної, відносно 

конкретного суб’єкта, по відношенню до статті 57 ПК України).  

Окремо варто зазначити про те, що оскарження податкового 

повідомлення-рішення щодо визначення грошового зобов’язання платника 

податків з причин не пов’язаних з порушенням податкового законодавства в 

першому випадку – оскаржується відповідно статті 56 ПК України протягом 30 

календарних днів, в іншому – протягом 10 календарних днів. Щоб виключити 

такі прогалини щодо кореспонденції норм у одному й тому ж нормативно-
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правовому акті, варто внести зміни до ПК України, зокрема, пункт 57.3 статті 57 

викласти у такій редакції: 

«у разі визначення грошового зобов’язання контролюючим органом за 

підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4-54.3.6 пункту 54.3 

статті 54 ПК України, платник податків зобов’язаний сплатити нараховану суму 

грошового зобов’язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем 

отримання податкового повідомлення-рішення». 

Наступною проблемою, що має бути розв’язана з метою мінімізації 

різночитань та підстав виникнення спорів у сфері, що розглядається, є така, що 

пов’язана із необхідністю вживання конкретно визначених термінів та понять у 

нормативно-правових актах, не допускаючи їх безсистемного нарощування. Як 

приклад, ПК України містить з одного боку досить широкий перелік визначення 

понять, які вживаються у його нормах, зокрема у статті 14 ПК України 

«Визначення понять». Так, підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 ПК України 

визначається поняття «безнадійна заборгованість», як заборгованість, що 

відповідає одній із конкретизованих у даному підпункті ознак. Окремою 

нормою, статтею 101 ПК України передбачено, що під терміном «безнадійний» 

розуміється податковий борг або заборгованість платника податку за певних 

підстав, наведених у підпункті 101.2. вказаної статті. Виникає питання 

співвідношення понять «безнадійна заборгованість» та «безнадійний 

податковий борг (заборгованість)». Лише враховуючи, що перелік ознак, 

наведений у підпункті 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 та підпункті 101.2. статті 

101 ПК України відрізняється, можна зробити висновок, що йде мова про 

абсолютно різні поняття, які вживаються для характеристики правовідносин, у 

першому випадку – приватноправових, в другому – публічно-правових.  

В аспекті порушеного питання варто навести положення статті 5 ПК 

України, що має назву «Співвідношення податкового законодавства з іншими 

законодавчими актами» та містить формулювання, що у разі якщо поняття, 

терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, 

правилам та положенням ПК України, для регулювання відносин оподаткування 
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застосовується поняття, терміни, правила та положення ПК України (пункт 5.2 

статті 5 ПК України). Однак, виникає логічне питання щодо підходу обраного 

законодавцем у наведеному прикладі. Поза увагою залишається підхід щодо 

формулювання понять, термінів, положень у ПК України відповідно до 

положень інших чинних законодавчих актів. Враховуючи проголошену мету – 

покращити інвестиційний клімат в Україні, спростити адміністрування 

податків, зборів, інших обов’язкових платежів логічним є очікування чіткості 

формулювань у нормативному акті, що регулює відповідні відносини – ПК 

України, недопущення надмірного завантаження його термінологічними 

конструкціями, що не можуть бути зрозумілими учасниками правовідносин та 

потребують додаткового тлумачення. Наведений приклад також ілюструє 

спробу, в гонитві за уникненням тавтології, вживання понять одного 

термінологічного ряду, що ускладнює правозастосування. 

Зворотна ситуація описана у публікації «Розстрочення податкового боргу 

як окремий спосіб погашення зобов’язань» [259], у якій автор наводить 

положення рішення Верховного Суду у справі № 2а-25767/10/0570 

адміністративне провадження К/9901/40938/18 (ЄДРСРУ № 78131142) [341] в 

якому зазначено, що розстрочення/відстрочення судового рішення (відповідно 

до КАС України [173]) за своєю суттю відрізняється від 

розстрочення/відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу 

платника податків (стаття 100 ПК України) [291]. Таким чином, можливо 

стверджувати, що Верховний Суд змушений констатувати очевидні речі 

практикам-адвокатам. 

Зважаючи на те, що вказане питання ставало предметом судового 

розгляду необхідним є забезпечення уникнення схожих ситуацій.  

Важливість розв’язання окреслених проблем. пов’язаних із предметом 

спорів у сфері податкових правових відносин можна проілюструвати на 

прикладі аналізу Постанови Восьмого апеляційного адміністративного суду від 

28.02.2019 року № 857/1291/19 з приводу провадження щодо розгляду 

апеляційної скарги ГУ ДФС у Львівській області на рішення Львівського 
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окружного адміністративного суду від 18.12.2018 року. Предметом спору у 

даному випадку виступає рішення ГУ ДФС в Львівській області щодо 

застосування до платника податків забезпечувальних процедур у вигляді 

адміністративного арешту майна платника податків. При цьому важливо 

звернути увагу, що ДФС України відповідно до абзацу 2 підпункту 94.6.2 

пункту 94.6 статті 94 ПК України має право лише звертатися до 

адміністративного суду для отримання рішення про арешт коштів на рахунку 

платника податків (про це йшла мова вище). Тобто суд приймає рішення про 

застосування вказаної забезпечувальної процедури. Як зазначається у наведеній 

Постанові (Постанова Восьмого апеляційного адміністративного суду від 

28.02.2018 року № 857/1291/18) під час прийняття рішення у цій справі, суд 

враховував «аналогічну» правову позицію при вирішенні подібних спорів, 

викладену в Постанові Верховного Суду від 11 грудня 2018 року у справі 

№813/2197/17, яка прийнята відповідно до частини 5 статті 242 КАС України. 

Аналіз як вказаної Постанови Верховного Суду, так і Постанови Восьмого 

апеляційного адміністративного суду [341; 259] засвідчує, що для прийняття 

рішення, судді аналізували положення ПК України та інших підзаконних 

нормативно-правових актів щодо визначення переліку повноважень 

контролюючого органу в указаній сфері, зокрема можливості застосування, як 

окремих забезпечувальних заходів: адміністративного арешту майна платників 

податків та адміністративного арешту коштів на рахунках платника податків у 

банках, що його обслуговують.  

Верховний Суд в наведеній справі вказав на те, що кошти є також 

складовою майна платника податків, що складає загальний об'єкт, в той же час 

має свої особливості та різницю виникнення підстав для вчинення відповідних 

дій, пов'язаних із встановленням певного виду обмеження щодо такого майна 

(коштів), у вигляді арешту, а також можливим порядком його застосування. 

Обидва види арешту розрізняються процедурою застосування – або за 

рішенням керівника податкового органу (щодо майна, відмінного від коштів), 

або за рішенням суду (арешт коштів). В зв'язку з чим, має місце різна правова 
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природа виникнення та регулювання цих предметів, які не можна вважати 

тотожними в межах спірних правовідносинах [341]. Наведені положення не 

викликають заперечень. Однак, виникає питання щодо можливості та власне 

повноти проведеного аналізу норм ПК України та інших нормативно-правових 

актів, на підставі яких сформульовано рішення. По-перше, у ПК України в 

статті 94, яка має назву «Адміністративний арешт майна» вказано обставини 

застосування даного способу забезпечення виконання платником податків його 

обов’язків. Серед них є перелік обставин, які пов’язані із наявністю у платника 

податків податкового боргу, і обставини, що пов’язані із іншими порушеннями 

з боку платника податків, зокрема, що скоюються під час застосування 

процедур контролю уповноваженим суб’єктом.  

При цьому законодавець у вказаній нормі окремо передбачає 

особливості встановлення обставин застосування адміністративного арешту 

товарів, які виготовляються, зберігаються, переміщуються або реалізуються з 

порушенням правил, визначених митним законодавством України чи 

законодавством з питань оподаткування акцизним податком, та товарів, у тому 

числі валютних цінностей, які продаються з порушенням порядку, визначеного 

законодавством, якщо їх власника не встановлено (пункт 94.7 статті 94 ПК 

України) [291]. Стосовно коштів на рахунках платника податків у банках, що 

його обслуговують, особливостей переліку обставин застосування їх арешту не 

передбачено, не зважаючи на очевидну різницю правової природи предмету – 

коштів та майна. Фактично у статті 94 ПК України йде мова про єдиний 

забезпечувальний спосіб (адміністративний арешт майна платників податків, в 

тому числі й коштів, товарів, цінностей, тощо) із виділенням окремих 

особливостей процедури застосування. Разом із тим, очевидною, у першу чергу 

є наявність неточності формулювання наведених положень ПК України.  

Такі прогалини поглиблюються і формулюванням положень статті 283 

КАС України, що врегульовує особливості провадження за зверненнями 

податкових та митних органів (відповідно до ПК України – назва вказаного 

суб’єкта – «контролюючих органів»). У частині першій статті 283 КАС 



245 

 

України, визначається перелік предмету звернення контролюючого органу до 

суду при здійсненні ними визначених законом повноважень. Увагу привертає 

наявність таких як: «3) надання дозволу на погашення усієї суми податкового 

боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі» 

(абзац два, три пункту 95.3 статті 95 ПК України ); та «5) стягнення коштів за 

податковим боргом» (абзац перший пункт 95.3 статті 95 ПК України). Вказані 

положення відображають особливості процедур погашення податкового боргу 

за рахунок майна, що перебуває у податковій заставі, та коштів. Наведеною 

нормою визначається, що майно і кошти, є предметом звернення 

контролюючого органу до адміністративного суду, що розглядається за єдиним 

порядком, незважаючи на те, що стосовно першого – контролюючий орган на 

підставі дозволу суду самостійно приймає рішення про стягнення, а стосовно 

другого – суд приймає рішення про стягнення, а контролюючий орган його 

виконує.  

З урахуванням проведеного аналізу, очевидною є необхідність з метою 

уточнення єдиного підходу до розуміння предмету адміністративного арешту 

майна платника податків та конкретизації особливостей процедури його 

застосування, внесення змін до 94 ПК України та статті 283 КАС України, що 

слід викласти наступній редакції: 

пункт 94.2 статті 94 ПК України «арешт майна (утому числі коштів на 

рахунках платника податків) може бути застосовано, якщо з’ясовується одна з 

таких обставин: далі за текстом …»; 

підпункт 20.1.33 пункту 20.1 статті 20 ПК України «звертатися до суду 

щодо застосування арешту майна (в тому числі коштів на рахунках платника 

податків за наявності обставин, передбачених пунктом 94.2 статті 94 цього 

Кодексу)». 

Враховуючи, що вказані способи забезпечення стосуються функцій 

контролюючих органів, перелік яких наводиться у статті 191 ПК України 

«Функції контролюючих органів» варто коректно сформулювати положення 
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підпункту 191.1.21 пункту 1911. статті 191 ПК України та викласти його у 

наступній редакції: 

«застосовують адміністративний арешт майна (в тому числі коштів) 

платника податків, та/або далі за текстом …». 

Зважаючи на пропоновані зміни до ПК України та з урахуванням 

вищенаведених аргументів абзац другий частини 1 статті 283 КАС України 

викласти у такій редакції: 

«2) підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна (за 

виключенням коштів) платника податків»; 

Доповнити абзац другий частини 1 статті 283 КАС України пунктом 21 

та викласти його у наступній редакції: 

«21) застосування адміністративного арешту коштів платника податків». 

Внесення таких змін дозволить упорядкувати відносини, що виникають 

у зв’язку із виконанням окремих повноважень контролюючого органу, 

пов’язаних з використанням способів забезпечення виконання платником 

податків його обов’язків та запобігти збільшенню маси потенційно 

конфліктних публічно-правових відносин, в наслідок недоліків їх правового 

регулювання.  

Наведений приклад вирішення проблем щодо мінімізації різночитань 

нормативно-правових актів та їх трансформацію у підстави виникнення спорів 

у різних сферах публічно-правових відносин, може бути поширений і на інші 

сфери з урахуванням проведених спеціальних досліджень.  
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3.3 Проблеми класифікації спорів у сфері публічно-правових 

відносин, які вирішуються адміністративними судами 

 

 

Необхідність класифікації спорів у сфері публічно-правових відносин не 

викликає сумнівів. При цьому одним із основних питань є визначення критеріїв 

розмежування різних видів таких спорів. На цьому наголошує і Д.В. Лученко 

вказуючи, що у науковій літературі це питання розглянуто недостатньо й 

переважно в контексті розмежування справ адміністративної та конституційної 

юрисдикції. Серед критеріїв відмежування адміністративно-правових спорів (а 

так само і публічно-правових спорів, підвідомчих адміністративним судам) 

виділяються сфера відносин (державне управління або сфера реалізації 

державної влади), особливий суб’єкт спору (хоча б однією зі сторін є суб’єкт 

владних повноважень), специфічний характер відносин, в яких виник спір, 

тощо. Видається, що пошук однієї певної риси чи властивості, яку б можна було 

використати як універсальний критерій розмежування публічно-правових 

спорів, є непродуктивним. Для повного й об’єктивного розуміння слід 

використовувати низку критеріїв, які охоплюють такі аспекти: сфера і специфіка 

правовідносин, в яких виник спір; особливості суб’єктного складу спору; 

предмет спору; підстава спору; порядок розгляду і вирішення спору [291235, 

с.194-195]. 

Спробу уніфікації адміністративних справ за єдиним критерієм здійснив 

В.Д. Сорокін, який стверджував, що згрупувати однорідні індивідуально-

конкретні справи, які становлять предмет відповідного виду адміністративного 

провадження, можна за їх характером – комплексом ознак, притаманних даній 

групі справ, що дають можливість сформувати специфічну процедуру їх 

вирішення [381].  

Н.Г. Саліщева запропонувала власний предметний підхід (критерій) 

щодо класифікації вже не справ, а саме спорів. Класифікація виглядає 

наступним чином та передбачає наявність низки проваджень, зокрема: щодо 
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оскарження нормативно-правових актів публічної адміністрації; – щодо 

оскарження індивідуальних актів та конкретних дій (бездіяльності), 

пов’язаних із: порушення виборчих прав громадян та їх права на участь в 

референдумі; порушення прав і свобод громадян в соціальній сфері; надання 

земельних ділянок, дозволів на будівництво, тощо; діяльністю контрольно-

наглядових державних органів; дозвільною системою; – про зобов’язання 

органу публічної влади прийняти конкретний індивідуальний акт, надати 

дозвіл, юридичний документ, тощо; – про встановлення юридичних фактів, 

пов’язаних із публічно-правовим статусом громадянина чи організації [359]. 

Варто наголосити, що наведена класифікація була здійснена в умовах 

відсутності Кодексу адміністративного судочинства України. За таких 

обставин можна було звертатися до найконфліктніших сфер публічно-

правових відносин, а також форм діяльності суб’єктів владних повноважень, 

що виступали предметом спорів та їх характеристики. 

Н.Є. Хлібороб зазначає про те, що публічно-правові спори, які 

належать до юрисдикції адміністративного суду, можна класифікувати за 

такими критеріями: предмет оскарження; вид суб’єкта владних повноважень 

– сторони судового процесу; зміст публічно-правових відносин, з яких виник 

спір. Зокрема, за предметом оскарження всі публічно-правові спори 

поділяються на: 1) пов’язані з оскарженням рішень суб’єктів владних 

повноважень; 2) пов’язані з оскарженням дій суб’єктів владних повноважень; 

3) пов’язані з оскарженням бездіяльності суб’єктів владних повноважень; 

4) предметом яких є адміністративні договори. Своєю чергою, публічно-

правові спори щодо оскарження рішень суб’єкта владних повноважень 

можуть поділятися на: 1) публічно-правові спори, пов’язані з оскарженням 

нормативно-правових актів; 2) публічно-правові спори, пов’язані з 

оскарженням індивідуальних актів [456, с. 16]. М.В. Ковалів, М.Т. Гаврильців, 

І.Б. Стахура публічно-правові спори, які належать до юрисдикції 

адміністративного суду пропонують класифікувати за критеріями: предмет 

оскарження (– пов’язані з оскарженням рішень суб’єктів владних повноважень; 
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– пов’язані з оскарженням дій суб’єктів владних повноважень; – пов’язані з 

оскарженням бездіяльності суб’єктів владних повноважень; – предметом яких є 

адміністративні договори). Аналогічно до вище наведеного підходу. наступним 

критерієм є вид суб’єкта владних повноважень (– публічно-правові спори, 

пов’язані з оскарженням нормативно-правових актів; – публічно-правові спори, 

пов’язані з оскарженням індивідуальних актів), зміст публічно-правових 

відносин з яких виник спір (відповідно до так званої «старої» редакції КАС 

України). При чому, вказують зокрема й малозначності справи [171], однак до 

переліку класифікаційних критеріїв поділу спорів на види не відносять. 

Існують й інші спроби класифікації спорів у сфері публічно-правових 

відносин лише за критеріями адміністративної юрисдикції (А. Осадчий [282, 

с. 108], Р.В. Миронюк [254, с. 78-82], інші). 

Цінною видається пропозиція щодо критерію, який сформований у 

зв’язку із оцінкою предмету спору, оскільки такий критерій дає можливість 

не лише ідентифікувати спір як публічно-правовий, а й виділити спеціальні 

ознаки між такими спорами та удосконалити наявний чи запропонувати 

окремий порядок їх розгляду та вирішення. Поряд із таким висновком, варто 

звернути увагу на наявність окремих критеріїв класифікації спорів, що 

опосередковують процес їх систематизації, зокрема й тих, які застосовуються 

до визначення юрисдикції адміністративних судів.  

Досліджуючи різновиди адміністративних справ в адміністративному 

судочинстві, І.А. Качур вказує на те, що класифікація адміністративних справ 

на види, з теоретичної точки зору, може мати різні підстави, зокрема: 1) за 

суб’єктом звернення – справи за позовами: а) фізичних осіб, б) суб’єктів 

владних повноважень, в) фізичних осіб і суб’єктів владних повноважень; 2) за 

складом суду – справи з: а) одноособовим розглядом і б) справи колегіального 

розгляду; 3) за характером розгляду – справи, що розглядаються у: 

а) відкритому судовому засіданні і б) у закритому судовому засіданні; 4) за 

видом позовного провадження – а) справи, що розглядаються лише у 

загальному провадженні, б) справи, що мають альтернативний розгляд; 5) за 
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видовою приналежністю – а) справи виключно одного виду і б) справи 

декількох видів [160, с. 126].  

Існують й інші класифікації представлені у публіцистичних і наукових 

джерелах. В.Г. Перепелюк виходячи зі змісту вчення про єдність судового 

процесу зазначає, що спір є міжгалузевим правовим поняттям, як власне і 

«безспірність». Таким чином, здійснюючи класифікацію справ 

(адміністративних – як вказує вчений) за «родовим критерієм» вчений робить 

висновок щодо поділу судових справ на спірні та безспірні. У межах другої 

родової класифікації судових справ пропонується поділ залежно від 

«очевидності фактів у справі» – справи з очевидними фактами та справи із 

неочевидними фактами. До третьої родової класифікації віднесені критерії 

«інтерес, на захист яких подається позов»: справи за особистими позовами, 

справи за груповими позовами, справи на захист невизначеного кола осіб, 

справи за похідними (непрямими) позовами, справи за превентивними 

позовами. До видової класифікації судових справ віднесено справи відповідно 

переліку основних галузей права, а тому основним критерієм визнається 

виділення видів справ залежно від характеру правовідносин, які є предметом 

судової діяльності. При цьому, наголошено, що цей критерій придатний для 

розмежування не тільки видів судових справ, а й груп судових справ нижчого 

порядку узагальнення (підвидів судових справ, категорій судових справ). Така 

можливість зумовлена відносинами субсидіарності між галузями права 

(цивільне право стосовно сімейного, житлового, земельного), ієрархічною 

побудовою галузей права: галузі складаються із правових інститутів, ті у свою 

чергу – із груп правових норм, а останні – з окремих правових норм. Кожне із 

названих нормативно-правових утворень в принципі здатне породжувати 

окрему групу (підвид, категорію) судових справ. Окремо наголошується на 

критеріях: суб’єкт правовідносин, зміст вимоги, а також відповідно до поділу 

права на приватне та публічне [36, с. 77, 79, 82-83].  

Представлена класифікація здійснена з урахуванням критеріїв, що не 

повною мірою відповідають оновленому адміністративному процесуальному 
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законодавству. Так, щодо поділу справ на спірні та безспірні, варто наголосити 

на тому, що дійсно до предмету судової діяльності адміністративних судів 

віднесено таку, яка не пов’язана із вирішенням спору (вона описана вище). 

Однак як зауважувалося, інститут адміністративної справи повинен діалектично 

пов’язуватися зі спором у сфері публічно-правових відносин, оскільки у 

протилежному випадку «вирішення такої справи» не відповідатиме завданням 

адміністративного судочинства.  

Застосування критерію «очевидності фактів у справі» більш доречно 

тлумачити як за «ступенем складності спору», оскільки КАС України містить 

положення щодо справ незначної складності. В іншому ж випадку застосування 

критерію представленого в наведеній класифікації не дає можливості чітко 

усвідомити, що має на увазі вчений: матеріали поданої справи, суб’єктний склад 

спору, позовні вимоги, кількість доказів чи то окремий вид доказів, складність 

доказування, необхідність та/чи недоцільність проведення підготовчого 

провадження, тощо.  

Щодо третього родового критерію «інтерес, на захист яких подається 

позов» варто зазначити, що його використання в умовах оновленого КАС 

України недоцільне, оскільки, по-перше, в статті 2 КАС України поряд з 

інтересами фізичних осіб та інтересами юридичних осіб, використано права та 

свободи, які також є предметом захисту в адміністративному судочинстві; по-

друге, кількість осіб, права (тощо), яких захищаються не є принциповим для 

віднесення спорів у сфері публічно-правових відносин до окремої категорії.  

Поділ на види чи то категорії спорів за ознакою галузевої належності 

також не є бездоганним, оскільки буде створювати додаткові проблеми 

визначення юрисдикції адміністративних судів та поза увагою залишить низку 

критеріїв, за якими вона ідентифікується.  

Щодо застосування критеріїв суб’єкт правовідносин, зміст вимоги, а 

також відповідності до поділу права на приватне та публічне, варто вказати, що 

приналежно до першого, то більш доцільним слід визнати використання 

критерію поділу за «видами суб’єктів владних повноважень», оскільки під час 
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здійснення судового контролю за законністю діяльності окремих суб’єктів 

публічної адміністрації (суб’єктів владних повноважень) його предмет буде 

надзвичайно широким.  

Формування видів спорів з урахуванням критерію належності до 

приватного і публічного права не змінить загальний підхід до визначення 

юрисдикції адміністративного суду за критерієм наявності публічно-правових 

відносин, в межах яких виникають спори. Зміст заявленої позовної вимоги як 

критерій поділу спору на види (зокрема й справи на категорії) не зовсім 

прийнятний, оскільки окремі вимоги, заявлені у позовній заяві можуть 

стосуватися юрисдикції інших судів, а їх задоволення не означає здійснення 

адміністративними судами ефективного захисту. 

М.І. Смокович для розмежування юрисдикції адміністративних та інших 

судів пропонує наступні критерії. Суб’єктний склад сторін спору 

(адміністративні правовідносини за участю фізичних осіб істотним чином не 

відрізняються від адміністративних відносин за участю юридичних осіб. Тому 

природно, що спори із цих правовідносин незалежно від суб’єктного складу 

невладної сторони віднесено до адміністративної юрисдикції). Предмет спірних 

правовідносин (предметом спору виступає об’єкт матеріальних правовідносин, 

з приводу якого, власне, і виник такий спір. Предметний критерій є ключовим 

для адміністративної юрисдикції. Він є зручним у застосуванні, бо будь-які 

рішення, дії чи бездіяльність органу публічної адміністрації завжди є владними 

управлінськими. Статус такого органу є виключно публічно-правовим і не 

змінює цю свою якість залежно від галузевого змісту правовідносин, у яких 

орган представляє інтереси держави чи територіальної громади. Проте і 

практика адміністративного судочинства також засвідчила, що застосування 

лише предметного критерію призводить до юрисдикційних колізій.). Характер 

спірних правовідносин (підставою для класифікації правовідносин є галузі 

права, а не галузі законодавства. Саме галузі права є однорідними за предметом 

свого регулювання і через це можуть бути надійними орієнтирами при 

розмежуванні судових юрисдикцій. Натомість галузі законодавства, наприклад 
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господарське законодавство, як правило, поєднують у собі норми різної 

галузевої належності, відтак очевидно, що вказаного критерію недостатньо для 

проведення адекватної класифікації) [378, с. 45-47].  

Л.Р. Юхтенко здійснює спробу систематизації спорів у сфері публічно-

правових відносин, що вирішуються у порядку адміністративного судочинства з 

урахуванням структури змісту адміністративного процесуального законодавства 

Федеративної Республіки Німеччина, запозичення якого на думку авторки має 

відіграти значну роль при формулюванні та вдосконаленні судової 

адміністративної юрисдикції. Одразу варто зазначити про те, що обґрунтовані 

сумніви виникають щодо можливості удосконалення юрисдикції 

адміністративних судів (курсив – В.Т.) крізь призму класифікації спорів у сфері 

публічно-правових відносин, оскільки більш доцільно, очевидно, вести мову 

про удосконалення критеріїв визначення юрисдикції адміністративних судів. 

Зважаючи на те, що класифікація стосується лише окремих критеріїв 

визначення адміністративної юрисдикції, що представлені у науці: – спори, в 

яких відповідачем є суб’єкт владних повноважень чи інший суб’єкт, який 

виконує функції публічного характеру; – спори, в яких відповідачем є суб’єкт не 

наділений владними повноваженнями. Наступний критерій «за порядком 

розгляду» в адміністративних судах, спори пропонується поділяти на такі 

категорії: – спори, що належать розгляду в порядку загального позовного 

провадження; – спори, що належать розгляду в порядку спрощеного 

провадження; – спори, що належать до особливого позовного провадження. 

Останнім критерієм пропонується виділяти спори: – незначної складності; –

 спори категорії складних справ, а також – термінові; – звичайні, що за логікою 

авторки витікають з попередньо наведених [482, с. 57-58]. З огляду на таку 

класифікацію спорів у сфері публічно-правових відносин варто вказати, що 

вона здійснена з урахуванням окремих положень КАС України, а не в результаті 

компаративістських висновків. Окремі критерії носять штучний характер, 

наприклад – спори, що належать до окремих видів провадження. У зв’язку із 

тим, що КАС України оперує поняттям «форми адміністративного судочинства» 
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більш доцільно використати його у представленому нормативно-закріпленому 

вигляді. Щодо критерію «спішності вирішення спорів» (термінові та звичайні) 

то він є більше оціночним поняттям, оскільки може стосуватися як спорів, що 

вирішують у спрощеній такі і загальнопозовній, інших формах, зокрема до них 

належать спори незначної складності та звичайні чи то складні. Однак, таке 

твердження не знижує цінність виокремлення критерію «спішність вирішення 

спорів». Додатково варто закцентувати увагу на використання юридичної 

конструкції «суб’єкт, який виконує функції публічного характеру» при 

здійсненні класифікації. Одразу зазначимо, що функції суб’єктів владних 

повноважень реалізуються через відповідні публічні інститути, а тому навряд 

чи можуть мати приватний характер. До того ж, в КАС України використано 

конструкцію публічно-владні управлінські функції (пункт 7 частини першої 

статті 4 КАС України). 

Загалом варто констатувати відсутність чітких критеріїв систематизації 

спорів у сфері публічно-правових відносин, що вирішуються 

адміністративними судами. У більшості випадків класифікація здійснюється у 

межах окремих підходів до розмежування адміністративної юрисдикції від 

інших видів судових юрисдикцій. Цінність таких підходів очевидна, однак, у 

деяких випадках класифікація зводиться лише до констатації видів спорів, 

представлених за предметним критерієм у статті 19 КАС України, в інших – 

такий критерій доповнюється переліком видів суб’єктів владних повноважень, 

враховується складність справи, терміновість вирішення спору, особливості 

порядку вирішення (форми адміністративного судочинства) спорів у сфері 

публічно-правових відносин та предмету оскарження (рішень, дій чи 

бездіяльності чи то нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії, 

адміністративних договорів).  

Представлені в науці та практиці класифікації не характеризуються 

загалом єдністю підходу, оскільки термінологічна невизначеність скеровує 

логіку наукового пошуку до виділення явних фрагментів, пов’язаних із таким 

ядром адміністративного судочинства як адміністративна справа, а не спір у 
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сфері публічно-правових відносин. Наріжним каменем слугує проблематика 

визначення юрисдикції адміністративних судів, що у першу чергу дозволяє 

вченим робити висновки про достатність набору критеріїв у межах класифікації 

спорів відповідно маркерам-фільтрам ідентифікації спору, вирішення якого 

віднесено до судової адміністративної юрисдикції. Більше того, критерії 

визначення юрисдикції адміністративного суду слугують одночасно для 

класифікації спорів та за призначенням. Лише в окремих випадках звертається 

увага на інші критерії для такої класифікації, пов’язані не з ідентифікацією 

спору як такого, а з особливостями порядку його вирішення. Причому 

розширену класифікацію представити складно, оскільки в КАС України 

законодавець вказує одночасно на вирішення спору та на вирішення справи. 

Такий дуальний підхід сприяє підміні понять на етапі формування окремих 

критеріїв та не дає можливості однозначно стверджувати про вирішення спору 

чи справи, прикладом є перегляд рішень у спорах в апеляційному та 

касаційному порядках. Відтак, для класифікації спорів та справ 

використовуються критерії, у яких зміст таких понять співпадають.  

Більш доцільним на сучасному етапі розвитку адміністративного 

судочинства вбачається здійснити класифікацію спорів з урахуванням підходу, 

який ґрунтуватиметься на засадничих положеннях призначення 

адміністративного судочинства. Відтак, критеріями систематизації 

виступатимуть елементи юридичної конструкції «завдання адміністративного 

судочинства».  

Слідуючи логіці частини першої статті 2 КАС України варто черговий 

раз закцентувати увагу на конструкції «завданням адміністративного 

судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів 

у сфері публічно-правових відносин» [173]. Наведена конструкція передусім 

вказує на застосування принципів адміністративного судочинства, які є 

одночасно засадами (нормативними закономірностями) вирішення спорів у 

сфері публічно-правових відносин. Принципи, формуючи вихідну ідею 

адміністративної судової діяльності, як вже обґрунтовувалося концентруються 
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на понятті «спір», навіть, якщо таке поняття позначає частину відносин у межах 

системи оскарження. Тому, використання такого поняття для позначення інших, 

генетично відмінних від вказаного суспільного явища (звернення зі скаргою до 

суб’єктів владних повноважень) не допускається. Цінність наведеної авторської 

позиції в контексті систематизації спорів спрямовується на формуванні таких 

критеріїв, які емерджентні системі вищого порядку й одночасно виступають її 

підсистемою. Наведене дозволить критично оцінити окремі здобутки 

юридичної науки щодо класифікації спорів (публічно-правових, 

адміністративних, таких, що виникають у сфері публічно-правових відносин, 

інших, названих суміжними поняттями, однак семантично схожих). 

Так, Д.М. Явдокименко вказує, що основою класифікації 

адміністративно-правових спорів виступає критерій поділу спорів за органами, 

що їх вирішують та за порядком їх вирішення. Наголошується на 

комбінованості такого критерію, враховуючи невизначеність сутності 

характеристик явища. Також аргументом автора є наявність так званого 

«загального порядку вирішення спорів», який не виражає специфіку того чи 

іншого органу [483, с. 108].  

Варто вказати на методологічній помилці при визначенні критеріїв 

класифікації з огляду на наступні аспекти: по-перше, нормативно не визначено 

завдання органів вирішувати спори, окрім судів предметом юрисдикції яких є 

спір, поряд із кримінальним обвинуваченням; по-друге, складність виникає при 

визначенні поняття «загальний порядок вирішення спору», у такому випадку 

мова може йти про форми судочинства, при цьому вчений сам визначає 

наслідки такої класифікації. Загалом вона представлена у такому вигляді: 

1) адміністративні спори, що вирішуються у судовому порядку: –

 Конституційним судом у порядку конституційного судочинства; –

 адміністративно-правові спори, що вирішуються судами загальної юрисдикції в 

порядку провадження у справах, що виникають з адміністративно-правових 

відносин, закріпленому в КАС України, а також в порядку оскарження постанов 

у справах про адміністративні правопорушення, закріпленому статтями КУпАП; 
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– адміністративно-правові спори (включаючи оскарження накладених 

адміністративних стягнень). 2) адміністративно-правові спори, що вирішуються 

в адміністративному порядку: – адміністративно-правові спори, що 

вирішуються в досудовому порядку; – адміністративно-правові спори, що 

вирішуються в адміністративному порядку вищестоящим органом або 

посадовою особою. 3) адміністративно-правові спори, що вирішуються в 

порядку погоджувальних процедур [483, с. 108].  

Окреслена класифікація наведена не для критичного аналізу, а з метою 

ілюстрації методологічних прорахунків, які свідчить на користь висновків, що 

зроблені в межах даного підрозділу. Схожі помилки допущені й при здійсненні 

інших класифікацій спорів, зокрема, за критерієм «характер адміністративної 

справи»: юрисдикційні та неюрисдикційні провадження [370, с. 73]. У 

наведеному випадку взагалі видається незрозумілим застосування такого 

критерію щодо класифікації спору, навіть, якщо допустити його ідентичність із 

поняттям «адміністративної справи». 

У «Методичних роз’ясненнях щодо застосування Класифікатора 

категорій адміністративних справ», затвердженого рішенням Ради суддів 

адміністративних судів від 31 жовтня 2013 року з наступними змінами та 

доповненнями в основу класифікації категорій адміністративних справ 

покладено такі класифікаційні ознаки: предмет оскарження (індивідуальний 

акт, нормативний акт, адміністративний договір); зміст спірних відносин; вид 

суб’єкта владних повноважень – сторони судового процесу; предмет захисту. 

При цьому як головну може бути обрано і одну з наведених ознак, і одночасно 

декілька. Зокрема, інший варіант класифікації, що ґрунтується на урахуванні 

положень КАС України. При цьому, вказаним Класифікатором сформовано у 

наслідок використання наступного критерію – «юридичному змісті спірних 

відносин». Винятком є розділ 13 Класифікатора (яки нині втратив 

чинність) [168], що об’єднує спори одночасно за трьома ознаками: предмет 

оскарження, сторона спору та предмет захисту [246].  
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Вказана класифікація пов’язані із необхідністю систематизації 

адміністративних справ та формування судової практики в автоматичному 

режимі. Однак, очевидно, що критерій «юридичний зміст відносин» справи 

стосується спорів у сфері публічно-правових відносин. Наведене ілюструє 

непридатність представлених класифікацій, оскільки вони, не дають змогу 

сформувати та забезпечити єдність судової практики, а обрані критерії 

виконують більше інформаційну роль з метою систематизації інформації про 

такі справи, їх обробку та зберігання. З урахуванням наведених положень, варто 

констатувати недоцільність обрання декількох критерії для систематизації 

справ, однак класифікація спорів у сфері публічно-правових відносин з метою 

подальшої систематизації законодавства не можлива без низки критеріїв, які 

нададуть змогу уточнити наявні ознаки спору та визначити перспективні 

напрями «деконфліктологізації» відносин. 

Не зважаючи на те, що Загальний класифікатор спеціалізації судів та 

категорій справ доопрацьовано відповідно до Наказу Державної судової 

адміністрації від 21 грудня 2018 року № 622 наведені критерії (предметний) для 

класифікації видів спорів (справ) доповнені критеріями, що не стосуються 

визначення юрисдикції адміністративних судів. Такими критеріями є: 

складність справ за категоріями, складність окремих процесуальних питань та 

за коефіцієнтами форми участі судді й адміністративних посад. При чому, 

зазначається, що коефіцієнти складності справ за категоріями та коефіцієнти 

складності окремих процесуальних питань є початковими показниками, що 

розраховані відповідно до дослідження, проведеного за сприяння проекту 

USAID «Справедливе правосуддя» та рекомендовані до застосування рішенням 

Ради суддів України від 22.06.2016 № 46 [315].  

Варто зауважити, що коефіцієнти (складності справ, окремих 

процесуальних питань, тощо) сформовані не з метою класифікації спорів, а для 

визначення ефективності діяльності суддів з урахування навантаження. Відтак, 

цифрове значення коефіцієнту не визнається самостійним критерієм 

класифікації, а лише слугує уточненням (підтвердженням) до критерію 
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складність спору, оскільки носить рекомендаційний характер та певною мірою 

конкретизує поняття «розумний строк» в адміністративному судочинстві. 

Закріплення такого критерію класифікації спорів спрямоване на формування 

ефективності вирішення спору, а відтак, виступає елементом (підсистемою) 

критерію ефективного захисту прав свобод та інтересів фізичних осіб, прав та 

інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень. 

Такий висновок опосередкований запропонованим критерієм визначення 

юрисдикції адміністративного суду.  

У зв’язку із наведеним варто вказати на той факт, що закріплення 

коефіцієнтів ефективності (складності справ за категоріями, окремих 

процесуальних питань, форми участі судді та адміністративних посад) у 

Додатку до Класифікатору, опосередковує складність формування критерію 

класифікації спорів «за спішністю розгляду справи», оскільки показники 

складності справ вказують на витрати часу, необхідного для розгляду усіх справ 

та вирішення спорів (курсив – В.Т.) окружними та апеляційними 

адміністративними судами. З урахуванням положень статті 268 КАС України 

терміновими справами вважаються такі, у яких відповідно визначених статей 

КАС України відповідач та інші учасники справи негайно мають бути 

повідомлені судом щодо подання позовної заяви та про дату, час і місце 

розгляду справи шляхом направлення тексту повістки на офіційну електронну 

адресу, а за її відсутності – кур’єром або за відомими суду номером телефону, 

факсу, електронною поштою чи іншим технічним засобом зв’язку [173]. Таким 

чином, застосування критерію «спішність розгляду спору» чи то як 

представлено в наукових працях «терміновість розгляду справи», під яким 

розуміють справи щодо визначених КАС України спорів, особливостями 

провадження в яких зумовлені невідкладними, негайними процесуальними 

діями [161] не доцільно, оскільки його позначення у такий спосіб призведе до 

різночитань суб’єктами правозастосування.  

Більш вдалим є критерій, який вказуватиме на конкретні правові 

наслідки визнання спору, як термінового і дозволить виділити юридично 
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значущі ознаки його різновидів. Тож, з урахуванням наведеного варто виділити 

спори залежно «від особливостей повідомлення учасників спору дати, часу і 

місця його розгляду»: – спори, у яких повідомлення учасників відбувається 

негайно; спори, у яких повідомлення учасників відбувається за «загальними 

правилами». Юридична конструкція «розгляд спору» вживається з урахуванням 

права особи на перегляд в апеляційному порядку, а отже і остаточне вирішення 

спору. «Загальні правила» – правила (процедури) судових викликів і 

повідомлень, передбачених Главою 7 «Судові виклики і повідомлення» КАС 

України.  

Попри доцільність застосування наведеного критерію, варто зазначити, 

що «терміновість» з етимологічної та синонімічної точки зору тлумачиться як 

спішний, негайний, нагальний, невідкладний, екстрений, першочерговий, тощо, 

тобто – який потребує негайного вирішення чи то виконання [89]. КАС України 

не містить норм, які б вказували на обов’язок суду та/чи учасників судового 

процесу негайно здійснити усі та/чи окремі процесуальні дії, терміново 

(негайно) вирішити окремі процесуальні питання в спорі. У зв’язку із 

невизначеністю такого терміну виникає питання його співвідношення з іншим 

поняттям зокрема – «негайно». 

Таке поняття використано у КАС України щодо: дій з огляду речових 

доказів, що швидко псуються (стаття 82), повернення суду матеріалів та інших 

документів експертом, що використовувалися для проведення експертизи, у разі 

скасування судом відповідної ухвали (пункт четвертий статті 105), виконання 

ухвали про забезпечення доказів (пункт дев’ятий статті 117), повідомлення 

адресата, іншого суб’єкта (частина 6 пункту другого статті 125, пункт 

четвертий, шостий та одинадцятий статті 126, стаття 128, частина друга статті 

129), застосування судом заходів процесуального примусу після вчинення 

порушення (пункт другий статті 144), виконання ухвали про тимчасове 

вилучення доказів для дослідження судом (пункт третій статті 147), виконання 

ухвали про привід особи до суду працівниками Національної поліції (пункт 

шостий статті 148), виконання ухвали про заміну одного заходу забезпечення 
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позову іншим (пункт четвертий статті 155), виконання ухвали про забезпечення 

позову (стаття 156), надсилання копії ухвали до суду, який зобов’язаний 

провести засідання в режимі відеоконференції (пункт дев’ятий статті 195), 

притягнення судом осіб до відповідальності за прояв неповаги (пункт п’ятий 

статті 198), порядку ухвалення та проголошення судом судового рішення (статті 

243, 250), вручення судового рішення (стаття 251), набрання ухвалою законної 

сили (стаття 256), виконання рішень адміністративного суду в окремих 

провадженнях, зокрема щодо уточнення списку виборців (стаття 274), 

звернення органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування до 

адміністративного суду із позовною заявою про заборону заходів чи про 

встановлення іншого обмеження права на свободу мирних зібрань (щодо місця 

чи часу їх проведення тощо), виконання рішення суду про усунення перешкод 

та заборону втручання у здійснення права на свободу мирних зібрань (стаття 

280), виконання рішення суду в провадженні за зверненням податкових та 

митних органів (стаття 283), за зверненнями Служби безпеки України щодо 

накладення арешту на активи, що пов’язані з фінансуванням тероризму та 

стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого 

на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів та 

надання доступу до них (стаття 284), в провадженні про дострокове припинення 

повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо 

несумісності (стаття 285), інші судові рішення, поряд з перерахованими, щодо 

яких встановлено перелік (стаття 371), виконання судового рішення щодо якого 

суд постановив ухвалу щодо негайного його виконання (пункт третій статті 

371). Варто вказати також, що статтею 372 КАС України встановлено порядок 

(вимоги) щодо виконання судових рішень [173].  

З аналізу наведених норм КАС України можна зробити висновок про 

необхідність виділення критерію систематизації спорів у сфері публічно-

правових відносин «за необхідністю виконання судових рішень» (курсив – В.Т.): 

– спори, у яких судові рішення виконуються негайно; – спори, у яких судові 

рішення виконуються у спосіб, порядку та строки визначені у судовому рішенні 
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чи щодо яких спосіб, порядок та строки визначення не потребує. Щодо вказівки 

в КАС України на негайність здійснення окремих дій варто вказати, що вони 

використовуються до будь-якого виду спорів і не становлять цінності для їх 

систематизації.  

Поряд із наведеними вказівками про негайність (курсив – В.Т.) 

здійснення окремих дій в КАС України використано термін «невідкладно». 

Такий термін застосовано до: оприлюднення інформації щодо суду, який 

вирішує спір, учасників справи та предмета позову, дати надходження позовної 

заяви (скарги) або будь-якої іншої заяви або клопотання, у тому числі особи, яка 

подала таку заяву, вжитих заходів забезпечення позову та (або) доказів, стадії 

розгляду справи, місця, дати і часу судового засідання, руху справи з одного 

суду до іншого та яка є відкритою на офіційному веб-порталі судової влади 

України в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-

телекомунікаційну систему (пункт третій статті 11), переведення матеріалів 

справи з паперової форми в електронну у порядку встановленому Положенням 

про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему (абзац другий 

пункту дев’ятого статті 18), вирішення питання про відвід (пункт одинадцятий 

статті 40), виконання судових доручень та надсилання до суду матеріалів про 

його виконання та (або) невиконання (статті 84, 88), повідомлення суду про 

неможливість проведення експертом експертизи через визначенні вказаною 

нормою причини (стаття 102) чи сумніву щодо змісту та обсягу експертного 

доручення (стаття 103), надсилання заявнику примірника ухвали про зміну 

одного заходу іншим (стаття 156, 157), підписання протоколу судового 

засідання секретарем судового засідання (стаття 230), публікації резолютивної 

частини рішення суду про визнання нормативно-правового акта протиправним 

та нечинним у видінні в якому його було офіційно оприлюднено, після набрання 

рішенням законної сили (стаття 265), видання учасникам спору копій судових 

рішень (стаття 271), повідомлення відповідної виборчої комісії або комісії з 

референдуму та комісію вищого рівня про відкриття провадження у справі та 

про ухвалене судом рішення (стаття 273), повідомлення Національної ради 



263 

 

України з питань телебачення і радіомовлення, центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику в інформаційній та видавничій сферах, 

Центральної виборчої комісії, відповідної територіальної (окружної) виборчої 

комісії про виявлене порушення засобом масової інформації (стаття 275), 

повідомлення суб’єктів перелічених в пункті восьмому статті 276 про відкриття 

провадження та ухвалене судове рішення, невідкладність повідомлення про 

зміну місця проживання іноземців та осіб без громадянства (стаття 289), 

надсилання до суду апеляційної інстанції окремих категорій термінових справ 

(частина 15 пункту шостого Розділ VII «Перехідні положення») [173].  

З аналізу наведених норм можливо констатувати, що термін 

«невідкладно» стосується, здебільшого (виключенням є пункт четвертий та 

п’ятий статті 274; пункт одинадцятий статті 280; пункт другий та шостий статті 

281 КАС України) окремих дій суду, які не стосуються виконання судових 

рішень (рішень суду). З урахуванням даної тези окремі дії суду в КАС України 

позначаються одночасно двома поняттями: «невідкладно» та «негайно».  

Таким чином, дотримуючись принципу правової визначеності, з 

урахуванням того, що два поняття визначають зміст одних і тих самих 

правовідносин, а також з метою здійснення систематизації спорів у сфері 

публічно-правових відносин, варто внести зміни до КАС України і замінити 

слова «негайно» у всіх відмінках словом «невідкладно», окрім статей, у яких 

терміном «негайно» позначається виконання судових рішень. Вказані зміни не 

застосовуються до пункту четвертого та п’ятого статті 274; пункту 

одинадцятого статті 280; пункту другого та шостого статті 281 КАС України, 

оскільки наведеними нормами визначається спішність вирішення окремих 

категорій спорів.  

Так, пункт четвертий статті 274 «Особливості провадження у справах 

щодо уточнення списку виборців» містить вказівку на невідкладне (курсив – 

В.Т.) вирішення спору, предметом якого є уточнення списку виборців у разі, 

коли позовна заява надійшла за два дні до голосування. Якщо ж позовна заява 

надійшла раніше, а ніж за два дні, суд вирішує такий спір у дводенний строк 
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після надходження позовної заяви, але не пізніше ніж за два дні до дня 

голосування. Така ж, юридична конструкція використана й у пункту п’ятому 

щодо спору, предметом якого є заборона або встановлення обмеження щодо 

реалізації права на свободу мирних зібрань. Строки, порядок, спішність 

вирішення спору в суді першої інстанції повністю кореспондуються у процедурі 

перегляду справи та вирішення спору в апеляційній інстанції. Тож, можливо 

констатувати наявність у КАС України обов’язку суду вирішити наведені види 

спорів поза чергою. З урахуванням того, що термін «спішність вирішення 

спору» не означає (і не має означати – В.Т.) та не уповноважує суд ігнорувати 

особливості вирішення спорів, визначених КАС України доцільно визначити 

пріоритетність таких спорів щодо інших та позначити її терміном 

«першочергово».  

Вказані зміни дадуть можливість систематизувати спори, що 

вирішуються адміністративними судами за критерієм «черговість вирішення»: –

 першочергові; – чергові. У свою чергу варто закцентувати увагу на 

необхідності визначення спішності вирішення першочергового спору в 

контексті здійснення процесуальних дій, тощо. З урахуванням строків 

вирішення першочергових спорів необхідно виділити «екстрені спори» та 

«звичайні». До екстрених спорів варто віднести першочергові спори, щодо яких 

перебіг строків обмежується певною подією (наприклад голосуванням).  

Наступна систематизація спорів у сфері публічно-правових відносин 

представлена у КАС України критерієм «складності»: адміністративна справа 

незначної складності (малозначна), типова адміністративна справа; зразкова 

адміністративна справа [173]. Складність справи залежить від форми 

адміністративного судочинства у якій вирішується спір. Так, частинами 1-11 

пункту шостого статті 12 КАС України встановлено перелік справ незначної 

складності. Пунктом 10 закріплена вказівка на можливості ідентифікації справи 

«незначної складності», у якій суд доходить такого висновку, окрім справ щодо 

яких встановлено обмеження розгляду за формою адміністративного 

судочинства – загально позовним провадженням. Таким чином, критерій 



265 

 

«складність справи» в КАС України виступає підкритерієм, що уточнює 

порядок вибору форми вирішення спору у порядку адміністративного 

судочинства. В свою чергу систематизація спорів у сфері публічно-правових 

відносин, відбувається з урахуванням необхідності уточнення юридичної 

конструкції, наведеної у пункті першому статті 2 КАС України яким визначені 

завдання адміністративного судочинства. При цьому, вказані вище критерії та 

підкритерії систематизації спорів діалектично пов’язані між собою, і у своїй 

єдності розкривають зміст та призначення наведеної норми.  

Подальша систематизація спорів має здійснюватися з урахуванням 

положень пункту 2 часини 1 статті 4 «Визначення термінів» КАС України, у 

якій закріплено, відмінний критерій класифікації вже, очевидно «спірних 

публічно-правових відносин», оскільки публічно-правовий спір – це спір, у 

якому: – хоча б одна сторона здійснює публічно-владні управлінські функції, в 

тому числі на виконання делегованих повноважень, і спір виник у зв’язку із 

виконанням або невиконанням такою стороною зазначених функцій; – хоча б 

одна сторона надає адміністративні послуги на підставі законодавства, яке 

уповноважує або зобов’язує надавати такі послуги виключно суб’єкта владних 

повноважень, і спір виник у зв’язку із наданням або ненаданням такою 

стороною зазначених послуг; – хоча б одна сторона є суб’єктом виборчого 

процесу або процесу референдуму і спір виник у зв’язку із порушенням її прав 

у такому процесі з боку суб’єкта владних повноважень або іншої особи [173]. 

Наведений перелік представлений як виключний, і такий, що поряд із статтею 

19 КАС України також визначає ознаки публічно-правових відносин. Така 

нормативна класифікація здійснена з урахуванням критерію «суб’єктного 

складу» публічних правовідносин та характеру порушення.  

В контексті права на судовий захист (стаття 5 КАС України) спори у 

сфері публічно-правових відносин можливо поділити за юридично значимим 

результатом їх вирішення (курсив – В.Т.), зокрема щодо: – визнання 

протиправним та нечинним нормативно-правового акта чи окремих його 

положень; – визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи 
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окремих його положень; – визнання дій суб’єкта владних повноважень 

протиправними та зобов’язання утриматися від вчинення певних дій; –

 визнання бездіяльності суб’єкта владних повноважень протиправною та 

зобов’язання вчинити певні дії; – встановлення наявності чи відсутності 

компетенції (повноважень) суб’єкта владних повноважень [173]. Такий перелік 

варто доповнити положенням про визнання нечинним адміністративного 

договору чи окремих його положень чи зобов’язати дотримуватися його 

положень або його окремих положень. Очевидно, що вказаний перелік, 

виходячи із концепції розуміння спору, варто доповнити також положенням 

визнання законності актів, дій чи бездіяльності, а також наявність компетенції 

суб’єктів владних повноважень, тобто такими, що прийняті (вчинені, здійснені 

чи нездійснені) відповідно до закону і не порушують права, свободи та законні 

інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб.  

Наступна класифікація спорів здійснюється за критерієм «підсудності 

(юрисдикції)» і поділяється на: предметну, інстанційну та територіальну. 

Предметна юрисдикція поділяється за критерієм «належності спору до 

юрисдикції адміністративних судів»: – спори у сфері публічно-правових 

відносин, що вирішуються у порядку адміністративного судочинства 

(адміністративними судами); – спори у сфері публічно-правових відносин щодо 

яких нормативно встановлена інша відмінна від адміністративного судочинства 

процесуальна форма вирішення (місцевими загальними судами як 

адміністративними судами).  

Інстанційна поділяється за критерієм «підсудності спору, який 

вирішується судом як судом першої інстанції», і поділяється на ті, що 

вирішуються: – окружними адміністративними судами та місцевими 

загальними судами як адміністративними судами; – апеляційним 

адміністративним судом в апеляційному окрузі, що включає місто Київ; –

 апеляційними адміністративними судами; – Верховним судом; – Великою 

Палатою Верховного Суду. 
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Територіальна поділяється на – спори, що вирішуються за вибором 

позивача; – спори, що вирішуються за місцем проживання або 

місцезнаходженням відповідача; – виключна підсудність; – вирішення спорів, у 

яких однією із сторін є суд або суддя.  

Наступна класифікація, яка використана в КАС України передбачає поділ 

спорів у сфері публічно-правових відносин за критерієм «вид провадження» 

(формами вирішення адміністративними судами спорів): скороченою та 

спрощеною (скороченим та загально позовним провадженнями).  

 

 

 

Висновки до третього розділу 

 

 

1. Здійснено характеристику спору у сфері публічно-правових відносин 

як предмета судової адміністративної юрисдикції на основі новітньої доктрини 

розвитку адміністративного судочинства. Уточнено, що для визначення 

юрисдикції адміністративних судів у КАС України використано поняття 

«адміністративна справа», що ставить під сумнів самостійність поняття «спір» 

як центральної категорії адміністративного судочинства. У зв’язку з цим 

запропоновано упорядкувати термінологічний апарат КАС України шляхом 

закріплення поняття «справа юрисдикції адміністративного суду» (справа) як 

матеріалів спору у сфері публічно-правових відносин, вирішення якого 

здійснюється у порядку адміністративного судочинства. Матеріалами справи 

юрисдикції адміністративного суду є сукупність документів, у тому числі копій, 

завірених суддею чи в установленому порядку, в електронній та/чи паперовій 

формі, записів фіксування судового засідання, речей (зразки, речові докази 

тощо), поданих до суду в установленому законодавством про адміністративне 

судочинство порядку, судові рішення, рішення суду, інші матеріали фіксування 

процесу вирішення спору по суті. Ведення справи забезпечуватиме фіксацію 
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вирішення адміністративними судами спору у сфері публічно-правових 

відносин відповідно до їхньої юрисдикції. Доведено, що юридичні конструкції 

«вирішення і розгляд справи» та «вирішення і розгляд спору» не є тотожними, 

оскільки вирішення спору супроводжується розглядом матеріалів справи та 

оцінкою доводів, пояснень, міркувань, аргументів та мотивів, представлених 

суду. Таке положення, поряд з іншими аргументами, дає змогу уточнити 

поняття: «адміністративний суд», «суд», «адміністративне судочинство», 

«письмове провадження», «розумний строк» згідно зі сформованим 

концептуальним підходом. 

Відмежовувати юрисдикцію адміністративних судів від інших видів 

судової юрисдикції доцільно відповідно до єдності та взаємозв’язку критеріїв, 

сформованих з урахуванням змісту юридичної конструкції частини першої 

статті 2 «Завдання та основні засади адміністративного судочинства» КАС 

України, набір елементів якої є достатнім для встановлення виду спору, який 

вирішується в порядку адміністративного судочинства. Виділяючи критерії, 

варто враховувати такі елементи конструкції, як: наявність спору, його 

виникнення обмежене сферою публічно-правових відносин, порушення 

вчинене або в окремих нормативно визначених випадках може бути вчинене 

суб’єктом у процесі реалізації ним владних повноважень, вирішення спору 

призведе до ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав 

та інтересів юридичних осіб. 

2. Визначено ознаку конфліктності публічно-правових відносин як 

умову виникнення спорів, що вирішуються у порядку адміністративного 

судочинства в контексті причини – порушення прав, свобод та інтересів 

фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб з боку суб’єктів владних 

повноважень крізь призму таких ознак наведених відносин, як: імперативність, 

нерівність учасників та часткова їх підпорядкованість, використання владних 

повноважень тощо. Виникнення спору можливе лише за наявності стійкого 

взаємозв’язку умов, причин та наслідку. Самостійно існуючі наведені елементи 
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детермінації не створюють передумови, достатні для виникнення особливого 

виду публічно-правових відносин у вигляді спору.  

Визначено, що предметом спору є спірні правовідносини, що виникли  

внаслідок посягання суб’єктом владних повноважень на права, свободи та 

законні інтереси особи шляхом видання рішень, здійснення дій та допущення 

бездіяльності. Відмежовувати спірні правовідносин від відносин 

адміністративного судочинства доцільно з урахуванням того, що спірні 

правовідносини виникають між сторонами спору, а відносини 

адміністративного судочинства – між усіма учасниками судового 

адміністративного процесу.  

3. Проведено класифікацію спорів у сфері публічно-правових відносин, 

які вирішуються адміністративними судами, з урахуванням новел 

процесуального законодавства, яка передбачає розширення наявної 

(представленої в адміністративно-правовій науці), що здійснюється за такими 

критеріями визначення юрисдикції адміністративних судів: 1) за підсудністю 

(предметна, територіальна, інстанційна). Відповідно: предметної підсудності: –

 спори у сфері публічно-правових відносин, що вирішуються у порядку 

адміністративного судочинства (адміністративними судами); – спори у сфері 

публічно-правових відносин, щодо яких нормативно встановлена інша, відмінна 

від адміністративного судочинства, процесуальна форма вирішення (місцевими 

загальними судами як адміністративними судами); територіальної підсудності: –

 спори, що вирішуються за вибором позивача; – спори, що вирішуються за 

місцем проживання або місцезнаходженням відповідача; – виключної 

підсудності: – вирішення спорів, у яких однією із сторін є суд або суддя; 

інстанційної підсудності (підсудності спору, який вирішується судом як судом 

першої інстанції): – окружними адміністративними судами та місцевими 

загальними судами як адміністративними судами; – апеляційним 

адміністративним судом в апеляційному окрузі, що включає місто Київ;             

– апеляційними адміністративними судами; – Верховним судом; – Великою 

Палатою Верховного Суду; 2) за юридично значимим результатом вирішення 
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спору щодо: – визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акта 

чи окремих його положень; – визнання протиправним та скасування 

індивідуального акта чи окремих його положень; – визнання дій суб’єкта 

владних повноважень протиправними та зобов’язання утриматися від вчинення 

певних дій; – визнання бездіяльності суб’єкта владних повноважень 

протиправною та зобов’язання вчинити певні дії; – встановлення наявності чи 

відсутності компетенції (повноважень) суб’єкта владних повноважень;                

– визнання нечинним адміністративного договору чи окремих його положень чи 

зобов’язання дотримуватися його або його окремих положень; – визнання 

законності актів, дій чи бездіяльності, а також наявності компетенції суб’єктів 

владних повноважень, тобто визнання їх такими, що прийняті (вчинені, 

здійснені чи не здійснені) відповідно до закону і не порушують права, свободи 

та законні інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб; 

3) залежно від особливостей повідомлення учасникам спору дати, часу та місця 

його розгляду: – спори, в яких повідомлення учасників відбувається негайно;      

– спори, в яких повідомлення учасників відбувається за «загальними 

правилами»; 4) за особливостями виконання судових рішень: – спори, в яких 

судові рішення виконуються негайно; – спори, в яких судові рішення 

виконуються у спосіб, у порядку та строки, визначені у судовому рішенні, чи 

щодо яких спосіб, порядок та строки визначення не потребують; 5) за 

черговістю вирішення спорів: – першочергові (екстрені та звичайні); – чергові.  
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РОЗДІЛ 4. 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У СФЕРІ ПУБЛІЧНО-

ПРАВОВИХ ВІДНОСИН АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ 

 

 

4.1 Зарубіжний досвід вирішення спорів в публічно-правових 

відносинах та шляхи його запровадження в Україні 

 

Засоби судочинства, зокрема адміністративного, розглядаються у 

вітчизняній правовій доктрині як такі, що на сьогодні є найбільш ефективними 

щодо вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин. Про найбільшу 

кількість звернення саме до цих засобів йдеться у багатьох соціальних 

дослідженнях, що проводяться різними інституціями, поряд із цим 

відзначається невдоволення та недовіра населення до суду. За даними 

опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології та 

експертною групою для Міжнародного фонду «Відродження», 38 відсотків 

респондентів вказали, що перешкодами щодо звернення до суду стали фінансові 

бар’єри, 19 відсотків – вказують на загальну складність процедури такого 

звернення та вирішення спору, а 17 відсотків називають – тривалими строки 

розгляду позовів [120]. Протилежною є ситуація у високорозвинених кранах 

світу, до досвіду яких Україна систематично звертається під час реформування 

різних правових інститутів (що досить докладно висвітлюється у 

монографічних дослідженнях за спорідненими напрямами [261]).  

Не менш актуальним є досвід країн пострадянського простору, що мають 

спільну з нашою державою історію їх формування, серед них в окрему підгрупу 

доцільно виділити країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія), які досягли значних 

успіхів у розвитку демократичних інститутів, суттєво випереджаючи інші 

держави за економічними показниками, рівнем соціального забезпечення 

населення, а такі їх результати визнані міжнародними організаціями. 
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Порівняльні дослідження є обов’язковою складовою наукових робіт. Разом із 

тим, зрозумілі особливості їх здійснення щодо країн першої та другої груп, які 

обумовлені різними історичними умовами формування та розвитку правових 

інститутів адміністративного судочинства, публічного адміністрування, 

визнанням та визначенням основних понять, встановлення їх співвідношення.  

У таких країнах як Швеція, Норвегія, Данія, Фінляндія та Ісландія 

сформовано високий рівень довіри до суду. Вони утворюють єдину правову 

системи, яка названа «Скандинавським Законом» у межах Романо-Германської 

правової сім’ї [3; 410]. Саме тому дослідження позитивного досвіду цих країн 

щодо вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин засобами 

адміністративного судочинства та шляхи його запровадження до вітчизняного 

адміністративного судочинства є актуальними. 

Вказане порівняння як і будь-яке інше потребує визначення ознак, що є 

принциповими та дозволять сформулювати конкретні пропозиції з 

удосконалення вітчизняного законодавства, що регулює вирішення спорів 

адміністративними судами. До таких слід віднести наступні: визначення 

підходу щодо визначення судової юрисдикції, правового визначення форми 

вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин; збалансування строків 

розгляду спорів, спрощення процедури, зменшення завантаження судів, 

запровадження альтернативного порядку вирішення такої категорії спорів в 

адміністративному судочинстві, тощо. 

У Швеції, Норвегії, Данії, Фінляндії та Ісландії, Польщі, як і в Україні, 

спори у сфері публічно-правових відносин вирішуються адміністративними 

судами. Так, у Фінляндії до системи адміністративного судочинства віднесено 

спеціалізовані адміністративні суди: Страховий адміністративний суд та 

Ринковий адміністративний суд, а до загальних адміністративних судів 

віднесено Вищий адміністративний суд і регіональні адміністративні суди. 

Юрисдикція адміністративного суду визначається відповідними законами 

(Закон «Про адміністративні суди», Постанова «Про адміністративні суди», 

Закон «Про адміністративне судочинство»), у спорах зі справ щодо: 
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оподаткування; соціального захисту та охорони здоров’я; охорони 

навколишнього середовища, будівництва та землекористування; місцевого 

самоврядування; іноземців; виконання кримінальних покарань; 

ліцензування [182, с. 15, 18].  

Визначаючи частку спорів конкретного виду, можна навести практику 

адміністративного суду міста Гельсінкі. Найбільший відсоток (32,1 %) 

складають міграційні спори; 21,9 % – соціальні; 16,6 % – спори у сфері 

оподаткування; 12,2 % – спори з питань місцевого самоврядування; 10,9 % – 

спори, пов’язані із рішеннями державних установ (органів виконавчої влади); 

3,6 % – спори у сфері будівництва; 1,8 % – спори у сфері екологічної безпеки. 

Приналежно, що критерієм ідентифікації спору як такого, що віднесено до 

адміністративної юрисдикції чи іншої є, як і в Україні, передусім наявність 

учасника спору – суб’єкта владних повноважень (органу виконавчої влади) [68]. 

Спори у сфері виборчих відносин, як і в Україні, у Фінляндії підлягають 

вирішенню також у порядку адміністративного судочинства, зважаючи на те, що 

в даній країні не передбачено спеціального суду наділеного конституційною 

юрисдикцією. Спори виникають в даній сфері у разі, коли: скарга подана з 

приводу невідповідності рішення виборчої комісії Закону Фінляндії «Про 

вибори»; порушено процедуру виборчого процесу [451, с. 30]. 

Відповідно до Закону Королівства Іспанії від 11 липня 1998 р. «Про 

адміністративне судочинство» №29/1998 в порядку адміністративного 

судочинства розглядаються такі види спорів у сфері публічно-правових 

відносин (стаття 2): – з приводу актів, приписів, рішень, дій, що стосуються 

безпосередньо суб’єктів (приватних осіб), а також з питань публічного 

управління у цілому, які приймаються суб’єктами публічної адміністрації 

(федеральними органами державної влади, органами публічної влади 

автономних громад, установ, інтегрованих у систему органів публічної влади, 

юридичних осіб публічного права, які пов’язані у своїй діяльності з вказаними 

представниками публічної адміністрації, їх посадових осіб); – спори з приводу 

актів, що видаються Урядом Іспанії або урядами автономних утворень, 
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незалежно від їх характеру, коли у зв’язку із їх прийняттям порушується 

питання стосовно судового захисту основних прав людини, а також 

призначення компенсацій за порушення таких прав; – спори, що виникають у 

зв’язку із вступом на службу до органів публічної влади; – спори, що виникають 

у зв’язку з діяльністю юридичних осіб публічного права, актів, що видаються 

під час забезпечення публічних функцій; спори, за участю органів публічної 

влади, для розгляду яких не передбачено інший судовий порядок [11].  

Важливо вказати, що представленим Законом Королівства Іспанії від 11 

липня 1998 р. «Про адміністративне судочинство» №29/1998 (стаття 3) 

передбачено виключення із підсудності адміністративних судів наступних видів 

спорів у сфері публічно-правових відносин: – спори, що регулюються 

цивільним, кримінальним та соціальним законодавством і розглядаються у 

порядку, передбаченому цим законодавством, навіть якщо вони пов’язані з 

діяльністю органів публічної влади; – військово-дисциплінарні спори; – спори, 

пов’язані з визначенням компетенції (юрисдикції) судів, а також органів, що 

реалізують публічне управління; спори – віднесені до компетенції 

Конституційного Суду Королівства Іспанії [11].  

У Франції до спорів у сфері публічно-правових відносин, що 

вирішуються у порядку адміністративного судочинства віднесено: – спори, 

пов’язані із оформленням проектної містобудівної документації, а також 

отримання дозволу на проведення містобудівних робіт; – заяви про оскарження 

актів, що регламентують місця стоянок, пересувних житлових комплексів, осіб 

що мандрують; – спори про визнання недійсними рішень та постанов про 

відмову у в’їзді на французьку територію відповідно до права притулку; –

 спори, про визнання законності постанов про депортацію; – спори, пов’язані із 

головною мережею шляхосполучень; – спори про оскарження актів наглядових 

рад та рішень директорів громадських установ медичного захисту; – спори про 

визнання недійсними актів прийнятих керівними органами комунальних 

департаментів або регіонів, пов’язаних з передачею права на майно у будь-якій 

формі, що загрожують функціонуванню або цілісності споруди чи іншого 
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об’єкта, який має оборонне значення; – спори про оскарження актів 

комунальних департаментів або регіонів, що загрожують здійсненню однієї з 

публічних чи індивідуальних свобод, установлених положеннями Загального 

кодексу місцевих спільнот; – спори про визнання недійними актів комун з 

питань містобудування, ринків, угод про співробітництво та делегування 

публічних функцій; спори про заборону оператору супутникового телебачення, 

що є під юрисдикцією Франції транслювати телепередачі, порушуючи основні 

принципи телерадіомовлення; – спори пов’язані з непрямим оподаткуванням; –

 спори щодо державних контрактів, які укладають шляхом проведення 

конкурсу; – спори пов’язані з позбавленням водійських прав [4; 47, с. 36]. 

Відповідно до статті 4 Адміністративно-процесуального кодексу 

Республіки Естонії вказується, що до компетенції адміністративного суду 

належить розв’язання спорів у публічно-правових відносинах, якщо законом не 

передбачається інший процесуальний порядок. Таким чином, під 

адміністративним судочинством розуміється процесуальний порядок вирішення 

спорів у публічно-правових відносинах, а також виконання інших завдань 

відповідно до закону (2 абзац статті 4 Адміністративно-процесуального кодексу 

Республіки Естонії). Відтак, у статті 1 даного нормативно-правового акту 

визначено процесуальну форму діяльності адміністративного суду з вирішення 

справ, які включають у себе вирішення спорів та реалізацію інших завдань, 

визначених законом [29].  

Наведена конструкція є актуальною для позначення (нормативного 

визначення) завдань вітчизняного адміністративного судочинства, оскільки 

виключає визначення спору у сфері публічно-правових відносин як 

адміністративної справи, яка, як неодноразово наголошувалося у публікаціях, 

не є тотожною. Наведенні поняття є самостійними категоріями КАС України, а 

тому повинні визначатися та інтерпретуватися в їх онтологічному змісті.  

Повертаючись до питання про доцільність застосування КАС України 

єдиного поняття «спір у сфері публічно-правових відносин», а не будь-якого 

іншого, варто навести додатковий аргумент. На користь цього свідчать як 
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наведені вище положення нормативно-правових актів Фінляндії, Естонії, так і 

останні тенденції у практиці діяльності Великої Палати Верховного Суду (далі – 

ВП ВС). У своїй постанові ВП ВС, дослідивши матеріали справи за позовом 

засудженого про визнання протиправним і скасування рішення Центральної 

комісії Міністерства юстиції України про відмову у переведенні засудженого з 

однієї установи виконання покарань до іншої. При цьому, Суд першої інстанції 

відмовив у відкритті провадження, а Апеляційний суд залишив його рішення 

без змін ґрунтуючись передусім, що такий спір виник не з приводу реалізації 

відповідачем управлінських функцій суб’єкта владних повноважень, натомість 

він пов'язаний із виконанням вироку, а тому справа має розглядатися у порядку 

кримінального, а не адміністративного судочинства [141]. Тож, вбачається 

застосування такого підходу до визначення спорів у сфері публічно-правових 

відносин, що втратив актуальність, оскільки як вихідний критерій для 

ідентифікації останніх продовжує використовуватися обмеження сфери 

діяльності суб’єкта владних повноважень. Відтак, спір, що виникає з приводу 

правомірності ухвалення рішення про відмову в переведенні засудженого з 

однієї установи відбування покарань до іншої, незважаючи на сферу 

регулювання пов’язану із виконанням вироку є таким, що виникає із публічно-

правових відносин.  

Як і в Україні, проблематика розмежування юрисдикції адміністративних 

судів та судів загальної юрисдикції існує і у Фінляндії та у Швеції. Передусім 

гостро стоїть питання розмежування цивільної та адміністративної юрисдикцій. 

Дослідженню вказаної проблематики присвячені фундаментальні праці 

сучасних учених. У Фінляндії – Коулу Рісто в монографії «Право чи 

адміністративне використання?» (2012 р.) охарактеризував підстави (критерії) 

визначення компетенції та практичні рекомендації щодо її розмежування, у 

Швеції – Седергрен Пітер у докторській дисертації «Vem dömer i gråzonen – 

Domstolsprövning i gränslandet mellan offentlig rätt och privaträtt» (Хто судить у 

сірій зоні – Судовий огляд меж між публічним і приватним правом, 2009 р.). 

Новизна вказаних досліджень полягає у виділенні так званої «сірої зони», в якій 
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спір виникає у межах як публічного, так і приватного права. Ґрунтом вказаних 

наукових пошуків стало оновлення доктрини публічної адміністрації в цих 

країнах, яке обумовлюється поширенням державно-приватного партнерства. 

Основною пропозицією для вирішення наведеної проблематики стала розробка 

критеріїв та впровадження їх у національне законодавство з урахуванням 

принципу «передбачуваності прийняття адміністративних рішень», та інших 

принципів публічного адміністрування [5, с. 28].  

Зазначена проблематика також є надзвичайно актуальною у Іспанії, при 

чому окремим її аспектом може бути виділено спори у сфері публічно-правових 

відносин з питань публічно-приватного партнерства, яке організовано на 

високому рівні. Протягом останнього десятиліття таке партнерство відображає 

велику ефективність та взаємовигідну співпрацю держави та приватного 

сектору економіки. Державні адміністрації у межах своєї компетенції вступають 

у врегульовані правовідносини щодо організації та реалізації соціально 

значимих проектів, долучаючи до цього фізичних та юридичних осіб 

підприємців. Крім того, центральні органи влади діють через різні урядові 

управління, залежно від конкретного сектора, якого стосується таке 

партнерство. Наприклад, центральними органами влади проводяться тендери, 

що стосуються автомобільних доріг, які з'єднують деякі основні міста Іспанії, 

щодо місцевих перевезень, таких як метрополітен або трамвай, стороною 

відносин приватно-публічних відносин є місцеві органи влади [138]. З зв’язку із 

постійними акцентами на незадовільному стані організації державних 

закупівель в Україні та притягненням періодично високо посадовців за 

правопорушення, пов’язані з корупцією, у цій сфері доречно навести наступне.  

Для забезпечення дійсно виваженого підходу для вирішення спірних 

питань організації такої співпраці та контролю без надмірного тиску в межах 

Державної консультативної ради з питань державних закупівель створена нова 

адміністративна одиниця (Consultiva de Contratación Pública del Estado), відома 

як Комітет з питань громадського співробітництва Закупівлі (Comité de 

Cooperación en Materia de Contratación Pública). Серед інших питань – цей орган 

несе відповідальність за узгодження оціночних критеріїв, які використовуються 
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різними державними органами стосовно правил державних закупівель та 

просування електронних закупівель у громадськості (забезпечується секторний 

контекст). Створено також Незалежний офіс з нагляду за закупівлями (Oficina 

Independiente de Supervisión de la Contratación), який повинен забезпечити 

належне застосування регулювання державних закупівель та координує 

моніторинг закупівель від замовників у всьому державному секторі. Це 

Відомство, у разі, якщо йому стане відомо про будь-які обставини, що 

становлять адміністративне правопорушення або інше порушення на 

місцевому, регіональному або державному рівні, повідомляє про це 

компетентні правоохоронні органи. Вирішенням спорів щодо рішень суб’єктів 

владних повноважень стосовно публічно-приватного партнерства займаються 

адміністративні суди Іспанії [138].  

Вказані напрацювання надзвичайно актуальні для нашої крани, оскільки 

останнім часом очевидними стали прорахунки застарілих форм та методів 

публічного адміністрування (а точніше, скоріш за все – все того ж державного 

управління) та неможливість досягнення результатів, які зможуть задовольнити 

потреби суспільства, без їх докорінного перегляду. У державі, в якій за кризових 

ситуацій найкращим чином спрацьовують волонтерські об’єднання, що досить 

часто демонструють здатність взяти на себе виконання функцій окремих 

державних органів, на часі розвиток публічно-приватного партнерства. При 

цьому одним з основних складових успішної взаємодії держави та 

представників приватного сектору економіки є гарантування захисту прав 

учасників такої взаємодії від порушень. Спори у сфері такої взаємодії віднесено 

до юрисдикції вітчизняних адміністративних судів.  

У Фінляндії вирішення питання про розмежування юрисдикції судів 

вирішується крізь призму визначення належності видання конкретного 

адміністративного акту. Так, у разі коли адміністративний акт виданий з метою 

реалізації управлінських функцій органом виконавчої влади чи іншими 

суб’єктами, у ньому чітко вказується адміністративний суд, до якого такий акт-

документ, у разі порушення його приписами прав і свобод фізичних осіб та 

корпорацій (юридичних осіб), може бути оскаржено. Зокрема, цінною 
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практикою є необхідність звернення у досудовому порядку (аналог досудового 

оскарження в Україні) за виправленням такого адміністративного акту 

(надзвичайно рідко за його відміною). Вказаний порядок (досудовий) є 

обов’язковим для оскарження, оскільки зміст виданого адміністративного акту 

підлягає самовиправленню органом (посадовою особою), що його прийняла. 

Лише після цього, суб’єкт, права якого порушені, може звернутися до 

адміністративного суду з апеляцією на такий адміністративний акт. В окремих 

випадках не потрібне «самовиправлення адміністративного акту», відтак 

визначена можливість звернутися до адміністративного суду без проведення 

вказаної процедури (так званого досудового оскарження) [37; 413]. Такі 

особливості досить актуальні і для вітчизняної системи, оскільки 

передбачається можливість виявлення уповноваженими суб’єктами помилок 

(вочевидь таких, що можна віднести до так званої «сумлінної омани»), 

пов’язаних, зокрема, із характеристиками осіб та їх рівня компетентності. При 

чому важливо підкреслити, що такий підхід не можна ототожнювати із 

пропозиціями щодо встановлення обов’язкового порядку «досудового 

вирішення спору», через те, що за змістом вказані особливості спрямовані на 

усунення потенційно конфліктної ситуації, тобто формування умов, за яких спір 

у сфері публічно-правових відносин не виникатиме.  

Стосовно ж засобів, які стосуються досудового розгляду звернень про 

перегляд рішень суб’єктів владних повноважень, то варто зауважити, що це є 

одним із найбільш обговорюваних питань в наукових колах за напрямом 

реалізації реформи судоустрою, судочинства та суміжних інститутів, яка 

покликана реально забезпечити верховенство права. Як зазначав у своїй 

доповіді Голова Верховного Суду України, тривалий час вітчизняна практика 

вирішення правових спорів формувалася на основі абсолютного поширення 

судової юрисдикції на будь-які правовідносини, що виникають у державі. Нині, 

внаслідок буквального тлумачення статті 124 Конституції України, в 

досудовому порядку перегляд практично не відбувається. Суди в Україні 

постійно працюють в умовах надмірного навантаження. Перевантаження судів 
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негативно впливає на строки розгляду справ та, загалом, на якість 

судочинства [350].  

Періодично відбувається поновлення дискусії про перспективи 

нормативного закріплення сфер, у яких буде обов’язковим досудовий порядок 

вирішення «спору». Разом із тим, як було визначено вище, для того, щоб вести 

мову про «спір у сфері публічно-правових відносин», повинна бути встановлена 

можливість дотримання низки принципів, які формують такі особливості 

правовідносин між учасниками, що можуть бути охарактеризовані як «спір», а 

тому у даному аспекті йде мова про процедури оскарження рішень, дій та 

бездіяльності уповноважених суб’єктів. 

В Україні порядок оскарження актів суб’єктів публічної адміністрації 

формується через реалізацію громадянами конституційного права відстоювати 

власні права і законні інтереси та відновлювати їх у разі порушення. Наведене 

правило міститься в Законі України «Про звернення громадян» [317], сфера дії 

якого поширюється на всі правовідносини, окрім тих, що регулюються 

спеціальними нормативно-правовими актами перелік яких, визначений статтею 

12 «Сфера застосування Закону» [317].  

Варто констатувати, що положення наведеного Закону виконують 

подвійне функціональне призначення, зокрема, реалізацію та відновлення прав і 

свобод громадян (інших суб’єктів), з урахуванням цього в його змісті не 

міститься вказівки, що процедури та/чи порядок оскарження рішень, дій 

(бездіяльності) органів та їх посадових осіб є процедурою досудового 

вирішення спору. Право звернення до суду в будь-який момент розгляду скарги 

гарантується, про що йдеться у абзаці 1 статті 16 «Розгляд скарг громадян» 

Закону [317]. Термін «процедури» нормативно не визначений і 

використовується для позначення сукупності взаємопов’язаних дій органу (його 

посадової особи) чи громадянина (суб’єкта) для реалізації відповідно 

повноважень чи прав в публічних правовідносинах. На сьогодні у межах Закону 

України «Про звернення громадян» закріплення терміну «процедури та/чи 

порядок досудового вирішення спору» як було аргументовано у попередніх 
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параграфах роботи, не доцільно, натомість навряд чи можна заперечити 

актуальність розробки акту, який врегулює адміністративні процедури, про що 

наголошується у Резолюціях та Рекомендаціях Ради Європи країнами-членами 

(наприклад, Резолюція (77) 31 на захист особи щодо актів адміністративної 

влади, Рекомендація № R (80) 2 стосовно дискреційної сили адміністративної 

влади). 

В Україні вже тривалий час обговорюється необхідність прийняття 

Адміністративно-процедурного кодексу України, проте проекти, що були 

підготовлені не набирали достатньої підтримки. У перспективі ж, з прийняттям 

вказаного кодексу, Закон України «Про звернення громадян» регулюватиме 

питання реалізації передбаченого статтею 40 Конституції України права 

направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто 

звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 

посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і 

дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Положення ж 

Кодексу будуть спрямовуватися на реалізацію статті 19 Конституції України, 

відповідно до якої органи державної влади та органи місцевого самоврядування 

(публічна адміністрація), їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України [303]. За такого підходу, стане можливим закріплення уніфікованого 

порядку оскарження не тільки рішень, а й дій, бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень, визначатиметься перелік взаємних прав і обов’язків останніх та 

громадянина. На сьогодні ж попри те, що дії та бездіяльність суб’єктів владних 

повноважень і вказані як такі, що можуть бути оскаржені, проте реально на 

практиці прикладів таких справ в Україні обмаль, а соціологічні опитування 

засвідчують незадовільний стан регулювання даного питання. 

Законодавці окремих країн пострадянського простору вказану проблему 

спробували розв’язати. Зокрема, 21 червня 2016 року в Киргизькому парламенті 

погоджено прийняття проекту Закону Киргизької Республіки «Про внесення 

змін до Закону Киргизької Республіки «Про захист прав підприємців». Вказаний 
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законопроект прийнятий з метою приведення у відповідність Закону Киргизької 

Республіки «Про захист прав підприємців» до вимог Закону Киргизької 

Республіки «Про основи адміністративної діяльності та адміністративні 

процедури», в частині введення обов’язкового досудового порядку оскарження 

адміністративних актів. Вказаний нормативно-правовий акт регулює 

правовідносини між органами публічної адміністрації та фізичними і 

юридичними особами під час здійснення адміністративних процедур, а також 

визначає порядок оскарження адміністративного акту, дій та бездіяльності 

адміністративних органів (публічної адміністрації) [194].  

Про спробу розгледіти можливість існування досудового порядку 

вирішення спору в Україні зазначається у Податковому кодексі України. Так, 

абзацом третім пункту 56.18 статті 56 ПК України визначається, що процедура 

адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення 

спору [291].  

Така норма діє з початку набрання чинності Податковим кодексом 

України, її положення неодноразово критикувалися науковцями, окремі 

зауваження знайшли відображення у подальших ЗУ «Про внесення змін до ПК 

України». Слід вказати, що наведені положення лише свідчать про ототожнення 

одного поняття з іншим без будь-яких додаткових аргументів, встановлення 

особливостей, співвідношення. Причини існування такого помилкового підходу 

можна пов’язувати, зокрема із джерелом їх формування, яким є, як правило 

результати досліджень зарубіжного досвіду та перенесенням у вітчизняне 

правове поле приписів окремих нормативно-правових актів зарубіжних країн 

без урахувань вітчизняних реалій та переосмислення вживаних понять та їх 

змістового наповнення. 

Так, дійсно, досудове адміністративне оскарження у сфері оподаткування 

у більшості країн світу є обов’язковим. Правило про обов’язкову процедуру 

адміністративного оскарження закріплено, наприклад, в законодавстві 

Німеччини, Австралії, Австрії, Великої Британії, Бельгії, Данії, Греції, 

Угорщини, Ізраїлю, Іспанії, Канади, Кореї, Люксембургу, Нідерландів, Нової 
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Зеландії, Польщі, Словенії, Фінляндії, Швейцарії, Японії та багатьох інших. У 

свою чергу застосовується й підхід, яким нині ще користується Україна, тобто 

громадянин (платник податків) може скористатися правом на адміністративне 

оскарження на власний розсуд. Відповідні норми сформульовані у законодавстві 

Аргентини, Індії, Ірландії, Мексики, Норвегії, Португалії, Туреччини, Швеції, 

Естонії та інших [450, с. 37-38].  

Перспектива запровадження обов’язкового досудового оскарження в 

Україні пов’язується, як вже зазначалося, із прагненням зменшити 

навантаження на суд та підвищити якість судочинства, забезпечити права і 

свободи особи. Однак, можливо констатувати, що обов’язковість такого порядку 

призведе до обмеження права на доступ до суду (правосуддя). Розглядаючи це 

питання, наукові думки можна поділити на такі основні групи. Так, з одного 

боку прийнято вважати, що наведене обмеження є виправданим, з іншого – 

положення про обов’язковість досудового оскарження не є обмеженням, а його 

конституційне закріплення, відповідає статті 6 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод.  

Для прикладу, у ФРН адміністративне оскарження є обов'язковою 

стадією. Конституційний Суд ФРН, даючи тлумачення норми Конституції ФРН, 

аналогічної до нашої частини другої статті 55, чітко визначив, що така стадія не 

є обмеженням конституційного права на судовий захист. І навіть незважаючи на 

значне «відсіювання» можливих судових спорів на стадії адміністративного 

оскарження, а також зважаючи на принципово відмінні фінансові можливості 

наших країн, позивачі в адміністративних судах чекають слухання справи 

місяцями, а то й роками [264]. Відповідно статистичним даним у 2014 році в 

судовому порядку було розглянуто лише 1.7% спорів, що розглядалися в 

обов’язковому досудовому порядку (при 3.7 мільйонах справ розглянутих в 

обов’язковому досудовому адміністративному порядку 70 тисяч потрапило до 

суду). Як відзначається, введення обов’язкового досудового порядку розглядів 

спорів у сфері оподаткування визначило у першу чергу якість розгляду справ та 

призвело до зменшення їх кількості, зокрема порівняно з максимальним 
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показником 2013 року 135 тисяч звернень, у 2014 році в порядку обов’язкового 

адміністративного досудового оскарження вирішувалося 70 тисяч спорів 

(зменшення на 48%) [338, с. 75]. 

Варто вказати і на слушні застереження вчених відносно встановлення 

обов’язкового порядку оскарження, зокрема незалежно від характеристики 

адміністративних правовідносин. Із такими змінами щодо обов’язкового 

досудового порядку оскарження, необхідно одночасно на законодавчому рівні 

регламентувати питання щодо строку на таке оскарження та уточнити момент 

набрання чинності (законної сили) рішення органу чи його посадових осіб; 

сформувати процедурний порядок розгляду скарг адміністративним органом; 

встановити підстави та можливість призупинити виконання рішення 

(утримання від здійснення дії) у випадку подання відповідної скарги; визначати 

зв'язок та співвідношення процедури адміністративного оскарження із судовим 

порядком вирішення спору, право на використання якого не повинно 

обмежуватися; відповідне організаційне забезпечення розгляду скарг в 

обов’язковому досудовому порядку шляхом створення відділів, підрозділів чи 

окремих органів, до компетенції яких належатиме здійснення адміністративного 

(досудового) оскарження. Підкреслюється, що наведені пропозиції повинні 

закріплюватися на законодавчому рівні, а не на рівні підзаконних нормативно-

правових актів [112, с. 77]. 

Окремо слід відзначити, що Законом України «Про внесення змін до 

Конституції України в частині правосуддя» передбачено, що відповідно до 

закону можуть діяти вищі спеціалізовані суди (абзац три статті 125 Конституції 

України в редакції Закону) [312; 415]. Реалізація вказаного положення у 

перспективі можлива шляхом створення спеціалізованого суду з розглядів 

спорів у сфері податкових та митних правовідносин. Зокрема, в окремих 

зарубіжних країнах (США, Німеччина, Франція, Великобританія) податкові 

спори в судовому порядку вирішуються спеціалізованими судами (судами 

спеціальної юрисдикції) [122, с. 79].  
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У США після того, як платник податків закінчив порядок оскарження 

податкового рішення (у межах Служби внутрішніх доходів), справа з їх 

перегляду може бути передана до суду. У більшості випадків платник податків 

продовжує процедуру оскарження у Податковому суді чи у підрозділі 

Податкового суду (з невеликою ціною позову) [60, с. 167]. Становлення 

податкового суду в США розпочалося із реорганізації Податкової апеляційної 

колегії, яка виступала квазісудовим органом з вирішення податкових спорів і не 

входила до Служби внутрішніх доходів США [472, с. 19-20]. Звернення до 

Податкового суду США можливе лише після проходження процедури 

досудового оскарження [56, с. 71-72]. До прикладу, в США приблизно 95 %  

справ про перегляд рішень уповноважених суб’єктів вирішується шляхом 

подання скарги в апеляційний департамент Служби внутрішніх доходів. Під час 

процедури адміністративного оскарження орган враховує можливі ризики і 

складності розгляду справи в судовому порядку, де на користь платника 

податків вирішується 2% справ. Це свідчить про ефективність досудового 

порядку вирішення спору та законності прийнятих рішень податковим 

органом[121]. 

У Канаді з метою вирішення податкових спорів у судовому порядку 

функціонує Податковий суд Канади, який діє з метою перегляду рішень 

Агентства з мит та зборів Канади. Звернення до Податкового суду Канади 

можливе лише після прийняття рішення у процесі досудового оскарження [223]. 

Розв’язання податкових спорів у Сполученому Королівстві 

Великобританії здійснюється у досудовому порядку Службою Її Величності з 

податків та мит. Територіальні підрозділи даного органу є первинними 

інстанціями з розгляду різних скарг, що подаються платниками податків. 

Рішення за результатом розгляду скарги, після його отримання може 

оскаржуватися до Високого Суду (High Court), що входить в систему вищих 

судових органів Сполученого Королівства і є суб’єктом процедури вирішення 

податкових спорів[99, с. 89-90].  
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Таким чином варто приєднатися до вчених, які вказують, що з метою 

зменшення навантаження на судову систему і прискорення вирішення окремих 

видів спорів у сфері публічно-правових відносин можливо звернутися до 

концепції (за передбачених умов) обов’язковості використання засобів 

адміністративного оскарження при зверненні до суду з адміністративним 

позовом, яка позитивно вже тривалий час сприйнята у багатьох країнах Європи 

(Австрія, Латвія та ін.) [233, с. 103]. 

Враховуючи викладене, існує декілька варіантів впровадження такого 

порядку вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин. Перший: 

закріпити обов’язковий досудовий порядок вирішення спорів у 

приватноправовій сфері, де учасники спору рівні за своїм правовим статусом. 

Вже потім, оцінивши перевага, недоліки та ефективність запроваджувати поза 

приватноправовою сферою, з урахуванням специфіки публічних правовідносин.  

Другий: прийняти Адміністративно-процедурний кодекс і у межах 

загального правила про адміністративну процедуру встановити обов’язковий 

досудовий порядок вирішення спору.  

Третій: у межах Закону України «Про звернення громадян» передбачити 

окремим розділом обов’язковий порядок адміністративного оскарження, який 

визнати досудовим вирішенням спору та визначати його процедурні 

особливості, правове положення учасників, строки, конкретизувати суб’єктів та 

предмет оскарження, тощо. У перспективі уніфікувати та поширити 

обов’язковий порядок вирішення спору на правовідносини, що регулюються 

спеціальним законодавством, наприклад Податковим кодексом України, 

Митним кодексом України, тощо.  

Паралельно із унормуванням обов’язкового порядку вирішення спорів 

створювати незалежні (окремі) організаційні структури в межах органів 

рішення, дії чи бездіяльність, яких стають предметом оскарження. У 

перспективі можливо використати позитивний досвід окремих країн світу зі 

створення незалежного квазісудового органу загальної чи спеціальної 

компетенції.  
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Резюмуючи, варто відзначити, що закріплення обов’язкового досудового 

порядку вирішення спорів повинно здійснюватися поступово, а проблеми, що 

виникатимуть на кожному етапі його становлення підлягають негайному 

вирішенню. Реалізація наведених вище напрямків організаційно-правового 

забезпечення закріплення обов’язкового досудового порядку вирішення спорів 

сприятиме створенню дійсно ефективної системи захисту прав, свобод та 

інтересів громадян. Розробка вказаних напрямів на сьогодні є актуальною та 

може стати предметом перспективних досліджень.   

Окремої уваги заслуговують положення щодо предмету спору у сфері 

публічно-правових відносин, що вирішується засобами адміністративного 

судочинства Австрії. Так, поряд із «рішеннями», які оскаржуються в 

адміністративному судовому порядку існує інший предмет оскарження – 

«відповідь адміністративного органу, яка має законну юридичну силу». Такий 

дещо «розмитий» предмет спорів опосередковується завданнями 

адміністративного судочинства, які зводяться до того, що судова діяльність 

спрямована лише на встановлення законності адміністративної процедури 

прийняття рішення/відповіді, дії (бездіяльності). Скарга до адміністративного 

суду (позов) Австрії не зупиняє дії рішення адміністрації. Адміністративний суд 

у виключних (в одиничних) випадках, може зупинити виконання рішення у разі, 

якщо воно зачіпає серйозні державні інтереси (параграф 30 абзац 2 Закону 

Вищого Адміністративного суду (Vwgg)). Адміністративний суд поряд із 

вказаним обмежений в реалізації функцій контролю за законністю діяльності 

адміністрації. По-перше, як і в Україні адміністративний суд не зобов’язаний 

перевіряти усі обставини спору, пов’язані з його вирішенням, а виключно ті, що 

зазначені у скарзі на порушення конкретних суб’єктивних прав. Цим обмежено 

предмет провадження за скаргою (позовом) у спорах у сфері публічно-правових 

відносин. На відміну від інших країн (зокрема Естонії – у якій суд за власною 

ініціативою забезпечує з’ясування істотних у справі обставин, у випадку 

необхідності збирає докази самостійно або зобов’язує учасників процесу їх 

надати), адміністративний суд Австрії не дотримується принципу «активної» 
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ролі суду у доказуванні, оскільки обмежений обставинами справи, що 

встановлені органом влади. Оцінці підлягають лише ті обставини спору, які 

відповідають документам у справі (мова йде про справу як набір документів 

щодо спору, що підтверджують його обставини) [164, с. 192]. У разі коли 

рішення органу державної влади, є таким, що не в повному обсязі відповідає 

тим обставинам, які зафіксовані документами (справи), відповідне рішення 

повинно бути скасовано. При цьому термін «незаконні рішення» в 

австрійському адміністративному процесуальному законодавстві прирівнюється 

до «процесуальної помилки» [164, с. 192]. 

Стосовно ж альтернативи вирішення адміністративними судами спорів у 

сфері публічно-правових відносин відомі приписи нормативно-правових актів, 

що діють у Естонії та наділяють правом перегляду визначених актів суб’єктів 

публічної адміністрації наступні органи. 1. Конституційну палату з перегляду 

Конституції або Генеральну Асамблею Верховного Суду щодо позовів на 

резолюції та рішення Парламенту, Правління Парламенту та Президента 

Республіки; щодо припинення діяльності політичної партії, актів керівника 

виборів чи рішення або акти виборчого комітету. 2. Естонську інспекцію 

захисту даних. Відповідно до Закону про захист персональних даних, будь-який 

суб’єкт, що виявить порушення своїх прав при обробці персональних даних, 

має право звернутися до Естонської інспекції захисту даних. Як зрозуміло щодо 

адміністративно-правового статусу вказаного суб’єкта, наведений приклад 

може розглядатися як альтернатива вирішення спору, оскільки учасники спору 

перебувають у рівних умовах. Така можливість не позбавляє права ініціювати 

провадження щодо вирішення конкретного виду спору у сфері публічно-

правових відносин у порядку адміністративного судочинства. 

У Швеції спори у сфері публічно-правових відносин вирішуються у 

порядку, передбаченому в Законі Швеції «Про провадження в адміністративних 

судах». Поряд із цим, у зв’язку із особливостями судово-правової системи, 

вирішення адміністративними судами Швеції спорів зазначеної категорії 

здійснюється з урахуванням положень Судово-процесуального кодексу (Code of 
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Judicial Procedure (1942:740) [13], Законів Швеції «Про адміністративний 

процес» (Administrative Procedure Act (1986:223) [6], «Про державну таємницю» 

(the Public Access to Information and Secrecy Act (2009:400) [16], «Про правову 

допомогу» (Legal Aid Act (1996:1619) [14], «Про громадського адвоката» (Public 

Counsel Act (1996:1620) [10], «Про податки, мито та збори» (Taxes, Custom 

Duties and Levies Securities Act (1978:880) [9], «Про місцеве самоврядування» 

(Local Government Act (1991:900) [8], тощо. Варто вказати на великій кількості 

бланкетних норм, які містяться у перелічених нормативно-правових актах, що 

відсилають до положень Судово-процесуального кодексу Швеції. Особливо це 

стосується участі в усному слуханні (стаття 14), доступу до публічної 

інформації на усних слуханнях (статті 16, 38), вивчення письмових доказів 

(стаття 20), допиту свідків, експертів, інших учасників адміністративного 

процесу (статті 25, 27), відвід суддів та інших учасників спору (стаття 41), 

обставини, що виключають притягнення особи до відповідальності за неявку до 

суду (стаття 46) [13].  

Привертає увагу приклад забезпечення рівності в судовому 

адміністративному процесі при вирішенні спору, відповідно до приписів статті 

48 Закону Швеції «Про провадження в адміністративних судах». Так, суддя має 

право, у випадку якщо представник або адвокат чи то представник особи, яка 

подала позов, демонструють нездатність ведення справи, необізнаність, або 

будь-який інший прояв некомпетентності, визнати нездатність цієї особи 

залучатися представником або адвокатом у суді на визначений строк або 

безстроково. Якщо ж особа, щодо якої було прийнято судом вказане рішення є 

адвокатом, про це негайно повідомляється рада Шведської асоціації 

адвокатів [322]. Такі приписи є досить жорсткими та навряд чи будуть 

сприйняті вітчизняним законодавцем. Підхід, що діє в Україні, є більш 

виваженим та забезпечує не тільки якість захисту прав та свобод особи їх 

представником та адвокатом, а й виключає ризики тиску суддями на останніх. 

Відповідно до статті 6 аналізованого Закону Швеції спір розпочинається 

лише у випадку дотримання строків подання позовної заяви до суду. 
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Приналежно, що накшталт до положення КАС України, яким передбачено 

поновлення пропущених строків, аналогічними нормами Закону не передбачено 

таких приписів. Варто використати при розробці змін до вітчизняного 

законодавств, положення статті 10 Закону, перша частина якої формулюється зі 

схожим контекстом частини 5 статті 14 КАС України «Права та обов’язки 

учасників справи», якою серед інших встановлюється обов’язок надсилати копії 

документів, які додаються до позову стороні спору [173].  

Вказане положенні інколи є надмірно обтяжливим для позивача 

(суб’єкта, не наділеного владними повноваженнями) оскільки не завжди 

можливо подати до суду в Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну 

систему документи в електронному вигляді. Повертаючись до статті 10 

аналізованого Закону Швеції, положеннями якої встановлено обов’язок 

надавати копії документів іншій стороні спору проти якої може бути прийнято 

рішення, що тягне за собою юридичні наслідки. Отримувач за наказом суду 

повинен надати відповідь, що стосується надісланих матеріалів, в іншому 

випадку спір буде вирішено без участі такого суб’єкта. Цінними видаються 

критерії щодо суб’єктів, яким необхідно надсилати копії документів. Так, 

повідомлення не надсилається: у разі коли наявні підстави вважати, що спір 

буде вирішено у повному обсязі заявлених позовних вимог; у разі коли 

стороною спору є адміністративний орган або коли повідомлення, що містить 

документи затягуватиме порушення провадження  [159, с. 26].  

Стосовно вже наведених положень про особливості порядку звернення 

щодо реалізації права на судовий захист в адміністративному судочинстві, у 

Фінляндії проголошується можливість безперешкодного подання особою, права 

якої порушені, звернення до адміністративного суду. У більшості випадків 

рішення, прийняте органом публічної влади може бути оскаржене до 

адміністративного суду безпосередньо. Однак, в деяких категоріях спорів 

встановлено обов’язковий досудовий порядок його розгляду, зокрема це 

стосується спорів з приводу оподаткування чи рішень, що приймаються 

органами місцевого самоврядування. Приналежно, що така процедура 
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досудового вирішення спорів, існує здебільшого для «автоматичного 

самовиправлення» допущених «помилок» при прийнятті рішень органами 

виконавчої влади чи іншими суб’єктами, що наділені владними 

повноваженнями. Відтак, вказана норма «мінімізує» дискрецію публічної 

адміністрації, а рішення приймаються в «розумний строк» з урахуванням 

заявлених вимог скаржника [182, с. 19-21].  

В Україні варто констатувати ситуацію, за якої у багатьох випадках 

звернення у досудовому порядку до публічної адміністрації зі скаргою носить 

більше характер «затягування часу», аніж є ефективним інструментом захисту 

прав, свобод та законних інтересів фізичних (юридичних) осіб. Правова 

регламентація застосування такого інструменту міститься у Законі України 

«Про звернення громадян», що є базовим для реалізації приписів статті 40 

Конституції України, та декларує право на звернення до органів державної 

влади, місцевого самоврядування та посадових, службових осіб, а також право 

на його розгляд та обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк [200]. 

Статтею 8 Закону України «Про звернення громадян» визначаються звернення, 

які не підлягають вирішенню, серед них наступний перелік: повторні звернення 

одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж 

питання, якщо перше вирішено по суті, тощо [317]. Зважаючи на формулювання 

норми у наведений спосіб, по-перше, не зрозуміло визначення моменту 

(обставин), коли питання вирішено по суті; по-друге, часто питання (вимога), 

викладена у скарзі, перебуває у площині відносин, публічне адміністрування 

яких, здійснюють декілька органів, відтак Законом не заборонено звертатися з 

одним і тим самим питанням до іншого органу (установи, організації), 

відмінного від того, який вже розглянув та/чи вирішив питання так би мовити 

«по суті». Вказані недоліки законодавчого регулювання звернень громадян іноді 

формують ризики «зловживати правом на звернення». Разом із тим, як 

пропозиція щодо запобігання «зловживанням правом на звернення», може 

розглядатися встановлення обов’язкового досудового порядку оскарження 

рішень, дій (бездіяльності) з окремих категорій справ із обмеженням звернення 
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до іншого органу (посадової особи) зі скаргою з одного і того питання, якщо 

перше вирішено по суті, що було розглянуто вище. 

В КАС України, зокрема у статті 282 «Особливості провадження у 

справах за зверненнями податкових та митних органів» передбачено безспірні 

правові відносин, що виникають у порядку адміністративного судочинства. 

Такий висновок вбачається зі змісту, зокрема частини 4 вказаної статті, де серед 

підстав відмови у відкритті провадження за зверненням податкових та митних 

органів (відповідно до даної норми) передбачено наявність спору про право 

(підпункт 2 частини 4 статті 282 КАС України), що вбачається з поданих до суду 

матеріалів [173].  

Схожий вид «безспірного провадження» існував, зокрема у Швеції, 

однак під час судової реформи, яка проведена у середині 90-х років, усю 

діяльність, не пов’язану із відправленням правосуддя, у тому числі й наведений 

вид провадження (безспірне) було виключено із судового провадження взагалі. 

Можливо припустити, що вказані реформаційні кроки здійснено у зв’язку із 

найнижчим рівнем корупції в судовій системі Швеції та високою довірою до 

суддів з боку громадськості [392, с. 45-46].  

Нажаль, варто констатувати, що схожі кроки у напрямі реформування у 

вітчизняному адміністративному судочинстві нині не на часі, у зв’язку із 

зворотною ситуацією. До того ж, норма КАС України, якою встановлено 

безспірне провадження, як свідчить судова практика, є надзвичайно 

неефективною, оскільки в основному справи такої категорії при зверненні до 

суду податкових та митних органів розглядаються у загально позовному 

порядку, бо відповідач у більшості випадків користується своїм правом на 

оскарження, а це свідчить про наявність спору про право. 

З метою вдосконалення та розвитку принципів діяльності 

адміністративних судів (в Україні нормативно визначені, зокрема у статті 2 КАС 

України) підлягають інспекції та порівняльно-правовому дослідженню з 

урахуванням зобов’язань взятих Україною як Європейською державою підходи 

до визначення засад (у даному випадку – принципів) функціонування 
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адміністративних судів щодо вирішення спорів у сфері публічно-правових 

відносин в окремих зарубіжних країн. 

Вирішення наведеної категорії спорів адміністративними судами в 

окремих країнах здійснюється відповідно «загального правила про 

адміністративні процедури», яке формалізує процес вирішення справи по суті 

не залежно від того, яка процесуальна форма, в доктринальному розумінні, 

використана: процедура, процес чи провадження. Центральне місце у такій 

процесуальній (процедурній) діяльності відведено спеціальному суб’єкту – 

адміністративному суду чи то особливому порядку (формі) вирішення спорів, 

що регламентується спеціальним законодавством (процедурним, тощо). Відтак, 

центральне місце серед основних засад (принципів) вирішення спорів у сфері 

публічно-правових відносин належить принципу «офіційного з’ясування усіх 

обставин справи» (підпункт 4 частини 3 статті 2 КАС України [173]). В 

адміністративному праві Німеччини він є універсальним, оскільки діє як в 

адміністративній процедурі (параграф 24 Закону про адміністративні процедури 

– далі ЗНпАП), так і в адміністративно-судовому провадженні (параграф 86 

частина 1 Адміністративно-процесуального кодексу Німеччини – далі АПК 

Німеччини) [27].  

Доктор права, президент Вищого адміністративного суду Рейн ланд-

Пфальц (Німеччина) Л. Брокер вказує, що наведений принцип є синонімом 

«дослідницького» («розшукового») принципу чи «інквізиційного» – 

центрального принципу адміністративного права Німеччини, який безперервно 

пронизує адміністративні процедури та адміністративне судове провадження, 

проте відповідно до функцій окремої процесуальної форми, проявляється у 

різний спосіб [79, с. 14]. 

В Адміністративно-процесуальному кодексі Республіки Естонія 

використано специфічний підхід до закріплення принципів розгляду спорів, 

зокрема і наведеного вище. Так, у статті 2 «Завдання та загальні принципи 

адміністративного судочинства» передбачено, що суд з власної ініціативи 

забезпечує з’ясування суттєвих для вирішення справи обставин, у випадку 
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необхідності збирає докази самостійно, або зобов’язує учасників процесу їх 

надавати. У наступному абзаці пояснюється зв'язок такої діяльності суду з його 

гносеологічними висновками, оскільки суд тлумачить заяви учасників процесу 

та виходить з дійсної волі заявника (стаття 2 АПК Естонії) [29].  

Схожа конструкція доказування запропонована у статті 77 «Обов’язок 

доказування» КАС України. Частиною першою статті 77 КАС України 

встановлюється обов’язок сторони доводити ті обставини, на яких ґрунтуються 

її вимоги. Частиною 3 цієї статті КАС України передбачено, що докази суду 

надають учасники справи. Поряд із таким положенням, суд не лише може 

пропонувати сторонам надати докази, а й має право збирати докази з власної 

ініціативи, крім виключень, закріплених у Кодексі. Цінним положенням для 

встановлення правової основи реалізації ключового принципу вирішення спорів 

адміністративними судами у сфері публічно-правових відносин, є положення 

про те, що суд не може вимагати докази у позивача в адміністративних справах 

про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень, 

окрім доказів на підтвердження обставин, за яких, на думку позивача, відбулося 

порушення його прав, свобод чи інтересів (частина 4 статті 77 КАС 

України) [173].  

Положення цієї частини аналізованої статті КАС України ілюструє 

застосування принципу змагальності сторін лише у спорах, предметом яких є 

рішення, дія чи бездіяльність, а встановлення ознаки їх протиправності 

(законності – відсутності ознаки протиправності) є основним завданням 

адміністративного суду, що стосується лише вирішення спору по суті, і 

опосередковано стосується інших видів справ, що вирішуються в порядку 

адміністративного судочинства, зокрема щодо врегулювання спору за участю 

судді (Глава 4 КАС України) та вирішення справи за зверненнями 

контролюючих органів (стаття 283 КАС України) при здійсненні ними 

визначених законом повноважень щодо переліку встановленого цим Кодексом. 

У першому випадку (щодо врегулювання спору за участю судді) 

адміністративний суд (суддя) своїми діями сприяє примиренню сторін у 
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визначеній категорії спорів, відтак за логікою положень статей 184-188 КАС 

України принцип змагальності обмежується змістом норм та метою здійснення 

такої стадії вирішення спору.  

Щодо другого випадку, то перевірка законності реалізації визначених у 

Кодексі повноважень контролюючих органів, як предмет справи, що 

вирішується адміністративним судом, здійснюється лише за умови наявності 

ознаки «безспірності» відносин, що виникають у зв’язку із зверненням такого 

суб’єкта владних повноважень. Відтак, «безспірність» відносин, що є підставою 

подання заяви контролюючими органами, також має на меті обмеження 

застосування принципу «змагальності» при вирішенні справи такого виду 

(категорії). Таким чином, на відміну від Естонії та Німеччини, в Україні 

центральним принципом адміністративного судочинства є принцип 

«змагальності» (підпункт 4 частини 2 статті 2 КАС України), дія якого частково 

обмежується при вирішенні окремих категорій справ [418, с. 151-152].  

В адміністративному судочинстві Німеччині принцип «змагальності», як 

зокрема, зазначає Л. Брокер є протилежним принципу «інквізиційному 

(дослідницькому)», оскільки перший застосовується у Німецькому цивільному 

процесі та полягає у тому, що сторони процесу зобов’язані самостійно надати 

суду процесуальний матеріал для вирішення спору, а тому вчений називає 

досліджені у такий спосіб обставини спору лише «формальною істиною», а не 

істинними обставинами справи. Перевагою застосування так званого 

«інквізиційного» принципу при вирішенні спорів адміністративними судами є 

можливість забезпечити формальну процесуальну рівність сторін, «пом’якшити 

владну нерівність» між позивачем (громадянином) та відповідачем (суб’єктом 

владних повноважень). Доповнюється це положення встановленням особливих 

«консультаційних обов’язків» адміністративного суду (параграф 86 частина з 

АПК Німеччини), що дозволяє збалансувати протиставлення «могутньому» 

суб’єкту владних повноважень особи, яка не представлена, зокрема 

адвокатом [79]. Наведене опосередковується використанням «пошукового 

(інквізиційного)» принципу органом державної влади при вирішення 
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адміністративної справи по суті та на його основі прийняття адміністративного 

акту, який у подальшому у вигляді «кейсу» подається для оцінки 

адміністративному суду (параграф 99 частина 1 абзац 1 АПК Німеччини – 

обов’язок органу виконавчої влади надати матеріали (документи) справи) [27].  

За КАС України справа (названа у кодексі – адміністративною), 

формується, як вже було зазначено, з урахуванням доказів, наданих для 

підтвердження позовних вимог позивачем та доказів, наданих відповідачем – 

суб’єктом владних повноважень, який прийняв рішення, здійснив дію чи 

бездіяльність. «Дослідницький (інквізиційний) принцип» застосовується лише у 

випадках, коли суд має обґрунтований сумнів щодо достатності для вирішення 

спору представлених доказів. Вказане положення обмежується також частиною 

5 статті 77 КАС України, в якій зазначено про те, що коли учасник без поважної 

причини не надав доказів на пропозицію суду для підтвердження обставин, на 

які він посилається, суд вирішує справу на підставі наявних доказів [173].  

Наведена «преклюзія» наявна й в адміністративному судочинстві 

Німеччини і означає, що докази по суті справи будуть ігноруватися судом (не 

братимуться до уваги), у разі коли вони подані до суду з урахуванням пропуску 

процесуальних строків, окрім визначених у Законі поважних причин. Наявність 

«преклюзій» у судовому адміністративному процесі Німеччини закріплено в 

контексті поряд із центральним «дослідницьким» принципом. М. Хайнтцен 

пояснює, що з цим підходом слабко узгоджується така поведінка 

адміністративного суду, коли суд ігнорує факти і докази, якщо вони надані з 

запізненням, оскільки «преклюзія» є обтяженням для громадянина, вона 

вступає – додатково до конфлікту з дослідницьким принципом – в протиріччя з 

гарантією ефективного правового захисту (абзац 4 статті 19 Основного закону 

Федеративної республіки Німеччини) [79]. З огляду на такі пояснення 

конфліктності, можна сказати, що преклюзія в адміністративному судочинстві 

має свої конституційно-правові межі, окреслені положеннями абзацу 4 статті 19 

Основного закону Німеччини і принципом правової держави, який охоплюється 



297 

 

і дослідницьким («інквізиційним») принципом адміністративного 

судочинства [239, с. 78].  

В адміністративному судочинстві Німеччини перевага «інквізиційного» 

принципу визначається тим, що його застосування не «паралізує» суди та не 

перетворює суддів на слідчих, тобто не дає можливість чи то навіть зобов’язує, 

вишукувати незначні помилки в діяльності органу державної влади при 

прийнятті ним адміністративного акту, здійснення адміністративних дій чи 

допущення бездіяльності. Застосування вказаного принципу також 

опосередковано з так званої «ідеї адміністративно-судового захисту», яка 

відповідно до статті 19 Конституції Німеччини встановлює ефективність такого 

захисту громадянина від порушень з боку держави в особі суб’єктів владних 

повноважень, засобами адміністративного судочинства. В Україні КАС визначає 

адміністративне судочинство ефективною формою захисту прав, свобод та 

інтересів фізичних та юридичних осіб, закріплюючи таку ознаку, зокрема у 

статті 2 «Завдання та основні засади адміністративного судочинства, частиною 

2 статті 5 «Право на звернення до суду та способи судового захисту», частиною 

2 статті 9 «Змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх 

обставин у справі», підпунктом 1 частини 2 статті 150 «Підстави забезпечення 

позову», статті 245 «Повноваження суду при вирішенні справи», тощо [173]. 

Однак, варто констатувати, що показники ефективності засобів 

адміністративного судочинства в Україні з вирішення спорів у сфері публічно-

правових відносин опосередковані слабкістю інституту вирішення спорів в 

адміністративному досудовому порядку, відсутністю альтернативних засобів 

вирішення спорів. Інквізиційний («дослідницький») принцип має стати 

висхідним для діяльності суб’єктів владних повноважень, оскільки це створить 

надійний ґрунт для вирішення таких категорій спорів судом у подальшому.  

Схожий висновок робить Р. Перлінжейру, досліджуючи сучасні виклики, 

що стоять перед адміністративною юстицією Латинської Америки, зокрема у 

таких країнах як: Аргентина, Болівія, Бразилія, Венесуела, Гватемала, Гондурас, 

Домініканська Республіка, Колумбія, Коста-Ріка, Мексика, Нікарагуа, Панама, 
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Парагвай, Перу, Сальвадор, Уругвай, Чилі та Еквадор. Зокрема, вченим 

наголошено на тому, що недоцільно покладати всю відповідальність за надмірне 

звернення до судів та неефективність системи адміністративної юстиції на 

судову систему та процесуальне законодавство. Навпаки, у Латинській Америці 

необхідно прийняти реальність її системи судів загальної юрисдикції, що 

розглядають як приватноправові, так і адміністративні спори, одночасно, плавно 

зменшуючи контрольні повноваження судів під час адміністративної реформи, 

яка ґрунтується на принципі «дифузного контролю конвенціональності», 

встановленому прецедентами Міжамериканського суду з прав людини. Така 

реформа забезпечить повагу до фундаментальних прав з боку адміністративних 

органів під час здійснення як виконавчо-розпорядчих функцій, так і функцій з 

вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин, змушуючи їх діяти як 

інструмент реалізації публічних інтересів, а не як «річ у собі» або як «агентів 

захисту» власних тимчасових політичних і фінансових інтересів. Вказане 

пов’язується із тим, що необхідна ступінь адміністративної спеціалізації у 

межах судової влади зворотно пропорційна можливостям органів 

адміністративної влади виконувати свою роль належним чином. Чим 

ефективніша адміністративна діяльність органів виконавчої влади щодо захисту 

фундаментальних прав, тим більше громадяни довіряють цим органам [286, 

с. 132].  

Таким чином, від ефективної адміністративної діяльності органів 

публічної адміністрації залежить стан захисту адміністративними судами прав, 

свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, необґрунтоване 

затягування строків розгляду окремих категорій спорів, недопущення 

зловживання процесуальними правами, тощо. Окремо слід наголосити на тому, 

що прагнення до «уніфікації» процедурних вимог до діяльності суб’єктів, 

наділених владними повноваженнями, дозволить уникнути ситуації, коли 

адміністративними судами приймаються різні рішення у справах з ідентичним 

змістом щодо ідентичних спорів у сфері публічно-правових відносин на 
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підставі позову різних позивачів, «розшаровуючи» при цьому єдину судову 

практику. 

Деякі дослідники, зокрема Й. Пуделька, суддя адміністративного суду 

Берліну, вказують на зв’язку інквізиційного принципу в адміністративному 

судочинстві з принципом диспозитивності, який виступає протилежністю 

принципу ex officio – виключне право суду (органу обвинувачення) на власний 

розсуд приймати рішення про перехід від однієї процесуальної стадії до іншої. 

Принцип диспозитивності, передусім в Німецькому адміністративному 

судочинстві застосовується у зв’язку із реалізацією норми, що встановлює 

можливість відкликання позову, відтак судді не вирішують спір у формі 

загальнопозовного провадження та не задіюють усі наявні процесуальні 

інструменти, а тому, у такий спосіб забезпечується оперативність вирішення 

спору [328, с. 4]. В адміністративному судочинстві України принцип 

диспозитивності реалізується у зв’язку із застосуванням принципу змагальності 

при вирішенні спору, оскільки лише така модель дозволяє забезпечити власне 

використання останнього. Обов’язок забезпечення позовних вимог доказами 

формується у позивача. Щодо дій суду то, КАС України передбачає обов’язок 

судді на стадії підготовчого провадження запропонувати сторонам вирішити 

спір шляхом примирення або звернутися до суду для проведення врегулювання 

спору за участю судді (стаття 180 КАС України [173]).  

Щодо вказаного, може бути враховано досвід Естонії, у законодавстві 

якої передбачено, що в адміністративному процесі суд діє у наступних формах: 

у судовому засіданні, письмовій, простій та примирювальній. Принципи, що 

наведені у статті 2 Адміністративного процесуального кодексу Естонії без 

виключення розповсюджуються на усі види проваджень. При чому, варто 

констатувати, що вихідні засади представлені у загальному вигляді, оскільки не 

закріплені окремими статтями. Так, частиною 2 статті 2 Адміністративного 

процесуального кодексу Естонії передбачено, що адміністративна справа 

повинна вирішуватися судом чесно, протягом розумного строку із мінімально 

можливими витратами, забезпечуючи учасникам процесу ефективну та рівну 
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можливість у всіх суттєвих для вирішення питаннях у справі, надавати та 

обґрунтовувати свої аргументи, а також заперечувати аргументи іншої сторони, 

або підтримувати їх. Окремо, варто звернути увагу на проголошення принципу 

«публічності», який закріплений частиною 7 статті 2 Адміністративного 

процесуального кодексу Естонії. Додаткова потреба розкривати та розширювати 

перелік принципів адміністративного судочинства в АПК Естонії виключається, 

оскільки більшість з них закріплені в Цивільному процесуальному кодексі 

Естонії та, відповідно є спільними для цих видів юридичного процесу. До 

прикладу, принцип гласності та забезпечення, інші [27]. Вказаний підхід можна 

оцінити позитивно, аргументуючи це тим, що у такий спосіб забезпечується як 

уніфікація, так і доступність розуміння й сприйняття учасниками процесу 

загальних основних засад судочинства. Формулювання та використання 

бланкетних норм дозволяє уникнути невиправданого накопичення приписів 

процесуальних кодексів, які мають широку практику застосування. 

Однак, попри позитивні практики уніфікації процесуального 

законодавства, колектив авторів концепції процесуального кодексу Німеччини, 

вказують на те, що захист прав у випадку порушення адміністративними актами 

варто розглядати виключно у порядку адміністративного судочинства 

адміністративними судами, які не входять в систему загальної підсудності. 

Зважаючи на те, що з принципу «правової держави» витікає принцип 

«законності діяльності органів публічної адміністрації», відповідно якому 

держава об’єктивно зацікавлена в законності діяльності таких суб’єктів, 

перевірка яких здійснюється у порядку судового контролю. Наведене враховано 

в принципі, відповідно якому Німецькі суди адміністративної підсудності 

«розслідують» обставини справи підтвердження яких не пов’язується заявами 

чи поясненнями учасників спору (інквізиційний принцип) [327, с. 147]. Вказана 

активна роль суду є системоутворюючою ознакою адміністративно-судового 

процесу, яка відмежовує його від цивільного процесу, в якому діє принцип 

«змагальності». Вказана ж ознака, також може стати ґрунтом для розмежування 

адміністративно-судового та адміністративно-деліктного процесу та 
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провадження, оскільки в останньому, рішення виноситься щодо застосування 

санкції до особи. Вказаний процес спрямований на, у першу чергу, 

встановлення вини, у той час, коли в адміністративному судочинстві мова йде 

про принципово іншу сутність правомірності дій органів публічної влади. 

Окремо, в чергове, варто закцентувати увагу на тому, що розгляд справи про 

адміністративні правопорушення пов’язані з вихованням особи-порушника чи 

то застосування так званої «легкої кари» (мова йде про розгляд справ про 

кримінальні проступки).  

Суддя Верховного Суду Республіки Казахстан Д.О. Тумабеков, вказує що 

світова практика з розвитку та удосконалення законодавства, яке визначає 

процесуальний порядок вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин 

свідчить про те, що в країнах з різними правовими системами (мається на увазі 

англо-саксонська (США, Канада, Велика Британія, тощо) та континентальна 

(країни Європейського простору)) сталося взаємопроникнення норм. На даний 

час жодна із наведених систем не існує в абсолютному вигляді. Прикладом є 

правова система Казахстану, яка наслідувала континентальну, однак в середині 

90-х років значно збагатилася нормами англосаксонської. Вказане твердження 

стосується більшою мірою принципів вирішення спорів (публічно-правових). 

Так, правник використовує конструкцію «активна допомога судом» поряд із 

принципом «активної ролі суду» при забезпеченні рівності та змагальності. 

Прикладом можуть слугувати положення, які врегульовують процесуальний 

статус сторін, що мають рівний набір прав при обранні власної правової позиції, 

способів і засобів її відстоювання, а також при збиранні та поданні доказів. 

Наведені положення норм процесуального законодавства Республіки Казахстан 

свідчать про підхід, який використано законодавцем в КАС України, щодо 

запровадження принципу змагальності. Однак, поряд із наведеним в 

адміністративному судочинстві Казахстану «активна допомога» проявляється в 

допомозі громадянину (стороні спору, що не наділена владними 

повноваженнями), можливості якого при зборі доказів значно менші аніж іншої 

сторони (органу державної влади) чиї рішення, дії та бездіяльність 
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оскаржуються. Цінним положенням видається пропозиція закріпити обов’язок 

суду здійснювати допомогу при формулюванні правової позиції сторін у спорі, 

що виник у сфері публічно-правових відносин. Причому, застереження, які 

виказуються в науці є безпідставними, оскільки запровадження принципу 

«активної допомоги судом» не вплине на реалізацію принципів рівності та 

змагальності, оскільки вони тісно пов’язані із таким як безпосередність, усність 

та гласність [441].  

Пропозиції щодо закріплення «активної участі (позиції, допомоги) суду» 

в судочинстві Республіки Казахстан видаються цінними, оскільки поряд із тим, 

що запровадження принципу активної ролі суду при вирішення спорів у сфері 

публічно-правових відносин надасть можливість всебічно, повно, тощо 

дослідити обставини спору, додатково створять навантаження на суддів. 

Мінімізувати таке, додаткове навантаження дозволили запроваджені в 

Казахстані альтернативні способи вирішення спорів. В аспекті пошуку 

пропозицій для України, варто вказати, що у судовому процесі Казахстану у 

повному обсязі у роботу впроваджено інститут скороченого провадження. 

Більше 3 тисяч спорів вирішено шляхом укладення мирових угод, більше ніж 13 

тисяч із застосуванням медіації. Загалом за півріччя 2017 року в порядку 

спрощеного провадження розглянуто близько 255 тисяч спорів публічно- та 

приватноправового характеру. Цікавим є положення зі стимулювання звернення 

до вирішення спорів у порядку скороченого провадження. Для мотивації сторін 

до мирного врегулювання спору передбачено повернення державного мита в 

місцевих судах – у повному обсязі, в апеляційних 50 % від суми мита. Таким 

чином, учасники судового процесу зекономили приблизно 1,5 мільярдів 

тенге [86]. 

Продовжуючи порушену дискусію варто навести також досвід Франції. 

Основні принципи адміністративного судочинства містяться у Кодексі 

адміністративної юстиції Франції, що ґрунтується на принципі об’єднання 

постійно діючих правових норм (переважно цивільного права). У 11 статтях 

попереднього титулу сформульовані визнані у загальній доктрині судового 
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процесу принципи: змагальності, незалежності, публічності, колегіальності, 

таємниці наради судів, обов’язкового мотивування судового рішення, сили 

судового рішення [4]. Вочевидь, найближчим часом і у вітчизняній правовій 

доктрині має чітко простежуватися усвідомлення дотримання такого підходу 

щодо загальних принципів судочинства і чітке виокремлення спеціальних 

принципів, обумовлених особливостями предмета діяльності судів – вирішення 

спорів у сфері публічно-правових відносин.  

У Франції основні принципи адміністративного судочинства 

упроваджуються Трибуналом з конфліктів (le Tribunal des conflits, 1848), який є 

спеціальним органом судової юрисдикції, що створений також з метою 

вирішення компетенційних спорів між судами загальної та адміністративної 

юрисдикцій. Необхідно закцентувати увагу, що Трибунал з конфліктів не 

вирішує спори у сфері публічно-правових відносин по-суті, його діяльність 

обмежена наведеними напрями діяльності [47, с. 36]. Варто звернути увагу на 

спосіб забезпечення принципу «розумності строків розгляду справи судом», 

передбаченого пунктом 8 частини 3 статті 2 КАС України «Завдання та основні 

засади адміністративного судочинства» [173]. Відповідно до Кодексу 

адміністративного судочинства Франції (Article R311-1 Code de justice 

administrative) передбачено можливість за таке порушення як затягування 

судового провадження в адміністративних судах стягнення компенсації 

відповідно до провадження у спорах, підвідомчих Державній раді (Conseil 

d'État) [4].  

Повертаючись до питання використання принципу диспозитивності (чи 

то протилежного йому – ex officio), в Болгарії принципи адміністративного 

процесу закріплені в Адміністративно-процесуальному кодексі, в якому 

законодавець, як зазначає Х.А. Кзандзіс, уперше здійснив спробу перелічити 

основні з них. Вихідні засади містяться у статтях 4-14 включно, а принцип ex 

officio сформульовано в статті 9. Однак, як зазначає вчений, наведений принцип 

не має нічого спільного з принципом ex officio, який також передбачено 

пунктом 1 статті 168 АПК Болгарії. Так, відповідно до статті 9 АПК Болгарії 
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принцип ex officio по відношенню до діяльності суду означає, що за деяких 

обставин вирішення спору, доказів не достатньо. На відміну від положень статті 

9 АПК Болгарії, у статті 168 зазначено про те, що суд не зв'язаний із 

процесуальними вимогами, наведеними у позові, а зобов’язаний з власної 

ініціативи здійснити перевірку законності оспорюваного адміністративного 

акту з урахуванням підстав, наведених у статті 146. Більше того, суд 

зобов’язаний оголосити про нікчемність такого адміністративного акту, навіть 

за відсутності такої вимоги. У такий же спосіб, уперше в АПК Болгарії 

закріплений принцип розподілу навантаження з доказування – у статті 170 

зазначається про взаємні обов’язки котрі розподіляються між сторонами спору: 

суб’єкт владних повноважень повинен встановити існування фактичних 

обставин, які підтверджують відповідність вимогам законності видання 

нормативного адміністративного акту, відповідно – позивач повинен довести, 

що при виданні такого нормативного адміністративного акту порушена будь-яка 

умова законності його видання [154, с. 313]. 

Означені пропозиції, що враховують зарубіжний досвід країн сталої 

демократії, варто запроваджувати до вітчизняного законодавства з метою 

забезпечення ефективного вирішення засобами адміністративного судочинства 

спорів у сфері публічно-правових відносин відповідно до проголошених 

принципів. 

Цінним видається досвід Швецької адміністративної юстиції при 

вирішенні спорів у сфері публічно-правових відноси в частині регулювання 

перебігу строків розгляду справи. В КАС України, зокрема у статті 4 

використано термін «розумний строк», під яким розуміють найкоротший строк 

розгляду та вирішення адміністративної справи, достатній для надання 

своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту порушених прав, 

свобод та інтересів у публічно-правових відносинах [173]. Питання 

застосування вказаного терміну та проблематика зловживання ним достатньо 

висвітлена у наукових публікаціях, однак пропозиції вітчизняних учених в 
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оновленій редакції КАС України не були враховані законодавцем, а тому не 

втрачають актуальності.  

Натомість в законодавстві Швеції, починаючи із 2010 року, шляхом 

направлення клопотання можливо встановити пріоритет конкретного спору для 

суду, який був неналежним чином затриманий. При цьому, таке клопотання 

(заявка) розглядається в автоматичному режимі в інформаційній системі 

«förtursförklaring» (у перекладі з шведської мови – «Пріоритет декларації»). Під 

час розгляду клопотання про прискорення вирішення спору, оцінці підлягають 

обставини: складність спору, процесуальні дії сторін та їх тривалість, чи 

допускалося зловживання процесуальними правами з метою затягування 

вирішення спору, важливість вирішення спору для заявника, тощо.  

Пришвидшення розгляду спору здійснюється шляхом надання дозволу 

свідчити за допомогою засобів зв’язку, у тому числі й через мережу Інтернет, 

подавати письмові докази в електронному вигляді. Зменшення навантаження на 

суддів здійснюється, зокрема й шляхом залучення суддів у відставці, у разі коли 

спостерігається тенденція до збільшення кількості справ. Корисний досвід 

зменшення навантаження на суд для України також є функціонування так 

званих «летючих бригад суддів та/чи помічників», які представлені у вигляді 

оперативних груп з досвідчених суддів, залучених для вирішення справ 

незалежно від розташування суду [15, с. 7-9]. 

Наступним питанням є запровадження альтернативних засобів 

вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин в судовому 

адміністративному процесі. Пошук шляхів вирішення даної проблематики в 

Україні, не зважаючи на активізацію наукових досліджень останнім часом, не 

дав бажаного результату, оскільки Закон України «Про медіацію» залишився у 

вигляді проекту. Щодо запровадження медіації в судовому адміністративному 

процесі, варто констатувати наявність в КАС України підстав щодо 

недопущення суддею спору. Поряд із цим, виникає низка проблем у 

правозастосуванні цієї норми у зв’язку із, по суті, нормативним обмеженням 

суб’єктів, що реалізують владні управлінські функції, діяти лише у спосіб та на 
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підставі закону. Зокрема, наявність таких суб’єктів є одним із визначальних 

критеріїв для ідентифікації спору як такого, що виник у сфері публічно-

правових відносин та вирішується засобами адміністративного судочинства. До 

того ж, обмеження застосування норми щодо попередження виникнення спорів 

суддею адміністративного суду не існує, а отже ці приписи застосовуються до 

усіх категорій справ юрисдикції адміністративного суду, що є суттєвим 

недоліком, який впливає на ефективність та загалом можливість використання 

альтернативних способів вирішення спорів в судовому адміністративному 

процесі.  

У Швеції процедура альтернативного вирішення спорів у процесі 

адміністративного судочинства передбачена лише у сфері оподаткування. 

Вказана процедура визначає можливість прийняття попереднього рішення щодо 

юридичних наслідків та фінансового обтяження для платника податків. Окремо, 

в порядку процедури альтернативного вирішення спорів здійснюється 

комплексне тлумачення норм податкового законодавства, у тому числі й 

процедур сплати окремих податків та зборів, що значно пришвидшує процедуру 

виконання податкового обов’язку без здійснення заходів податкового 

(фінансового) контролю й не допускає розвитку спорів у даній сфері. Попереднє 

податкове рішення може бути оскаржене до Вищого адміністративного суду 

Швеції [2, с. 3].  

Податковим кодексом України передбачено процедуру тлумачення норм 

податкового законодавства контролюючим органом – податкова консультація 

(відповідно до Глави 3 Податкового кодексу України), однак на відміну від 

Шведської, в Україні є необов’язковим дотримуватися приписів такого 

роз’яснення. Причому надання роз’яснення податкового законодавства у формі 

консультації в Україні не вважається альтернативним способом по-суті 

недопущення спору. Більше того у статтях 52, 53 Податкового кодексу України 

передбачені види таких податкових консультацій та містяться приписи про їх 

можливий взаємно непогоджений характер. 
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Зокрема, у статті 53 вказано, що платник податків може оскаржити до 

суду наказ про затвердження узагальнюючої податкової консультації або 

надану йому індивідуальну податкову консультацію як правовий акт 

індивідуальної дії, викладені в письмовій формі, які, на думку такого платника 

податків, суперечать нормам або змісту відповідного податку чи збору. 

Скасування судом наказу про затвердження узагальнюючої податкової 

консультації або індивідуальної податкової консультації є підставою для 

надання нової податкової консультації з урахуванням висновків суду [291]. 

Зазначені норми свідчать про те, що український законодавець виділяє окремий 

предмет спору у даній сфері публічно-правових відносин і зрозуміло, що такі 

податкові консультації навряд чи можна вважати повноцінною альтернативою 

судового вирішення спору. 

У даному аспекті важливий досвід Естонії, оскільки у статті 6 

Адміністративно-процесуального Кодексу цієї країни визначено поняття 

адміністративного акту та дії як предмету в адміністративному судочинстві. 

Так, адміністративним актом вважається і адміністративний договір, а також 

адміністративний акт, що регулює окремі випадки. Адміністративною дією 

вважається, дія вчинена адміністративним органом, а також бездіяльність та 

зволікання адміністративного органу у публічно-правових відносинах [29]. 

Стосовно України, то у нас не вказується про такі характеристики зволікання, 

хоча як правило саме цей спосіб затягування вирішення справи суб’єктом 

публічної адміністрації найбільш поширений.  

Стосовно формування узагальненої практики діяльності 

адміністративних судів у Фінляндії, на відміну від України таких узагальнень не 

формується, оскільки передбачено інший підхід до оприлюднення судових 

рішень. Так, наскрізної публікації у реєстрі судових рішень не вимагається, а 

навпаки оприлюдненню підлягають лише ті рішення місцевих адміністративних 

судів, навіть Верховного адміністративного суду Фінляндії, які формують 

конкретну практику, на кшталт зразкових справ передбачених статтею 4 КАС 

України [68]. Такий підхід дійсно є актуальним для України, у зв’язку із 
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існуючою на сьогодні практикою, коли значна частина рішень судів першої 

інстанції у спорах щодо одного й того ж предмета та за схожими обставинами 

не є послідовною і такі рішення в подальшому скасовуються судами 

апеляційної чи касаційної інстанції. Відповідно логічно не поширювати такі 

рішення чи принаймні позначити їх у окремій рубриці у Єдиному державному 

реєстрі судових рішень, як такі, що були скасовані. 

Оскільки проблематика підвищення ефективності захисту прав, свобод та 

інтересів людини та громадянина постійно перебуває у полі зору вітчизняних та 

зарубіжних вчених, бо є основним показником демократичної та соціально 

орієнтованої країни. Маючи на меті підвищення ефективності інституту 

судового захисту уряди багатьох країн започаткували чи вже реалізували 

реформи судочинства та судоустрою.  

В Україні вказаний вектор реформ визначається Стратегією 

реформування судочинства, судоустрою та суміжних правових інститутів на 

2015-2020 роки, схваленої Указом Президента України від 20 травня 2015 року. 

У цьому базовому документі вказується, що враховуючи стан української 

судової системи, коли суспільство активно критикує суддів через відсутність 

незалежності, неупередженості, прозорості та підзвітності актуалізується 

необхідність відновлювати довіру суспільства до цієї системи. Стратегія 

розвитку судової системи в Україні є одним з етапів впровадження 

Стратегічного плану розвитку судової влади України, ухваленого на XI З’їзді 

суддів України, який є вищим органом суддівського самоврядування. Ця 

Стратегія будується на стратегічних цілях, визначених в Стратегічному плані, і 

одночасно визначає більш конкретні заходи, кінцеві результати та вплив 

запланованих дій. Зокрема, відображає прагнення українського судівництва та 

суспільства до реформ, підвищення якості послуг судової системи для 

громадян, дотримання європейських стандартів і наближення до кращих 

практик відправлення правосуддя. Крім того, Стратегія відображає потребу 

суспільства у підвищенні незалежності, підзвітності та прозорості судівництва 

та одночасно забезпечує більш активну співпрацю судової системи із 
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законодавчою та іншими гілками влади. Реформа судової системи також є 

необхідною передумовою для консолідації всіх зусиль у напрямку 

євроінтеграції, включаючи імплементацію Угоди про асоціацію та про зону 

вільної торгівлі, спрощення візового режиму та здійснення інших заходів у 

партнерстві з Європейським Союзом (ЄС). З огляду на те, що для досягнення 

багатьох цілей СП необхідне внесення змін до Конституції та до інших законів, 

наголос в Стратегії поставлений на тих напрямках, які передбачають 

можливість домогтися суттєвих змін майже виключно через внутрішні заходи, 

яких суддівський корпус та органи суддівського самоврядування можуть 

вживати самостійно. Такими напрямками, зокрема, є зміцнення ролі судової 

гілки влади в процесі реформування сектору правосуддя та більш активна 

участь у законотворчих процесах, розбудова можливостей формування власного 

бюджету та системи фінансового управління, взаємодія з громадськістю (PR), 

наближення до моделі самоврядування та управління, спрямованого на 

підтримку та розвиток судової системи (на відміну від орієнтації на вказівки та 

перевірки), запровадження більш ефективних способів оцінки підзвітності та 

якості системи судочинства (включаючи оцінювання ступеня задоволення 

громадян роботою судів), підвищення доступності правосуддя та єдності 

судової практики [391].  

Сьогоднішній стан впровадження положень вказаної Стратегії в життя 

характеризується змінами в організаційній структурі та оновленням 

процесуального законодавства. Схожі процеси відбуваються й у інших країнах 

пострадянського простору, що ратифікували міжнародні нормативно-правові 

акти в сфері захисту прав людини і громадянина (Загальна декларація прав 

людини, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Конвенція про 

захист прав людини й основоположних свобод, тощо). Однак кожна країна, 

сформувавши власну правову доктрину, слідуючи характерним для неї 

демократичним правовим традиціям, реалізує вказані реформаційні процеси за 

особливим сценарієм, обумовленим економічними, соціальними та політичними 

потребами конкретного суспільства. Досягнення успіху в забезпеченні 
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загального благополуччя залежить від ефективності діяльності органів 

державної влади, зокрема реального відходу від радянської адміністративно-

командної системи. Показником є правове забезпечення проведення 

адміністративної реформи, та інших, що впливають на ефективність 

функціонування державно-правових інституцій в сфері забезпечення свобод, 

прав та інтересів громадян.  

Приклад створення власної правової моделі системи захисту прав 

громадян, стрімкої формальної демократизації та лібералізації громадянського 

суспільства продемонстровано в Республіці Узбекистан. За останні роки (2017-

2019 роки) в Узбекистані створено власну модель імплементації міжнародних 

стандартів у національне законодавство та правозастосовну практику. 

Парламентом прийнято зміни до Конституції країни в частині забезпечення 

прав людини і громадянина, 12 конституційних законів, 16 кодексів, більш ніж 

700 законів на основі 70 міжнародно-правових документів у сфері прав 

людини [402; 444]. Приналежно, що й в Узбекистані, як і в Україні, 2017 році 

створено Вищу суддівську раду Республіки Узбекистан (Указом Президента 

Республіки Узбекистан від 21 лютого 2017 року № УП-4966 «Про заходи щодо 

докорінного вдосконалення структури та підвищення ефективності діяльності 

судової системи Республіки Узбекистан», яким було ліквідовано Вищу 

кваліфікаційну комісію з відбору та рекомендацій на посади суддів при 

Президентові Республіки Узбекистан). Діяльність Ради регулюється 

Конституцією і Законом «Про Вищу суддівську раду Республіки Узбекистан». 

Рада є органом суддівського співтовариства і сприяє забезпеченню дотримання 

конституційного принципу незалежності судової влади в Республіці 

Узбекистан [347]. 

Перелічені недоліки мають місце у процесуальному законодавстві й 

інших країн пострадянського простору. При цьому важливу роль відіграє 

доктрина розвитку адміністративного права в окремій країні, яка, за умови 

дотримання принципу науковості, є ґрунтом для формування нормативних 

актів, що регулюють відповідні публічно-правові відносин, та формує 
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оригінальний тип організації адміністративної юстиції. До прикладу, 

завданнями адміністративного судочинства в Республіці Узбекистан відповідно 

до статті 2 Кодексу Республіки Узбекистан про адміністративне судочинство 

(далі – КАС РУ): є захист порушених чи оскаржуваних прав, свобод і законних 

інтересів громадян, юридичних осіб в сфері адміністративних та інших 

публічних правовідносин; сприяння зміцненню законності і попередження 

порушень у сфері адміністративних та інших правовідносин [177]. Термін 

«спір» у процесуальній діяльності адміністративного суду Узбекистану не 

використовується, оскільки відповідно статті 245 «Адміністративні суди» 

Кодексу Республіки Узбекистан про адміністративну відповідальність [178] 

виступають суб’єктами розгляду справ про адміністративні правопорушення. 

Таким чином, предметом юрисдикції адміністративного суду, відповідно статті 

3 КАС РУ, є адміністративна справа, яка на відміну від поняття, визначеного в 

КАС України, не означає форму вирішення конфліктів – спір, переданий на 

вирішення адміністративному суду, а тлумачиться як набір документів, поданих 

до суду особами-учасниками справи чи іншими учасниками адміністративного 

судочинства чи витребуваних судом, а також інших судових актів в паперовій чи 

електронній формі, таке визначення стосується й поняття «справа про 

адміністративне правопорушення» [177]. Адміністративні справи, що є 

предметом адміністративної судової юрисдикції, поділяються на дві категорії 

принципово різні за своєю правовою природою: 

– справи за скаргами на рішення органів державного управління (органів 

державної влади та місцевого самоврядування Республіки Узбекистан); 

– справи про адміністративні правопорушення, віднесені до компетенції 

адміністративного суду Кодексом про адміністративну відповідальність 

Республіки Узбекистан [177]. 

Категорією «спір» у даному випадку позначаються відносини, що 

виникають у наслідок порушення прав, свобод та інтересів фізичних та 

юридичних осіб в результаті прийняття рішень, дії (бездіяльності) органами 

державного управління чи іншими організаціями, уповноваженими на 
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здійснення адміністративно-правової діяльності, органів самоуправління, 

громадян та їх посадових осіб, виборчих комісій, нотаріусів, органів реєстрації 

цивільного стану (цивільно-правового договору), тощо. Зміст та форма 

адміністративної діяльності органів державного управління регламентується 

Законом Республіки Узбекистан «Про адміністративні процедури» № ЗРУ-457 

від 14.01.2017 року. Дія вказаного Закону (стаття 3) розповсюджується на 

адміністративно-правову діяльність адміністративних органів відносно 

зацікавлених осіб, в тому числі ліцензійні, дозвільні, реєстраційні процедури, 

процедури, пов’язані з наданням інших державних послуг, а також іншу 

адміністративно-правову діяльність. Результатом здійснення адміністративної 

діяльності у формі адміністративних процедур є адміністративний акт, а 

відповідно статті 62 Закону предметом спору, що вирішується адміністративним 

судом Республіки Узбекистан є: адміністративний акт; процесуальний акт; 

адміністративна дія, у тому числі й відсутність такої дії у зв’язку із відмовою 

прийняття адміністративного акту (адміністративна бездіяльність). 

Законодавство про адміністративні процедури не розповсюджується на 

відносини, що виникають у процесі прийняття нормативно-правового акту 

органами державного управління Республіки Узбекистан, проходження 

державної служби, забезпечення громадської безпеки та правопорядку, розгляду 

справ про адміністративні правопорушення, тощо (стаття 3) [306; 402].  

Таким чином, предметом адміністративного спору є відносини, що 

виникають у процесі оскарження адміністративних актів відповідних органів з 

приводу здійснення ними адміністративних функцій. Однак, в КАС РУ (стаття 

27) йдеться не про адміністративні акти, а про рішення органів державного 

управління, інших суб’єктів. Очевидно, що використання законодавцем поняття 

«рішення» обумовлено подвійним характером справ, підсудних 

адміністративним судам Республіки Узбекистан. При чому, поняття «рішення» 

включає цілий спектр його видів, що стають предметом спорів, які вирішуються 

у порядку адміністративного судочинства чи щодо яких встановлено 

спеціальний порядок вирішення. Прикладом є оскарження нормативно-
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правових актів органів державного управління, яке здійснюється шляхом 

звернення до Верховного суду Республіки Узбекистан, зокрема судовою 

колегією в адміністративних справах. 

Право на звернення до адміністративного суду, що визначає в перспективі 

процесуальний статус особи (правосуб’єктність в спорі), як сторони спору 

належить виключно громадянам та юридичним особам, які звернулися з 

вимогою про захист прав і охоронюваних законом інтересів чи осіб, в інтересах 

яких заявлено аналогічні вимоги. Право звернення органу державного 

управління (адміністративного органу) до адміністративного суду передбачено 

виключно Кодексом Республіки Узбекистан про адміністративну 

відповідальність, а вирішення відповідної адміністративної справи не 

ідентифікується як правовідносини, що визначають зміст поняття «спір».  

Окремо КАС Республіки Узбекистан містить правову конструкцію, яка 

характеризує інші, окрім адміністративних, публічні правовідносини. Даним 

кодифікованим нормативно-правовим актом вони не визначені, однак в 

Постанові Пленуму Верховного Суду Республіки Узбекистан «Про деякі 

питання застосування судом першої інстанції норм процесуального 

законодавства при розгляді адміністративних справ» № 15 від 19.05.2018 року 

вказується на те, що адміністративному суду не підвідомчі справи у спорах в 

інших публічних правовідносинах віднесених законом до підсудності 

Конституційного суду Республіки Узбекистан, суду в цивільних справах, 

економічного та військового суду [299]. Наведена категорія справ розглядається 

відповідно статті 4 Конституційного Закону «Про Конституційний суд 

Республіки Узбекистан», статті 26 Цивільного процесуального кодексу, статті 42 

Закону Республіки Узбекистан «Про суди» відповідно Конституційним, 

військовими судами та судами у цивільних справах. Приналежно, що справи у 

спорах, що виникають в економічній сфері з цивільних, адміністративних та 

інших правовідносин вирішуються економічними судами Республіки 

Узбекистан відповідно до статті 26 «Спори, що вирішуються економічним 

судом», зокрема, щодо: 
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– стягнення з юридичних осіб і громадян штрафів контролюючих органів, 

у разі якщо законом не передбачено безспірний (безакцептний) порядок їх 

стягнення; 

– про повернення з бюджету грошових коштів, списаних з порушенням 

законодавства контролюючими органами, в безспірному (безакцептному) 

порядку [124]. Таким чином, не зважаючи на адміністративний (публічний) 

характер правовідносин, що виникають у процесі звернення органів державного 

управління Республіки Узбекистан щодо забезпечення законності 

вищенаведеної діяльності, до суб’єктів економічних відносин, зокрема й у 

процесі звернення до економічного суду щодо стягнення податкового боргу 

(частина перша статті 135 Економічного процесуального кодексу Республіки 

Узбекистан) на майно юридичних осіб та громадян, спір не визнається 

адміністративним, однак характеризується як такий, що витікає із публічних 

правовідносин та вирішується в порядку економічного судочинства.  

Поряд із наведеним, до юрисдикції адміністративного суду Республіки 

Узбекистан належать спори з органами державного управління, іншими 

органами виконавчої влади, зокрема щодо оскарження рішень податкових, 

митних, антимонопольних, та інших органів державної влади. Таким чином 

уявляється складним питання ідентифікації конкретного правовідношення як 

спірного, для формування адміністративної справи, що підлягає розгляду в 

порядку адміністративного судочинства Республіки Узбекистан.  

Підсумовуючи варто вказати на окремих позитивних аспектах, які варто 

використати в Україні з метою удосконалення термінологічного апарату КАС 

України. По-перше, доцільно визначити поняття «справа» не крізь призму 

поняття «публічно-правовий спір», оскільки поза межами такого поняття 

залишається фактичний зміст – документи, що представлені до суду особами, 

що приймають участь у справі, іншими учасниками адміністративного 

судочинства, або витребуваних судом а також судових актів, оформлених на 

паперових (чи інших носіях) в редакції статті 6 «Адміністративна справа» 

Кодексу Республіки Узбекистан про адміністративне судочинство [177]. У 
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процесі формування положень конкретної статті КАС України варто 

використати поняття «справа юрисдикції адміністративного суду» та процедуру 

(порядок) її формування для ідентифікації спору як такого, що виникає у сфері 

публічно-правових відносин. Це можливо здійснити у межах статті 173 КАС 

України «Завдання і строк підготовчого провадження». По-друге, необхідно 

визначитися із предметною сферою справи юрисдикції адміністративного суду, 

оскільки вона ширше ніж категорія спір у сфері публічно-правових відносин, а 

відтак її зміст не може обмежуватися виключно «спірними правовідносинами». 

По-третє, варто визначити момент виникнення спору (у розумінні статті 3 

Кодексу Республіки Узбекистан про адміністративне судочинство) в сфері 

публічно-правових відносин у залежності від посягання на права, свободи та 

інтереси осіб, перелічених у 2 статті КАС України, чи їх порушення. Таким 

чином, спір виникатиме з приводу відновлення прав (свобод та інтересів) та з 

приводу їх захисту.  

У Республіці Вірменія розвиток адміністративного права загалом 

пов’язуються із проведенням судово-правових реформ. Знаковою подією 

Є.С. Туманянц називає прийняття та набрання чинності Кодексом про 

адміністративне судочинство (2008 р.) [172], що містив нові принципи 

реалізації права на судовий захист від посягань з боку органів державної влади 

та місцевого самоврядування. Кодекс регулює відносини, що виникають у 

процесі адміністративного, апеляційного та касаційного проваджень щодо 

судового захисту фізичних, юридичних осіб, а також стосовно розгляду 

позовних заяв щодо законності нормативних та адміністративних актів. 

Приналежно, що єдність «судового процесу» забезпечувалося шляхом 

поширення дії окремих норм Цивільного процесуального кодексу Республіки 

Вірменія, які визначали основні принципи здійснення судочинства, розподіл 

тягаря доказування у спорах, що виникали у цій сфері (публічно-правовій), 

тощо [442].  

Окрема увага акцентується на тому, що у подальшому прийняття Закону 

Республіки Вірменія «Про основи адміністрування та адміністративного 
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провадження» [273] призвело до суттєвого звуження повноважень 

«адміністративних органів» в публічно-правових відносинах. Відповідно, 

вказаним нормативно-правовим актом визначалося право звернення до 

адміністративного суду адміністративного органу (його посадової особи) до 

фізичних та юридичних осіб виключно у частині притягнення осіб до 

адміністративної відповідальності, суб’єктом застосування якої визначався 

адміністративний суд. Як і в Україні, до спорів у сфері публічно-правових 

відносин віднесені справи щодо оскарження рішень посадових осіб, 

адміністративних органів, які також відповідно до законодавства наділені 

правом накладення адміністративних стягнень та здійснення інших заходів 

адміністративної відповідальності . 

Цікавим є досвід Республіки Вірменії щодо способу розмежування 

цивільної та адміністративної юрисдикцій. Проблема визначення підсудності 

спорів за наявності у позові одночасно адміністративно-правових та цивільно-

правових вимог, вирішується шляхом визначення первинності позивних вимог, 

які включаються в основу позовної вимоги. Спір вважається адміністративним 

(в сфері публічно-правових відносин), за умови, що основною вимогою є захист 

прав від порушень з боку суб’єкта владних повноважень у деліктній сфері та 

сфері державного управління. Проте, у разі, коли похідними позовними 

вимогами є такі, що спрямовані на захист фізичних та юридичних осіб з боку 

органів державної влади – вказаний вид спорів визнається цивільно-правовим і 

підлягає розгляду за правилами цивільного судочинства. Відтак, розмежування 

юрисдикцій між адміністративними судами та судами загальної юрисдикції 

фактично не відбулося [442]. В Україні має місце схожа проблема, яка 

вирішується шляхом ідентифікації спору як такого, що виник у сфері публічно-

правових відносин, за низкою критеріїв. Однак, характер «первинності» 

позовних вимог також враховується і створює перешкоди для забезпечення 

права особи на судовий захист. 

Розвиваючи тематику підвищення гарантій забезпечення права особи на 

захист під час розв’язання публічно-правових спорів в адміністративних судах, 
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можливим є врахування позитивного досвіду Республіки Вірменії щодо 

запровадження інституту Захисника прав у сфері адміністрування. Це стане 

можливим лише після прийняття Адміністративного-процедурного кодексу 

України. Зрозуміло, що доцільним у такому випадку буде створення Офісу 

омбудсменів (Захисту прав людини). Діяльність такої інституції можливо 

зосередити за напрями відповідно нормативно-визначеного галузевого поділу. 

Таким чином, вдасться уникнути існуючого розпорошення діяльності за 

вказаним напрямом та певні прогалини у правовому статусі таких суб’єктів як 

бізнес-омбудсмен, тощо. 

Окремої уваги в аспекті дослідження вирішення адміністративними 

судами спорів у сфері публічно-правових відносин заслуговує правові акти 

Республіки Македонії. Так, спори у сфері публічно-правових відносин 

вирішуються на підставі Закону Республіки Македонії «Про адміністративні 

спори» (далі Законі Республіки Македонії) [136]. Вже назва закону свідчить про 

різницю підходу до окреслення сфери дії та спрямування цього нормативно-

правового акту, яка визначається ґрунтуючись на такому основному понятті як 

«адміністративний спір». В Україні ж, на відміну від наведеного підходу, у 

Кодексі адміністративного судочинства України (далі – КАС України) 

згадується про «спір у сфері публічно-правових відносин» [173] та публічно-

правовий спір, що відповідно до вказаного нормативно-правового акту є 

тотожними поняттями, оскільки у статті 4 «Визначення термінів» йде мова про 

ознаки публічно-правового спору як центральної категорії, і окремо не 

характеризується інше із згаданих понять. Варто одразу зазначити, що окремі 

вітчизняні та зарубіжні вчені ототожнюють публічно-правовий спір та 

адміністративний спір, про цю дискусію згадувалося вище [406]. 

Зважаючи на вказане, суттєво відрізняється і визначення мети чи то, як 

вказано у КАС України завдання адміністративного судочинства щодо 

вирішення спору. Так, у частині 1 статті 2 КАС України – це справедливе, 

неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових 

відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, 
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прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних 

повноважень [173]. У частині 2 статті 2 КАС України, законодавець, 

визначаючи, що саме у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті 

(вчинені) вони з дотриманням перелічених у цій частині вимог [173]. Аналіз 

цих вимог дозволяє конкретизувати, що вони фактично стосуються 

(характеризують) процедуру прийняття рішення. Стосовно ж перевірки 

«бездіяльності суб’єктів владних повноважень», таких характеристик не 

наведено.  

У Законі Республіки Македонії вказується, що в адміністративних 

спорах суд діє з метою забезпечення судового захисту прав та законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб та для забезпечення законності. Для 

цього суд встановлює законність дій та рішень органів державного управління, 

уряду, інших державних органів, муніципалітету, організацій, визначених 

законом та інших представників публічної адміністрації у адміністративних 

справах та справах про адміністративні правопорушення [136]. Приналежно, що 

у вказаному Законі уточнюється юрисдикція суду, а саме, вказується про 

підсудність спорів: щодо законності окремих актів, прийнятих у виборчому 

процесі, та окремих актів про вибори, призначення та звільнення державних 

службовців; щодо реалізації та забезпечення дотримання положень концесійних 

угод, державних закупівель, угод, які стосуються суспільного інтересу та будь-

яких угод, в яких однією із сторін є державний орган, муніципалітети, державні 

організації, інші суб’єкти публічної адміністрації, щодо розмежування 

компетенції вказаних суб’єктів [406]. 

Стосовно сторін спору та щодо позивача у Законі про них іде мова у 

окремій статті 3 [136], як власне і у КАС України – стаття 5 «Право на 

звернення до суду та способи судового захисту». Зокрема спільними є 

положення, що будь-яка особа має право «порушити адміністративний спір», 

якщо вважає, що адміністративний акт, рішення, дія чи бездіяльність суб’єкта 

владних повноважень (стаття 5 [173]) порушують її права, свободи, законні 
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інтереси. Тобто за Законом уточнено, що адміністративний спір переважно 

стосується питання визначення законності адміністративного акту, а не будь-

яких рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень. При цьому 

важливо, що у статті 7 вказується, що адміністративним актом, у значенні цього 

закону вважається акт, за допомогою якого органи (органи державного 

управління, уряд, інші державні органи, муніципалітети, державні 

підприємства, торгівельні компанії, фонди, установи, організації, яким 

делеговано повноваження публічної адміністрації) встановлюють певні права 

або обов’язки фізичних чи юридичних осіб – іншої сторони у адміністративній 

справі, а також дії щодо притягнення осіб до адміністративної 

відповідальності [136].  

Хоча у КАС України право на звернення пов’язане із рішенням, дією чи 

бездіяльністю суб’єкта владних повноважень, проте не розкривається їх 

поняття, що значно ускладнює правозастосовну практику. Натомість у статті 5 

наведені способи судового захисту, серед яких називаються «визнання 

протиправним та нечинним нормативно-правового акта чи окремих його 

положень; визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи 

окремих його положень» [173] і вже саме названі – «нормативно-правові» та 

«індивідуальні акти», характеризуються у статті 4 КАС України та з ознак, про 

які йдеться у даній нормі, можна зрозуміти, що саме вони є різновидами 

«рішення» суб’єкта владних повноважень. Зважаючи на те, що загально 

визнаною є необхідність мінімізації неточних та «відсильних» формулювань, 

для з’ясування сутності яких треба звертатися до інших статей нормативно-

правового акту та застосовувати прийоми формальної логіки, підхід 

використаний у Законі Республіки Македонії є більш прийнятним та має бути 

врахованим в Україні. 

У Розділі 2 «Адміністративний спір» Закону Республіки Македонії 

роз’яснюється, що є предметом спору, а саме: адміністративний акт, який 

прийнято, акт першої інстанції, коли не передбачена можливість правого 

захисту його у другій інстанції в адміністративному порядку; за відсутності 
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адміністративного акту за запитом, що зроблений відповідно до встановленої 

процедури; у зв’язку із порушенням положень адміністративних угод. У 

наступній статті ж вказано, що не може бути ініційовано адміністративний спір 

– тобто фактично, що не може вважатися адміністративним спором: 

1) оскарження дій у справах, щодо яких передбачена інша процедура судового 

захисту від порушень; 2) щодо питань, віднесених Конституцією до компетенції 

Асамблеї та Президента Республіки Македонії, крім тих, що стосуються 

призначення та звільнення на посади (стаття 9 Закону Республіки 

Македонії) [136].  

Продовжуючи щодо позитивної практики за вказаним Законом, варті 

уваги положення статті 14, у якій наголошено, що позов, як правило не 

перешкоджає виконанню адміністративного акту, якого стосується. Разом із тим, 

у випадку, якщо виконання цього адміністративного акту може потягнути 

суттєві складно відновлювальні наслідки, та за умови, що відстрочення 

виконання не порушить суспільні інтереси та не призведе до невідворотної 

шкоди, за зверненням особи орган, що прийняв адміністративний акт може 

своїм рішенням відкласти його виконання. Таке рішення орган зобов’язаний 

винести не пізніше трьох днів після отримання запиту. Також аналогічний 

підхід може бути застосований і з інших причин, до винесення остаточного 

рішення суду, якщо це не суперечить суспільному інтересу (стаття 9 Закону 

Республіки Македонії).  

Наведені положення Закону є актуальними для вітчизняного 

законодавства, як щодо конкретного предмету (адміністративних актів, які 

названі у КАС України «нормативно-правовими» та «індивідуальними 

актами»), так і щодо загального підходу до уточнення принципово важливих 

для позивача питань. Привертає увагу і чіткість встановлених строків, у які 

уповноважений орган зобов’язаний прийняти відповідне рішення. Власне 

аналіз наступних статей, дозволяє вказати на послідовність щодо дотримання 

принципу конкретних строків, що обчислюються у днях. Навряд чи варто 

додатково обґрунтовувати доцільність такого підходу. Встановлення 
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процесуальних строків та забезпечення їх дотримання є однією з умов 

здійснення ефективного адміністративного процесу, вирішення спору по суті, 

уникнення фактів затягування розгляду справи юрисдикції адміністративного 

суду, врешті підвищення довіри до судової гілки влади, її спроможності 

забезпечити ефективний захист прав, свобод та законних інтересів громадян та 

юридичних осіб. 

У КАС України тільки у главі 10 «Забезпечення позову» вказані види 

забезпечення позову, серед яких передбачено зупинення дій індивідуального 

акту або нормативно-правового, заборона відповідачу вчиняти певні дії, 

встановлення обов’язку відповідачу вчиняти певні дії, заборона іншим особам 

вчиняти інші дії, що стосуються предмету спору, зупинення стягнення на 

підставі виконавчого або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у 

безспірному порядку (стаття 150 КАС України). Відповідно, за КАС України 

передбачається покладання обов’язків із забезпечення позову за заявою 

позивача на суд, навіть без залучення (повідомлення) учасників справи. Таку 

заяву суд розглядає не пізніше двох днів з дня її надходження [173].  

Порівнюючи застосовані у законодавстві України та Республіки 

Македонії підходи, до розв’язання проблеми, яка за КАС України більш чітко та 

детально визначена як «забезпечення позову», слід відзначити доцільність 

залучення до вирішення питання про актуальність та обґрунтованість, власне, 

можливість прийняття рішення щодо відкладення виконання адміністративного 

акта (чи то за КАС України саме «зупинення дії індивідуального акта»), який є 

предметом позову, органу, що його прийняв. Саме цей орган має більш повну 

інформацію про обставини, які характеризують як позивача, так і ситуацію у 

справі, може більш чітко спрогнозувати наслідки та відреагувати на їх усунення 

оптимальними засобами. Звичайно, основним аргументом, що може бути 

наведений проти такого підходу, залишається неможливість забезпечення 

об’єктивності у справі, оскільки власне суб’єктом прийняття рішення 

(адміністративного акта) і був відповідач. Тобто запровадження такого підходу 

сформує додатковий корупційний ризик. Разом із тим, очікувати від суду 
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об’єктивної та всебічної оцінки ситуації у справі, як того вимагає КАС України 

протягом двох днів від надходження заяви (стаття 154 КАС України), теж важко. 

Найбільш ефективним (від визначення «ефективності рішення» як 

оптимального співвідношення досягнення результату та витрачених зусиль, 

знарядь, засобів) буде залучення особи, що прийняла відповідне рішення – 

індивідуальний акт до розгляду заяви про забезпечення позову. Вказаний же 

ризик може бути знижено, зважаючи на обраний на сьогодні в Україні та 

багатьох високорозвинених країнах світу вектор на протидію, запобігання 

корупції, з найближчою перспективою зниження індексу сприйняття корупції, 

та відповідним судовим контролем, зокрема як з боку адміністративного суду, 

так суб’єктів національної системи запобігання корупції.  

Процедура початку та власне розгляду спору у Законі Республіки 

Македонії описується в окремому Розділі, що має назву «Процедура». Перша 

стаття цього розділу містить положення про те, що власне спір починається із 

подання позову. Також далі уточнюються строки подання позовів, які значно 

відрізняються від передбачених КАС України. Так, за загальними вимогами 

позов подається протягом 30 днів з дня прийняття, вручення адміністративного 

акту, в тому числі у зв’язку із невиконанням обов’язків за адміністративними 

угодами (з дня встановлення факту такого невиконання), встановлюються 

виключні випадки, за якими особи мають право подати позов протягом 60 днів з 

дня його прийняття (стаття 19 Закону Республіки Македонії) [136]. Аналогічні 

положення і у Адміністративно-процесуальному кодексі Естонії (стаття 46) [29]. 

У КАС України у статті 122 «Строк звернення до адміністративного суду» 

передбачено градацію строків подання позовів залежно від суб’єкта подання та 

предмету позову. Вказується, що для звернення за захистом прав, свобод та 

інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, що обчислюється з дня, 

коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення. Стосовно 

звернень суб’єкта владних повноважень – строк звернення – три місяці (з дня 

виявлення таких підстав) [173]. При цьому, у КАС України вказано, щодо 
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можливості встановлення іншого строку як КАС України, так і іншими 

законами. 

Для порівняння підходу вітчизняного законодавця щодо визначення 

строків подання позову із підходом за Законом Республіки Македонії, доцільно 

навести положення щодо спільного предмету позову. За КАС України – це 

правило про строк звернення до адміністративного суду у разі вручення 

позивачу рішення (по суті – адміністративного акту) за результатами розгляду 

його скарги на рішення, дію або бездіяльність суб’єкта владних повноважень – 

три місяці, що в три рази більше, ніж у Законі Республіки Македонії. Тільки у 

випадку такого предмета позову, що пов'язаний із прийняттям громадян на 

публічну службу, її проходження і звільнення з публічної служби строк 

звернення відповідно до КАС України – місяць, що збігається із підходом у 

Законі Республіки Македонії. В обговорення доцільності більшої послідовності 

та використання строків нормативно визначених, а також з метою дотримання 

єдиного підходу до врегулювання пов’язаних питань, варто зауважити, що 

відповідно до Закону України «Про звернення громадян», скарга на рішення 

може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного 

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

ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням (стаття 17 Закону України 

«Про звернення громадян») [317]. До питання строків також доцільно віднести 

питання, що у Адміністративно-процесуальному кодексі Естонії називається 

«пришвидшенням процесу» (стаття 100), що полягає у праві (за передбачених 

обставин – у разі, якщо справа у провадженні суду знаходиться не менше 

дев’яти місяців, а суд без поважних причин не проводить необхідні 

процесуальні дії) сторони чи третьої особи звернутися з клопотанням до суду 

про застосування належних заходів з більш швидкого завершення судочинства. 

На таке клопотання суд протягом тридцяти днів повинен відреагувати, щоб 

пришвидшити вирішення спору.  

Також актуальною для України залишається норма, яка міститься у Законі 

Республіки Македонії щодо процедури власне подання позову, у якій вказано, 
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що позов подається безпосередньо до адміністративного суду або направляється 

поштою (стаття 21 Закону Республіки Македонії). У КАС України вказується, 

що позовна заява подається в письмовій формі позивачем особисто або особою, 

якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб (стаття 160 

КАС України). У наведеній нормі відсутня вказівка про можливість 

направлення позову поштою, зокрема електронною поштою. Висновки про 

допустимість таких способів подання позову можна зробити зі змісту інших 

норм КАС України. Зважаючи на проголошений найближчим часом пріоритет 

електронного документообігу, зокрема, його активне запровадження у 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації, потребуватиме оновлення Закон 

України «Про електронні документи та електронний документообіг» [313] та 

відповідні норми КАС України, які хоч і містять положення про використання 

електронних документів та їх направлення на офіційну електронну адресу чи 

електронну пошту, проте досить часто ці положення не кореспондують одне 

одному та положенням інших нормативно-правових актів. Загалом слід 

відзначити з одного боку надмірну деталізацію окремих процедурних складових 

у КАС України та розпорошеність положень, які стосуються тієї чи іншої стадії 

розгляду спору у сфері публічно-правових відносин. Окремих важливих 

положень, що відображають дотримання зокрема, принципу доступності 

судочинства для розв’язання спору у сфері публічно-правових відносин, КАС 

України не містить. Такого вдалося уникнути у Законі Республіки Македонії, що 

варто врахувати під час чергової реформи адміністративного судочинства та 

спроби уніфікації судового процесу в Україні.  

Зокрема, як приклад, можна навести положення вже згаданої вище статті 

21 Закону Республіки Македонії, яка містить припис про те, що для осіб, які 

проходять службу у збройних силах армії Республіки Македонії, датою подання 

позову до суду є дата його подання до військової частини або штабу, де немає 

регулярної поштової служби (стаття 21 Закону Республіки Македонії). 

Натомість у КАС України такі положення відсутні, а про особливості 

провадження за позовом військовослужбовців, осіб, які проходять службу у 
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збройних силах України йде мова у статті 236 КАС України, та зазначається, що 

перебування сторони або третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо 

предмета спору, у складі Збройних Сил України або інших утворених 

відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан або 

залучені до проведення антитерористичної операції, є підставою зупинення 

провадження у справі (стаття 236 КАС України). 

В аспекті розглянутого питання про процедуру подання позову, варто 

також звернутися до порівняння обсягу дискреційних повноважень суду щодо 

можливості повернення позову. Так, у Естонії крім формальних вимог, які 

завжди є підставою для повернення позову, до Адміністративно-

процесуального кодексу Естонії у 2018 році було внесено зміни та доповнено 

статтю 121 «Повернення скарги (позову)» такими підставами: 1) встановлення, 

що заявник не має права на позов за вказаним предметом спору; 2) 

задоволенням позову неможливо досягти мети такого позову – тобто вирішити 

спор; 2-1) порушення права, на захист якого спрямовано позов, є малозначним, 

а обставини викладені у позові, вказують на перспективи незадоволення 

позовних вимог; 2-2) зловживання правом на оскарження позивачем та 

порушення права, на захист якого спрямовано позов, є малозначним [29]. 

Особливо дві останні підстави дають суду першої інстанції широкий 

спектр розсуду у прийнятті рішень повертати позов, чи прийняти спір до 

розгляду. Оскільки зміни набрали чинності не так давно, значної судової 

практики ще навести не вдасться, проте Верховний Суд Естонії скасував одне 

рішення адміністративного суду про повернення позову позивачу 

обґрунтовуючи це тим, що грошова шкода від оскаржуваного 

адміністративного акта у спорі може становити більше 1000 євро, тому такий 

спір не є малозначним [263]. 

Стосовно визначення та розподілу судових витрат актуальним є аналіз 

досвіду Польщі у сфері адміністративного судочинства як країни 

континентальної моделі, що є безпосередньо територіально сусідньою з 

Україною та Естонії, яка є країною, пострадянського простору, проте на 
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сьогодні стала дуже успішною щодо побудови ефективного адміністративного 

судочинства. 

У Законі «Про провадження в адміністративних судах» Республіки 

Польщі, вказано, що процесуальні витрати (у тому числі і судові витрати) – це  

необхідні витрати у процесі, який сторона вела особисто або через 

уповноважену особу, яка не є адвокатом чи юрисконсультом, що охоплюють: 

судові витрати, вартість проїзду сторони або уповноваженої особи в суд та 

еквівалент втраченого ними заробітку, які не можуть перевищувати оплати 

праці одного адвоката чи юрисконсульта, оплата праці адвоката або 

юрисконсульта, але не вище за ставки оплати, визначені в окремих положеннях 

і витрати одного адвоката або юрисконсульта, судові витрати і витрати 

особистої явки сторони за викликом суду (ст. 205 § 2) [272]. У Кодексі Естонії 

накшталт КАС України окремою Главою регламентовані «Процесуальні 

витрати», з тією різницею, що у КАС України на відміну від Польщі та Естонії 

визначаються тільки судові витрати.  

До судових витрат (відповідно до статті 132 КАС України) віднесено: 

судовий збір та витрати, пов’язані з розглядом справи: на професійну правничу 

допомогу; сторін та їхніх представників, що пов’язані із прибуттям до суду; 

пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та 

проведенням експертиз; з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів 

за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів та вчиненням інших 

процесуальних дій або підготовкою до розгляду справ [173]. Тож, замість 

застосованого поняття «процесуальні» витрати, та визначення їх різновидів, а 

по суті групування на судові та інші, у КАС України йдеться лише про 

різновиди судових витрат. На такий підхід та його нечіткість звертали увагу 

вітчизняні науковці, проте їх рекомендації під час оновлення КАС України не 

враховані. Разом із тим, потребує подальшого аналізу якраз визначення підходів 

до встановлення видів та, що найбільш актуально їх розміру – у грошовому 

еквіваленті.  
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Варто відзначити, що вітчизняний законодавець встановлюючи ставку 

саме судового збору критеріями для її визначення для подання до 

адміністративного суду обирає: вид звернення, вид позову, характеристики 

суб’єкта звернення та кількісно оцінює залежно від ціни позову, або ж 

фіксованої суми.  

При цьому важливо порівнюючи такі підходи в Україні та Естонії, 

зауважити про існування в АПК Естонії положення про те, що Естонська 

Республіка як учасник процесу звільнена від внесення грошового завдатку 

(стаття 104 АПК Естонії) [29]. Крім того, визначаючи підстави звільнення 

законом від сплати державного мита естонський законодавець використовує 

такий критерій як вид спору. 

Зокрема до таких спорів віднесено: спори щодо нарахування пенсійного 

забезпечення, або підтримки, стосовно неправомірної виплати або розмірів 

таких сум, чи їх невиплата; спори щодо відновлення на службі або внесення 

змін до письмового акту про звільнення, тощо [271]. Видається обґрунтованим 

закріплення у АПК Естонії окремою нормою «Предмету спору», що 

визначається вимогою скарги та підставою скарги, остання є сукупністю 

головних обставин, у зв’язку з якими заявляється позов (стаття 41 АПК 

Естонії). Також варто розглянути форми розгляду справи, а саме як вказано 

статті 126 АПК Естонії види провадження: судове засідання, письмове, просте 

та примирювальне [29]. Останній різновид провадження особливо цікавий для 

України, оскільки щодо прогалин у правовому регламентуванні примирювання 

під час адміністративного судочинства було вказано у попередніх параграфах 

дослідження. Так, у окремому розділі 5 «Примирювальне провадження» вказані 

передумови такого провадження: згода всіх сторін та треті осіб за допомогою 

судді вирішити спір ляхом перемовин. Для проведення вказаного провадження 

суд приймає постанову, якою одночасно призупиняє провадження у справі. 

(стаття 137 АПК Естонії). Примирювальне провадження також містить 

обов’язкові етапи: підготовчий, розгляду (перемовин), припинення 

провадження [20].  
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Пов’язаним з питанням порівняння підходів до визначення та стягнення 

судового збору, є правове врегулювання процедурної допомоги. Особливістю, 

яку знову ж таки варто врахувати Україні у прагненні реального забезпечення 

прав і свобод людини та громадянина, є положення АПК Естонії про те, що 

заявнику процедурної допомоги надається допомога, якщо той не може, у 

зв'язку зі своїм фінансовим становищем сплатити витрати на процедуру або 

якщо він сплачує ці витрати лише частково або частинами. Крім того, мають 

бути достатньо обґрунтованими припущення про перспективи провадження, 

при цьому серед іншого оцінюється важливість для суб’єкта питання щодо 

процесуальної допомоги, співвідноситься можлива вигода від цього питання та 

кошторисні витрати судового провадження. Зокрема, процедурна допомога 

фізичній особі не надається, якщо витрати на процедуру не перевищують вдвічі 

середньомісячний дохід заявника на допомогу, обчислений на основі 

середньомісячного доходу за чотири попередні місяці, з яких сума податків є 

обов'язковою, страхові внески та будь-які суми, необхідні для виконання 

зобов’язань з обслуговування, а також розумні вартість проживання та 

транспорту та інші неминучі витрати, вирахування неминучих витрат на 

щомісяця дозволено до ставки 75% від мінімальної місячної ставки 

зарплати [29].  

Загальна позиція щодо значення та розміру судового збору висловлена 

членами Конституційної палати Верховного суду Естонії. Так вказується, що 

більший збір інтенсивніше обмежує загальне основне право на ефективний та 

справедливий правовий захист. Якщо розмір державного мита перешкоджає 

особі, яка не має права на державну процесуальну допомогу для забезпечення  

своїх прав у судах, державне мито є непропорційним, таким чином, 

неконституційним. З іншого боку, важливий і принцип економії судочинства. 

Слухання спорів, вимоги у яких є необґрунтованими, тощо, може спричинити 

ситуацію, коли Судова система не зможе забезпечити ефективний правовий 

захист осіб у межах розумного часу. Час розгляду судових справ 

продовжується, а навантаження судів збільшується без потреби [343].  
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Важливим для України є приклад Естонії зі встановлення переліку 

конкретних видів спорів, які є досить поширеними у конкретний часовий 

період, стороною у яких виступають представники соціально незахищеної 

верстви населення, чи то таких, що перебувають у особливих режимних 

умовах, відповідно потребуючих виключення обов’язкового порядку сплати 

ними судового збору [412].  

Так, в Естонії останні 3 роки діяло правило про суму державного мита 

при поданні позову в адміністративному порядку – 15 євро. Зважаючи на 

досить невеликий для більшості населення розмір (у порівнянні із мінімальною 

заробітною платою за вирахуванням податків, що становить 550 євро) – це 

менше трьох відсотків від вказаної суми, а тому її сплата не могла суттєво 

обтяжити більшість позивачів – фізичних осіб. Така логіка мала би 

задовільнити осіб, що звертаються за вирішенням адміністративними судами 

спорів у сфері публічно-правових відносин і частково компенсувати витрати, 

потрібні на організацію належного здійснення правосуддя. Натомість, 

з’ясувалося, що у окремій групі спорів, позивачі зверталися щодо отримання 

звільнення від сплати державних зборів у зв’язку із складним матеріальним 

становищем. Конкретно, мова йшла про позови осіб, які відбували покарання. 

При цьому витрати на розгляд таких звернень значно перевищили суму 

судового збору. Тобто, за наведених умов, судовий збір не забезпечує 

досягнення тих завдань задля яких запроваджується, а тому його відмінили 

щодо вказаної категорії спорів. 

Зважаючи, що в Україні останнім часом досить багато проблем із 

визначенням оптимальних сум як обов’язкових зборів, платежів за надання 

різного роду послуг суб’єктами публічної адміністрації, стягнень за 

правопорушення, тощо і пов’язано це не тільки із низьким рівнем соціального 

забезпечення та значного розшарування суспільства, за майновою ознакою, а і з 

прорахунками у методології їх встановлення. Як варіант для подальшого 

вдосконалення порядку сплати та розрахунку судового збору, може бути 

встановлення співвідношення між реальними витратами на організацію 
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належного здійснення правосуддя та мінімальною заробітною платою у країні. 

Додатковим критерієм для встановлення виключення щодо обов’язкової сплати 

судового збору за звернення до адміністративних судів може бути передбачена 

«перспектива успішності» даного звернення у комплексі із вказівкою на види 

(групи) спорів, на які поширюється дані приписи, з метою процесуальної 

економії. Така процесуальна економія полягатиме в запобіганні часовим та 

іншим ресурсним витратам при вирішенні спорів у сфері публічно-правових 

відносин, у яких позивачі як правило можуть розраховувати на врахування їх 

майнового стану для зменшення чи звільнення їх від оплати, відстрочення та 

розстрочення судових витрат. Ці витрати полягатимуть, у першу чергу, у 

необхідності з’ясування наявності вказаних підстав у кожному конкретному 

випадку, що буде не співвідносно із встановленою загальною сумою судового 

збору. 

 

4.2 Вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин у вимірі 

міжнародних стандартів судочинства 

 

 

Важливу роль в утвердженні прав людини відіграють міжнародно-правові 

стандарти адміністративного судочинства, які пов’язані з необхідністю 

підвищення ефективності державного управління. Міжнародно-правові 

стандарти безпосередньо пов’язані як із системою національного права взагалі, 

так і з адміністративною діяльністю, у сфері якої виникає необхідність 

вирішення публічно-правових спорів засобами адміністративного судочинства. 

У теоретичному плані дослідження сутності, змісту спорів, що виникають у 

сфері публічно-правових відносин залежить від доктринальних основ 

адміністративно-правового розвитку країни, її адміністративного права, норми 

якого є інструментом ефективної управлінської діяльності. 

Проблематика формування нової моделі вирішення спорів в сфері 

публічно-правових відносин у вимірі міжнародних стандартів судочинства 
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визнана першочерговим державним завданням на шляху України до 

Європейського співтовариства та укріплення верховенства права. 

Конституційною основою для імплементації до законодавства України 

міжнародно-правових актів слугує положення частини першої статті 9 

Конституції України, що вказує на поповнення вітчизняного законодавства 

міжнародними договорами, у разі надання їм обов’язковості Верховною Радою 

України [200]. Передусім варто приєднатися до думки О.В. Скрипнюка, який 

вказує на тому, що права і свободи, які містяться у Європейській конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція), це мінімальні 

європейські стандарти у сфері прав людини [373]. Функціонування окремої 

судової адміністративної юстиції передбачено Першим протоколом та 

протоколами 2, 4, 7, 11 Конвенції [323]. Це можна відзначити серед здобутків з 

формування вітчизняної судової системи, до якої включено адміністративні 

суди і діяльність яких визнається достатньо ефективною щодо забезпечення 

прав та свобод людини і громадянина протягом вже близько 15 років, на відміну 

від деяких сусідніх країн, які тільки нещодавно змінили структуру судової 

системи та у яких, діяльність адміністративних судів тільки розпочинається, 

про що згадувалося вище. 

Розглядаючи європейські стандарти адміністративного процесу як 

складову частину міжнародних стандартів, А.В. Хворостянкіна зауважує, що 

стандарти судового адміністративного процесу, які передбачені статтею 13 та 

пунктом 1 статті 6 Конвенції першочергово не поширювалися на розгляд 

адміністративних справ. З урахуванням положень вказаної статті, мова йде про 

цивільні права і обов’язки при встановленні обґрунтованості кримінального 

обвинувачення, при цьому особа має право на справедливий і відкритий розгляд 

упродовж розумного строку, встановленого законом незалежним і безстороннім 

судом. У результаті формування прецедентної діяльності Європейського суду з 

прав людини (далі – ЄСПЛ) найбільша частина спорів між особою та державою 

(органами державної влади та місцевого самоврядування) стали розглядатися як 

такі, що стосуються визначення «цивільних прав і обов’язків». Враховуючи 
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особливості національного законодавства, принципи судового процесу, 

закріплені в частині 1 статті 6 Конвенції, мають бути враховані й при вирішення 

спорів у сфері публічно-правових відносин, оскільки недотримання їх не дасть 

можливість звернутися до ЄСПЛ у зв’язку із невичерпністю всіх національних 

засобів правового захисту [455]. Відтак, можливо констатувати «автоматичне» 

застосування статей Конвенції в судовому адміністративному процесі України 

при вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин. Тим більше, що 

КАС України в своєму юридичному конструкті використовує, як мінімум у 

загальному вигляді поняття, наведені у вказаному документі. До прикладу, як 

вже вказувалося – «ефективний захист» (частина 2 статті 2 КАС України), 

«розумний строк» (частина 11 статті 4, частина 3 статті 2 КАС України), тощо. 

Конвенція є нормативно-правовим актом вищої юридичної сили 

стосовно норм національного законодавства, наголошує М. Білак, що 

обумовлює застосування її приписів відповідно до того, наскільки права і 

свободи людини і громадянина, закріплені в Конституції України, 

кореспондують відповідним конвенційним правам [64, с. 170]. Пояснюючи 

застосування Конвенції, під час вирішення спорів у сфері публічно-правових 

відносин, Н.Б. Писаренко наводить такі рішення, які власне визначають 

позицію самого ЄСПЛ у цій дискусії. Так, у рішенні у справах «Рінгайзен проти 

Австрії» та «Кьоніг проти Німеччини» визначається, що спір між приватною 

особою і державою, обумовлений прийняттям компетентним органом на 

виконання владних повноважень адміністративного акту підпадає під 

регулювання Конвенції, оскільки єдине, що є визначальним «предмет розгляду» 

- права приватного характеру. Діяльність, яку держава відносить до 

приватноправової сфери, не стає автоматично публічно-правовою з тієї 

причини, що для її виконання надається адміністративний дозвіл, і вона 

здійснюється під контролем [287, с. 88].  

Рішення ЄСПЛ, ухвалені у справах як проти України, так і проти інших 

держав, можуть використовуватися судами як авторитетне обґрунтування на 

користь правових позицій, що визначаються національними судами, є джерелом 
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права і не вимагає їх законодавчого визнання. Вчені вказують на 

Конституційний рівень Конвенції та практики ЄСПЛ, що обмежується тільки 

верховенством Конституції України. Стосовно рішень ЄСПЛ, наголошується 

про їх індивідуальний характер, зв'язок з конкретним актом, що інтерпретується 

з погляду фактичних обставин справи та правової кваліфікації. Це 

унеможливлює їх автоматичне використання в конкретній справі, а тому, за 

допомогою них формуються правові стандарти, які дають пояснення, чому саме 

так було вирішено конкретну справу, тобто – «судовий прецедент» чи 

концепцію «усталеної судової практики» [64, с. 170-171].  

Варто погодитися із твердженням, що будь-яке наукове повідомлення не 

буде повним та об’єктивним, якщо у його межах не будуть проаналізовані 

підходи, які застосовувались до вирішення такого роду проблем у рамках 

судової практики Європейського суду з прав людини, яка, відповідно до 

чинного українського законодавства, є джерелом права. З точки зору 

С.Г. Стеценка та В.Р. Щавінського, актуальність розгляду захисту 

адміністративними судами крізь вплив судової практики Європейського суду з 

прав людини пояснюється багатьма обставинами, зокрема:  

– сам Європейський суд з прав людини створювався з метою розгляду 

справ щодо тих ситуацій, у яких внутрішньодержавні судові інституції не 

надали об’єктивної оцінки суперечці між суб’єктами права. Україна не є 

винятком з тих країн, де таке є ймовірним;  

– судова практика Європейського суду з прав людини, яка, відповідно до 

чинного українського законодавства, є джерелом права, важлива з точки зору як 

врахування рішень даного авторитетного суддівського органу, так і з позицій 

необхідного виконання рішень проти України, які були виграні позивачами;  

– європейські стандарти справедливого і незалежного суду повинні 

стати в практиці адміністративних судів України не лише «недосяжною метою», 

а реальним дороговказом у повсякденній діяльності [389, с. 126].  

Прецедентне право ЄСПЛ є «правом принципів», що має, зважаючи на 

це, верховенство щодо чинного законодавства України. Це право змінило базу 
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вітчизняного праворозуміння, допомогло запровадити доктрину природного 

права, забезпечує максимально повну реалізацію принципу верховенства права, 

що дозволяє стверджувати про можливість рецепції українським правопорядком 

норм, які складають зміст цього принципу. Застосування принципу 

верховенства права є неможливим без розуміння правових позицій, 

сформованих у рішеннях ЄСПЛ. У зв’язку із наведеним, М. Білак, стверджує, 

що правові позиції ЄСПЛ мають бути враховані суб’єктами публічної 

адміністрації, а це дозволить уникнути порушень прав і свобод людини і 

громадянина. Мінімальний рівень захисту, сформований відповідними 

джерелами залишає судам національного рівня широкі межі діяльності, аби 

вони їх використовували як «живий інструмент», забезпечували врахування 

принципів про права людини, єдиного стандарту захисту прав і свобод людини. 

Під тиском практики ЄСПЛ має змінювати національне право, адже 

призначення ЄСПЛ – захист єдиного стандарту людських прав, що містяться у 

Конвенції, а відповідні рішення є усталеною судовою практикою, обов’язковою 

для запровадження [64, с. 180]. 

Запровадження міжнародних правових стандартів до правової системи 

України вимагає доктринального тлумачення й визначення основних теоретико-

методологічних напрямів дослідження, адже правові стандарти впливають на 

сучасну правову доктрину, а отже, і на практику функціонування всіх державно-

правових інститутів. Як вірно наголошує професор Є.Б. Кубко, теоретико-

методологічна особливість такої проблематики полягає у тому, що правові 

стандарти будь-якої сфери не можуть розглядатися відірвано від розвитку усієї 

правової системи, усіх її галузевих та інституційних елементів. Учений 

ґрунтується на тому, що міжнародно-правові стандарти існують у певній 

системі правотворення, правозастосування і праворозуміння, доктринальним 

ґрунтом є положення, що міжнародно-правові стандарти пов’язані з 

особливостями міжнародного правового співробітництва, а також із розвитком 

міжнародної правової думки та як наслідок, з орієнтацією правозастосовної 

діяльності [217, с. 241]. Оскільки впровадження міжнародно-правових 
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стандартів тісно пов’язане із особливостями національного права, зокрема коли 

мова йде про стандарти адміністративного судочинства, маємо констатувати 

необхідність дослідження загалом сфери публічно-правових відносин, у якій 

виникають спори. Необачно було б формувати нову модель вирішення спорів у 

сфері публічно-правових відносин засобами адміністративного судочинства в 

Україні, ґрунтуючись лише на особливостях унормування організації системи 

адміністративної юстиції в окремих розвинених країнах світу.  

З цього приводу слушно зауважив Я.М. Романюк, що Україна тривалий 

час перебуває у стані реформування судової системи та суміжних правових 

інститутів, декларуючи реформи приведення сфери судочинства у відповідність 

до міжнародних, європейських стандартів. Проте, визнається, що реалізація 

ініціатив реформування судової системи нерідко відповідала європейським 

стандартам більше за формою, ніж за змістом, здійснювалася копіюванням 

певних частин закордонних моделей без урахування особливостей національної 

правової та судової систем [127, с. 10]. Разом із тим, наявність таких 

особливостей не повинна ставати нездоланною перепоною для позитивних 

перетворень, які покликані від декларативних положень переростати в якісні 

зміни у забезпеченні загальновизнаних прав особи. 

Щодо розв’язання окресленої проблеми актуалізується застереження 

Ебергарта Шмідта-Ассманна, щодо тлумачення відповідно до чинного права 

Європейських співтовариств особливо директив ЄС, яке вже є визнаним, проте, 

з огляду на його передумови та наслідки, ще досить не повним інструментом. 

Воно повинне охоплювати все національне законодавство, а не лише закони, 

спеціально ухвалені з метою впровадження певної директиви, а також повинне 

бути обов’язковим не лише для суддів, а й органів публічної адміністрації 

держав-членів. Все це має сенс до політики інтеграції. Проте, й тут не можна не 

помітити деяких процесів, що викликають застереження. Ці застереження 

пов’язані із тим, що у конституційному європейському праві часто 

використовують дуже широкі й у цьому сенсі невизначені поняття. Натомість, 

зв’язаність правом у будь-якому разі передбачає певну ступінь обґрунтованості. 
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Не можна ігнорувати загрози того, що невизначені положення директив будуть 

перенесені до норм національного законодавства та спричинять формування 

дискреційних повноважень суб’єктів правозастосування [137].  

Як приклад, розповсюдженим недоліком, як зазначає Є.Б. Кубко, 

виступає «підгонка» міжнародного досвіду під існуюче національне 

законодавство [217, с. 245-246]. За таких умов відбувається фактична підміна 

понять. З цього приводу існують приклади рекомендацій недоцільності 

використання тих чи інших понять і категорій у вітчизняній правовій системі. 

Так, Д.В. Лученко, дослідивши передумови запровадження окремих положень 

міжнародних нормативно-правових актів у частині оскарження, вказує на 

недоцільність використання в КАС України терміну «публічна адміністрація», 

оскільки він не відображає поняття, що позначається цим терміном, і є 

буквальним перекладом англомовного й аналогічного франкомовного терміна 

«public administration» [235, с. 369]. Варто підтримати наведену позицію, 

оскільки КАС України містить більш вдалий термін «суб’єкт, що здійснює 

публічно-владні управлінські функції».  

У вітчизняній правовій науці традиційно питання визначення категорії 

«спір» досліджується крізь призму та у діалектичному зв’язку із іншими 

суміжними правовими категоріями. Такий напрям досліджень передусім є 

зручним для проведення наукових пошуків, оскільки ґрунтується в 

продовження усталеного окремого концептуального підходу та дозволяє 

використовувати вже відоме припущення з метою формулювання окремих 

елементів нового знання про об’єкт.  

Часто сам об’єкт, явище об’єктивної дійсності залишаються поза увагою 

дослідників, або лише констатується його існування. В основному це стосується 

складних понять і категорій. Прикладом може слугувати поняття «тінізація 

економіки» [433, с. 8]. Залежно від обраного методологічного підходу 

дослідження такого явища, окремі вчені роблять висновок, що воно складається 

із низки видів неоднорідної за характером діяльності. Відтак, замість 

визначення і характеристики явища, формування поняття, наукові пошуки 
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здійснюються у напрямі визначення складових та їх характеристики. Очевидно, 

що за таких обставин науковий результат навряд чи витримає критику, оскільки 

буде «підігнаний» під існуючу модель, що виключає його новизну, або породить 

плутанину в праворозумінні та проблеми у правореалізації. 

Сутність, зміст та значення оскарження та спору, як у праксеологічному, 

так і в аксіологічному сенсі розроблялися: В.Б. Аверяновим, Ю.П. Битяком, 

О.Ф. Андрійко, О.В. Константим, Т.О. Коломоєць, О.В. Лученком, 

О.П. Рябченко та іншими. Не зважаючи на те, що дослідженню поняття спору в 

публічно-правових відносинах приділено багато уваги з боку наукової 

спільноти, зокрема сформульований доктринальний вектор активізації наукових 

пошуків у цій царині, постає питання глибокого переосмислення існуючих 

поглядів на сутність і зміст такого поняття, у тому числі й визнання його 

самостійного характеру поряд із суміжними правовими категоріями.  

Основними питаннями, які вирішувалися в площині поставленого у 

даній праці завдання останнім часом у науці адміністративного права – це 

дослідження сутності, змісту та розмежування понять «адміністративно-

правовий спір» та «публічно-правовий спір». Вказана проблематика, зокрема 

порушена у комплексному дослідженні Д.В. Лученка «Інститут оскарження в 

адміністративному праві», де обґрунтовується позиція щодо використання 

власне терміну «адміністративно-правовий спір», як вид публічно-правового. 

Позначаючи поняттям «адміністративно-правовий спір» відносини, що 

складаються у процесі досудового та судового оскарження, вчений робить 

висновок про його основну ознаку – матеріальною передумовою оскарження. В 

контексті останньої категорії (оскарження – курсив В.Т.) визначається, що для 

вирішення адміністративно-правових спорів передбачено адміністративний 

порядок і судовий порядки, які обумовлюють існування відповідних 

процесуальних форм розгляду адміністративних скарг та адміністративних 

позовів. Відтак, вказане, що логічно, обумовлює існування процесуальної 

форми розгляду адміністративних скарг (адміністративне оскарження); позовної 

процесуальної форми (судове оскарження); процесуальної форми непрямого 
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оскарження (звернення до органів, наділених повноваженнями ініціювати 

оскарження рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта публічно-владних 

повноважень) [235, с. 364-367]. Однак, поза увагою вченого залишилося 

питання про співвідношення категорій «оскарження» та «спір» у межах, 

зокрема адміністративного оскарження, оскільки за обраного підходу вказані 

категорії співпадатимуть і не можуть бути оцінені як такі, що є похідними одна 

від одної (відповідно виникатиме питання про доцільність та обґрунтованість їх 

одночасного застосування при одночасній неможливості обрання одного з них 

як узагальнюючого).  

Варто зауважити, що процедура подання скарги до підприємств, установ, 

організацій усіх форм власності регламентована базовим Законом України «Про 

звернення громадян», у тексті якого відсутній термін спір [407].  

Звертаючись до словниково-довідникової літератури, оскарження – це 

звернення зі скаргою до державних органів і органів місцевого самоврядування, 

об’єднань громадян з приводу незаконності чи необґрунтованості рішень, дій 

(бездіяльності) службових осіб [85, с. 597]. В Кодексі адміністративного 

судочинства України статтею 12 «Форми адміністративного судочинства», 

зокрема частиною четвертою вказується на те, що справи в спорах у порядку 

позовного та скороченого провадження розглядаються щодо оскарження 

рішень, дій та бездіяльності [173] відповідних суб’єктів. Таким чином підхід 

щодо похідного характеру спору – твердження про матеріальну основу 

оскарження, може бути вірним у разі, коли мова йде про оскарження як інститут 

захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 

юридичних осіб у матеріальному, статичному сенсі. Однак, з позиції динаміки 

спору, оскарження може виступати як передумовою спору, так і процесуальною 

його складовою.  

Знаковим для даного твердження є кроки в напрямі виділення 

адміністративного процесуального права в окрему галузь, у якій «спір» 

займатиме центральне місце, а процес його вирішення адміністративними 

судами характеризуватиметься як адміністративний процес. Враховуючи таку 
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ситуацію, що обумовлює визначення співвідношення понять «оскарження» та 

«спір», формуватиметься оновлений напрям досліджень у зв’язку із очевидною 

необхідністю обґрунтування наведених понять як самостійних. До речі, в науці 

адміністративного права вони так і розглядаються.  

Зрозуміло, що у перспективі предметна область спору та оскарження 

співпадатиме. За таких умов, для характеристики оскарження як системи, 

(курсив мій – В.Т.) стане можливим виділення її рівнів, у такій системі спір 

виступатиме одним із них.  

Дане твердження опосередковується розвитком інституту 

адміністративної юстиції в Україні. У більшості праць вітчизняних і зарубіжних 

учених питання уніфікації процедур адміністративного оскарження 

розглядається крізь призму їх автономії. Так звана «розрізненість» судового та 

позасудового оскарження, як зазначає Д.В. Лученко, пояснюється положеннями 

Конституції України, у якій окремо закріплено право на звернення до органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових 

осіб цих органів (ст. 40 Конституції України), до змісту якого входить і право на 

подання скарги, і право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і 

службових осіб (ст. 55 Конституції України). У той же час, як здається, таке 

розмежування пояснюється скоріше не юридичними, а ідеологічними 

причинами, а саме необхідністю, з огляду на радянське минуле, утвердити на 

конституційному рівні можливість судового оскарження адміністративних 

актів [235, с. 241; 407].  

Погоджуючись із наведеним твердженням про необхідність розглядати 

оскарження у діалектичному взаємозв’язку його внутрішніх елементів (які ще 

необхідно визначити) доцільно звернути увагу, що не зважаючи на таке 

прагнення, вчені все ж протиставляють способи оскарження (досудовий та 

судовий порядки) передусім коли йдеться про визначення його ефективності. 

Більше того, усі спроби уніфікувати процедури (способи, форми) зводяться до 

характеристики провадження у межах певної групи відносин (процедурних, 
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деліктних, судових). Відтак, поліцентричність предмету адміністративного 

права не дає можливості, зважаючи на особливості правового забезпечення, 

уніфікувати такі провадження, а тим більше й окреслити місце провадження з 

розгляду спорів у сфері публічно-правових відносин, серед них. Додаткову 

складність на шляху визначення сутності та змісту оскарження в 

адміністративному праві вносять, зокрема й нові так звані «альтернативні» 

форми (способи) захисту – медіація. 

Спроба комплексної характеристики оскарження в адміністративному 

праві здійснено Д.В. Лученком, який визначає, що використання механізму 

оскарження свідчить про виникнення спору про право матеріальне. 

Адміністративно-правовий спір є матеріальною передумовою оскарження [235, 

с. 365]. Варто констатувати, що використання терміну спір, як матеріальної 

передумови оскарження логічно приводить до роздумів про процесуальну 

складову такої діяльності. Відомо, що для розв’язання спору, який виник між 

суб’єктами, правове положення яких не є рівним, має бути присутня третя 

сторона – суд, медіатор, інший суб’єкт наділений достатніми владними 

повноваженнями для його вирішення. В іншому випадку охарактеризувати 

відносини, що виникають у процесі оскарження як спірні навряд чи вдасться, як 

мінімум, з урахуванням нерівності сторін про, що постійно наголошується в 

наукових публіцистичних джерелах.  

Так, О.В. Константий вказує, що подання процесуальної (судової) скарги 

є способом реалізації диспозитивного права учасника справи на ініціювання 

апеляційного та касаційного перегляду рішень судів в адміністративному, 

господарському, кримінальному та цивільному процесах. При цьому наголошує, 

що чинна модель адміністративного судочинства в Україні, незважаючи, що на 

початку 2000-х років при розробці проекту Кодексу, розрахованого на його 

здійснення, не є провадженням за скаргою, яке передбачалося положеннями 

підрозділу «Б» Розділу III (глави 29-32) Цивільного процесуального кодексу 

України 1963 року, а є позовним. Такий підхід законодавця є цілком 

обґрунтованим, оскільки адміністративний позов, на відміну від скарги 
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допускає пред’явлення в ньому вимог не тільки про визнання не правомірним 

відповідного оскаржуваного рішення, дії або бездіяльності суб’єкта владних 

повноважень, а й про відшкодування завданих ними матеріальних збитків. Тому, 

на думку вченого, він є більш ефективним процесуальним засобом захисту 

суб’єктивних прав і свобод чи інтересів у сфері публічно-правових відносин, 

зокрема в судочинстві побудованому на засадах змагальності та обов’язковості 

судових рішень [199, с. 270].  

Натомість, для ефективного вирішення спорів, нині видається за 

доцільне створення в інституційному середовищі дещо іншої організаційної 

структури у межах існуючих підрозділів. Так, у науковій літературі існує велика 

кількість пропозицій щодо, зокрема створення «квазі-юрисдикційних» органів, 

однак в умовах дефіциту державного бюджету вказані перетворення є 

надзвичайно затратними для України. Таким чином, питання організаційної 

складової концептуального (навіть доктринального) бачення вирішення спорів 

як складової процесуальної частини досудового оскарження можливе за 

рахунок «однорівневої системи». Мається на увазі система, що забезпечувала б 

розгляд скарг з урахуванням принципу рівності. Це можливо досягти 

встановивши рівний набір процесуальних прав і обов’язків учасників справи за 

участю апарату (структурного підрозділу) центрального органу виконавчої 

влади чи вищого органу в інституційній системі, який би приймав рішення за 

спором (курсив мій – В.Т.). Рішення ж апарату оскаржувалося б у порядку 

позовного провадження в адміністративних судах. Це надало б можливості 

здійснювати ефективний внутрівідомчий контроль за законністю діяльності 

регіональних чи місцевих підрозділів, вчасно виправляти помилки, допущенні у 

процесі адміністративного нормотворення, доводити до загалу позицію органу 

виконавчої влади, скориговувати власну діяльність з урахуванням сервісних 

орієнтирів та суттєво підвищити довіру населення до інституції загалом. У 

даному аспекті доречно згадати і про формування єдиних нормативно-правових 

вимог до нормотворчої діяльності публічної адміністрації, що до сьогодні не 
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реалізовано та породжує багато спорів, попри численні аргументи вчених на 

користь вказаного. 

Вказаний напрям переформатування діяльності підрозділів, 

уповноважених на розгляд скарг (інших звернень, зокрема заперечень, тощо) 

має вирішити проблему надмірного затягування часу та зловживанням правом 

на оскарження, про що наголошується чи не в кожному науковому доробку 

вітчизняних учених у розрізі згаданої проблематики.  

Наразі, система розгляду скарг є дворівневою, основною особливістю 

функціонування якої є відсутність у чинних нормативно-правових актах 

вказівки щодо прийняття до уваги матеріалів розгляду скарги нижчим органом в 

системі центрального органу виконавчої влади та зокрема процесуального 

порядку участі під час розгляду такої скарги апаратом (уповноваженим 

підрозділом) центрального органу виконавчої влади на рівні із скаржником.  

Варто також звернути увагу на окремі категорії справ, щодо яких 

встановлена особлива процедура. Так, пунктом 56.23 статті 56 ПК України 

встановлюється порядок оскарження рішення про відмову у реєстрації 

податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових 

накладних, а підпунктами 56.23.1-56.23.4 визначаються особливості розгляду 

таких скарг центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

податкову та державну митну політику [291].  

В практиці законодавчого регулювання таких особливих порядків існує 

багато схожих прикладів. Відповідно, наявність таких спеціальних процедур 

(порядків) розгляду скарг дає можливість підняти питання про вирішення 

проблематики обов’язкового досудового порядку вирішення спору, що вже 

детально розглядалося у попередніх підрозділах. Однак у такому випадку 

процедура звернення зі скаргою до центрального органу виконавчої влади (його 

апарату) втратить ознаки самостійності, оскільки буде діалектично 

(нормативно) зв’язаною із вирішенням спору засобами адміністративного 

судочинства. Лише спори, що вирішувалися б апаратом центрального органу 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16#n20
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виконавчої влади визнавалися досудовим порядком розгляду скарги на рішення, 

дії (бездіяльність) регіонального та/чи його місцевого структурного підрозділу. 

Попри наявність у нормативно-правових актах вказівки на можливості 

обов’язкового досудового вирішення спорів, зокрема у статті 124 Конституції 

України [200], статті 17 КАС України «Основні положення досудового 

врегулювання спорів», та інших статей [173], в публічно-правових відносинах 

такі положення реалізувати складно, оскільки з урахуванням положень частини 

другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, 

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

України [200]. Вказане положення Конституції України дозволяє запровадити 

медіацію в публічно-правових відносинах лише в частині та тільки за умови, 

коли буде чітко визначено обсяг дискреційних повноважень суб’єктів, що 

реалізують владні управлінські функції.  

Проблематиці медіації в адміністративному процесі приділено багато 

уваги. Зокрема, одним із прогресивних положень є підхід, на підставі якого 

медіатором може виступати суддя адміністративного суду. Зважаючи на 

дослідження медіації в судовому адміністративному процесі у попередніх 

підрозділах, варто зауважити лише на такому узагальнені, з урахуванням логіки 

представленої праці, що вказаний альтернативний спосіб буде виступати 

окремою стадією провадження з судового вирішення спору. Оскільки, по-

перше, суддя (суд) реалізує (здійснює) функцію правосуддя у процесуальній 

формі, визначеній КАС України, іншими нормативно-правовими актами, відтак 

не зрозумілим видається у чому саме полягає альтернатива (яким саме засобам 

вирішення спору). Очевидно, що досудовому. Якщо так, то положення Проекту 

Закону України «Про медіацію», зареєстрованого ще у 2015 році [320], 

дублюватимуть положення наведених вище статей КАС України. У разі, якщо 

законопроектом буде визначено особливий порядок розгляду звернення – 

виникне проблематика обов’язковості виконання рішень медіатора. Таким 

чином, Україна ризикує отримати додаткову малоефективну процедуру розгляду 
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скарг (чи то звернень, спорів, тощо), яка матиме мало спільного із 

«оскарженням». Відтак, перший рівень оскарження можливо визначити за 

критерієм обов’язковості виконання рішення (досудове вирішення спору, за 

умов наведених вище та медіацію, як альтернативний спосіб вирішення таких 

спорів у досудовому порядку). Вищий рівень оскарження – вирішення спорів у 

сфері публічно-правових відносин адміністративними судами.  

Враховуючи вказане, не можна не відзначити, що наближення моделі 

вітчизняного адміністративного судочинства до європейських стандартів 

знайшло відображення у новій редакції Кодексу адміністративного судочинства 

України [310], проте не вирішило всіх завдань щодо побудови відповідно до 

таких стандартів комплексної моделі вирішення спорів в сфері публічно-

правових відносин. Основними новелами КАС України щодо окресленого 

напряму стало визначення поняття «спір у сфері публічно-правових відносин» 

крізь призму змішаного суб’єктно-предметного підходу та інших критеріїв 

щодо його ідентифікації (стаття 4). Використання даного поняття та 

конкретизація його у положеннях КАС України обумовлені формуванням 

єдиного «судового процесу» (стаття 4) [173]. Загалом, оновлено близько 80% 

даного Кодексу, шляхом уточнення чи розширення окремих його статей. Однак, 

оновлення адміністративного процесуального законодавства це лише перший 

крок до «сповідування європейських цінностей», оскільки, як зазначає 

В.К. Колпаков, відносини покладання на публічну адміністрацію 

відповідальності є похідними від відносин оскарження її дій, що може 

здійснюватися, зокрема у порядку позовного провадження до адміністративного 

суду [189, с. 33]. Крім того, декларування такого зобов’язання щодо 

відповідальності суб’єктів, не призводить до поширення його забезпечення на 

практиці. З іншого боку, на сьогодні є необхідність в певних випадках 

збалансування даного припису та гарантування можливості ефективного 

виконання покладених на суб’єктів публічної адміністрації повноважень, не 

допускаючи зловживання правом окремих осіб.   
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Відповідно словниково-довідниковій літературі термін «стандарт» у 

перекладі з англійської мови standard – норма, зразок. В широкому розумінні – 

взірець, еталон, модель, що сприймаються як вихідні для зіставлення 

(порівняння) інших подібних об’єктів; ознака певного явища, які встановлені 

компетентним органом, звичаєм або за загальною згодою як приклад (модель). 

Вказана модель включає у себе низку критеріїв, на підставі яких 

встановлюється відповідність певного об’єкта, незалежно від того, чи 

сформульовані такі характеристики як правило або принцип [455], шаблон, 

трафарет [436]. Матеріали Вікіпедії (вільної Інтернет енциклопедії) з 

посиланням на Закон України «Про стандартизацію», який частиною 20 статті 1 

«Визначення термінів» визначає стандарт – нормативним документом, що 

заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для 

загального і неодноразового використання правила, настанови або 

характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на 

досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері [324].  

Не вдаючись до етимологічної сутності терміну «стандарт», вважаємо за 

достатнє скерувати науковий пошук в напрямку визначення основних критеріїв 

моделі вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин. Так, в наукових 

публікаціях та узагальнюючих публіцистичних матеріалах, які спрямовані на 

якісне реформування сфери судочинства, судоустрою, інших суміжних 

інституцій наголошується, що основними критеріями для визначення 

ефективності правосуддя є: впровадження загальних принципів незалежності 

судді; етика та поведінка суддів; кар’єра судді; підготовка суддів; суддівське 

самоврядування; організація судів та зв’язки з громадськістю; інформаційне 

управління (забезпечення). Критерії, що стосуються здійснення правосуддя є 

наступними: доступ до правосуддя та правова допомога; ефективний судовий 

процес; врахування особливостей відносин в конкретному виді процесу; 

виконання судових рішень; окремі питання правозастосування у національній 

системі; відповідність міжнародним рекомендаціям [127]. 
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Варто вказати, що спроби вітчизняних вчених сформувати Європейську 

модель адміністративної юстиції в Україні опосередковуються загальним 

підходом до організації здійснення «судового процесу» з урахуванням 

принципів чи окремих ознак системи судочинства, закріплених у міжнародних 

нормативно-правових актах. Більшість таких нормативних збірок носять 

рекомендаційний характер, оскільки не враховують особливостей національних 

правових систем.  

Формуючи ефективну модель вирішення спорів у сфері публічно-

правових відносин, варто враховувати такі стандарти, на яких наголошують 

визнані міжнародні організації і, що визначають загальне місце України у Світі, 

її характеристики як стратегічного партнера та інвестиційну привабливість.  

Так, не можна не відзначити великий вплив Transparency International, - 

глобального руху, що комплексно підходить до розробки та впровадження 

змін задля зниження рівня корупції, оприлюднює дані про Індекс 

сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, СРІ) – показник, який з 

1995 року розраховується цією міжнародною організацією на основі 13 

досліджень авторитетних міжнародних установ і дослідницьких центрів. 

Останні роки Transparency International Ukraine закликає Президента та 

Парламент пам’ятати про закріплений у Конституції України розподіл влади на 

три гілки та принцип верховенства права, вказуючи, що баланс між 

законодавчою, виконавчою, судовою владою та повноваженнями Президента 

має бути збережено незалежно від політичних потреб та інтересів окремих 

особистостей [152]. Відповідно, опрацьовуючи зміни до КАС України та інших 

нормативно-правових актів, що визначають, зокрема порядок взаємодії 

суб’єктів у процесі вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин, 

надавати перевагу слід таким новелам, які не порушують вказаного балансу. 

Також, ґрунтом для формування нової моделі вирішення 

адміністративними судами спорів у сфері публічно-правових відносин є 

реалізація чіткого і неухильного слідування принципу верховенства права. На 

цьому наголошує В.К. Колпаков [191, с. 17-18], та виходячи з аналізу 
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моніторингу адміністративного судочинства зазначає, що стандартами втілення 

такого принципу у практичну площину є: можливість доступу до суду кожної 

особи в разі виникнення конфлікту з адміністративних правовідносин; 

незалежність судової системи та самостійність адміністративного правосуддя; 

наявність систем спеціалізованих судів або спеціальних судових підрозділів, які 

здійснюють адміністративне судочинство; незалежність і неупередженість суду, 

створеного на підставі закону; ефективне відправлення правосуддя; наявність 

нормативно зафіксованого особливого порядку вирішення адміністративно-

правових конфліктів; дотримання судовими інстанціями при розгляді справ 

балансу між законними інтересами всіх сторін, що забезпечує не лише 

невідкладний розгляд скарги, але й ефективну та дієву роботу державної 

адміністрації; право на відкритий судовий розгляд (зокрема публічне 

проголошення рішення); ефективність судового контролю за актами та діями чи 

бездіяльністю адміністрації; забезпечення кожній із зацікавлених сторін права 

отримати копію судового рішення в їх справі, можливість ознайомитися з 

судовим рішенням, щодо якого його учасники мають законний інтерес, та 

забезпечення доступності судового рішення, яке містить не тільки певні 

усталені формули для громадськості у вигляді публікації чи в електронній 

формі; дієвість рішення суду на підставі правової певності (якщо судом 

остаточно вирішено конфлікт, це рішення не може піддаватися сумніву); 

ефективність судового контролю за актами та діями (чи бездіяльністю) органів 

публічної влади; розумні строки [353].  

Стосовно інших рекомендацій, вітчизняні науковці групують їх за 

різними ознаками. Це на погляд дослідників, дозволяє визначити їх вплив на 

розвиток вітчизняних правових інститутів, таких як: оскарження нормативно-

правових актів, забезпечення прав особи на захист у спорах у сфері 

оподаткування, адміністративної відповідальності, загалом розвитку 

адміністративного судочинства, правового статусу суддів, тощо. 

З цього приводу суддя окружного адміністративного суду міста Києва 

М.А. Бояринцева, розглядаючи сучасні Європейські стандарти 
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адміністративного судочинства та можливість їх запозичення Україною, вказує, 

що з реалізацією завдань адміністративної юстиції на європейському 

адміністративному просторі пов’язані наступні групи актів Ради Європи та 

Комітету Міністрів Ради Європи: які стосуються питань ефективного доступу 

до закону та правосуддя для найбідніших верств населення [336], щодо надання 

громадянам судових та інших юридичних послуг із використанням новітніх 

технологій, щодо перевірки законопроектів, існуючих законів та 

адміністративної практики на відповідність стандартам у Європейській 

конвенції з прав людини, удосконалення національних засобів правового 

захисту, заходів, що полегшують доступ до правосуддя, функціональної 

сумісності інформаційних систем у сфері юстиції, виконання рішень 

адміністративних і судових органів у галузі адміністративного права [333], 

щодо суддів «незалежність, ефективність та обов’язки» [76, с. 124]. Стосовно 

останнього, не варто залишати поза увагою і систему стандартів і вимірювань 

успішності судів розроблені у США у 1989 року, якими передбачено такі 

критерії як: доступність, що полягає у його відкритій діяльності, можливості 

бути присутнім на судових засіданнях, зручності використання самого 

приміщення суду, право брати участь у судових засідання, не зважаючи на 

наявність у особи фізичних вад, повага до особи з боку працівників суду, 

справедливий розмір судових зборів. Оперативність і своєчасність відображає 

дотримання строків, вчинення процесуальних дій судом, починаючи з моменту 

відкриття провадження у справі до моменту вручення стороні копії рішення, у 

«розумний» строк [114].  

Відповідно, до власних предметів досліджень, учені конкретизують 

серед перелічених документів такі, що мають значення зокрема, відносно 

проблематики оскарження, та хоча й носять рекомендаційних характер, але 

слугують додатковим стандартом для вирішення спорів у сфері публічно-

правових відносин. До таких можна віднести: Резолюцію (77)31 Комітету 

міністрів Ради Європи державам – членам щодо здійснення дискреційних 

повноважень адміністративними органами від 11.03.1980 р.; Рекомендацію (80)2 
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Комітету міністрів Ради Європи державам – членам щодо здійснення 

дискреційних повноважень адміністративними органами від 11.03.1980 р.; 

Рекомендацію (91)1 Комітету міністрів Ради Європи державам – членам 

стосовно адміністративних санкцій від 13.02.1991 р.; Рекомендацію (2001)9 

Комітету міністрів Ради Європи державам – членам стосовно альтернативних 

методів урегулювання спорів між адміністративними органами і приватними 

особами від 05.09.2001 р.; Рекомендацію (2003)16 Комітету міністрів Ради 

Європи державам – членам про виконання адміністративних рішень і судових 

рішень у сфері адміністративного права від 09.09.2003 р. (Лученко с. 257-258) 

Даний перелік безумовно може бути значно розширено. Разом із тим, доцільно з 

метою формування моделі вирішення спорів у сфері публічно-правових 

відносин, зосередитись на встановленні та забезпеченні критеріїв, що є при 

цьому визначальними.  

Так, важливим елементом формування моделі вирішення спорів у сфері 

публічно-правових відносин є забезпечення критерію «вдосконалення 

національних засобів правового захисту». Відповідною Рекомендацією Rec 

(2004) 6 Комітету Міністрів Ради Європи державам членам щодо вдосконалення 

національних засобів правового захисту (ухвалено на 114-й сесії Комітету 

Міністрів від 12 травня 2004 р.) Комітет Міністрів, згідно зі статтею 15b 

Статуту Ради Європи вказує, що наявність ефективних національних засобів 

правового захисту для всіх звернень з оскарженням порушень Конвенції дасть 

можливість зменшити завантаженість ЄСПЛ, з одного боку, завдяки зменшенню 

кількості справ, які надходитимуть до нього, а з іншого – завдяки тому, що 

детальний розгляд справ на національному рівні полегшить їх подальший 

розгляд ЄСПЛ [337]. Вказаний підхід варто використати при забезпеченні 

ефективності національних засобів, оскільки по-суті завантаженість ЄСПЛ 

зверненнями ілюструє наявність великої кількості проблем щодо захисту прав, 

свобод та інтересів на національному рівні.  

Дана рекомендація, передусім спрямована на забезпечення виконання 

рішень ЄСПЛ на національному рівні в контексті нормативного і практичного 
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забезпечення виправлення проблем, що породжують порушення, виявлені в 

аналогічних справах. У такий спосіб може вирішуватися проблема нерозумної 

тривалості судового провадження, поверхневий підхід до діяльності суду щодо 

вирішення спорів, а відтак і навантаження на суд [337]. Формування вітчизняної 

моделі вирішення спорів аналізованої категорії йде шляхом імплементації 

окремих практик, вказаних у Рекомендації. Варто зауважити, що останні зміни 

до КАС України стосуються визначення справ, як спорів переданих на 

вирішення адміністративного суду. Пунктами 20, 21, 22 статті 4 КАС України 

встановлено поняття – типових, зразкових та адміністративних справ незначної 

складності [173; 403]. 

Наголос під час реалізації таких змін до КАС України, очевидно робився 

з метою зниження навантаження на адміністративний суд, з одного боку, та 

оптимізації усунення та недопущення порушень прав людини, – з іншого.  

Про таке призначення запровадження «типових» та «зразкових» справ, 

вказується зокрема безпосередньо у рішеннях у справах «Скоццарі та Джюнта 

проти Італії» (Scozzari & Giunta v. Italy), заяви №№ 39221/98 і 41963/98, п. 249, 

ECHR 2000-VIII); «Крістіна Ґудвін проти Сполученого Королівства» (Christine 

Goodwin v. the United Kingdom), заява № 28957/95, п. 120, ECHR 2002-VI; 

«Лукенда проти Словенії» (Lukenda v. Slovenia), заява № 23032/02, п. 94, ECHR 

2005-X; та «S. і Марпер проти Сполученого Королівства» (S. and Marper v. the 

United Kingdom). ЄСПЛ наголосив, що стаття 6 Конвенції – згідно з 

тлумаченням цієї статті в контексті статті 1 – покладає на державу-відповідача 

юридичний обов’язок здійснити під наглядом Комітету міністрів відповідні 

загальні та/або індивідуальні заходи для захисту прав заявника, порушення яких 

було встановлено Судом. Таких заходів держава-відповідач повинна вжити 

також стосовно інших осіб, ситуація яких є аналогічною ситуації заявника – 

перш за все шляхом вирішення проблем, які спонукали Суд до таких висновків. 

Відповідно суд вважає за доцільне застосувати процедуру «пілотного» рішення 

у справі, що розглядається, враховуючи передусім повторюваний і хронічний 

характер проблем, які лежать в основі порушень, велику кількість потерпілих 



351 

 

від таких порушень в Україні та нагальну необхідність надання їм 

невідкладного й належного відшкодування на національному рівні [274].  

Безумовно вказані зміни до КАС України є прогресивними та 

відповідають тривалій практиці ЄСПЛ. Проте, залишається питання їх 

практичної реалізації (про що акцентовано вище) і поширення в цілому на 

судовий процес в Україні, а не лише на адміністративний. Так, інші 

процесуальні нормативно-правові акти не ідентифікують вказані справи як такі, 

що визначені в КАС України, тобто не містять визначення «зразкової» та 

«типової» справи.  

Зокрема, у ГПК України частиною 5 статті 12 визначено лише 

«малозначну справу». Попри це, щоправда міститься у статті 11 вказівка, що суд 

застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов’язковість 

яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав 

людини як джерело права [103]. У ЦПК України є припис у статті 203 «Порядок 

проведення врегулювання спору за участю судді», про те, що під час закритих 

нарад суддя має право звертати увагу сторони на судову практику в аналогічних 

спорах, пропонувати стороні та (або) її представнику можливі шляхи мирного 

врегулювання спору [459]. 

Таким чином, варто констатувати, що сфера публічно-правових 

відносин, а відтак і спори в цій сфері набувають масовості, а існуюча модель 

попри усі зусилля залишається малоефективною. З одного боку це пов’язано із 

питаннями нормотворчої техніки, зокрема визначення видів типових справ 

через такі поняття як «аналогічні підстави», «аналогічні вимоги» в КАС 

України, а також відсутність механізму зв’язку запроваджених новел із 

систематизацію практики діяльності органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, інших суб’єктів, наділених публічно-управлінськими 

владними функціями. Роль адміністративного суду, в світлі поверхнево 

завершених реформ, зводиться до «фільтрації», шляхом реалізації судового 

контролю за законністю діяльності суб’єктів, наділених владними 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
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повноваженнями, що нібито потребує зосередження на збільшенні здатності 

опрацювання масиву справ, а не зосередження на якості такої діяльності та 

забезпечення власне вирішення спору. Не сприяє зміні ситуації і відсутність 

єдиного підходу до формування «аналогічних» та «зразкових» справ та 

визначення їх впливу на судову практику у інших видах судочинства в України .  

У окресленому напрямі також безумовно важливим критерієм є – 

забезпечення ефективності досудового вирішення спору, на чому наголошено у 

Рекомендації Rec (2001) 9 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам 

щодо альтернатив судовому розгляду спорів між адміністративними органами й 

сторонами – приватними особами. Як вказано у Преамбулі даної Рекомендації 

широке використання альтернативних засобів урегулювання спорів наблизить 

адміністративні органи (суб’єктів владних повноважень) до громадськості, 

оскільки їх основними перевагами можуть бути більш прості та гнучкі 

процедури, які сприяють більш швидкому та дешевому врегулюванню спору, зі 

збереженням судового контролю за вказаною діяльністю як остаточною 

гарантією захисту прав сторін спору. Акцентується увага на доречності 

альтернативних засобів залежно від виду спору у сфері публічно-правових 

відносин [334].  

З вказаним критерієм пов'язаний є наступний – про який уже 

згадувалося вище – забезпечення швидкого вирішення спору (чи то у розумні 

строки) та уникнення, недопущення чи усунення негативних наслідків 

порушення з боку суб’єктів владних повноважень прав та свобод громадян у 

зв’язку із прийняттям ними незаконного акту [418]. Такий критерій 

визначається через поняття засобів забезпечення позову.  

За європейськими стандартами, відповідно до Рекомендацій Комітету 

Міністрів Ради Європи, практики ЄСПЛ заходи забезпечення позову є 

інститутом попереднього судового захисту. Про застосування їх 

адміністративним судом з метою ефективного захисту прав, свобод та законних 

інтересів особи при вирішенні публічно-правових спорів йде мова, зокрема у 

Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи №R(89)8 від 18.09.1989 року; 



353 

 

Рішенні ЄСПЛ у справах «Байсаков та інші проти України» (параграфи 75-78), 

«Дорани проти Ірландії», «Каіч та інші проти Хорватії», та інші [266, с. 339].  

Слід відзначити наявність дискусії щодо переваг підходів із порядку 

скасування, призупинення дії управлінських рішень (актів управління) у 

результаті спорів у сфері публічно-правових відносин. Так, ще авторами 

Мотивів до окремих артикулів Проекту закону «Про суди в адміністративних 

справах» 1932 році вказувалося, що помилковим є погляд, який сформовано у 

Франції та частково у Португалії з приводу виключної можливості скасування, 

призупинення зміни незаконних адміністративних актів, а також їх тлумачення, 

у випадку сумнівів щодо їх змісту тільки представниками публічної 

адміністрації (органами державного управління). Наголошується, що навіть за 

такого підходу для заповнення певних прогалин з метою забезпечення вказаної 

функції, хоч і в структурі адміністративного несудового оскарження, довелося 

створити спеціальні органи, зв’язані конкретною процедурою, на кшталт 

судової [32, с. 427]. На сьогодні у Франції залишається положення щодо 

можливості «забезпечення позову» (термін використано з урахуванням 

положень КАС України) шляхом зупинення дії акту, відносно якого сформовано 

позов. Таке призупинення здійснюється за заявою позивача за наявності двох 

умов: – якщо від виконання такого рішення можуть настати серйозні наслідки 

та у разі коли збитки можуть виявитися істотними [94, с. 7-8].  

В Україні у статті 150 КАС України вказується, що суд має право діяти 

щодо застосування заходів забезпечення позову як за заявою учасника (не 

позивача – а будь якого учасника) справи, так із власної ініціативи. Цікаво, що 

суттєво змінюється підхід до стадій розгляду справи, на яких можливе 

застосування таких заходів (маються на увазі заходи забезпечення позову – 

курсив В.Т.): як до пред’явлення позову, так і на інших стадіях. Підстави 

застосування таких заходів в Україні і Франції також відрізняється, зокрема 

другою з них в Україні називається очевидність наявності ознак протиправності 

рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень, порушення прав, 

свобод та інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією, 
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бездіяльністю (пункт 2 частини 2 статті 150 КАС України). Можна вважати, що 

в Україні закладено перспективу щодо забезпечення виконання приписів вже 

вказаної вище Рекомендації Rec (2001) 9 Комітету Міністрів Ради Європи 

державам-членам щодо наслідків застосування альтернатив судовому розгляду 

спорів між суб’єктами владних повноважень та приватними особами – 

припинення виконання акта – автоматичне або відповідно до рішення 

компетентного органу [334]. Тобто можна констатувати, що знову ж таки, КАС 

України містить положення, які визначають принципове підґрунтя формування 

моделі вирішення спорів в сфері публічно-правових відносин у вимірі 

міжнародних стандартів, разом із тим, залишається неврегульованою 

процесуальна форма діяльності суб’єктів публічної адміністрації [408]. 

Наступний критерій, пов'язаний із попереднім, виконання якого важливо 

забезпечити в діяльності адміністративних судів при вирішенні ними спорів у 

сфері публічно-правових відносин є обов’язковість рішення. У КАС України у 

статті 14 «Обов’язковість судових рішень» йде мова про те, що судові рішення, 

які набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та 

службовими особами, фізичними та юридичними особами та їх об’єднаннями 

на всій території України [173]. Такий припис відповідає положенням Резолюції 

№3, що прийнята на 24й Конференції міністрів юстиції країн Європи за 

тематикою: «загальний підхід та засоби підвищення ефективності виконання 

судових рішень». Разом із тим, у зв’язку із формуванням моделі вирішення 

спорів в сфері публічно-правових відносин у вимірі міжнародних стандартів 

судочинства варто навести Рекомендацію № Rec (2003) 16 Комітету міністрів 

Ради Європи державам-членам «Про виконання адміністративних рішень та 

судових рішень у сфері адміністративного права». У якій мова йде про 

створення відповідного правового механізму забезпечення виконання 

приватними особами адміністративних рішень, доведених до їх відома 

відповідно до законодавства та додаткові наголоси на виконанні судових 

рішень, стосовно адміністративних органів. Так, вказано про обов’язок 
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забезпечення у розумні строки виконання судових рішень адміністративними 

органами. Для випадків невиконання адміністративним органом судового 

рішення повинна бути передбачена відповідна процедура забезпечення, 

зокрема, шляхом винесення судових заборон та накладення штрафів. З метою 

уникнення ситуації, за якої відсутність коштів могла б стати перепоною 

виконання органом свого обов’язку зі сплати певних грошових сум, відповідно 

до судового рішення, вказується на забезпечення відповідного фінансування або 

навіть конфіскацію майна у межах, визначених законом [308]. Вказаний підхід 

забезпечення виконання судових рішень, як було вказано вище, є для України 

надзвичайно актуальним, особливо стосовно спорів у сфері діяльності суб’єктів 

формування та реалізації соціальної політики [409]. Поширеною є практика 

невиконання рішень суду державними органами щодо забезпечення відповідних 

виплат позивачу у зв’язку із таким аргументом як відсутність коштів для 

здійснення відповідних виплат.  

Окремі автори стверджують, що принцип обов’язковості виконання 

судових рішень входить до вимоги про юридичну визначеність [266, с. 74.] У 

рішенні ЄСПЛ «Рябих проти Росії» вказується, що одним з основних положень 

законності є принцип правової визначеності, який вимагає щоб, у випадку якщо 

суди винесли остаточне рішення у справі, то їх рішення не ставиться під сумнів 

(«Брумареску проти Румунії», Рішення від 28.10.1999 року параграф 61). 

Правова визначеність передбачає дотримання принципу остаточності судових 

рішень. Вказаний принцип ґрунтується на тому, що жодна сторона не має права 

вимагати перегляду остаточного та обов’язкового судового рішення просто з 

метою проведення повторного розгляду та винесення нового рішення у справі. 

Повноваження судів апеляційної (вищої) інстанції на перегляд повинні 

використовуватися для виправлення судових помилок неправомірних судових 

рішень. Перегляд не може розглядатися як «замаскована апеляція», а проста 

можливість існування двох поглядів на вирішення спору не є підставою для 

повторного розгляду. Відступ від цього принципу можливий тільки за умови 

суттєвого та незаперечного характеру наявних обставин [111]. 
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Похідний характер відносин адміністративного судочинства 

опосередковує необхідність передусім приведення адміністративної діяльності 

органів публічної адміністрації до європейських стандартів. У зв’язку із цим, 

прийнята Стратегія реформування державного управління України на період до 

2021 року, схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 

2016 року № 474-р. Декларується, що вказана Стратегія розроблена згідно з 

європейськими стандартами належного адміністрування з питань 

трансформації системи органів державного управління, відповідно до 

реформування, напрямки є наступні. По-перше, підзвітність органів державного 

управління, що має забезпечити можливість судового перегляду їх рішень; по-

друге, надання адміністративних послуг (їх стандарти надання та гарантії щодо 

адміністративних процедур); професійного інституту державної служби в 

Україні, тощо. Однак, вказаний напрям реформування системи державного 

управління, як вказується у Стратегії [115; 21] не стосуються реформування 

адміністративного судочинства, оскільки остання інституція є частиною 

реформи судочинства, судоустрою та суміжних правових інститутів схваленої 

відповідною стратегією. При цьому, запровадження стандарту загальної 

адміністративної процедури з базовими гарантіями, передбачає забезпечення 

принципів законності, встановлення істинних фактів, права бути почутим, права 

на ефективний захист прав, на одержання письмового рішення із зазначенням 

підстав його прийняття, тощо. Варто розуміти, що досягти намічених цілей 

можливо лише у випадку прийняття титульного закону щодо адміністративних 

процедур, який визначив би принципи, форми, методи, тощо адміністративної 

діяльності.  

Поки, про ефективність упорядкування такої діяльності йдеться лише у 

статті 2 КАС України, яка визначає завдання та основні засади 

адміністративного судочинства у формі вирішення спорів у сфері публічно-

правових відносин з метою ефективного (курсив – В.Т.) захисту прав, свобод, 

та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб [173].  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/984_011
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Відповідно, загрозою автономного реформування та впровадження 

міжнародних стандартів може стати (як вже це власне і сталося) у наслідок 

розширення меж предмету адміністративного права, зважаючи на 

неоднорідність його відносин, захист прав, свобод та інтересів засобами 

адміністративного судочинства. І тут варто вказати на важливості 

компаративістських досліджень, оскільки порівняльне правознавство у сфері 

сучасного адміністративного права відіграє важливу роль у формуванні 

національної правової системи, дає змогу уникнути багатьох помилок у процесі 

прийняття управлінських та політичних рішень. При цьому важливо розуміти 

складність такого процесу, коли мова йде про впровадження міжнародних 

стандартів, оскільки часто тлумачення окремих положень міжнародних актів 

здійснюється спрощено чи поверхнево. Використання аналогій у ньому 

призводить до розуміння певних категорій як таких, що відповідають формі, а 

не по змісту заявлених вимог, представлених у тому чи іншому стандарті. 

Відповідно це впливає на правореалізаційні процеси.  

Так, вже згадане вище запровадження типових та зразкових справ [173], 

має сприяти оперативності та ефективності їх вирішення, а відтак і дотримання 

принципу правової визначеності, забезпечення єдності правозастосовної 

практики та мінімізацію навантаження суддів. Однак, розвиток вказаних 

положень може слугувати поштовхом для формування так званого 

«прецедентного права», до якого вітчизняна правова система ще не готова. 

Окремо варто акцентувати увагу на впровадженні системи 

«Електронного суду», що реалізовуватиме цілу низку положень із 

запровадження міжнародних стандартів. Так, пунктом 15 розділу VII «Перехідні 

положення» КАС України позовні заяви, скарги та інші процесуальні документи 

не повинні більше реєструватися в автоматизованій системі документообігу. 

Однак, суддями та загалом розробниками Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи констатується мінімальна готовність до 

використання такої платформи. Вказане ілюструється низкою звернень 

Вінницького апеляційного суду, Вінницького окружного адміністративного суду, 
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тощо, із зауваження та пропозиціями до «Проекту положень про Єдину судову 

інформаційно-телекомунікаційну систему» [130].  

Наступною новелою, яку варто проаналізувати, є внесення змін до КАС 

України та встановлення спрощеного провадження, яке відповідно частині 2 

статті 12 КАС України призначене для розгляду справ незначної складності та 

інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення. Особливостями 

такого провадження є скорочення строків, що мало б слугувати, знову ж на 

користь оперативності діяльності суду. Однак, формулювання наведеної вище 

статті КАС України у спосіб «певної невизначеності» суттєво розширює 

дискрецію суду, оскільки використання в нормах положень, зокрема «справи 

незначної складності», «інші справи», «справи, для яких є пріоритетним швидке 

вирішення» дає можливість вибору провадження розгляду тієї чи іншої справи, 

а відтак маніпулювання. До прикладу, ризиками варто визнати можливість суду 

відмовити у задоволенні клопотання сторони про розгляд справи за його 

присутності. Огляд практики прийняття судових рішень адміністративними 

судами дозволяє констатувати, що судді дотримуються позиції щодо розгляду 

справи без виклику сторін навіть у разі коли учасники спорів виявили бажання 

(подали клопотання про участь) прийняти участь при розгляді справи. При 

чому, без виклику сторін розглядаються справи, які не завжди можна вважати 

малозначними, зокрема справи у спорах в сфері податково-правових публічних 

відносин, державної реєстрації, у спорах щодо оскарження адміністративних 

актів (актів індивідуальної дії), виданих органами місцевого самоврядування, 

тощо. Вказані проблеми правореалізації стають на шляху утвердження одного із 

найважливіших принципів судочинства – права на судовий захист, публічність 

та відкритість адміністративного судового процесу. 

Варто додати, що поряд із новелами залишилися окремі положення, що 

використовувалися раніше. Прикладом може слугувати положення статті 283 

КАС України, в якій досі при визначенні виду провадження (скороченого чи 

загально позовного) використано категорію, спір про право. Зокрема, частиною 

4 статті 283 КАС України передбачено, що суд ухвалою відмовляє у відкритті 



359 

 

провадження за заявою, у разі коли заявлено вимогу, не передбачену частиною 

першою цієї статті та, коли із поданих до суду матеріалів вбачається «спір про 

право». Відтак, на підставі частини 5 статті 283 КАС України заявник може 

звернутися з тими ж вимогами до суду у загальному порядку. Однак, обставини 

коли спір про право відсутній, зі змісту положень відповідно частини статті 283 

КАС України встановити не можливо. До того ж, практика розгляду такої 

категорії справ у вказаний спосіб призводить у більшості випадків до, по суті 

повторного звернення з вимогами у порядку загального позовного провадження.  

Наступний кроком до формування нової моделі вирішення спорів у сфері 

публічно-правових відносин є реалізація рекомендацій Ради Європи з приводу 

запровадження альтернативних способів вирішення спорів. Серед наведених 

способів, зокрема статтею 1 Типового закону Комісії ООН з міжнародного 

торгового права (ЮНСІТРАЛ) 2002 р. щодо міжнародних комерційних 

погоджувальних процедур визнається медіація. Відразу варто вказати, що 

вказаний спосіб вирішення спорів декларується як позасудовий (курсив – В.Т.). 

Однак, Проектом Закону сфера його дії розповсюджується, зокрема й на 

адміністративні провадження [320]. Незрозумілим видається перелік таких 

проваджень, оскільки нормативно визначені лише окремі з них, зокрема 

провадження у справах про адміністративні правопорушення (КУпАП) та 

провадження в адміністративних судах (КАС України), щодо яких сумнівним є 

запровадження особливого (позасудового) альтернативного провадження.  

Проблеми запровадження медіації, зокрема в судовий адміністративний 

процес нині набули широкого обговорення в наукових колах і на практиці. І тут, 

черговий раз варто констатувати формальність виконання рекомендацій Ради 

Європи, оскільки статтею 190 КАС України вже передбачено можливість 

примирення сторін. Недоліком можна вважати нормативну невизначеність 

процедур примирення, контролю суду за примиренням, визначення обставин, 

які порушують права чи охоронювані законом інтереси третіх осіб, відсутність 

стадії оцінки умов для примирення та відповідності їх закону чи компетенції 

суб’єкта владних повноважень, строки примирення (частиною 2 статті 190 
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визначено строки примирення як «час, необхідний для примирення»), підстави 

та умови розірвання письмової згоди на примирення сторін, тощо. При чому, 

незрозумілим видається положення частини 2 статті 190 «суд зупиняє 

провадження у справі на час, необхідний їм для примирення» та частини 5 цієї 

ж статті «затверджуючи умови примирення сторін, суд цією самою ухвалою 

одночасно закриває провадження у справі». Частиною 6 статті 190 КАС України 

визначається виключний перелік підстав винесення ухвали про відмову у 

затвердженні умов примирення та продовження судового розгляду, однак огляд 

таких підстав (умов) дає можливість стверджувати необхідність їх доповнення. 

Окремо слід наголосити, що в КАС України [173] не передбачено 

процесуального статусу учасників спору при застосуванні процедури медіації. 

За таких обставин, варто більш ґрунтовно дослідити правовий статус судді 

адміністративного суду з позиції можливості реалізації повноважень на стадії 

примирення, з урахуванням забезпечення реалізації ним функції правосуддя. 

Одним із застережень, що є обґрунтуванням зваженого підходу до 

впровадження медіації в судовий адміністративний процес, є питання про 

можливість відправлення правосуддя поза судовим провадженням, оскільки 

«нова форма» вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин є 

альтернативною засобам адміністративного судочинства. Відзначаючи 

перспективність окреслених змін, тільки подальші дослідження вирішення 

спорів у сфері публічно-правових відносин засобами адміністративного 

судочинства за умови дотримання системного методу їх здійснення, здатні 

забезпечити підвищення ефективності діяльності уповноважених суб’єктів за 

вказаним напрямом.  

Адміністративні суди в Україні у своїх рішеннях, обґрунтовуючи власні 

висновки у конкретних спорах посилаються на необхідність урахування 

положень, вказаних в рішеннях ЄСПЛ [412]. У зв’язку із відсутністю у 

вітчизняному законодавстві чітких стандартів доказування при вирішенні 

спорів у сфері публічно-правових відносин, судді національних 

адміністративних судів при оцінці доказів керуються критерієм доведення «поза 
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розумними сумнівами». Цей критерій сформульований у пункті 53 Рішення 

ЄСПЛ у справі «Федорченко і Лозенко проти України» та розкривається як 

обов’язок доведення правомірності свого рішення, дії або бездіяльності 

відповідачем, якщо він заперечує проти позову. Разом із тим, адміністративні 

суди врахували підхід касаційної інстанції при виборі стандарту доведення який 

виключає використання поряд із приведеним стандартом, протилежного за 

змістом стандарту «встановлення об’єктивної істини», за умови якого, суди не 

повинні обмежуватися заявленими аргументами та запропонованими доказами. 

Поряд із декларуванням необхідності використовувати стандарт «поза 

розумним сумнівом» Касаційний адміністративний Суд у складі Верховного 

суду дотримується протилежної точки зору, мотивуючи це тим, що виконання 

завдань адміністративного судочинства, залежить від встановлення судом 

об’єктивної істини, у зв’язку із тим, що статтею 9 КАС України на суд 

покладається обов’язок застосовувати заходи, передбачені законом, для 

правильного з’ясування всіх обставин справи, зокрема щодо виявлення та 

витребування доказів за власною ініціативою. Такий підхід не означає, що в 

доказуванні застосовується «інквізиційний» принцип, оскільки КАС України, 

розподіляючи обов’язки щодо доведення та надання доказів між особами, які 

беруть участь у спорі, прямо не обмежує суд, пасивною роллю, а навпаки, 

акцентує увагу на його активній участі у такому процесі [95]. 

У Рекомендації № R (86) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-

членам «Щодо заходів з попередження і зменшення надмірного робочого 

навантаження в судах». Так, пунктом 1 Рекомендацій визначаються заходи щодо 

сприяння примирення сторін як поза судовою системою, так і до чи в ході 

судового провадження. Серед заходів, підпунктом а пункту 1 Рекомендацій 

визначено передбачати разом із відповідними стимулами процедури 

примирення до судового провадження або інші способи врегулювання спорів 

поза рамками судового провадження [335]. 

У Висновку №6 (2004) Консультативної ради європейських суддів до 

уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо справедливого суду в розумний 
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термін та ролі судді в судових процесах з урахуванням альтернативних засобів 

вирішення спорів вказується, що попри цікаві та корисні альтернативні засоби, 

як посередництво чи примирення, довіра судових установ залишається 

необхідною умовою для характеристики демократичних суспільств [87]. 

Відповідно проведеного аналізу безумовним є визначальний вплив на 

сьогодні міжнародних стандартів судочинства та практики ЄСПЛ на побудову 

вітчизняної моделі вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин. 

Основними напрямами такого впливу є розвиток вітчизняних правових 

інститутів оскарження нормативно-правових актів, рішень, дій та бездіяльності 

та його співвідношення із вирішенням спорів у сфері публічно-правових 

відносин адміністративними судами; забезпечення прав особи на захист у 

конкретних видах публічних правовідносин (зокрема, у сфері оподаткування, 

соціальній, правоохоронній сферах, тощо); розвитку забезпечення в цілому 

адміністративного судочинства та правового статусу суддів. 

 

 

 

4.3 Основні напрями удосконалення порядку перегляду рішень у 

спорах у сфері публічно-правових відносин, що вирішуються в порядку 

адміністративного судочинства 

 

 

Запровадження судової реформи ознаменувало зміни, що визначають 

особливості перегляду рішень у спорах у сфері публічно-правових відносин. 

Слід визнати, що право на перегляд рішень, прийнятих у порядку 

адміністративного судочинства було, й залишається у полі зору вчених і 

практиків. Значення вказаного інституту нині переоцінити вкрай важко, 

оскільки перегляд судових рішень виступає гарантією відновлення порушених 

прав і охоронюваний законом інтересів людини і громадянина на чому 

наголошував у своїх рішеннях Конституційний Суд України [342]. Зважаючи на 
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усвідомлення значення такого інституту, очікувалася ретельна підготовка 

відповідних правових положень, що його визначають у КАС України та висока 

ймовірність уникнення значної кількості змін у подальшому. Нажаль на 

сьогодні такого констатувати не можна, а відповідно подальше опрацювання 

залишаться пріоритетом під час визначення ефективної моделі вирішення 

спорів у сфері публічно-правових відносин, і така ефективність виключатиме 

необхідність масового використання механізмів поза межами вітчизняної 

судової системи, зокрема таких як звернення до ЄСПЛ.  

Відповідно до Аналітичних матеріалів, оприлюднених Верховним судом 

України за перше півріччя 2019 року, за вказаний період апеляційні 

адміністративні суди розглянули 50 604 справи та матеріали, або 79 % справ і 

матеріалів, що перебували на розгляді. У 8 652 справах і матеріалах, або 17 % 

розглянутих справ і матеріалів, вимоги заявників задоволено, що на 2% менше 

порівняно з першим півріччям 2018 року (8005 справ і матеріалів, або 19 %). 

Серед цих справ і матеріалів переважають справи за апеляційними скаргами. У 

звітному періоді апеляційні адміністративні суди розглянули 25 591 справу та 

матеріали за апеляційними скаргами проти 24 221 справи та матеріалів у 

першому півріччі 2018 року. З них у 8472 справах, або 33 % розглянутих справ, 

рішення судів першої інстанції змінено чи скасовано. Порівняно з аналогічним 

звітним періодом відносний показник залишився незмінним. Аналіз даних за 

видами оскаржуваного рішення показує, що апеляційні адміністративні суди 

переглянули 22 000 рішень (постанов) місцевих адміністративних судів, або 86 

% загальної кількості переглянутих судових рішень, проти 20 824 (86 %) та 3591 

ухвалу (14 %) проти 3397 (14 %) одиниць, як і в першому півріччі 2018 року. У 

першому півріччі 2019 року до апеляційних адміністративних судів надійшло 

52 348 справ і матеріалів проти 42 296 одиниць у першому півріччі 2018 року 

(+1,2 рази), а з урахуванням справ і матеріалів, що залишилися нерозглянутими 

у попередньому періоді, на розгляді апеляційних адміністративних судів 

перебувало 64 310 справ і матеріалів проти 53 598 справ і матеріалів у першому 

півріччі 2018 року [44], 13 706 справ залишилися не розглянутими. Такі 
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показники, з одного боку свідчать про досить ефективну роботу суддів 

апеляційних адміністративних судів щодо кількості розглянутих спорів, з 

іншого боку, якщо зосередитися на якісних показниках, та відповідно зважати, 

що як позитивний результат діяльності варто визначати вирішення спору, 

ситуація дещо відрізняється. Досягнення вказаного результату може 

засвідчуватися зокрема, порівнянням із надходженням справ до суду Касаційної 

інстанції. 

Так, у першому півріччі 2019 року до Касаційного адміністративного 

суду у складі Верховного Суду як суду касаційної інстанції надійшло 18 112 

касаційних скарг. З урахуванням нерозглянутих касаційних скарг і справ на 

початок 2019 року на розгляді перебувала 53 651 касаційна скарга та справи 

проти 60 092 – у першому півріччі 2018 року [44]. Порівняння між справами, 

розглянутими апеляційними адміністративними судами та такими, що надійшли 

до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду як суду 

касаційної інстанції, дає не дуже втішні результати, хоча і спостерігається певна 

динаміка щодо зменшення останніх. Очевидно, що практично в усіх справах 

крім тих, у яких рішення судів першої інстанції змінено чи скасовано, визнати 

вирішеним спір у сфері публічно-правових відносин, неможна, оскільки 

учасники спору звертаються до наступної інстанції. 

Серед основних причин цього називають в першу чергу, суб’єктивний 

фактор, а саме надмірне навантаження на суддів, що не дозволяє зосередитися 

на кожній конкретні справі. Така завантаженість та зменшення ефективності 

безумовно пов’язується із правовим регулюванням діяльності суду апеляційної 

інстанції, що зазнало суттєвих змін у зв’язку із набранням чинності оновленої 

редакції КАС України. Такі зміни, як власне напевно більшість аналогічних 

оцінюються правозастосовувачами неоднозначно, визначаються як позитивні, 

так і негативні складові. Останні стосуються переважно відсутності 

завершеності процесуальної регламентації діяльності суду щодо окремих етапів 

провадження та перенавантаженням поняттями, що сприймаються як тотожні, 

хоча під час застосування у окремих нормах набувають деяких «нестійких» 
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відмінностей, суттєво впливаючи на можливість використання таких 

різночитань з метою затягування вирішення спору чи то навіть провокування 

нових спорів, пов’язаних із порушенням щодо дотримання процесуальних 

приписів під час їх вирішення. 

Статтею два, зокрема частинами шість та сім даної статті КАС України 

право на апеляційний перегляд справи та право на касаційне оскарження 

судового рішення у випадках, визначених законом визнано принципами 

адміністративного судочинства [173]. Оновлений КАС України враховує 

положення Конституції України (стаття 129) та Закону України «Про судоустрій 

і статус суддів» (стаття 14), дублюючи згадані принципи. Правом на перегляд 

справи та оскарження судового рішення наділені особи, які беруть участь у 

справі, а також особи, які не брали участі у справі, коли суд ухвалив рішення, 

яким прямо зачіпаються їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки. Апеляційне 

оскарження може стосуватися як питань факту (неправильного встановлення 

обставин у справі), так і питань права (стосовно як неправильного застосування 

норм матеріального права, так і порушення норм процесуального оправа). Це 

основний спосіб перегляду судових рішень, які не набрали чинності, 

зорієнтований на встановлення фактичного та юридичного аспектів 

адміністративної справи в повному обсязі (в тому ж, що і суд першої інстанції). 

Касаційне ж оскарження, на відміну від апеляційного може стосуватися 

виключно питань права (неправильного застосування як норм матеріального, 

так і процесуального права). Такий спосіб перегляду судових рішень пов'язаний 

із перевіркою законності судових рішень, які набрали чинності. Йдеться 

переважно про касацію в площині судових рішень суду апеляційної інстанції, 

однак за потреби, ще й суду першої інстанції [266]. 

Вказівка про важливість описаних інститутів викликає необхідність 

деталізації кожного етапу даних проваджень та врахування застережень 

практиків про мінімізацію правової невизначеності (пов’язаної як із 

«кваліфікованим мовчанням законодавця», так і іншими прогалинами). 
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Першим етапом є власне – подання апеляційної скарги, що врегульовано 

статтею 297 КАС України. Скарга подається безпосередньо до суду апеляційної 

інстанції. Вказане нововведення опосередковано спробою законодавця 

спростити порядок звернення та прискорити прийняття апеляційних скарг 

апеляційними адміністративними судами. Причому, з урахуванням статті 298 

КАС України, зокрема пункту 3 частини четвертої апеляційна скарга не 

приймається до розгляду і повертається судом апеляційної інстанції також, 

якщо її подано в інший спосіб, ніж до суду апеляційної інстанції. Підстави 

відмови у відкритті апеляційного провадження викладені у статті 299 КАС 

України, зокрема пунктом 1 частини першої наголошено, що суд апеляційної 

інстанції відмовляє у відкритті провадження, у разі коли таку скаргу подано на 

судове рішення (визначене у частині 12 пункту першого статті 4 КАС України 

як рішення, постанова, ухвала суду будь-якої інстанції), яке не підлягає 

апеляційному оскарженню. У той же час, пунктом третім статті 293 КАС 

України «Право на апеляційне оскарження» вказується на поверненні 

заявникові апеляційної скарги, у разі коли вона подана на ухвалу, яка, у 

відповідності до положень статті 299 КАС України не підлягає 

оскарженню [173].  

Таким чином, наведені норми регулюють одні й ті ж правові відносин, 

разом із тим, їх застосування окремо призводять до виникнення різних 

правових наслідків для особи-заявника: у першому випадку апеляційна скарга 

повертається заявникові, у другому – адміністративний суд апеляційної 

інстанції закриває провадження з постановленням відповідної ухвали, яка не 

підлягає оскарженню. З урахуванням наведеного вище аналізу норм варто 

внести зміни до частини 3 статті 293 КАС України та викласти її у такій 

редакції:  

«3. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від 

рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду». 

Визначення строків подання апеляційної скарги, як і взагалі 

процесуальних строків, постійно критикується і визнається проблемним не 
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тільки в Україні, а у багатьох інших країна, про що вже задувалося вище. 

Відповідно норма (статті 295 КАС України), у якій передбачено, що апеляційна 

скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, на ухвалу суду – 

протягом п’ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення теж зазнала оновлення. 

Попри ці зміни залишилося відкритим питання щодо коректності визначення 

моменту обчислення перебігу строку на апеляційне оскарження. Так, вказаний 

строк обчислюється з дня проголошення рішення або ухвали суду. У разі, коли у 

судовому рішенні оголошено вступну та резолютивну частини рішення чи 

ухвали суду, або коли вирішення справи відбувалося у письмовому 

провадженні, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового 

рішення. У випадку подання апеляційної скарги після зазначених строків, 

встановлений законом строк на апеляційне провадження вважається 

пропущеним, однак може бути поновлений, якщо судове рішення або ухвала 

суду не були вручені у день проголошення або складання [173]. Наведений 

оновлений підхід до відліку строків на апеляційне оскарження, на думку 

окремих практиків, дозволить зменшити зловживання учасниками судового 

процесу, які інколи вдавалися до маніпуляцій щодо отримання судових рішень, 

особливо під час надсилання засобами поштового зв’язку з метою продовження 

строків на апеляційне оскарження [97, с. 14]. Зазначені застереження характерні 

для судової практики, оскільки фактично серед основних суттєвих гальмуючих 

факторів визнається не просто зловживання правом на апеляційне оскарження, 

а часто свідоме використання його як засобу затягування виконання нормативно 

визначених обов’язків як представниками публічної адміністрації, так і 

громадянами.  

Пов’язаним із вищевказаним питанням є таке, що стосується наступного 

етапу «відкриття апеляційного провадження». Зокрема, щодо зупинення дії 

оскаржуваного рішення у випадку, якщо апеляційна скарга все ж таки подана з 

пропуском строку на апеляційне оскарження, відповідно до пункту 4 статті 300 

КАС України суд у випадку поновлення строку на апеляційне оскарження 

зупиняє дію оскаржуваного рішення в ухвалі про відкриття апеляційного 
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провадження [173]. Привертають увагу прогалини формулювання окремих 

складових даної норми та їх невирішеність у наступних, пов’язаних із нею.  

Зупинивши дію оскаржуваного рішення, у випадку поновлення строку 

на апеляційне оскарження, апеляційний суд, за наслідками розгляду апеляційної 

скарги, ухвалює судове рішення у формі постанови [173]. Загальні вимоги до 

змісту якої передбачені статтею 34 та главою 9 розділу II КАС України, а 

особливості щодо формулювання під час провадження у суді апеляційної 

інстанції – 322 статтею КАС України. Зважаючи на це, логічно очікувати на 

вказівку щодо включення до змісту вказаної постанови відповіді на питання про 

оскаржуване рішення, зупинене на підставі ухвали про відкриття провадження. 

Разом із тим, таких приписів дана стаття не містить, а відповідно, якщо 

апеляційний суд залишає судове рішення без змін чи то скасовує в частині, то 

таке рішення (або його не скасована частина) формально буде залишатися 

зупиненим і в результаті апеляційного перегляду справи. З метою уточнення 

фактичних наслідків завершення розгляду апеляційної скарги апеляційних 

судом у передбачених вище випадках, варто вказати у пункті 4 статті 300 КАС 

України, яка описує власне дії суду у випадку поновлення строку на апеляційне 

оскарження, про строк зупинення дії оскаржуваного рішення, який логічно 

пов’язати із закінченням апеляційного розгляду справи. Такий підхід сприятиме 

вичерпаності проблеми процесуальної завершеності у наведеному прикладі. 

Фактично у зв’язку із вказаним вище прагненням мінімізувати кількість 

норм, що можуть тлумачитися розширювально, були внесені зміни до статті 293 

КАС України, що визначає право на апеляційне оскарження, та називає два 

процесуальні документи, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку: 

«рішення суду першої інстанції» та «ухвали суду першої інстанції». У статті 294 

КАС України встановлено вичерпний перелік ухвал суду, які можуть бути 

оскаржені окремо від рішень суду (письмове або усне рішення суду, яким 

вирішується питання, пов’язані із процедурою розгляду адміністративної 

справи чи інші процесуальні питання) [173].  
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На відміну від вище проаналізованої ситуації, коли має місце 

незавершеність формулювання процесуальних приписів, вживання у статтях 

314, 315 КАС України уточнення предмета апеляційної скарги як судове 

рішення «суду першої інстанції», не є необхідним, оскільки даний предмет 

вичерпно описаний. Такий підхід відповідає пропозиціям уникати введення 

нових термінологічних конструкцій та невиправдано загромаджувати 

нормативно-правові акти, ускладнюючи правозастосовну діяльність.  

Це ж стосується оперування поняттями «рішення суду» та «судове 

рішення» у «оновленій» редакції КАС України. Можна погодитись із думкою 

Р.Б. Хабор, що запропоновані законодавцем зміни щодо розширення 

понятійного апарату у КАС України не призвели до більшої зрозумілості чи 

лаконічності процесуального закону, а навпаки, ускладнили його застосування і 

сприйняття. Для врегулювання наявних розбіжностей доцільно визначати 

процесуальні документи адміністративних судів України через їх назви, а саме 

«ухвала», «постанова» «рішення» з урахуванням суб’єкта прийняття цих 

документів (суд, суддя, суддя-доповідач), утримуючись від застосування 

загальних понять, які допускають неоднозначне трактування [449]. 

Наступний етап апеляційного провадження врегульовано параграфом 2 

КАС України, який власне містить назву даного етапу «Відкриття апеляційного 

провадження» [173]. Разом із тим, значна частина норм, що у ньому міститься 

присвячені питанням відмови у відкритті провадження, повернення апеляційної 

скарги, відкликання та відмови від неї, тобто врегульовує обставини, що 

призводять до неможливості переходу до вказаного етапу провадження. Крім 

вказаної невідповідності, викликають зауваження також формулювання 

наступних приписів.  

Зокрема, відповідно до частини три, чотири статті 303 КАС України 

знову ж таки, до постановлення ухвали про відкриття апеляційного 

провадження особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відкликати її, у 

такому разі суд апеляційної інстанції постановляє ухвалу про повернення 

скарги. Разом із вказаним приписом, відповідно до частини сім вказаної статті 
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суд апеляційної інстанції має право не приймати відкликання скарги з підстав, 

визначених у частинах п’ятій та шостій статті 189 цього Кодексу [173]. 

Як уже вказувалося вище, у КАС України залишаються схожі підходи 

щодо опису змісту окремих процесуальних дій, коли не зазначається їх окремий 

етап або ж його частина стосовно однієї із сторін. Стосовно дій, що 

врегульовані частиною сьомою статті 303 КАС України відсутнє роз’яснення 

про те, які дії має вчинити суд у разі не прийняття відкликання скарги з підстав, 

визначених у частинах п’ятій та шостій статті 189 КАС України. Зважаючи на 

те, що за описаних у статті обставин потрібна правова визначеність та з метою 

забезпечення її завершеності у частині п’ять статті 303 КАС України доцільно 

зазначити, що її приписи встановлюють загальний порядок розгляду заяви 

(клопотання) про відмову від апеляційної скарги, не залежно від наслідків 

розгляду такої заяви. Частину 7 статті 303 КАС України необхідно доповнити 

положеннями про те, що у разі прийняття вказаного рішення, суд постановляє 

про це ухвалу та розглядає питання про відкриття провадження у загальному 

порядку, зазначивши причини неприйняття відкликання скарги).  

Після позитивного вирішення питання про відкриття апеляційного 

провадження та постановлення відповідної ухвали починається наступний етап 

– підготовки справи до апеляційного розгляду, що регламентується статтями 306 

– 307 КАС України.  

Частиною 1 статті 307 КАС України, вказується, що після проведення 

підготовчих дій суддя-доповідач доповідає про них колегії суддів, яка вирішує 

питання про проведення додаткових підготовчих дій у разі необхідності та 

призначення справи до розгляду [173]. Тобто, згідно із приписами вказаних 

статей КАС України підготовка справи до апеляційного розгляду здійснюється 

суддею доповідачем, а призначення справи до апеляційного розгляду – колегією 

суддів, такий розподіл обов’язків між різними учасниками судового процесу по 

суті призвів до виділення двох під етапів раніше єдиного етапу підготовки 

справи до апеляційного розгляду: – підготовки справи до апеляційного розгляду 
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та – призначення справи до апеляційного розгляду хоча завершується такий 

етап постановленням ухвали про призначення справи до апеляційного розгляду. 

Варто погодитися із зауваженнями про те, що у даній нормі КАС України 

(статті 307) не врегульовано порядок доповіді судді-доповідача колегії суддів та 

порядок розгляду питань колегією суддів під час призначення справи до 

апеляційного розгляду, на практиці повноваження колегії суддів на даній стадії 

зводяться до формального визначення дати проведення судового засідання. Тож, 

законодавець у даному випадку необґрунтовано ускладнює процес, оскільки, 

під час призначення справи до апеляційного розгляду одні і ті ж питання 

вирішуються двічі: спочатку суддею-доповідачем, а згодом – колегією суддів. 

При підготовці та призначенні справи до апеляційного розгляду, апеляційний 

суд не вирішує питань, які б не можна було з’ясувати під час апеляційного 

перегляду справи. Більше того, колегія суддів під час розгляду справи в суді 

апеляційної інстанції може повернутись до розгляду будь-якого питання, яке 

розглядалось на стадії підготовки та призначення справи до апеляційного 

розгляду. Суддя-доповідач при підготовці справи до апеляційного розгляду має 

ті ж самі повноваження, що і колегія суддів під час призначення справи до 

апеляційного розгляду. З метою спрощення підготовки справи до апеляційного 

розгляду, що дозволить уникнути надмірних формальностей на цьому етапі 

провадження та сприятиме скороченню строків розгляду справ, повноваження 

щодо призначення справи до апеляційного розгляду необхідно надати 

(повернути) судді-доповідачу, як і було у попередні редакції КАС України. Для 

цього достатньо внести зміни до частини 1 статті 307 КАС України, зазначивши 

у ній те, що, після проведення підготовчих дій, суддя-доповідач призначає 

справу до розгляду, про що постановляє ухвалу [449]. 

Наведений приклад формулювання норм шляхом надмірної деталізації 

та по суті дублювання повноважень окремих учасників судового процесу, що не 

викликано реальними потребами практики та не слугує додатковою гарантією 

ефективного та об’єктивного вирішення спору, призводить до затягування 

самого вирішення, розтягування у часі та відволікання уваги кількох основних 
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суб’єктів даного процесу на організаційні питання, порушуючи принцип 

процесуальної економії.  

Ще однією новелою є можливість скасування судом апеляційної 

інстанції раніше прийнятої ним постанови. Вказані повноваження надані суду 

апеляційної інстанції під час розгляду апеляційної скарги, яка надійшла до суду 

апеляційної інстанції після закінчення апеляційного розгляду справи, і особа, 

яка подала скаргу не була присутня під час апеляційного розгляду справи за 

скаргою іншої особи. У такому випадку суд апеляційної інстанції відкриває 

апеляційне провадження та може зупинити дію раніше прийнятої ним 

постанови та рішення суду першої інстанції, що оскаржується. За результатами 

розгляду апеляційної скарги суд приймає постанову та за наявності підстав 

скасовує раніше прийняту постанову суду апеляційної інстанції [173]. На думку 

О.В. Глуханчука, можливо констатувати, що повноваження суду апеляційної 

інстанції на скасування рішення прийнятої постанови суду апеляційної інстанції 

реалізуються за певних умов, зокрема: подання апеляційної скарги після 

закінчення апеляційного розгляду справи особою, яка не була присутня під час 

апеляційного розгляду справи; доводи, приведені в апеляційній скарзі, не були 

розглянуті під час апеляційного розгляду справи за скаргою іншої особи; 

результати таких доводів дають підстави для скасування раніше прийнятої 

постанови суду апеляційної інстанції [97].  

Стосовно наступного етапу – власне розгляду апеляційної скарги, можна 

відмітити досить детальне визначення підстав для скасування судового рішення 

повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або 

зміни рішення (стаття 317 КАС України) та підстави для скасування рішення 

повністю або частково з закриттям провадження у справі або залишенням 

позовної заяви без розгляду у відповідній частині (стаття 319 КАС 

України) [173]. Поряд із цим, в аспекті проблеми вирішення спорів у сфері 

публічно-правових відносин адміністративними судами, привертає увагу стаття 

308 «Межі перегляду судом апеляційної інстанції». У якій (по суті) визначаться 

зміст діяльності суду у апеляційному провадженні, оскільки вказівка про межі 
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перегляду. У даному випадку найбільш важливим є вірне визначення предмету 

перегляду. Так, у назві статті не вказується, що варто відносити до такого, у 

самій же статті йдеться про перегляд справи, а у частині п’ятій вказано, що суд 

не може розглядати позовні вимоги та підстави позову, що не були заявлені в 

суді першої інстанції. Відповідно за формулюванням наведеного припису 

предметом, що правда не «перегляду», а «розгляду» є позовні вимоги та 

підстави позову, що були заявлені в суді першої інстанції.  

Також відповідно до частини 1 вказаної статті діяльність суду 

апеляційної інстанції спрямовується на перевірку законності і обґрунтованості 

рішення суду першої інстанції у межах доводів і вимог апеляційної 

скарги [173]. Тобто фактично є три напрями діяльності суду, з відносно різними 

предметами. Переглядається – справа, перевіряється законність та 

обґрунтованість рішення і нарешті, розглядаються – позовні вимоги та підстави 

позову, що були заявлені в суді першої інстанції.  

У даному аспекті Науково-практичний коментар КАС України також 

містить роз’яснення, що положення частини п’ять статті 308 відповідають 

принципу юридичної визначеності, оскільки повноваження судів вищого рівня 

щодо перегляду здійснюються для виправлення судових помилок і недоліків, а 

не задля нового розгляду справи. Таку контрольну функцію не слід розглядати 

як замасковане оскарження, і сама лише ймовірність існування двох думок 

стосовно предмета спору не може бути підставою для нового розгляду 

справи [266, с. 827; 412].  

Наступна норма, яка привертає увагу у першу чергу своїм змістом та 

лаконічністю є стаття 314 КАС України «Відмова позивача від позову, 

примирення сторін під час апеляційного провадження», зважаючи на 

розташування її у параграфі 3 Розділу 3 «Перегляд судових рішень» очевидно, 

що розкриваються у ній дії суду на вказаному етапі провадження [173]. У 

вказаній нормі регламентуються права позивача відмовитися від позову та 

сторін примиритися у будь-який час до закінчення апеляційного провадження, 

тобто на етапі розгляду апеляційної скарги. Стосовно визначення дій суду 
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апеляційної інстанції за вказаних обставин, то вказується про постановлення 

ним ухвали відповідно до вимог статей 189, 190 КАС України. У даному 

випадку, слід однозначно погодитися із законодавцем, який зауважує, що у 

зв’язку із примиренням та відмовою від позову констатувати вирішення спору 

не можна, а тому формулювання про те, що суд в ухвалі «одночасно визнає 

нечинним судове рішення суду першої інстанції, яким закінчено розгляд справи, 

та закриває провадження у справі [173], є вірним. Разом із тим, виникає 

запитання щодо того, наскільки правильно говорити, що наслідком примирення, 

а особливо відмови від позову має бути рішення суду апеляційної інстанції 

щодо визнання нечинним судового рішення суду першої інстанції. Зважаючи на 

те, що судом першої інстанції відповідно до визначеного порядку, було 

вирішено конкретний спір і у рішенні містяться власне висновки щодо цього, 

наряд чи відмова від позову позивача підставою нівелювання цієї діяльності. 

За наслідками апеляційного розгляду справи відповідно до статті 320 

КАС України визначено підстави для скасування ухвали суду, яка перешкоджає 

подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження 

розгляду до суду першої інстанції. Натомість у статті 315 КАС України, що 

врегульовує повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду 

апеляційної скарги на судове рішення, не надає суду права скасувати ухвалу 

суду, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення 

справи для продовження розгляду до суду першої інстанції. У зв’язку з чим 

можливе формування умов, за яких підстави для скасування ухвали суду, яка 

перешкоджає подальшому провадженню у справі, визначені, проте, суд не 

наділений повноваженнями приймати рішення щодо вказаного питання. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n10971
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n10978


375 

 

Висновки до четвертого розділу 

 

 

1. Узагальнено позитивний досвід окремих зарубіжних країн та 

обґрунтовано його запозичення за такими напрямами. 1. Зменшення 

навантаження на суд та підвищення якості судочинства. Врегулювання 

можливості виявлення уповноваженими суб’єктами публічної адміністрації 

помилок (таких, що можна віднести до так званої «сумлінної омани»), 

пов’язаних, зокрема, з характеристиками осіб та їхнім рівнем компетентності, 

шляхом передбачення приписів про доцільність звернення у досудовому 

порядку (аналог досудового оскарження в Україні) за виправленням такого 

адміністративного акта (за його відміною), в результаті чого зміст виданого 

адміністративного акта підлягає самовиправленню органом (посадовою 

особою), що його прийняла (досвід Республіки Фінляндія). Підвищення 

ефективності діяльності суб’єктів, спеціально створених для недопущення 

порушень та їх швидкого врегулювання в окремих особливо соціально 

важливих сферах (досвід діяльності Естонської інспекції захисту даних щодо 

порушень вимог про захист персональних даних). Залучення суддів у відставці 

у разі, коли спостерігається тенденція до збільшення кількості спорів окремого 

виду (функціонування так званих «летючих бригад суддів та/чи помічників», які 

представлені у вигляді оперативних груп із досвідчених суддів, залучених для 

забезпечення надання консультацій з вирішення справ незалежно від 

розташування суду (досвід Королівства Швеція). 2. Забезпечення рівності 

сторін у судовому адміністративному процесі при вирішенні спору. 

Передбачення права судді у разі, якщо представник або адвокат чи то 

представник особи, яка подала позов, демонструють нездатність ведення спору, 

необізнаність або будь-який інший прояв некомпетентності, визнати нездатність 

цієї особи залучатися як представник або адвокат у суді на визначений строк 

або безстроково. Якщо ж особа, щодо якої було прийнято судом вказане 

рішення, є адвокатом, про це негайно повідомляється рада асоціації адвокатів. 
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3. Визначення можливості прискорення розгляду спору (у разі необґрунтованого 

затягування) шляхом встановлення пріоритету конкретного спору для суду у 

результаті  розгляду в автоматичному режимі в інформаційній системі 

відповідного клопотання. У разі  такого розгляду оцінці підлягають обставини: 

складність спору, процесуальні дії сторін та їх тривалість, чи допускалося 

зловживання процесуальними правами з метою затягування вирішення спору, 

важливість вирішення спору для заявника тощо (досвід Королівства Швеція та 

Естонської Республіки). 4. Перегляд підходу до оприлюднення судових рішень з 

метою формування узагальненої практики вирішення спорів шляхом відмови 

від наскрізної публікації у реєстрі судових рішень, натомість оприлюдненню 

підлягають лише ті рішення адміністративних судів, які формують конкретну 

практику (практика Республіки Фінляндія). 5. Правове забезпечення реалізації 

принципу доступності судочинства для розв’язання спору у сфері публічно-

правових відносин, зокрема, для осіб, які не мають доступу до регулярної 

поштової служби (досвід Республіки Північна Македонія), тощо.  

2. Обґрунтовано шляхи наповнення новим змістом адміністративно-

правових засад вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин з огляду 

на міжнародні стандарти судочинства та практику ЄСПЛ і запропоновано 

відповідні групи наукових підходів: – які характеризують напрями розвитку 

вітчизняних правових інститутів оскарження нормативно-правових актів, 

рішень, дій та бездіяльності; – щодо забезпечення прав особи на захист у 

конкретних видах публічних правовідносин (зокрема, у сфері оподаткування);  

– щодо розвитку забезпечення в цілому адміністративного судочинства та 

правового статусу суддів. Конкретизовано критерії, що відображають їх 

забезпечення у вітчизняному законодавстві, зокрема «швидкого вирішення 

спору та уникнення, недопущення чи усунення негативних наслідків 

порушень», що визначається через поняття засобів забезпечення позову, що 

задекларований в КАС України, та для практичної реалізації якого необхідне 

завершення реформування процедурної форми діяльності публічної 

адміністрації. 
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3. Оцінка змін до КАС України в частині перегляду рішень по спорах у 

сфері публічно-правових відносин в апеляційному та касаційному порядках 

дозволила виявити положення, що потребують подальшої практичної апробації. 

Разом із тим вказані і певні проблеми щодо завершеності процесуальної 

регламентації діяльності суду на окремих етапах вказаних видів провадження та 

перевантаження положень КАС України поняттями, що сприймаються як 

тотожні, хоча під час застосування в окремих нормах набувають відмінностей, 

суттєво впливаючи на можливість використання таких різночитань з метою 

затягування вирішення спору чи то навіть провокування нових спорів, 

пов’язаних із порушенням щодо дотримання процесуальних приписів під час їх 

вирішення.  

Обґрунтовано необхідність передбачити в КАС України положення 

щодо обов’язкового врахування обставин спору, встановлених судом, у порядку 

вирішення спору та обов’язкового їх урахування під час примирення або 

відмови однієї зі сторін від позову, в тому числі на стадії апеляційного та 

касаційного перегляду. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено комплексну наукову розробку 

теоретико-методологічних та правових засад вирішення адміністративними 

судами спорів у сфері публічно-правових відносин, яка включає вироблення 

цілісної системи наукових поглядів на спір у сфері публічно-правових відносин 

та його вирішення в порядку адміністративного судочинства. Отримані 

висновки, пропозиції та рекомендації щодо наукового й прикладного 

використання отриманих результатів вирішення наукової проблеми 

підтверджують актуальність теми. Основні ідеї дослідження такі: 

1. Застосування методології системного підходу до дослідження 

розвитку наукової думки щодо вирішення спорів у сфері публічно-правових 

відносин у порядку адміністративного судочинства дозволило виявити основні 

напрями наукового пошуку розв’язання зазначеної проблематики. З’ясовано, що 

в юридичній науці підходи до визначення сутності та змісту поняття «спір у 

сфері публічно-правових відносин» зводяться до позначення цього явища як 

форми конфлікту, а це, у свою чергу, ілюструє наукову статику і не сприяє 

ґрунтовному переосмисленню існування наведеного феномену в контексті 

трансформації цінностей, об’єктом яких є людина. Подальше дослідження 

спору у сфері публічно-правових відноси загалом скеровується у площину 

опису окремих форм його вирішення, а не проявляється в особливому змісті 

адміністративного судочинства у контексті реалізації вихідних ідей 

взаємовідносин людини і держави. Переосмислення наявних концепцій 

дозволило обґрунтувати підхід, відповідно до якого спір у сфері публічно-

правових відносин як вид таких відносин виникає внаслідок порушення 

суб’єктом владних повноважень прав, свобод та законних інтересів і 

вирішується засобами адміністративного судочинства. 

2. Онтологічний аспект спору у сфері публічно-правових відносин 

полягає в тому, що соціальне буття людини визначається її свідомістю, рівень 

якої опосередковує одну із форм активності у взаємовідносинах із суб’єктом 
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публічної влади. По-друге, у нормативному визначенні його ознак, тобто на 

законодавчому рівні, формується правова модель обставин виникнення такого 

спору. Натомість юридичний факт виступає об’єктивним аспектом спору, який 

потребує гносеологічного уточнення – визначення суб’єктивного компонента 

об’єктивної нормативної формули існування спору. Процес визначення факту 

порушення та наслідку, який проявляється у необхідності захисту прав, свобод 

та законних інтересів шляхом вирішення спору в порядку адміністративного 

судочинства, належить до сфери адміністративно-правової онтології та, 

відповідно до нормативних приписів, здійснюється при вирішенні питання 

щодо судової адміністративної юрисдикції. Доведено, що вирішення 

адміністративними судами спору відбувається на основі гносеологічних 

висновків учасників судового адміністративного процесу реальної події, що 

відбулася.  

Спір недоцільно ототожнювати з конфліктом як суміжним 

екзистенціалом, що є більше результатом підсвідомого гострого протистояння 

особистості навколишньому світу, закріпленого в абстрактній теорії способу 

розвитку суспільства у цілому. Саме такий підхід дозволяє визначити 

аксіологічний аспект вирішення адміністративними судами спорів у сфері 

публічно-правових відносин та привести у відповідність наведену діяльність до 

соціогуманітарних орієнтирів гармонізації відносин між громадянином та 

суб’єктом владних повноважень у контексті визнання взаємних прав та 

обов’язків. 

3. Розкрито систему принципів адміністративного судочинства, що 

виражена у нормативно закріплених узагальнених вимогах, які пред’являються 

до спору та порядку його вирішення адміністративними судами. Крізь призму 

принципів проявляється практичне втілення правил вступу у спір особи із 

суб’єктом владних повноважень. Можливість виникнення спору між 

наведеними суб’єктами визначається ідеєю, яка закладена у змісті окремих 

принципів. Принцип верховенства права визначає цінність прав, свобод та 

інтересів особи для адміністративного правосуддя та гарантує можливість 
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виникнення спорів між суб’єктами владних повноважень та особами, не 

наділеними ними. Застосування принципу рівності всіх учасників судового 

процесу перед законом і судом спрямоване на забезпечення перебігу спору між 

сторонами в рівних умовах. Розвиток спору опосередкований принципом 

змагальності сторін, диспозитивності та офіційного з’ясуванням обставин 

такого спору судом, а також неприпустимістю зловживання процесуальними 

правами. Виділено підсистеми принципів, зокрема, які спрямовані на створення 

умов для спору як такого, а також на забезпечення ефективного їх вирішення у 

порядку адміністративного судочинства та які передбачені частиною третьою 

статті 2 КАС України.  

Аналіз норм КАС України дав змогу виявити закономірність, що 

проявляється у вимозі повного фіксування процесу вирішення спору, яка 

пред’являється до його учасників, шляхом ведення справи юрисдикції 

адміністративного суду для відображення у ній усього комплексу 

процесуальних дій учасників судового адміністративного процесу у разі 

вирішення адміністративними судами спорів у сфері публічно-правових 

відносин відповідно до їхньої юрисдикції. Такий принцип реалізується шляхом 

повного фіксування судового адміністративного процесу технічними засобами 

та функціонування Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи. 

Застосування такого принципу сфокусує правозастосування на вирішенні 

завдання адміністративного судочинства. 

4. Здійснено поглиблену інтерпретацію розвитку процесуальної форми 

вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин з урахуванням 

особливостей історичних передумов її становлення на теренах сучасної України 

шляхом виокремлення періодів, у які фактично відбувалося формування тільки 

окремих її елементів. Деталізація змісту праворегулятивних норм у їх ґенезі та 

практики правореалізації зумовила виділення двох основних періодів 

процесуальної форми вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин: 

пострадянський – з 1991 року по 2005 рік – зародження процесуальної форми 

вирішення адміністративними судами спорів у сфері публічно-правових 
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відносин; з 2005 року по теперішній час – період розвитку засад процесуальної 

форми вирішення адміністративними судами в Україні спорів у сфері публічно-

правових відносин в умовах Євроінтеграції. Уточнено, що перші значні кроки у 

напрямі вже розвитку процесуальної форми вирішення спорів у сфері публічно-

правових відносин (з урахуванням, власне, вказівки про окремі онтологічно 

зумовлені ознаки останньої категорії) здійснено після прийняття Концепції 

судово-правової реформи (1992 рік), якою обґрунтовано необхідність 

функціонування адміністративного судочинства, та прийняття КАС України 

(2005 рік). Сучасний період еволюції аналізованого явища пов’язаний з 

утвердженням та розвитком національної моделі вирішення спорів у сфері 

публічно-правових відносин з урахуванням європейських стандартів 

судочинства, створення якої дало змогу обґрунтувати формування самостійної 

галузі адміністративного процесуального права. 

5. Визначено окремі категорії судового адміністративного процесу у 

контексті новел процесуального законодавства, що спрямовані на 

вдосконалення практики вирішення адміністративними судами спорів у сфері 

публічно-правових відносин. Основними термінологічними новелами КАС 

України є терміни «типова справа», «зразкова справа» та «справа незначної 

складності», «нормативно-правовий акт», «індивідуальний акт», уточнено 

поняття «адміністративний договір» тощо. Обґрунтовано, що метою визначення 

типовості справ є забезпечення єдності судової практики з вирішення спорів. Це 

означає, що формуються базові орієнтири для суддів щодо однакового підходу 

до встановлення обставин спору. Увага акцентується на особливостях спорів, а 

не на кількості судових рішень, ухвалених суддею (суддями) чи то 

процесуальних дій його учасників, судових засідань тощо. Це можливо лише 

після постановлення рішення у «зразковій справі», відповідно до якої рішення 

суду містить ознаки типових справ, котрі в концентрованому вигляді формують 

ознаки зразкової справи, що надає можливість визначення порядку типового 

застосування норм матеріального права, а також обставин, які можуть впливати 

на застосування норм матеріального права, аніж такого, що представлено у 
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рішенні по зразковій справі. Отже, в КАС України варто вживати термін 

«типовий спір» замість терміна «типова справа», оскільки термін «справа» 

розуміється як вирішений спір. Уточнено поняття «зразкова справа» – типовий 

спір, прийнятий до провадження Верховним Судом як судом першої інстанції, в 

результаті вирішення якого постановлено зразкове рішення.  

6. Розкрито актуальні питання визначення структури адміністративного 

процесу, зокрема, обґрунтовано доцільність використання термінів 

«провадження» та «стадія», які співвідносяться відповідно як ціле та частина, а 

тому визначаються базовими елементами такої структури. Доведено 

необхідність визначити стадії судового адміністративного процесу, до яких 

треба віднести: – відкриття провадження у справі; – підготовку справи до 

розгляду; – врегулювання спору за участю судді; – відмову позивача від позову; 

– примирення сторін; – вирішення спору по суті; – перегляд судового рішення 

по спору в апеляційній інстанції; – перегляд судового рішення по спору в 

касаційній інстанції; – перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами; – виконання судових рішень.  

7. Здійснено характеристику спору у сфері публічно-правових відносин 

як предмета судової адміністративної юрисдикції на основі новітньої доктрини 

розвитку адміністративного судочинства. Уточнено, що для визначення 

юрисдикції адміністративних судів у КАС України використано поняття 

«адміністративна справа», що ставить під сумнів самостійність поняття «спір» 

як центральної категорії адміністративного судочинства. У зв’язку з цим 

запропоновано упорядкувати термінологічний апарат КАС України шляхом 

закріплення поняття «справа юрисдикції адміністративного суду» (справа) як 

матеріалів спору у сфері публічно-правових відносин, вирішення якого 

здійснюється у порядку адміністративного судочинства. Матеріалами справи 

юрисдикції адміністративного суду є сукупність документів, у тому числі копій, 

завірених суддею чи в установленому порядку, в електронній та/чи паперовій 

формі, записів фіксування судового засідання, речей (зразки, речові докази 

тощо), поданих до суду в установленому законодавством про адміністративне 
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судочинство порядку, судові рішення, рішення суду, інші матеріали фіксування 

процесу вирішення спору по суті. Ведення справи забезпечуватиме фіксацію 

вирішення адміністративними судами спору у сфері публічно-правових 

відносин відповідно до їхньої юрисдикції. Доведено, що юридичні конструкції 

«вирішення і розгляд справи» та «вирішення і розгляд спору» не є тотожними, 

оскільки вирішення спору супроводжується розглядом матеріалів справи та 

оцінкою доводів, пояснень, міркувань, аргументів та мотивів, представлених 

суду. Таке положення, поряд з іншими аргументами, дає змогу уточнити 

поняття: «адміністративний суд», «суд», «адміністративне судочинство», 

«письмове провадження», «розумний строк» згідно зі сформованим 

концептуальним підходом. 

Відмежовувати юрисдикцію адміністративних судів від інших видів 

судової юрисдикції доцільно відповідно до єдності та взаємозв’язку критеріїв, 

сформованих з урахуванням змісту юридичної конструкції частини першої 

статті 2 «Завдання та основні засади адміністративного судочинства» КАС 

України, набір елементів якої є достатнім для встановлення виду спору, який 

вирішується в порядку адміністративного судочинства. Виділяючи критерії, 

варто враховувати такі елементи конструкції, як: наявність спору, його 

виникнення обмежене сферою публічно-правових відносин, порушення 

вчинене або в окремих нормативно визначених випадках може бути вчинене 

суб’єктом у процесі реалізації ним владних повноважень, вирішення спору 

призведе до ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав 

та інтересів юридичних осіб. 

8. Визначено ознаку конфліктності публічно-правових відносин як 

умову виникнення спорів, що вирішуються у порядку адміністративного 

судочинства в контексті причини – порушення прав, свобод та інтересів 

фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб з боку суб’єктів владних 

повноважень крізь призму таких ознак наведених відносин, як: імперативність, 

нерівність учасників та часткова їх підпорядкованість, використання владних 

повноважень тощо. Виникнення спору можливе лише за наявності стійкого 
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взаємозв’язку умов, причин та наслідку. Самостійно існуючі наведені елементи 

детермінації не створюють передумови, достатні для виникнення особливого 

виду публічно-правових відносин у вигляді спору.  

Визначено, що предметом спору є спірні правовідносини, що виникли  

внаслідок посягання суб’єктом владних повноважень на права, свободи та 

законні інтереси особи шляхом видання рішень, здійснення дій та допущення 

бездіяльності. Відмежовувати спірні правовідносин від відносин 

адміністративного судочинства доцільно з урахуванням того, що спірні 

правовідносини виникають між сторонами спору, а відносини 

адміністративного судочинства – між усіма учасниками судового 

адміністративного процесу.  

9. Проведено класифікацію спорів у сфері публічно-правових відносин, 

які вирішуються адміністративними судами, з урахуванням новел 

процесуального законодавства, яка передбачає розширення наявної 

(представленої в адміністративно-правовій науці), що здійснюється за такими 

критеріями визначення юрисдикції адміністративних судів: 1) за підсудністю 

(предметна, територіальна, інстанційна). Відповідно: предметної підсудності: –

 спори у сфері публічно-правових відносин, що вирішуються у порядку 

адміністративного судочинства (адміністративними судами); – спори у сфері 

публічно-правових відносин, щодо яких нормативно встановлена інша, відмінна 

від адміністративного судочинства, процесуальна форма вирішення (місцевими 

загальними судами як адміністративними судами); територіальної підсудності: –

 спори, що вирішуються за вибором позивача; – спори, що вирішуються за 

місцем проживання або місцезнаходженням відповідача; – виключної 

підсудності: – вирішення спорів, у яких однією із сторін є суд або суддя; 

інстанційної підсудності (підсудності спору, який вирішується судом як судом 

першої інстанції): – окружними адміністративними судами та місцевими 

загальними судами як адміністративними судами; – апеляційним 

адміністративним судом в апеляційному окрузі, що включає місто Київ;             

– апеляційними адміністративними судами; – Верховним судом; – Великою 
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Палатою Верховного Суду; 2) за юридично значимим результатом вирішення 

спору щодо: – визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акта 

чи окремих його положень; – визнання протиправним та скасування 

індивідуального акта чи окремих його положень; – визнання дій суб’єкта 

владних повноважень протиправними та зобов’язання утриматися від вчинення 

певних дій; – визнання бездіяльності суб’єкта владних повноважень 

протиправною та зобов’язання вчинити певні дії; – встановлення наявності чи 

відсутності компетенції (повноважень) суб’єкта владних повноважень;                

– визнання нечинним адміністративного договору чи окремих його положень чи 

зобов’язання дотримуватися його або його окремих положень; – визнання 

законності актів, дій чи бездіяльності, а також наявності компетенції суб’єктів 

владних повноважень, тобто визнання їх такими, що прийняті (вчинені, 

здійснені чи не здійснені) відповідно до закону і не порушують права, свободи 

та законні інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб; 

3) залежно від особливостей повідомлення учасникам спору дати, часу та місця 

його розгляду: – спори, в яких повідомлення учасників відбувається негайно;      

– спори, в яких повідомлення учасників відбувається за «загальними 

правилами»; 4) за особливостями виконання судових рішень: – спори, в яких 

судові рішення виконуються негайно; – спори, в яких судові рішення 

виконуються у спосіб, у порядку та строки, визначені у судовому рішенні, чи 

щодо яких спосіб, порядок та строки визначення не потребують; 5) за 

черговістю вирішення спорів: – першочергові (екстрені та звичайні); – чергові.  

10. Узагальнено позитивний досвід окремих зарубіжних країн та 

обґрунтовано його запозичення за такими напрямами. 1. Зменшення 

навантаження на суд та підвищення якості судочинства. Врегулювання 

можливості виявлення уповноваженими суб’єктами публічної адміністрації 

помилок (таких, що можна віднести до так званої «сумлінної омани»), 

пов’язаних, зокрема, з характеристиками осіб та їхнім рівнем компетентності, 

шляхом передбачення приписів про доцільність звернення у досудовому 

порядку (аналог досудового оскарження в Україні) за виправленням такого 
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адміністративного акта (за його відміною), в результаті чого зміст виданого 

адміністративного акта підлягає самовиправленню органом (посадовою 

особою), що його прийняла (досвід Республіки Фінляндія). Підвищення 

ефективності діяльності суб’єктів, спеціально створених для недопущення 

порушень та їх швидкого врегулювання в окремих особливо соціально 

важливих сферах (досвід діяльності Естонської інспекції захисту даних щодо 

порушень вимог про захист персональних даних). Залучення суддів у відставці 

у разі, коли спостерігається тенденція до збільшення кількості спорів окремого 

виду (функціонування так званих «летючих бригад суддів та/чи помічників», які 

представлені у вигляді оперативних груп із досвідчених суддів, залучених для 

забезпечення надання консультацій з вирішення справ незалежно від 

розташування суду (досвід Королівства Швеція). 2. Забезпечення рівності 

сторін у судовому адміністративному процесі при вирішенні спору. 

Передбачення права судді у разі, якщо представник або адвокат чи то 

представник особи, яка подала позов, демонструють нездатність ведення спору, 

необізнаність або будь-який інший прояв некомпетентності, визнати нездатність 

цієї особи залучатися як представник або адвокат у суді на визначений строк 

або безстроково. Якщо ж особа, щодо якої було прийнято судом вказане 

рішення, є адвокатом, про це негайно повідомляється рада асоціації адвокатів. 

3. Визначення можливості прискорення розгляду спору (у разі необґрунтованого 

затягування) шляхом встановлення пріоритету конкретного спору для суду у 

результаті  розгляду в автоматичному режимі в інформаційній системі 

відповідного клопотання. У разі  такого розгляду оцінці підлягають обставини: 

складність спору, процесуальні дії сторін та їх тривалість, чи допускалося 

зловживання процесуальними правами з метою затягування вирішення спору, 

важливість вирішення спору для заявника тощо (досвід Королівства Швеція та 

Естонської Республіки). 4. Перегляд підходу до оприлюднення судових рішень з 

метою формування узагальненої практики вирішення спорів шляхом відмови 

від наскрізної публікації у реєстрі судових рішень, натомість оприлюдненню 

підлягають лише ті рішення адміністративних судів, які формують конкретну 
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практику (практика Республіки Фінляндія). 5. Правове забезпечення реалізації 

принципу доступності судочинства для розв’язання спору у сфері публічно-

правових відносин, зокрема, для осіб, які не мають доступу до регулярної 

поштової служби (досвід Республіки Північна Македонія), тощо.  

11. Обґрунтовано шляхи наповнення новим змістом адміністративно-

правових засад вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин з огляду 

на міжнародні стандарти судочинства та практику ЄСПЛ і запропоновано 

відповідні групи наукових підходів: – які характеризують напрями розвитку 

вітчизняних правових інститутів оскарження нормативно-правових актів, 

рішень, дій та бездіяльності; – щодо забезпечення прав особи на захист у 

конкретних видах публічних правовідносин (зокрема, у сфері оподаткування);  

– щодо розвитку забезпечення в цілому адміністративного судочинства та 

правового статусу суддів. Конкретизовано критерії, що відображають їх 

забезпечення у вітчизняному законодавстві, зокрема «швидкого вирішення 

спору та уникнення, недопущення чи усунення негативних наслідків 

порушень», що визначається через поняття засобів забезпечення позову, що 

задекларований в КАС України, та для практичної реалізації якого необхідне 

завершення реформування процедурної форми діяльності публічної 

адміністрації. 

12. Оцінка змін до КАС України в частині перегляду рішень по спорах у 

сфері публічно-правових відносин в апеляційному та касаційному порядках 

дозволила виявити положення, що потребують подальшої практичної апробації. 

Разом із тим вказані і певні проблеми щодо завершеності процесуальної 

регламентації діяльності суду на окремих етапах вказаних видів провадження та 

перевантаження положень КАС України поняттями, що сприймаються як 

тотожні, хоча під час застосування в окремих нормах набувають відмінностей, 

суттєво впливаючи на можливість використання таких різночитань з метою 

затягування вирішення спору чи то навіть провокування нових спорів, 

пов’язаних із порушенням щодо дотримання процесуальних приписів під час їх 

вирішення.  
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Обґрунтовано необхідність передбачити в КАС України положення 

щодо обов’язкового врахування обставин спору, встановлених судом, у порядку 

вирішення спору та обов’язкового їх урахування під час примирення або 

відмови однієї зі сторін від позову, в тому числі на стадії апеляційного та 

касаційного перегляду. 
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