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АНОТАЦІЯ 

Соболєва І.В. Прокурор в адміністративному судочинстві: питання теорії та 

практики. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2021. 

 У дисертації проведено комплексне наукове дослідження участі прокурора в 

адміністративному судочинстві, виокремлено проблемні питання правового 

регулювання, ефективності такої участі та сформульовано пропозицій, у т.ч. й з 

урахуванням зарубіжного досвіду щодо їх вирішення, удосконалення 

законодавства та практики його застосування.  

У роботі запропоновано розглядати адміністративне судочинство як 

регламентовану нормами адміністративного права діяльність поступового 

розгляду в адміністративних судах спорів, пов’язаних з публічно-правовими 

конфліктами, в т.ч. й як сфери об’єктивізації участі прокурора. проаналізовано 

базові доктринальні підходи щодо розуміння «адміністративне  судочинство»,  

«адміністративний  процес» й  встановлено, що до  недавнього  часу  панівною  у  

науковому  фаховому середовищі  була  точка  зору,  згідно  з  якою  

адміністративне  судочинство  розглядалося як структурний  елемент 

адміністративного  процесу.  Наголошувалося  на  тому,  що  адміністративно-

процесуальна  діяльність  здійснюється  у  рамках  виконавчої  та   розпорядчої 

діяльності,  є  однією  із  її  практичних  проявів.  Відповідно,  адміністративний 

процес,  пов'язували,  насамперед,  із діяльністю  органів  виконавчої  влади  

(посадових осіб) та  вважали,  що  він  ґрунтується  на  тих  самих підвалинах,  на  

яких  будується  й  практично  здійснюється  власне  виконавча і  розпорядча  

діяльність  органів  виконавчої  влади. У роботі констатовано факт того, що 

адміністративне  судочинство по   своїй  суті  немає   нічого   спільного   із   

діяльністю  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого  самоврядування,  їх  

посадових  осіб,  інших  суб'єктів,  які  уповноважені  здійснювати  владні  
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управлінські  функції  щодо  прийняття адміністративних  актів  та  їх  виконання,  

а  має  відношення  тільки  щодо судового  розгляду  адміністративних   справ, на 

підставі чого обґрунтовано доцільність розгляду адміністративного  судочинства  

як:  регламентованої  нормами  адміністративного  права  діяльності  поступового  

розгляду  у  судах  (адміністративних  судах)  спорів,  пов’язаних з  публічно - 

правовими  конфліктами, в тому числі й як сфери об’єктивізації участі прокурора.  

Сформульовано суміжний тематичний понятійний ряд, -  «адміністративна  

процедура», «адміністративне провадження»,  «адміністративна  послуга», 

«адміністративне судочинство» та встановлено, що всі вони  взаємопов’язані  із 

однією сферою  застосування - діяльністю  органів  місцевого  самоврядування  та  

виконавчої  влади, проте не є тотожними, бо лише адміністративне судочинство 

пов’язане із судовим спеціальним суб’єктом розглядом публічно-правових спорів. 

У роботі проаналізовано ознаки адміністративного судочинства, його завдання й 

запропоновано його визначення як сфери об’єктивізації участі прокурора із 

акцентом уваги на кореляцію завдань адміністративного судочинства та 

функціонального призначення прокурора. 

Вивчено історіографію дослідження засад участі прокурора в 

адміністративному судочинстві в адміністративно-правовій доктрині та ґенезу 

закріплення їх у вітчизняному законодавстві. На підставі аналізу доктринальних 

джерел встановлено, що проблематика участі прокурора в адміністративному 

судочинстві досліджувалася в аспекті більш комплексної проблематики, із 

акцентом уваги на прояв його повноважень або щодо окремих категорій справ, 

або у порівнянні з іншими суб’єктами, або щодо вчинення окремих 

процесуальних дій. Все це зумовило «дефекти» наукового базису законодавчої 

діяльності щодо закріплення засад участі прокурора в адміністративному 

судочинстві й різноваріотивність у правозастосуванні. Обґрунтовано «зв’язок» 

наукового інтересу тематичного спрямування із змінами адміністративно-

процесуального законодавства та законодавства про прокуратуру, його 

несистемний характер. 
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Проаналізовано прокурора як суб’єкта адміністративного судочинства 

України та визначено його особливість у порівнянні з іншими учасниками.  

З  огляду  на  діюче  законодавство  та  усталену  судову практику доведено, 

що  правом  на  звернення  до  суду  наділений  саме  прокурор,  як посадова  

особа,  а  не  прокуратура в цілому  як  юридичний  орган, що й має своє 

відображення у нормативному закріпленні його статусу. 

Проаналізовано відмінність  між  представництвом адвоката  (процесуальним  

представником)  і  прокурора  в  адміністративному судочинстві та з’ясовано, що  

прокурор  завжди  є  представником  публічної  влади,  що й зумовлює його 

правову природу та процесуальний статус, при реалізації  інших функцій  

використовує  надані  йому  законом  владні  повноваження. Адвокат  

позбавлений такого статусу  і  представляє  інтереси  фізичних,  юридичних  осіб   

як  у  публічно - правовій,  так  і  у приватній  сфері  відносин, що й зумовлює 

певну  «полярність» їх процесуального статусу. 

Зазначено,  що  прокурор  в адміністративному судочинстві – це  

уповноважена державною  службова  особа  на  здійснення  представництва  

інтересів держави  в  адміністративному  суді  у  випадках,  передбачених  

законом,   який  має  особливий  статус  із  розширеними  правами  порівняно  з  

іншими суб’єктами. Участь  прокурора  полягає  у  здійсненні  процесуальних  та  

інших  дій, безпосередньо спрямованих  на  захист  інтересів  держави  у  

випадках,  встановлених законом. Саме ці положення й мають слугувати 

базовими при визначенні процесуального статусу прокурора (у вузькому та 

широкому розумінні) в адміністративному судочинстві й відмежуванні від 

статусу інших суб’єктів, дослідженні та вдосконаленні у майбутньому. 

Виділено  такі  форми участі  прокурора  в  адміністративному  судочинстві: 

а) як  самостійний  позивач  в  інтересах  держави  у  разі  відсутності  суб’єкта 

владних  повноважень,  до  компетенції  якого  віднесений  захист  законних 

інтересів  держави; б) як  представник  в  інтересах  держави  в  особі  суб’єкта  

владних повноважень,  якщо  останній  не  здійснює  або  неналежним  чином  
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здійснює захист  законних  інтересів  держави,  до  компетенції  якого  віднесені  

відповідні повноваження; в) як  представник  в  інтересах  держави  за  позовами  

інших  осіб; г) як  відповідач  в  адміністративній  справі; ґ) як  третя  особа,  яка  

заявляє чи не заявляє самостійні  вимоги  на предмет  спору. Запропоновано 

вважати  прокурора в  адміністративному  судочинстві  полістатусним суб’єктом,  

наділеним  більш  розширеними  повноваженнями у порівнянні з іншими 

суб’єктами, що й зумовлює його унікальність. 

Зазначено особливості реалізації прокурором представницьких повноважень 

у позовному провадженні, на підставі аналізу статистичних даних щодо участі 

прокурора в адміністративному судочинстві за 2017-2020 рр. встановлено, що 

протягом вказаного періоду органами прокуратури України в порядку 

адміністративного судочинства пред’явлено 2 566 позовних заяв на загальну суму 

2 286 628 грн., задоволено 2 295 позовних заяв на загальну суму 1 77 88 22 грн, 

забезпечено участь прокурора у 3 454 адміністративних справах, подано 

744 апеляційних та 393 касаційних скарг, з яких задоволено 318 та 160 відповідно, 

що підтверджує активну участь прокурорів в адміністративному судочинстві, 

зусилля яких спрямовані на поновлення порушених державних інтересів. Автором 

проаналізовано вичерпний перелік підстав представництва інтересів держави в 

суді прокурором, передбачений  ст. 53 КАС України, на підставі чого з’ясовано, 

що законодавець наділяє прокурора повноваженнями по представництву інтересів 

держави лише за умови їх порушення або загрози порушення та виключно у 

випадках: якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює 

орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт 

владних повноважень, до компетенції якого віднесені повноваження здійснювати 

такий захист у спірних правовідносинах; у разі відсутності органу державної 

влади, органу місцевого самоврядування чи іншого суб’єкта владних 

повноважень, до компетенції яких належить захист інтересів держави у 

відповідній сфері; у випадку відсутності в органу повноважень щодо звернення за 

захистом інтересів до суду. 
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Ураховуючи положення ч. 4 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» щодо 

обґрунтування підстав для представництва прокурором інтересів держави у суді 

та з урахуванням судової практики з цього питання у роботі, визначені 

особливості правильного визначення прокурором підстав для реалізації 

представницьких повноважень, належного їх обґрунтування та доведення їх 

достатнім обсягом саме в адміністративному судочинстві, із формулюванням 

авторських пропозицій щодо внесення змін та доповнень у КАС України. 

Вивчено проблематику реалізації прокурором повноважень щодо повернення 

судового збору, з’ясовано, що питання необхідності стягнення судового збору з 

відповідачів за задоволеними позовами прокурора до цього часу залишаються не 

врегульованими чинним законодавством. Встановлено, що невирішеним до цього 

часу залишається питання на законодавчому рівні відшкодування судових витрат 

у справах, в які вступив прокурор на стадії апеляційного оскарження рішення 

суду першої інстанції. Так, за подачу апеляційної скарги на неправосудне рішення 

прокуратурою сплачується судовий збір, проте, позивач по справі, який ініціював 

питання звернення до суду з незаконними позовними вимогами, звільняється від 

відшкодування судових витрат, які понесла держава у зв’язку із судовим 

розглядом такої позовної заяви. На практиці у вказаних випадках судом питання 

стягнення судового збору зі сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень, не 

вирішується, органи прокуратури на такі рішення суду апеляційної ланки не 

реагують, оскільки за подачу касаційної скарги сплата судового збору є 

обов’язковою. За таких обставин з  Державного бюджету України  витрачаються 

значні кошти, які не можливо повернути.  

Автором проаналізовано проблематику відсутності повноцінного 

бюджетного фінансування для сплати судового збору для органів державної 

влади, що певним чином впливає і на строки звернення до адміністративного 

суду. Законодавчо визначені строки для звернення до адміністративного суду та 

безпосередня залежність прокурора й суб’єкта владних повноважень від 

бюджетних асигнувань для сплати судового збору ставить під загрозу поновлення 
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порушених інтересів держави в усіх випадках, що знижує ефективність реалізації 

процесуального статусу прокурора як суб’єкта адміністративного судочинства. 

Вивчено проблематику реалізації прокурором повноважень в електронному 

судочинстві, звернуто увагу на існуючу проблематику використання прокурором 

Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, передбаченої ст. 44 

КАС України. Встановлено, що ці законодавчі новели мають дискримінаційний 

характер по відношенню саме до прокурора, оскільки при реєстрації у Єдиній 

судовій інформаційно-телекомунікаційній системі передбачено реєстрацію 

учасників судочинства як фізичних осіб або як представників (захисників).  

Поряд із цим, прокурора не можна відносити ні до жодної зі сторін у справі, 

оскільки прокурор – це суб’єкт адміністративного судочинства із особливим 

процесуальним статусом. За таких обставин, подавати до суду процесуальні 

документи, а також вчиняти дії процесуальні характеру із використанням 

електронної форми, прокурор позбавлений будь-якої можливості. У роботі 

пропонуються конкретні шляхи вирішення цих питань із внесенням змін до КАС 

України. 

Вивчено проблематику реалізації прокурором повноважень на стадії 

перегляду судових рішень, з’ясовано, що на практиці дотримання строків на 

апеляційне оскарження за позовами прокурора проблем не викликає, у той час, 

коли дотримання строків на апеляційне оскарження за позовами суб’єктів владних 

повноважень, в яких прокурор участь не приймав, є доволі проблематичним. 

Актуальними є: а) питання з якого моменту у прокурора з’являється право на 

апеляційне оскарження рішення адміністративного суду, у тих випадках, коли 

прокурор подає апеляційну скаргу в інтересах того чи іншого суб’єкта владних 

повноважень, який був стороною в адміністративній справі; б) чи є прокурор 

представником органу державної влади і чи є представником інтересів держави в 

особі цього органу. З’ясовано, що поширеною є судова практика  розгляду 

прокурора в такому випадку в якості представника органу державної влади, а 

отже в нього закінчується строк на апеляційне оскарження з моменту 
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ознайомлення із оскаржуваним рішенням саме цим органом, а не прокурором. В 

той час як на практиці дати ознайомлення зазначених суб’єктів із судовим 

рішенням можуть бути різними, оскільки прокурору попередньо необхідно 

направити до суду запит на ознайомлення із адміністративною справою, у 

призначену судом дату ознайомитися зі справою, довести, що відповідний орган 

державної влади не вжив заходів до оскарження незаконного судового рішення, 

не виконав належним чином своїх повноважень, підготувати апеляційну скаргу, 

направити її до суду. Виявлено законодавчу колізію:  з одного боку, прокурор не 

має права підміняти орган державної влади, надати строк та можливість органу 

влади реалізувати всі надані йому повноваження, а, з іншого, дотримуватись 30-

денного строку на апеляційне оскарження спірного судового рішення. 

Аналізується судова практика з цього питання й обґрунтовується потреба 

внесення змін до КАС України. 

Виявлено проблематику правової невизначеності подання прокурором 

додаткових доказів в апеляційній інстанції у випадку апелювання прокурором 

рішення суду першої інстанції, в якій він участь не приймав й доведено, що 

невизначеною є форма заяви на ознайомлення із матеріалами справи в 

адміністративному суді, що зумовлює різноваріативність практики. Судді 

відмовляють прокурору в  ознайомленні зі справою, мотивуючи потребою 

доведення прокурором підстав для представництва органу державної влади, який 

є стороною у судовій справі, що є досить суперечливим, оскільки на стадії 

ознайомлення, не оцінивши зміст судової справи, прокурору підтвердити такі 

підстави важко, а інколи неможливо. Такі підстави мають буди оцінені судом на 

стадії вступу прокурора у справу або подання апеляційної чи касаційної скарги. 

Нагальною є й проблематика підстав, форми відмови суду в ознайомленні 

прокурору із матеріалами адміністративної справи. Встановлено, що суд 

повідомляє прокурору про таку відмову листом, реагувати на який прокурор 

процесуально реагувати ніяк не може, окрім направлення скарги до Вищої ради 

правосуддя.  
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У роботі також аналізуються проблемні питання вступу прокурора у розгляд 

адміністративної справи, підтвердження його повноважень (окрема ухвала суду зі 

вказаного питання не виноситься, сторони позбавлені можливості оскаржувати 

такий вступ), зокрема у контексті впровадження спрощеного позовного 

провадження без виклику сторін, що унеможливлює  вступ прокурора. Доведено, 

що за таких обставин питання захисту порушених державних інтересів може бути 

реалізоване прокурором лише після прийняття остаточного судового рішення, що 

не є ефективним і результативним. 

 Вивчено проблематику реалізації прокурором повноважень як відповідача в 

адміністративному судочинстві, проаналізовано справи за участю прокуратури як 

відповідача за наслідками проведення атестаційних процедур, зумовленим 

реформаційними процесами, починаючи з 2019 року.   

 Виявлено випадки необґрунтованої відмови позивача у справі від реального 

виконання судового рішення за позовом прокурора на останній стадії судового 

провадження, що фактично нівелює заключну стадію судового провадження, як 

виконання рішення суду в адміністративних справах та надає учасникам 

можливість ухилятись від виконання судового рішення, тим самим порушуючи 

інтереси територіальної громади та держави в цілому. Автором формулюються 

конкретні пропозиції щодо вирішення цього питання шляхом доповнення КАС 

України.  

За результатами дослідження, з урахуванням зарубіжного досвіду 

законодавчого визначення засад участі прокурора в адміністративному 

судочинстві, встановлено, що найбільш сприятливим є досвід як європейських 

країн, правова система яких є розвиненою, так і пострадянських (перш за все, 

завдяки спільності історичних традицій правової системи і правотворення).  

Визначено напрямки удосконалення засад участі прокурора у вітчизняному 

законодавстві, запропоновано шляхи усунення виявлених недоліків та колізій у 

законодавчих актах, які регламентують діяльність прокурора в адміністративному 

судочинстві шляхом внесення змін та доповнень до чинного законодавства. 
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ANNOTATION 

Sobolieva I.V. Prosecutor in administrative proceedings: a question of theory and 

practice. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.07 - 

administrative law and processes; financial law; information law. – Zaporizhzhia 

National University, Zaporizhzhia, 2021.  

The dissertation conducts a comprehensive scientific study of the prosecutor's 

participation in administrative proceedings, highlights the problematic issues of legal 

regulation, the effectiveness of such participation and formulates proposals, including 

and taking into account foreign experience in their solution, improvement of legislation 

and practice of its application. 

The paper proposes to consider administrative proceedings as the activity of 

gradual consideration in administrative courts of disputes related to public-law conflicts, 

including and as areas of objectification of prosecutorial participation. analyzed the 

basic doctrinal approaches to understanding "administrative proceedings", 

"administrative process" and found that until recently the dominant point of view in the 

scientific professional environment was that administrative proceedings were 

considered as a structural element of the administrative process. It was emphasized that 

the administrative-procedural activity is carried out within the framework of executive 

and administrative activities, is one of its practical manifestations. Accordingly, the 

administrative process was associated primarily with the activities of executive bodies 

(officials) and believed that it is based on the same foundations on which the actual 

executive and administrative activities of executive bodies are built and practically 

carried out. The paper states the fact that administrative proceedings in essence have 
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nothing to do with the activities of executive authorities, local governments, their 

officials, other entities that are authorized to exercise power management functions for 

the adoption of administrative acts and their implementation, and has attitude only in 

relation to the judicial review of administrative cases, on the basis of which the 

expediency of consideration of administrative proceedings as: regulated by the norms of 

administrative law, the activity of gradual consideration in courts (administrative courts) 

of disputes related to public - legal conflicts, including as an area of objectification of 

the participation of the prosecutor. 

A related thematic conceptual series is formulated - "administrative procedure", 

"administrative proceedings", "administrative service", "administrative proceedings" 

and it is established that all of them are interconnected with one area of application - the 

activities of local governments and executive authorities, but not are identical, because 

only administrative proceedings are related to a judicial special subject of public law 

disputes. The paper analyzes the features of administrative proceedings, its tasks and 

proposes its definition as an area of objectification of the prosecutor's participation with 

an emphasis on the correlation of tasks of administrative proceedings and the functional 

purpose of the prosecutor. 

The historiography of the study of the principles of the prosecutor's participation 

in administrative proceedings in the administrative-legal doctrine and the genesis of 

their consolidation in the domestic legislation is studied. 

Based on the analysis of doctrinal sources, it was established that the issue of 

prosecutor's participation in administrative proceedings was studied in the aspect of 

more complex issues, with emphasis on the manifestation of his powers either in certain 

categories of cases, or in comparison with other subjects, or in certain procedural 

actions. All this has led to "defects" in the scientific basis of legislative activity to 

consolidate the principles of participation of the prosecutor in administrative 

proceedings and diversity in law enforcement. 
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The "connection" of the scientific interest of the thematic direction with the 

changes of the administrative-procedural legislation and the legislation on the 

prosecutor's office, its unsystematic character is substantiated. 

The prosecutor as a subject of administrative proceedings of Ukraine is analyzed 

and its peculiarity in comparison with other participants is determined. 

Given the current legislation and established case law, it is proved that the right to go to 

court is vested in the prosecutor as an official, and not the prosecutor's office as a whole 

as a legal body, which is reflected in the normative stipulation of its status.  

The difference between the representation of a lawyer (procedural representative) 

and a prosecutor in administrative proceedings is analyzed and it is found that the 

prosecutor is always a representative of public authority, which determines its legal 

nature and procedural status. The lawyer is deprived of such status and represents the 

interests of individuals, legal entities both in public - legal and in the private sphere of 

relations, which determines a certain "polarity" of their procedural status. 

It is noted that a prosecutor in administrative proceedings is an authorized public 

official to represent the interests of the state in an administrative court in cases provided 

by law, which has a special status with extended rights compared to other entities. The 

participation of the prosecutor is to carry out procedural and other actions directly 

aimed at protecting the interests of the state in cases established by law.  These 

provisions should serve as the basis for determining the procedural status of the 

prosecutor (in the narrow and broad sense) in administrative proceedings and separation 

from the status of other subjects, research and improvement in the future. 

The following forms of participation of the prosecutor in administrative 

proceedings are distinguished: a) as an independent plaintiff in the interests of the state 

in the absence of a subject of power, whose competence includes the protection of the 

legitimate interests of the state; b) as a representative in the interests of the state in the 

person of the subject of power, if the latter does not exercise or improperly protects the 

legitimate interests of the state, to whose competence the relevant powers are attributed; 

c) as a representative in the interests of the state on the claims of others; d) as a 
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defendant in an administrative case; e) as a third party who declares or does not declare 

independent claims on the subject of the dispute. It is proposed to consider the 

prosecutor in administrative proceedings as a polystatal entity endowed with more 

extended powers compared to other entities, which determines its uniqueness. 

The peculiarities of the prosecutor's exercise of representative powers in litigation 

are indicated, based on the analysis of statistical data on the prosecutor's participation in 

administrative proceedings for 2017-2020, it is established that during this period the 

prosecutor's office of Ukraine filed 2,566 lawsuits for the total amount UAH 2,286,628, 

2,295 claims for a total amount of UAH 1,787,228 were satisfied, the prosecutor's 

participation in 3,454 administrative cases was secured, 744 appeals and 393 cassation 

appeals were filed, of which 318 and 160 were satisfied accordingly, which confirms 

the active participation of prosecutors in administrative proceedings, whose efforts are 

aimed at restoring the violated state interests. The author analyzes an exhaustive list of 

grounds for representing the interests of the state in court by the prosecutor, provided 

for in Art. 53 CAS of Ukraine, on the basis of which it is clear that the legislator gives 

the prosecutor the authority to represent the interests of the state only if they are 

violated or threatened with violation and only in cases: if the protection of these 

interests is not exercised or improperly exercised by a state authority, local self-

government body or other subject of power, which is competent to exercise such 

protection in a disputed legal relationship; in the absence of a state authority, local 

government or other subject of power, the competence of which includes the protection 

of the interests of the state in the relevant field; in case the body does not have the 

authority to apply to the court for protection of interests. 

Given the provisions of Part 4 of Art. 23 of the Law of Ukraine "On the 

Prosecutor's Office" to substantiate the grounds for representation by the prosecutor of 

the interests of the state in court and taking into account case law on this issue in the 

work, determined the features of the prosecutor litigation, with the formulation of 

author's proposals for changes and additions to the CAS of Ukraine. 
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The issue of realization by the prosecutor of the powers to return the court fee has 

been studied, it has been clarified that the issue of the need to collect court fees from 

defendants on satisfied claims of the prosecutor still remains unresolved by current 

legislation. It has been established that the issue of reimbursement of court costs at the 

legislative level in cases entered by the prosecutor at the stage of appealing the decision 

of the court of first instance remains unresolved. 

Thus, for filing an appeal against an unjust decision, the prosecutor's office pays a 

court fee, however, the plaintiff in the case, who initiated the issue of going to court 

with illegal claims, is exempt from reimbursement of court costs incurred by the state in 

connection with such a statement of claim. . In practice, in these cases, the court does 

not decide on the collection of court fees from a party who is not a subject of power, the 

prosecutor's office does not respond to such decisions of the appellate court, as payment 

of court fees is mandatory for filing a cassation appeal. In such circumstances, 

significant funds are spent from the State Budget of Ukraine, which cannot be returned. 

The author analyzes the problem of lack of full budget funding for the payment of 

court fees for public authorities, which in some way affects the timing of appeals to the 

administrative court. Legislatively defined deadlines for appealing to the administrative 

court and the direct dependence of the prosecutor and the subject of power on budget 

allocations for the payment of court fees threatens to restore the violated interests of the 

state in all cases, which reduces the effectiveness of the implementation of the 

procedural status of the prosecutor as a subject of administrative proceedings. 

The problems of realization by the prosecutor of powers in electronic judicial 

proceedings are studied, attention is paid to the existing problems of use by the 

prosecutor of the Unified judicial information and telecommunication system provided 

by Art. 44 CAS of Ukraine. It has been established that these legislative novelties are 

discriminatory in relation to the prosecutor, as registration in the Unified Judicial 

Information and Telecommunication System provides for the registration of participants 

in the proceedings as individuals or as representatives (defenders).  
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In addition, the prosecutor cannot be attributed to any of the parties to the case, as 

the prosecutor is a subject of administrative proceedings with a special procedural 

status. In such circumstances, the prosecutor is deprived of any opportunity to submit 

procedural documents to the court, as well as to perform procedural actions using an 

electronic form. The paper proposes specific ways to address these issues with 

amendments to the CAS of Ukraine. 

The issue of exercising powers by the prosecutor at the stage of reviewing court 

decisions has been studied, it has been found that in practice compliance with deadlines 

for appeals against prosecutor's claims does not cause problems, while compliance with 

deadlines for appeals against claims of subjects of power the prosecutor did not take 

part, it is quite problematic. Relevant are: a) the question from which moment the 

prosecutor has the right to appeal the decision of the administrative court, in cases 

where the prosecutor files an appeal in the interests of a subject of power, which was a 

party to the administrative case: a) the question from which moment the prosecutor has 

the right to appeal the decision of the administrative court, in cases where the prosecutor 

files an appeal in the interests of a subject of power, which was a party to the 

administrative case; b) whether the prosecutor is a representative of a body of state 

power and whether he is a representative of the interests of the state in the person of this 

body. It was found that it is common practice to consider a prosecutor in such a case as 

a representative of a public authority, and therefore his term for appeal expires from the 

moment of acquaintance with the contested decision by this body, and not the 

prosecutor. While in practice the dates of acquaintance of these subjects with the court 

decision may be different, as the prosecutor must first send a request to the court to 

review the administrative case, on the date set by the court to review the case, to prove 

that the relevant public authority did not use measures to appeal against an illegal court 

decision, failed to properly exercise its powers, prepare an appeal, send it to court. 

Legislative conflict was revealed: on the one hand, the prosecutor has no right to 

replace a public authority, provide a term and opportunity for a public authority to 

exercise all its powers, and, on the other hand, adhere to a 30-day deadline for appealing 
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a disputed court decision. Judicial practice on this issue is analyzed and the need for 

amendments to the CAS of Ukraine is substantiated. 

The problem of legal uncertainty in the submission of additional evidence by the 

prosecutor in the appellate instance in the case of the prosecutor appealing the decision 

of the court of first instance, in which he did not participate, and proved that the form of 

application for review of case materials in the administrative court is uncertain. Judges 

refuse to acquaint the prosecutor with the case, citing the need for the prosecutor to 

prove the grounds for representation of a public authority that is a party to the case, 

which is quite controversial, because at the stage of acquaintance, without assessing the 

content of the case, the prosecutor finds it difficult and sometimes impossible. 

Such grounds must be assessed by the court at the stage of the prosecutor's 

intervention in the case or the filing of an appeal or cassation appeal. The issue of 

grounds, forms of refusal of the court to acquaint the prosecutor with the materials of 

the administrative case is also urgent. It has been established that the court notifies the 

prosecutor of such a refusal by letter, to which the prosecutor cannot respond 

procedurally, except by sending a complaint to the High Council of Justice. 

The paper also analyzes the problematic issues of the prosecutor's entry into the 

administrative case, confirmation of his powers (a separate court decision on this issue 

is not issued, the parties are deprived of the opportunity to appeal such an entry), in 

particular in the context of simplified litigation without summoning the parties. It is 

proved that in such circumstances the issue of protection of violated state interests can 

be implemented by the prosecutor only after the adoption of a final court decision, 

which is not effective and efficient. 

The issue of implementation of the prosecutor's powers as a defendant in 

administrative proceedings has been studied, cases involving the prosecutor's office as a 

defendant have been analyzed as a result of attestation procedures caused by the reform 

processes since 2019. 

Cases of unreasonable refusal of the plaintiff in the case of actual execution of the 

court decision on the prosecutor's claim at the last stage of court proceedings were 
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revealed, which actually eliminates the final stage of court proceedings as execution of 

court decisions in administrative cases and gives participants the opportunity to evade 

court decisions. territorial community and the state as a whole. The author formulates 

specific proposals to address this issue by supplementing the CAS of Ukraine. 

According to the results of the study, taking into account the foreign experience 

of legislative definition of the principles of prosecutor's participation in administrative 

proceedings, it is established that the most favorable is the experience of both European 

and post-Soviet legal systems (primarily due to common historical traditions of legal 

system and lawmaking ). 

The directions of improving the principles of the prosecutor's participation in the 

domestic legislation are determined, the ways of elimination of the revealed 

shortcomings and conflicts in the legislative acts regulating the activity of the 

prosecutor in administrative proceedings by making changes and additions to the 

current legislation are offered. 

Key words: administrative proceedings, prosecutor, claim proceedings, court 

fees, electronic proceedings, review of court decisions, prosecutor as defendant, 

execution of court decisions, principles of prosecutor 's participation, domestic 

legislation. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. З урахуванням прагнення України до 

євроінтеграції, з’являються нові підходи до розуміння адміністративного                                                                                                                                                                                 

судочинства, здійснюється реформування органів прокуратури, в т.ч. кардинально 

змінюється їх функціональна модель. Взяті на себе Україною зобов’язання перед 

Радою Європи щодо реформування прокуратури зумовили необхідність 

подальшого удосконалення законодавства та прийняття Верховною Радою 

України 14 жовтня 2014 р. Закону України «Про прокуратуру», в якому визначено 

роль та місце нагляду за додержанням і застосуванням законів у прокурорській 

діяльності із акцентом на те, що нагляд здійснюється виключно у формі 

представництва прав і свобод громадянина, інтересів суспільства та держави. 

Хоча традиційно у доктрині та законодавстві прокурор не визнається основним 

суб’єктом адміністративного судочинства, проте применшувати його ролі не 

можна, особливо в умовах сучасних державотворчих та правотворчих процесів, 

побудови в України сучасної проєвропейської держави, забезпечення законності у 

всіх сферах життєдіяльності суспільства. З огляду на це, влучним є оновлений 

доктринальний погляд на засади участі прокурора в адміністративному 

судочинстві, особливо з акцентом на те, що він завжди був і залишається 

покликаним захищати інтереси держави, а отже, роль прокуратури в 

адміністративному судочинстві зростає. За даними Офісу Генерального 

прокурора України, протягом 2020 року в порядку адміністративного судочинства 

в інтересах держави пред’явлено позовних заяв на загальну суму 294 805 тис. грн., 

задоволено 469 на суму 177 520 тис. грн., попереджено незаконне вибуття із 

державної та комунальної власності грошових коштів у сумі 160 078 тис. грн., 

прокурором подано 160 апеляційних скарг, з яких 123 розглянуто та 49 

задоволено, подано 71 касаційну скаргу, 51 з яких задоволено. Майже 

аналогічними є показники й попередніх років представництва органами 

прокуратури інтересів держави в адміністративному судочинстві, що підтверджує 

важливість ролі прокуратури зумовлює потребу всебічного доктринального 
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дослідження цього питання для формування наукового базису сучасних 

нормотворчих процесів щодо участі прокурора в адміністративному судочинстві. 

Підґрунтям для написання дисертаційного дослідження слугували праці відомих 

вітчизняних та зарубіжних вчених–юристів, в т.ч. адміністративістів, які у різні 

історичні періоди досліджували відповідні питання, серед них: Д. Бахрах,                        

В. Бевзенко, Л. Грицаєнко, Т. Коломоєць, О. Кузьменко, В.Колпаков, С. Казанцев, 

Д. Лученко, О.Люхтергандат, О. Муза, Р. Мельник, О. Миколенко, О. Мордвінов, 

М. Мавдрик, Н. Мичко, В. Малюга, Н. Муравйов, Н. Наулік, В. Пчелін,                          

О. Пасенюк, Н. Писаренко, Є. Попович, С. Познишев, В. Стефанюк, В. Сороко,                 

В. Сухонос, В. Свербигуз, С. Стеценко, О. Шемякін, Ю. Шаров та інші.  

На рівні дисертаційних досліджень питання участі прокурора в 

адміністративній юрисдикції досліджували О.Шемякін «Прокурор в 

адміністративно-юрисдикційних провадженнях: питання теорії і практики»,  (2012 

р.); В.Шуба «Адміністративно-правові відносини в діяльності органів 

прокуратури України: загальнотеоретичні аспекти», (2007 р.) Поряд з цим, попри 

багатоманітність наукових досліджень, до цього часу немає комплексних робіт з 

проблематики участі прокурора в адміністративному судочинстві (з урахуванням 

прийнятих змін до Конституції України, КАС України, Закону України «Про 

прокуратуру»), що актуалізує обрану тематику дослідження. 

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

виконано в межах планів наукових досліджень Запорізького національного 

університету на 2016–2020 рр., комплексних наукових проектів: «Основні 

напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних 

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

теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер 

державної реєстрації 0115U00711); Пріоритетних напрямків розвитку правової 

науки на  2016-2020 рр., затверджених постановою Загальних зборів НАПрН 

України від 03.03.2016 року; Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», 

схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 року № 5/2015. Крім того, 



24 
 

дисертаційна робота пов’язана із стратегією реформування органів прокуратури, 

визначеними Законом України «Щодо першочергових заходів стосовно реформи 

органів прокуратури» від 19.09.2019 р. № 113-IX, Положенням про проходження 

прокурорами атестації, затвердженого Наказом Генерального прокурора України 

№ 221 від 03.10.2019 р., а також Порядком роботи кадрових комісій, 

затвердженого Наказом Генерального прокурора України № 233 від 17.10.2019.  

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому, 

щоб на основі комплексного аналізу теоретичних напрацювань, положень 

чинного законодавства України та правозастосування визначити сутність, 

особливості участі прокурора в адміністративному судочинстві, з урахуванням 

об’єктивних процесів євроінтеграції, реформування органів прокуратури 

адміністративного судочинства, виявити проблеми її правильного регулювання та 

практичної реалізації; сформулювати науково обґрунтовані рекомендації, 

практичні рекомендації, в т.ч. з урахуванням зарубіжного досвіду, спрямовані на 

підвищення її результативності й ефективності. Для досягнення цієї мети в роботі 

необхідно послідовно вирішити такі основні завдання:  

− розглянути адміністративне судочинство як сферу об’єктивізації участі 

прокурора; встановити кореляцію реалізації статусу прокурора із завданнями 

адміністративного судочинства; 

− проаналізувати ґенезу дослідження та унормування участі прокурора в 

адміністративному судочинстві, виокремивши певну її стадійність та 

тенденційність; 

− визначити місце та роль прокурора у системі суб’єктів адміністративного 

судочинства; встановити його відмінність від інших суб’єктів адміністративного 

судочинства; 

− з’ясувати специфіку адміністративно-процесуального статусу прокурора 

в адміністративному судочинстві на окремих стадіях, виявити проблемні аспекти 

його реалізації; 
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− дослідити досвід правового закріплення та реалізації статусу прокурора в 

адміністративному судочинстві зарубіжних країн та визначити шляхи його 

запровадження у національне законодавство та практику застосування; 

− сформулювати конкретні пропозиції щодо основних напрямів 

удосконалення вітчизняного законодавства стосовно участі прокурора в 

адміністративному судочинстві та заходів їх практичної реалізації.  

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, безпосередньо пов’язані із 

участю прокурора в адміністративному судочинстві.  

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти участі 

прокурора в адміністративному судочинстві. 

Методи дослідження. У дисертації використано систему підходів, 

принципів і методів наукового пізнання, вибір яких зумовлений метою та 

завданнями дослідження з урахуванням його об’єкта й предмета. Методологія 

дисертаційного дослідження ґрунтується на поєднанні загальнофілософських, 

загальнонаукових методів та спеціально-юридичних методів наукового пізнання. 

Методи термінологічного аналізу, порівняння, абстрагування застосовано при 

дослідженні феномену адміністративного судочинства як сфери об’єктивізації 

участі прокурора (підрозділ 1.1). Історико-правовий метод використано під час 

дослідження засад участі прокурора в адміністративному судочинстві та ґенези 

закріплення їх у вітчизняному законодавстві (підрозділ 1.2). Для визначення 

особливості участі прокурора в адміністративному судочинстві на окремих його 

стадіях використано методи порівняння, системний і структурно-функціональний, 

юридичного моделювання, формально-юридичний (підрозділ 1.3). Для з’ясування 

проблемних питань реалізації статусу прокурора в адміністративному судочинстві 

використано системний та структурно-функціональний методи, метод юридичної 

догматики, а також прийоми юридичної логіки, юридичної статистики (розділ 2), 

а для з’ясування зарубіжного досвіду регламентації та реалізації статусу 

прокурора в адміністративному судочинстві - логічний метод, порівняльне 

правознавство (підрозділ 3.1). Напрями вдосконалення засад участі прокурора в 
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адміністративному судочинстві у вітчизняному законодавстві визначено за 

допомогою моделювання (підрозділ 3.2). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, КАС 

України, міжнародні нормативно-правові акти, ратифіковані Верховною Радою 

України, закони України, укази Президента України, постанови Кабінету 

Міністрів України, нормативно-правові акти центральних органів виконавчої 

влади, накази Офісу Генерального прокурора України тощо.  

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані Офісу 

Генерального прокурора України, правова публіцистика, довідкові видання, 

матеріали репрезентативних соціологічних досліджень тощо.  

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим 

комплексним дослідженням, присвяченим участі прокурора в адміністративному 

судочинстві, виокремленню проблемних питань її правового регулювання, 

формулюванню пропозицій, у т.ч. й з урахуванням зарубіжного досвіду щодо їх 

вирішення. У результаті здійсненого дослідження сформульовано низку положень 

і висновків, запропонованих особисто здобувачем, до найбільш значущих із яких 

належать такі:  

уперше: 

- виокремлено п’ять основних форм участі прокурора в 

адміністративному судочинстві, із обґрунтуванням унікальності кожної із них, 

кореляції функціонального призначення прокуратури із завданнями 

адміністративного судочинства; 

- проаналізовано проблематику участі прокурора в електронному 

адміністративному судочинстві, із використанням Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи, й доведено, що остання передбачає право на 

звернення до суду в електронній формі із елементами дискримінаційного 

регулювання саме щодо участі прокурора, для усунення якого й запропоновано 

пропозиції щодо внесення змін до КАС України та Закону України «Про 

прокуратуру»; 
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- доведено колізійність правового регулювання участі прокурора в 

адміністративному судочинстві, зокрема щодо сплати судового збору за подання 

документів процесуального характеру, в апеляційному провадженні під час подачі 

до суду додаткових доказів у справі, в яких прокурор не брав участі у суді першої 

інстанції, обчислення строків для подання апеляційної скарги за позовами 

суб’єктів публічної адміністрації, в яких прокурор також не брав участі, й 

запропоновано пропозиції щодо їх вирішення;  

дістали подальшого розвитку: 

- теоретичні положення щодо ґенези закріплення засад участі прокурора в 

адміністративному судочинстві у вітчизняному законодавстві, виокремлено три 

етапи такої ґенези (2001-2005 рр., 2005-2017 рр., 2017 р. по теперішній час) із 

нерозривним зв’язком її із реформуванням прокуратури в цілому та 

впровадженням європейських правових стандартів участі прокурора в 

адміністративне судочинство, виділено основні тенденції такого закріплення в 

умовах сучасних державотворчих та правотворчих процесів в Україні; 

- теоретичні положення щодо розуміння адміністративного судочинства, 

співвідношення його із суміжними правовими поняттями та запропоновано 

визначення адміністративного судочинства як сфери об’єктивізації участі 

прокурора як регламентованої нормами адміністративного права діяльності 

поступового розгляду в адміністративних судах спорів, пов’язаних із публічно-

правовими конфліктами; 

- положення щодо розуміння представницьких повноважень прокурора у 

позовному провадженні й запропоновано чіткий алгоритм доказування підстав 

для представництва інтересів держави прокурором у суді; 

удосконалено: 

- теоретичні положення щодо ґенези дослідження участі прокурора в 

адміністративному судочинстві у вітчизняній адміністративно-правовій науці, 

виділено його «базові» напрямки, доведено стійку тенденцію щодо спеціалізації 

такого дослідження й обґрунтовано потребу її збереження, з урахуванням новітніх 
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доктринальних підходів щодо розуміння адміністративного судочинства, статусу 

його суб’єктів для формування наукового базису для удосконалення положень 

чинного законодавства щодо участі прокурора в адміністративному судочинстві 

та практики його застосування; 

- наукові положення щодо розуміння місця прокурора в системі суб’єктів 

адміністративного судочинства, особливостей його процесуального статусу у 

порівнянні з іншими суб’єктами та специфіки його реалізації у вузькому та 

широкому розумінні, запропоновано визначення прокурора в адміністративному 

судочинстві як уповноваженої державою службової особи на здійснення 

представництва інтересів держави в адміністративному суді у випадках, 

передбачених законом, яка має особливий статус; 

- положення щодо доцільності проведення компаративно-правових 

досліджень участі прокурора в адміністративному судочинстві, урахування 

позитивного, апробованого часом і практикою досвіду зарубіжних країн щодо 

врегулювання цього питання, зокрема, у частині: виборності Генерального 

прокурора (досвід США); звільнення прокурора від сплати судового збору при 

зверненні до суду (досвід Молдови, Російської Федерації); надання прокурору 

повноважень на звернення до суду в інтересах окремих категорій осіб (досвід 

Литви, Киргизстану, Латвії); надання висновку прокурором в адміністративній 

справі у разі його участі (досвід Киргизстану); поновлення й закріплення за 

прокуратурою функції загального нагляду (досвід Латвії); 

- положення щодо специфіки участі прокурора в адміністративному 

судочинстві, зокрема на стадії виконання судових рішень, обґрунтовано 

впровадження додаткових гарантій реалізації ним процесуального статусу задля 

забезпечення реалізації та захисту публічного інтересу.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані у роботі висновки, пропозиції, узагальнення мають як науковий, 

так і практичний інтерес і можуть бути використані в таких напрямах:  
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− у науково-дослідній сфері – у подальших наукових досліджень проблем 

участі прокурора в адміністративному судочинстві, особливості реалізації його 

статусу (акт впровадження Запорізького національного університету від 

03.08.2020 року); 

− правотворчій діяльності – для підготовки змін до чинного законодавства 

щодо участі прокурора в адміністративному судочинстві, усунення колізій 

адміністративно-процесуального законодавства та Закону України «Про 

прокуратуру»; 

− правозастосовній діяльності – для удосконалення ефективності участі 

прокурора в адміністративному судочинстві з метою захисту та поновлення 

інтересів держави; 

− навчальному процесі – для підготовки підручників, посібників з 

навчальних дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративно-процесуальне 

право», «Судові та правоохоронні органи України», під час проведення 

аудиторних занять з відповідних навчальних дисциплін (акт впровадження 

Запорізького національного університету від 03.08.2020 року).  

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення, 

висновки й пропозиції, що містяться в роботі, оприлюднені на шести 

міжнародних науково-практичних конференціях: «Представництво прокуратурою 

інтересів громадян і держави в суді: історіографічний абрис» (м. Ужгород, 

2015 р.); «Колізійність правового регулювання засад участі прокурора в 

адміністративному судочинстві та шляхи їх вирішення» (м. Ужгород, 2018 р.); 

«Особливості реалізації процесуального статусу прокурора на різних стадіях 

адміністративного судочинства» (м. Херсон, 2018 р.); «Проблематика реалізації 

прокурором повноважень щодо повернення судового збору» (м. Запоріжжя, 

2020 р.); «Реалізація прокурором повноважень в електронному судочинстві» 

(м. Дніпро, 2021 р.); «Реалізація прокурором повноважень на стадії перегляду 

судових рішень та вступу» (м. Одеса, 2021 р.).  
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Публікації. Основні положення, висновки й рекомендації, що містяться в 

дисертаційній роботі, викладено у 5 статтях, які опубліковані у наукових 

виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук категорії «Б», у тому числі 1 

стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 6 тезах доповідей на 

міжнародних науково-практичних конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, що містять 11 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатку. Загальний обсяг дисертації становить 198 сторінок, у тому числі 

основного тексту – 161 сторінка. Список використаних джерел налічує 

119 найменувань та займає 12 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1. 

ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УЧАСТІ ПРОКУРОРА В 

АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ. 

 

1.1. Поняття адміністративного судочинства як сфера об’єктивізації участі 

прокурора. 

 

Конституційні положення про те, що держава відповідає перед людиною та 

громадянином за свою діяльність та утвердження і забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина та є головним обов’язком держави, вимагають принципово  

нового підходу до визначення ролі і місця адміністративного процесу у правовій 

системі  держави.  

Втілення  в  життя  цих  положень  потребує  створення  нових  правових 

механізмів,  юридичних  режимів,  визначення  концептуальних  наукових  і 

методологічних  засад  обґрунтування  єдності  та  структурного  взаємозв’язку 

правових  норм  та  інституцій  щодо   визнання  захисту  прав  і  законних 

інтересів  (фізичних  чи  юридичних)  приватних  осіб.  У  нашій  державі 

функціонує  гігантська  соціальна  машина  публічної  служби,  призначена  для 

створення  умов  безпеки  і  благополуччя  людини та громадянина,  яка  

недостатньо досліджена  раніше.  Природа  розвитку  суспільства  дала  реальну  

дійсність відповідного  правового  упорядкування,  в  якому  юридичні  норми  

набувають значення  правил,  однаково  обов’язкових  і  для  державних  

службовців  чи суддів,  і  для  фізичних  чи  юридичних  осіб,  утворюючи  тим  

самим  нову галузь  юрисдикційного  спрямування  –  адміністративне  

процесуальне  право України. 

З  метою  розвитку  юридичної  науки,  її  вдосконалення  та  поліпшення 

якості  життя,  вчені - науковці  багато  років  сперечаються  не  тільки  з приводу  

запровадження  понятійно – термінологічних  слів,  з’ясування  їх суті, а  і  

займаються  поглибленим  роз’ясненням  запроваджених  правових  категорій.   
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Беззаперечно  такого  тлумачення  потребують  перш  за  все  ті  поняття,  

щодо визначення  яких,  у  доктринальному  середовищі,  дискусії  

продовжувались та продовжуються впродовж  тривалого  часу. У  вітчизняній  

адміністративно - правовій  науці до  останніх  безумовно  можна  віднести  

категорію «адміністративне  судочинство» та  «адміністративний  процес».  

Важливим індикатором правової держави, демократичності процесів, що в 

ній протікають, є наявність механізмів оскарження рішень суб'єктів владних 

повноважень. В якості одного з найефективніших серед таких механізмів, у 

всьому цивілізованому світі, прийнято розглядати адміністративне судочинство.  

Сфера адміністративного судочинства в Україні на сьогодні зазнає значних  

змін,  спрямованих  на  удосконалення  даної  інституції,  що  має місце  внаслідок  

проведення  масштабної  судової  реформи.  При  цьому становлення  

адміністративного  судочинства  в  нашій  державі  після  здобуття  нею  

незалежності  відбувалося  протягом  значного  часу.  Аналіз основних  проблем,  

що  стояли  на  шляху  становлення  адміністративного судочинства  в  незалежній  

Україні,  дозволить  не  допустити  аналогічні проблеми  й  під час  реформування  

даної  галузі 78, с. 41-45.  Так,  у  наукових джерелах  в  якості  окремого  

історичного  періоду  розвитку адміністративного  судочинства  в  Україні  

розглядають  здобуття  нашою державою  незалежності  та  створення  системи  

адміністративних  судів 76, с. 488. У  цей  період  перед  незалежною  Україною  

стояло  чимало завдань  в  аспекті  формування  правової  держави. 

Першочерговим   завданням  було  відходження  від  радянського  розуміння  

основоположних прав,  свобод  й  інтересів  людини  та  громадянина,  а  також  

механізму  їх захисту. Необхідно  було  заново  створити  основні  державні  

інститути,  в тому  числі  судового  захисту. При  цьому  провідною  формою  

судового захисту  прав,  свобод  та інтересів осіб  від  рішень,  дій  та  

бездіяльності, повинно  було  стати  адміністративне  судочинство.  До  

впровадження  на практиці  адміністративних  судів,  як  форми  інституту  

адміністративної юстиції  в  Україні,  тривала  дискусія  щодо  того,  які  
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організаційно - правові починання  повинні  бути  покладені  в  основу  

національної  системи адміністративних  судів. Зокрема,  такі  українські  вчені - 

правознавці,  як  М.М. Тищенко,  В.С. Стефанюк, Ю.С. Педько,  В.І. Шишкін  та  

деякі  інші, по - різному  бачили  організаційно – правові  основи  діяльності 

адміністративних  судів  в  Україні 99, с. 3. Як  зазначає  О.В. Муза,  аналіз  

праць вищенаведених  учених  свідчить,  що  об'єднуючим  елементом  

національної концепції  побудови  системи  адміністративних  судів  є  їх  

відокремленість від  системи  судів  загальної  юрисдикції 63, с. 23-28. Активне  

запровадження адміністративного  судочинства  в  Україні,  щоправда  спочатку 

концептуальних  його  положень,  розпочалося  зі  схваленням  Верховною Радою  

України  Концепції  судово - правової  реформи  в  Україні  від  28  квітня  1992 

року,  яку,  як  зауважують  вчені - правознавці,  слід  визнати  своєрідним 

стратегічним  планом,  що  передбачав  поетапне  здійснення  цілої  низки 

правових  та  організаційних  заходів,  спрямованих  на  становлення  та розвиток  

судової  влади  в  Україні 77. За  загальною  теорією  права,  система  права  є  

об’єктивним  явищем.  Її виникнення  зумовлене  зміною  соціально - економічних  

відносин,  які  потребують  нових  правових  норм,  що  будуть  відображати  ці  

зміни,  специфіку розвитку  суспільних  відносин,  на  регулювання  яких  дані  

норми  спрямовані. Поступове  накопичення  однорідних  правових  норм  потре-

бує  їх  відокремлення,  відмежування  та  систематизації.  Галузь  права  являє  

собою  сукупність однорідних  правових  норм,  спрямованих  на  регулювання  

визначеної   частини  суспільних  відносин,  що  характеризуються  родовими  

ознаками.  Усі  галузі  права  поділяються  на  матеріальні  та  процесуальні,  що  

співвідносяться  між  собою,  як  зміст  і  форма,  тобто  процесуальні  норми  є  

формою реалізації  норм  матеріального  права.  Адміністративне  судочинство  є  

новою самостійною  галуззю  процесуального  права,  спрямованою  на  реаліза-

цію  та захист  норм  адміністративного  права  як  матеріального.  Право  адмініс-

тративного  судочинства  має  свій,  окремий  від  інших  наук  предмет,  метод, 
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завдання.  Воно  ґрунтується  на  певних  принципах,  які,  як  правило,  діють сис-

темно,  в  поєднанні  одного  з  іншими 71, с. 64 .

Статтею  2  кодексу  адміністративного  судочинства  України встановлено,  

що   завданням  адміністративного  судочинства  є  справедливе, неупереджене  та  

своєчасне  вирішення  судом  спорів  у  сфері  публічно -правових  відносин  з  

метою  ефективного  захисту  прав,  свобод  та  інтересів фізичних  осіб,  прав  та  

інтересів  юридичних  осіб  від  порушень  з  боку суб’єктів  владних  

повноважень 28, с. 6. У  справах  щодо  оскарження  рішень,  дій чи  

бездіяльності  суб’єктів  владних  повноважень  адміністративні  суди 

перевіряють,  чи  прийняті  (вчинені)  вони:  

1) на  підставі,  у  межах  повноважень  та  у  спосіб,  що  визначені Конституцією  

та  законами  України;  

2) з  використанням  повноваження  з  метою,  з  якою  це  повноваження надано; 

3) обґрунтовано,  тобто  з  урахуванням  усіх  обставин,  що  мають  значення для  

прийняття  рішення  (вчинення  дії);  

4) безсторонньо  (неупереджено);  

5) добросовісно;  

6) розсудливо;  

7) з  дотриманням  принципу  рівності  перед  законом,  запобігаючи  всім  

формам  дискримінації;  

8) пропорційно, зокрема  з  дотриманням  необхідного  балансу  між  будь - якими 

несприятливими  наслідками  для  прав,  свобод  та  інтересів  особи  й  цілями, на  

досягнення  яких  спрямоване  це  рішення  (дія);  

9) з  урахуванням  права  особи  на  участь  у  процесі  прийняття  рішення;  

10) своєчасно,  тобто  впродовж  розумного  строку.  

Суб’єкт  владних  повноважень  –  це  орган  державної  влади  (у  тому  

числі без  статусу  юридичної  особи), орган  місцевого  самоврядування,  їх  

посадова чи  службова  особа,  інший  суб’єкт  під  час  здійснення  ними  

публічних владних  управлінських  функцій  на  підставі  законодавства,  
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спрямованих зокрема  на виконання  делегованих  повноважень,  або  надання  

адміністративних  послуг 28, с. 7.  

Основними  засадами  (принципами)  адміністративного  судочинства  є: 

1) верховенство  права; 

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

3) гласність  і  відкритість  судового  процесу  та  його  повне  фіксування 

технічними  засобами; 

4) змагальність  сторін,  диспозитивність  та  офіційне  з’ясування  всіх обставин  

у  справі; 

5) обов’язковість  судових  рішень; 

6) забезпечення  права  на  апеляційний  перегляд  справи; 

7) забезпечення  права  на  касаційне  оскарження  судового  рішення  у випадках,  

визначених  законом; 

8) розумність  строків  розгляду  справи  судом; 

9) неприпустимість  зловживання  процесуальними  правами; 

10) відшкодування  судових  витрат  фізичних  та  юридичних  осіб,  на користь  

яких  ухвалене  судове  рішення. 

Нормативне  визначення поняття адміністративне судочинство визначено  у   

п.  5  ч. 1 ст.  4  кодексу   адміністративного   судочинства  України  згідно  з  

якою  адміністративне   судочинство  –  це  діяльність адміністративних  судів  

щодо  розгляду  і  вирішення  адміністративних  справ, у  порядку,  встановленому  

законом 28, с. 7,  тобто  публічно – правових  спорів,  в яких  хоча  б  однією  

стороною  є  орган  державного  управління.  Такі  спори виникають  з  приводу  

порушення  органами  державної  влади  прав,  свобод та  законних  інтересів  

фізичних  та  юридичних  осіб.  До  сфери адміністративного  судочинства  в  

Україні  належать  публічно - правові відносини  з  метою  ефективного  захисту  

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

від  порушень  з  боку  суб’єктів владних  повноважень. 

Традиційно  вважається,  що  публічне  право  регламентує  організацію   і 

діяльність  публічної  влади  та  її  відношення  з  приватними  особами.  Метою 
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публічного  права  є  задоволення  загального  інтересу,  приватне  право 

орієнтоване  на  індивідуальні,  приватні  інтереси.  Публічний  інтерес  часто 

ототожнюється  із  суспільним  інтересом,  або  вважається,  що  категорія 

«публічні  інтереси»  охоплює  як  суспільні,  так  і  державні  потреби 1, с. 256. 

Таким  чином,  як  влучно  зазначив  Бахрах Д.Н.  адміністративне 

судочинство  –  це  правосуддя  по  адміністративним  справам,  розгляд  судами 

скарг  громадян  на  акти  посадових  осіб  та  органів  публічної  виконавчої  

влади 15, с. 360. 

Таким  чином,  адміністративне  судочинство  покликане  відновлювати 

порушені  права  з  боку  органів  державної  влади,  чим  збалансовувати 

взаємовідносини  людини  та  держави  в  цілому. 

До  недавнього  часу  панівною  у  науковому  середовищі  була  точка  зору,  

згідно  з  якою  адміністративне  судочинство  є  структурним  елементом 

адміністративного  процесу. Так,  професор  О.В. Кузьменко  у  дисертаційному 

дослідженні  «Адміністративний  процес  у  парадигмі  права»  (2006)  вказує,  що  

адміністративний  процес  має  складну  та  розгалужену  структуру,  де 

домінуючою  видовою  категорією  є  провадження.  Крім  того,  він  обґрунтовує 

доцільність  відокремлення  у  структурі  процесу  двох  груп  проваджень – 

неконфліктних  та  конфліктних.  До  конфліктних  поряд  із  провадженнями 

дисциплінарним,  з  розгляду  звернень  громадян  та  у  справах  про 

адміністративні  делікти  віднесено  також  так  зване  адміністративнопозовне 

провадження.  Останнє  охоплює  процесуальні  стадії,  етапи  та  дії,  що 

регламентовані  нормами  кодексу адміністративного судочинства 41, с. 34.  

Таким  чином,  за  представленою  позицією  категорії «адміністративно - позовне  

провадження»  та  «адміністративне  судочинство» є  синонімічними  й,  

відповідно,  судочинство  є  структурним  елементом процесу. 

Починаючи  приблизно  з  1960  року  відбуваються  перші  спроби 

ґрунтовного  доктринального  аналізу  поняття,  змісту,  структури 

адміністративного  процесу.  Початок  докртинальних  досліджень  з  питань 

адміністративного  процесу  ознаменувався  поєднанням  двох  поглядів  на  його  
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сутність:  «вузького»  як  розгляду  справ  про  адміністративні правопорушення  

та  застосування  заходів  адміністративного  примусу  (серед фундаторів  такого  

розуміння  можна  назвати  Н.Саліщеву,  А.Клюшніченка та інших)  і  «широкого»  

як  охоплення  управлінської  діяльності  з  реалізації матеріальних  норм  

адміністративного  права (С.Студеникін, О.Луньов, О.Якуба, Г.Петров,                        

А.Кренєв, Б.Сорокін, Д.Бахрах, Р.Павловський та  інші). Така  дещо  «подвійна»  

тенденція  існувала  досить  тривалий  час.  Згодом виділився  третій  підхід,  

умовно  названий  «судочинським»,  який  походить від  розуміння  

адміністративного  процесу  виключно  як  форми  правосуддя (прихильниками  

такого  підходу  є  В.Бевзенко,  А.Комзюк, Р.Мельник  та інші) 27, с. 7-8.  

Поняття  "процес"  у  правовій  науці,  зазвичай,  пов'язували  з  реалізацією  норм  

матеріального  права.  Процес  є  формою  життя  закону; матеріальне  право  має  

притаманні  йому  процесуальні  форми. 

Оскільки  реалізація  приписів  правових  норм  здійснюється,  переважно, 

діями  певних  осіб,  остільки  процес  розуміють  як  певного  роду  діяльність, 

спрямовану  на  досягнення  тих  юридичних  результатів,  які  передбачались 

диспозицією  цієї  норми  матеріального  права. Це  є  процесуальна  діяльність. 

До  недавнього  часу  вчені  наголошували  на  тому,  що  адміністративно-

процесуальна  діяльність  здійснюється  в  рамках  виконавчої  та   розпорядчої 

діяльності,  є  однією  з  її  практичних  проявів.  Відповідно,  адміністративний 

процес,  пов'язували  з  діяльністю  органів  виконавчої  влади  (посадових осіб) та  

вважали,  що  адміністративний  процес  ґрунтується  на  тих  самих підвалинах,  

на  яких  будується  і  практично  здійснюється  власне  виконавча і  розпорядча  

діяльність  органів  виконавчої  влади. 

Так,  наприклад,  адміністративний  процес,  у  широкому  розумінні  цього 

слова  Р.С. Мельник пропонував  розуміти  як  процес  виконавчої  та розпорядчої  

діяльності  та  виокремлював    три    складники    адміністративного   процесу:  

1) адміністративно - судовий  процес,  у  межах  якого  здійснювався розгляд  

публічних  правових  конфліктів  в  адміністративних  судах;  
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2) адміністративно - управлінський  процес,  у  межах  якого здійснювалась  

виконавчо - розпорядча  діяльність  органів  публічної адміністрації;  

3) адміністративно -  юрисдикційний  процес,  у  межах  якого здійснювався 

розгляд  справ  про  адміністративні  правопорушення  та застосування  заходів  

адміністративного  примусу.  При  цьому адміністративно - управлінський  процес  

реалізувався  саме  через адміністративні  процедури,  які  впорядковували  

діяльність  органів  публічної адміністрації  з  вирішення  конкретних  

адміністративних  справ 65, с. 199-200.  

Численні  визначення  даної  категорії  формулювалися з урахуванням  

підходів,  використаних  правниками  для  характеристики такого  явища  як  

процес  юридичний. Правники стверджували, що  термінологія  багато  в  чому  

визначає  як  межі нормативного  регулювання  суспільних  відносин,  

правозастосовної практики,  так  і  межі  вивчення  відповідних  юридичних  

явищ.   

Важко  не  погодитися  із  тим,  що  пошук  належної  термінології  є  

відповідальною роботою,  бо  тут  мають  бути  підібрані  лише  такі  дефініції  і  

категорії,  що  відображатимуть  дійсні  реалії  суспільного  життя.  

Ще  до  недавніх пір,  вчені  вважали,  що  поняття  "адміністративний 

процес"  поєднує  два  поняття  "адміністративно - юрисдикційний  процес"  та 

"адміністративно - процедурний   процес". 

Під  адміністративно – юрисдикційним  процесом  розуміли  діяльність 

уповноважених  органів  виконавчої  влади  (посадових  осіб)  з  вирішення 

спірних  питань  застосування  норм  матеріального  адміністративного  права, з  

оцінки  правомірності  поведінки  тих  чи  інших  осіб,  а  також   необхідності,  в  

обумовлених  законом  випадках,  застосування  заходів адміністративного  

примусу. 

Вважалося,  що  адміністративний  процес  -  це  форма  застосування  норм  

матеріального  адміністративного  права  при  реалізації  органами виконавчої  

влади  (посадовими  особами)  їх  компетенції.  Проте,  межі адміністративно - 

процесуальної  діяльності  в  такому  розумінні  значно ширші,  тому  що  у  цьому  
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порядку  проходить  реалізація  приписів  не  тільки адміністративно – правових  

норм,  а  й  правових  норм  інших  галузей  права (фінансового,  житлового,  

кооперативного  та  ін.). 

Стверджувалось,  що  в  окремих,  передбачених  законодавством випадках,  

діяльність  адміністративно - процесуального  характеру,  може здійснюватись  як  

уповноваженими  органами  виконавчої  влади,  так  і судовими  органами,  

іншими  суб'єктами,  наділеними  юридично - владними повноваженнями. 

В  юридичній  науці  існувало  багато  різних  думок  щодо 

адміністративного  процесу.  Одні  вчені  (Н.Г. Саліщева, О.В. Іванов,                           

М.І. Пискотін, А.В. Самойленко та ін.) трактували  його  у  вузькому, 

"юрисдикційному"  розумінні,  інші  (В.М. Манохін,  Ц.А.  Ямпольська,                          

Д.Н.  Бахрах) давали  більш  широке  тлумачення  цьому  поняттю.  На  нашу 

думку,  більш  вірною  є  перша  концепція,  тобто  та,  що  передбачає  в  складі 

адміністративного  процесу  тільки  юрисдикційну  діяльність  щодо  вирішення 

різних  спорів  і  застосуванню  примусових  заходів  у  судовому  порядку. 

Крім  того,  науковцями  «процес»  трактувався  як  юридична  категорія. 

Вчені - науковці  вважали,  що  процес  -  це  певне  відображення  

державно-владної  діяльності.  Інакше  кажучи,  процес  -  це  специфічний  спосіб 

здійснення  державної  влади. Нерозривний  зв'язок  з  державою  -  одна  з 

найважливіших  властивостей  процесу.  Звичайно,  процес  передбачає  участь у  

його  здійсненні  і  громадських  організацій,  проте  основу  його  становить саме  

діяльність  компетентних  державних  органів. 

У  такому  підході  вважалося,  що  мав  місце  тісний  зв'язок  усіх  трьох 

видів  процесу  (цивільного,  адміністративного  та  кримінального)  з  такими 

формами  діяльності  держави,  як  судочинство  і  державне  управління.  Зв'язок 

цей  проявлявся  в  тому,  що  судочинство  як  форма  діяльності  держави 

реалізується  через  кримінальний  і  цивільний  процеси,  державне  управління -  

через  адміністративний  процес. 

Процес  -  це  динамічне  поняття,  що  визначало  діяльність  відповідних 

державних  органів.  Кожен  вид  процесу  -  цивільний,  кримінальний  чи 
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адміністративний  –  вважався  діяльністю  певних  державно – владних  органів,  

завдяки  яким  вирішувались  задачі  судочинства  і  державного управління.  

Оскільки  завдання  вказаних  вище  норм  різні,  то  й  способи  їх здійснення  

через  той  чи  інший  вид  процесу  відрізнялися  певною специфікою. 

Наголошувалось  на  тому,  що  основна  властивість  процесу  полягала  в 

тому,  що  це  не  будь - яка,  а  виключно  юридична  діяльність. Відповідно,  є  

підстави  розглядати  конкретний  вид  процесу  як  зовнішнє правове  

відображення  певної  форми  діяльності  держави.  Правова  природа процесу  

проявляється,  передусім,  у  його  соціальному  призначенні,  у  тому, щоб  

забезпечити  реалізацію  матеріальних  норм  різних  галузей  права.  Кожен вид  

процесу  -  це  певний  порядок  здійснюваних  послідовних  дій,  що  мають на  

меті  практичне  втілення  в  життя норм  матеріального  права. 

Процес  є  юридично – результативною  діяльністю,  тільки  завдяки  якій і  

може  бути  досягнутий  необхідний  в  ході  вирішення  індивідуально -

конкретних  справ  юридичний  результат. 

Таким  чином,  було  надано  визначення  поняття  адміністративний процес,  

як  порядок  вирішення  індивідуально - конкретних  справ  у  сфері державного  

управління  виконавчо - розпорядчими  органами  (а  в передбачених  законом  

випадках  й  іншими  суб'єктами);  це  діяльність,  в  ході здійснення  якої,   

виникають   суспільні   відносини,  що  регулюються  нормами адміністративно - 

процесуального  права. 

Зустрічається  і  інше  визначення:  адміністративний  процес  -  це 

врегульована  адміністративно – процесуальними   нормами  правоустановча  і 

правозастосовна  діяльність  органів  виконавчої  влади,  а  в  передбачених 

законом  випадках  -  й  інших  органів  та  їх  посадових  осіб,  громадських 

організацій  і  їх   представників по  реалізації  норм  адміністративного  права  і  

вирішенні  індивідуально - конкретних  справ,  що  виникають  з  відносин 

управлінського  (службового)  підпорядкування. 

За  твердженням  О.В. Музи,  адміністративний  процес  можна  розглядати 

як  «тріаду»,  що  охоплює  три  складові  частини  адміністративно -
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процесуальної  діяльності  суб’єктів  владних  повноважень:  управлінський 

процес,  адміністративний  деліктний  процес  та  адміністративний   судовий 

процес 64, с. 6.  Насамкінець  науковець відзначає,  що  у  результаті  

здійсненого  дослідження  ним  встановлено  місце адміністративно - 

процесуальних  відносин  у  системі  адміністративного  права та  зроблено  

висновок  про  необхідність  її  (системи)  новелізації  через формування  трьох  

самостійних  підгалузей  –  адміністративно - процедурного, адміністративно - 

деліктного  та  адміністративно – процесуального  права 64, с. 28. Наведена  

точка  зору,  як  і  будь – яка  інша  аргументована  наукова позиція,  має  право  

на  існування.  Однак  вона  не  сприяє  розв’язанню термінологічної  проблеми.  

О.В. Муза  пропонує  вживати  категорію «адміністративний  процес»  у  

широкому  розумінні,  але  охоплювати поняттям  «адміністративно - 

процесуальне  право»  лише  норми,  що регламентують  судову  діяльність  з  

розгляду  публічно – правових  спорів.   Разом  з  цим,  С. Стеценко  виокремлює  

три  складові  адміністративного процесу: 1) адміністративно  - судовий  процес,  

у  межах  якого  здійснюється розгляд  публічно – правових  спорів  в  

адміністративних  судах; 2) адміністративно - управлінський  процес,  у  межах  

якого  здійснюється виконавчо - розпорядча  діяльність  органів  публічної  

адміністрації; 3) адміністративно - юрисдикційний  процес,  у  межах  якого  

здійснюється розгляд  справ  про  адміністративні  правопорушення  та  

застосування  заходів адміністративного  примусу 98, с. 44. 

Як  влучно  зазначає  професор  Н.Б. Писаренко у  дисертаційному 

дослідженні  «Концептуальні  основи  адміністративного  судочинства  в Україні»  

(2019),  виникає  питання  щодо  відокремлення  окремим  блоком 

адміністративно – судового  процесу,  оскільки  виникає  лише   питання відносно  

першого  «блоку»  –  адміністративно - судового  процесу.  Він  може бути  

схарактеризований  через  провадження,  а  саме  –  через  провадження  в суді  

першої  інстанції,  апеляційне  та  касаційне  провадження. Але  всі  ці 

провадження  суттєво  відрізняються  від  тих,  що  репрезентують 

адміністративно - управлінський  або  адміністративно - юрисдикційний процеси;  
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вони  є  провадженнями  іншого  ґатунку.  Результатом  їх  перебігу  є вирішення  

однієї  конкретної  юридичної  справи. Можна,  безумовно, обговорювати  

питання  відокремлення  в  адміністративному  судочинстві  в якості  самостійних  

процесуальних  форм  позовного  провадження  й провадження  з  розгляду  справ  

за  поданнями  суб’єктів  владних  повноважень. Однак  і  в  цьому  разі  хоча  і  

йдеться  про  діяльність  щодо розв’язання  певних  юридичних  справ,  але  така  

діяльність  завжди  є правозастосовною,  юрисдикційною  та  здійснюваною  

виключно  судовими органами 75, с. 34.  

Нещодавно   визначення   понять   “адміністративний   процес”   та 

“адміністративне   судочинство”   та   і   їх   співвідношення   між   собою  

належали  до   кола   дискусійних   питань.   

Аналізуючи  співвідношення  понять  «адміністративне  судочинство»  та 

«адміністративний  процес»,  необхідно  зазначити,  що  не  так  давно  в 

адміністративній  науці  не  було  складено  усталеного  та  єдиного  розуміння 

адміністративного  процесу  та  виділялося  принаймні  три  основні  підходи  до  

його  визначення. 

Перший  підхід  (його  ще  називали  "юрисдикційним")  передбачав  так 

зване  "вузьке  розуміння  адміністративного  процесу",  згідно  якого 

адміністративний  процес  -  це  врегульований  нормами  адміністративно -

процесуального  права  порядок  застосування  заходів  адміністративного 

примусу,  і  насамперед  адміністративних  стягнень  (іншими  словами,  у 

вузькому  розумінні  адміністративний  процес  –  це  провадження  в  справах про  

адміністративні  правопорушення).  У  такому  розумінні  адміністративний 

процес  має  виключно  юрисдикційний  (правоохоронний)  зміст. 

Відповідно  до  другого  підходу  (так  званого  "управлінського"),  його ще  

називали  "широким  розумінням  адміністративного  процесу", адміністративний  

процес  пропонувалося  розглядати,  як  врегульований нормами  адміністративно 

- процесуального  права  порядок  розгляду індивідуально – конкретних  справ  у  

сфері  виконавчої  діяльності   органів державного  управління,  а  у  передбачених  

законодавством  випадках  і іншими,  уповноваженими  на  то  органами. Іншими  
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словами,  у  широкому розумінні  адміністративний  процес  –  розуміли  як  

сукупність адміністративних  проваджень. Даний  підхід  передбачав  поширення  

поняття адміністративного  процесу  не  тільки  на   юрисдикційну,  а  й  на  

регулятивну, тобто  на  всю  нормотворчу  та  правозастосовчу  діяльність  

адміністративних органів.  Стосовно  органів  виконавчої  влади  та  інших  

державно -управлінських  структур,  органів  місцевого  самоврядування  може 

застосовуватися  термін  "публічна  адміністрація",  отже,  адміністративний 

процес  в  широкому  розумінні  охоплював  діяльність  публічної  адміністрації. 

Ряд  вчених  пропонувало   поширювати   розуміння  адміністративного  процесу і  

на  діяльність  адміністративних  судів  по  вирішенню  адміністративних справ,  

тобто  на  адміністративне  судочинство,  хоча  така  пропозиція  тривалий  час  

була  полемічною  і  ряд  вчених - адміністративістів,  які  поділяли  широке  

розуміння  адміністративного  процесу,  пропонували виділяти  окремо  судовий  

адміністративний  процес. 

Нарешті,  виокремлювався  і  третій  підхід  до  визначення 

адміністративного  процесу,  умовно  його  можна  назвати  "судочинським", який  

походить  від  розуміння  юридичного  процесу  виключно  як  форми правосуддя.  

Отже,   адміністративний  процес у  даному  випадку  розглядався тільки  як  

судовий  розгляд  публічно - правових  спорів,  віднесених  до компетенції  

адміністративних  судів.  В  рамках  даного  підходу  також існували  різні  точки  

зору,  наприклад,  виділявся  адміністративний  процес,  як вид  судового  процесу  

(адміністративне  судочинство)  та  окремо управлінський  процес  

(правозастосовча  діяльність  адміністративних  органів),  або  стверджувалось,  

що  адміністративний  процес  –  це  форма правосуддя,  тобто  адміністративне  

судочинство,  а  діяльність  органів публічної  адміністрації  взагалі  носить  не  

процесуальний,  а  процедурний характер  (так  звані  адміністративні  

процедури).  

Так,  О.І. Миколенко  у  докторській  дисертації  (2011 р.)  "Місце 

процедурного  права  в  системі  знань  та  в  системі  права  України"  висловлює 

позицію,  що  адміністративна  процедура  -  це  урегульована  адміністративно - 
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процедурними  нормами  послідовність  дій  суб'єктів  нормотворчої 

правозастосовчої  діяльності,  структурованих  відповідними  процедурними 

відносинами,  щодо  прийняття  нормативно - правових  актів  управління  та 

вирішення  адміністративних  справ. В  той  самий  час,  адміністративний процес,  

на  думку  вченого, це  урегульована  адміністративно - процесуальними  нормами  

послідовність  дій  суб'єктів  правозастосовчої діяльності,  спрямованих  на  

вирішення  адміністративної  справи  та структурованих  відповідними  

процесуальними  відносинами.  Відповідно  до викладеного,  вчений  робить  

висновок,  що  адміністративна  процедура  є видом  юридичної  процедури,  а  

адміністративний   процес  є  видом адміністративної  процедури 66, с. 40. 

В.М. Бевзенко  у  докторській  дисертації  (2010 р.)  "Суб'єкти  владних 

повноважень  в  адміністративному  судочинстві  України"  висловлює  думку про  

те,  що  адміністративний  процес  становить  сукупність  правовідносин, які  

виникають  у  зв'язку  із  захистом  у  спеціальному  судовому  порядку  прав, 

свобод  та  законних   інтересів  приватних  осіб  від  неправомірних  дій  (рішень)  

органів  державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування,  а також  інших  

невладних  за  характером  своєї  діяльності  суб'єктів,  у  разі здійснення  ними  

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

виконання  делегованих  повноважень  (суб'єктів  владних повноважень).  За  

змістом  і  суб'єктним  складом  процесуальних правовідносин  адміністративний  

процес  певною  мірою  подібний  до  інших існуючих  процесуальних  галузей  

національного  права:  цивільного  процесу, господарського  процесу. Однак  

принциповою  відмінністю  адміністративного процесу  від  зазначених  видів  

процесу,  є  його  цільове  призначення - забезпечення  законності  діяльності  

суб'єктів  владних  повноважень  та гарантування  вільного  здійснення  прав  та  

свобод  фізичних  і  юридичних осіб 13, с. 31. 

Привертає  увагу  й  те,  що  майже  всі  згадані  автори  при  формулюванні 

своїх  позицій  щодо  структурних  елементів  процесу  уникають  використання 

словосполучення  «адміністративне  судочинство».   
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Професор  В.К. Колпаков  у  своїх  працях  зазначає,  що адміністративне  

судочинство  не  є  структурним  елементом  адміністративного  процесу.  

Адміністративний  процес  науковець характеризує  як  нормативно-  

регламентовану  діяльність  публічної адміністрації  щодо  реалізації  владних  

повноважень 32, с. 26-38.  Разом  з  тим  «відносини  адміністративного 

судочинства»  професор  вважає  такими,  що  належать  до  предмета 

адміністративного  права 35, с. 61.  Професор  В.К. Колпаков  стверджує,  що  

теоретичне осмислення  означених  відносин  пройшло  кілька  етапів,  впродовж  

яких формувалися  наукові  уявлення  про  їх  поняття,  предметну  і  

функціональну складові,  термінологію  і  нормативні  визначення.  На  цьому  

шляху,  за спостереженнями  науковця,  «було  висловлено  думки  про  те,  що 

адміністративне  судочинство це: а) нова  самостійна  судовопроцесуальна  галузь 

права  –  адміністративне  процесуальне   право 33, с. 45; б) не може  збігатися  з 

адміністративним  процесом 19, с. 11; в) є  складовою  адміністративного  

процесу 14, с. 48; г) це   судовий адміністративний  процес; д) є  інституцією 

адміністративного  права 34, с. 14. Точка  зору  професора  В.К. Колпакова 

ґрунтується  на  впевненості, що  найбільш  резонні  параметри  наукових пошуків  

із  зазначеного  питання  окреслені  у  Концепції  адміністративної реформи  в  

Україні  і  проекті  Концепції  реформи  адміністративного  права, де  

запровадження  нової  ідеології  функціонування  виконавчої  влади  і місцевого  

самоврядування  пов’язали  з  відповідальністю  влади  (публічної адміністрації)  

перед  суспільством  та  судовим  захистом  прав  і  свобод громадян  засобами  

адміністративної  юстиції  (адміністративного судочинства). На  підставі  цього  

науковець   констатує,  що  відносини відповідальності  публічної  адміністрації  є  

похідними  від  відносин оскарження  її  дій,  яке  може  здійснюватися,  по - 

перше,  в  позасудовому порядку  (подача  адміністративної  скарги);  по - друге,  

у  судовому  –  шляхом звернення  із  позовом  до  адміністративного  суду 

(судове  оскарження) 35, с. 62.  Отже,  відносини  з  розгляду  і  вирішення  

адміністративними  судами публічно – правових  спорів  разом  із відносинами  з  
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оскарження  рішень,  дій,  бездіяльності  суб’єктів  владних повноважень  до  

вищих  органів  (вищих   посадових осіб),  професор  В.К. Колпаков  пропонує  

вважати  такими,  що  можна  об’єднати   в одну  групу  тих  суспільних  зв’язків,  

які  мають  бути  упорядковані  за  допомогою  норм адміністративного  права  

внаслідок  того,  що   вони  обумовлені  необхідністю забезпечення  

відповідальності  публічної  адміністрації  перед  суспільством у цілому  й  

приватними  особами  зокрема 53, с. 69-72. 

Професор  Н.Б.  Писаренко  у  дисертаційному  дослідженні «Концептуальні  

основи  адміністративного  судочинства  в  Україні» (2019) критично  поставилась  

до  вказаної  позиції  В. Колпакова  та  зазначила,  що помилковим  об’єднувати  в  

одну  групу  відносини  щодо  оспорювання  рішень,  дій,  бездіяльності  суб’єкта  

владних  повноважень  в  позасудовому  й судовому  порядку.  В  обох  випадках,  

дійсно,  йдеться  про  способи  захисту прав,  свобод,  інтересів  приватних  осіб  

від  порушень  з  боку  представників влади.  Відносини,  що  виникають  

внаслідок  використання  кожного  зі способів,  врегульовано  за  допомогою  

процесуальних  норм. Однак  останні визначають  правила  реалізації  

повноважень  представниками  різних  гілок влади  –  влади  виконавчої  й  влади  

судової,  а  значить,  в  основу  цих  норм покладено  переважно  різні  на  

сутністю  й  змістовим  наповненням  вимоги. Крім  зазначеного  переконані,  що  

оспорювання  правомірності  рішення,  дії, бездіяльності  суб’єкта  влади  як  у  

позасудовому,  так  і  у  судовому  порядку не  можна  пов’язувати  із  

відповідальністю. Згадане  оспорювання  є результатом  реалізації  приватною  

особою  або  права  на  звернення, або  права на  судовий  захист  від  порушення  

з  боку  зазначеного  суб’єкта 75, с. 34.  

Таким  чином,  як  влучно  зазначає  Н.Б. Писаренко 75, с. 35 оспорювання,  

на  відміну  від  притягнення  до  відповідальності,  не  має   і не може  призвести  

до  застосування  санкцій  стосовно  учасника  відносин,  який, можливо,  

порушив  закон.  Наведений  висновок  є  надзвичайно  важливим. Правила  

розгляду  правового  спору  й  правила  розгляду  справи  про застосування  
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санкцій  внаслідок  притягнення  до  відповідальності  суттєво різняться,  оскільки  

ґрунтуються  вони  на  концептуально  відмінних  принципах. 

Підсумовуючи  вищевикладене,  слід  зазначити,  що  Кодексом 

адміністративного  судочинства  України  в  редакції  2005  року  було визначено,  

що   адміністративне  судочинство  -  це  діяльність адміністративних   судів   

щодо   розгляду   і   вирішення  адміністративних  справ у  порядку,  

встановленому  цим  кодексом.  Цим  же  кодексом  в  редакції  2005  року  було  

визначено,  що  адміністративний  процес  -  це правовідносини,  що  складаються  

під  час  здійснення  адміністративного судочинства.  Поряд  з  цим,  з  

прийняттям  Верховною  радою  України у  2017  році  закону  України  «Про  

внесення  змін  до господарського процесуального кодексу України, цивільного  

процесуального  кодексу України,  кодексу  адміністративного  судочинства  

України  та  інших законодавчих  актів»,  поняття  адміністративний  процес  

зникає  та  з’являється поняття  судовий  процес,  тобто  правовідносини,  що  

складаються  під  час здійснення  адміністративного  судочинства  називались  

адміністративним процесом,  а  з  прийняттям  вищевказаного  закону  почали  

називатись  судовим процесом.  (п. 6 ч. 1 ст. 4 Кодексу адміністративного 

судочинства України) 28. Варто зазначити,  що  така  законодавча  зміна  мала  

місце  у  зв’язку  з  тим,  що  поняття  адміністративне  судочинство  та  

адміністративний  процес  є синонімічними  поняттями,  які  лише  доповнюють  

один  одного. 

Таким   чином,   слід  зазначити,  що   адміністративний   процес   по   своїй  

суті  не   має   нічого   спільного   з   діяльністю  органів  виконавчої  влади,  

органів  місцевого  самоврядування,  їх  посадових  осіб,  інших  суб'єктів,  які  

відповідно  до  закону  уповноважені  здійснювати  владні  управлінські  функції,  

з  фізичними  та  юридичними  особами  щодо  прийняття адміністративного  акту  

та  його  виконання,  а  має  відношення  тільки  до судового  розгляду  

адміністративних   справ. А отже, поняття  адміністративний  процес можна  

визначити  як  встановлену  адміністративно - процесуальними  нормами 
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діяльність  обмеженого   адміністративним  законодавством  кола  осіб  до 

реалізації  їх  матеріальних  прав  та  обов’язків  в  ході  судового  розгляду справ. 

У  сучасному  адміністративно – правовому  середовищі  окрім адміністративного  

процесу,  адміністративного  судочинства  виділяють  ще такі  адміністративні  

поняття  як:  адміністративна  процедура,  адміністративне провадження,  

адміністративна  послуга.  

Визначальною  ознакою  розвитку  законодавства,  зокрема 

адміністративного,  у  демократичних  країнах  є  його  спрямованість  на 

забезпечення  прав  і  законних  інтересів  осіб  у  відносинах  із  державою  та її  

органами.  Однією  з  найважливіших  гарантій  цього  є  чітка  регламентація 

процедурного  аспекту  відносин  особи  і  влади.  За  таких  умов  державний 

службовець  чи  службовець  органу  місцевого  самоврядування  діє  не 

свавільно,  а  керуючись  чітко  встановленим  порядком.  Це,  по - перше, 

забезпечує  рівність  осіб  перед  законом,  адже  до  всіх  однопорядкових  справ 

застосовується  однакова  процедура,  а,  по-друге,  існування  законодавчо 

встановленої  процедури  є  вихідною  точкою  для  здійснення  контролю, 

зокрема  судового,  за  законністю  діяльності  органів  влади. 

Так,  адміністративна  процедура  -  це  правила  дій  при  прийнятті рішення  

органу  виконавчої  влади  чи  органу  місцевого  самоврядування  про права  та  

обов’язки  фізичних  та  юридичних  осіб.  До  адміністративної процедури  

належить,  наприклад:  надання  дозволу  на  будівництво, призначення  житлової  

субсидії,  реєстрації  земельної  ділянки,  проведення інспекції  закладу  

харчування,  видача  паспорту  тощо. 

Одне  із  ключових  місць  у  комплексному  розумінні  суті 

адміністративної  процедури  посідають  принципи,  за  якими  вона здійснюється:  

верховенства  права,  законності,  рівності  перед  законом, обґрунтованості  та  

визначеності,  безсторонності  (неупередженості) адміністративного  органу,  

добросовісності  і  розсудливості,  пропорційності, відкритості,  своєчасності  і  

розумності  строків,  ефективності,  презумції правомірності  дій  та  вимог  особи,  

офіційності,   гарантування  права  особи на  участь  в  адміністративному  
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провадженні,  гарантування  ефективних засобів  правового  захисту. Ці  

принципи  були  наповнені  конкретними правовими  механізмами  та  зведені  в  

єдиний  закон,  спростивши  таким  чином  сприйняття  правил  гри  для  всіх  

учасників  адміністративної  процедури. 

Кабінет  Міністрів  України  схвалив  проект  Закону  України  «Про 

адміністративну  процедуру»,  розроблений  Міністерством  юстиції  України 89. 

Законопроект  має  стати  рамковим  нормативно - правовим  актом,  що 

запровадить  якісно  новий  рівень  законодавчої  регламентації  процедур 

управлінської  діяльності  державних  органів  та  захисту  прав  і  законних 

інтересів  фізичних  та  юридичних  осіб  у  відносинах  із  державою. 

Крім  того,  законопроект  регламентує  порядок  подання  та  реєстрації 

заяви,  форми  заяви  та  вимог  до  її  змісту,  обов’язки  адміністративного 

органу,  порядок  залучення  до  участі  в  адміністративному  провадженні 

адресата  та  заінтересованих  осіб  тощо. У  проекті  Закону  визначаються 

питання  щодо  прийняття  рішення  у  справі,  форми  адміністративного  акту, 

змісту  адміністративного  акту,  набрання  чинності  адміністративним  актом, 

порядку  доведення  до  відома  адміністративного  акту,  умови  нікчемності 

адміністративного  акту,  визначається  порядок  відкликання  або  визнання акту  

недійсним,  встановлюється  можливість  перегляду  адміністративного акту  за  

нововиявленими  обставинами  тощо.  В  окремий  розділ  виділено 

адміністративне  оскарження.  Суб’єктом  розгляду  скарги,  відповідно  до 

законопроекту,  є  адміністративний  орган  вищого  рівня,  а  також  може  бути 

комісія,  утворена  адміністративним  органом  для  розгляду  скарг.  Також 

встановлюються  порядок  виконання  адміністративного  акту,  порядок 

обчислення  строків  в  адміністративному  провадженні  та  строки  вирішення 

(перегляду)  справи. 

Таким  чином,  цей  законопроект  –  це  єдині  чіткі  та  зрозумілі  правила 

дій  при  прийнятті  рішення  органу  влади  про  права  та  обов’язки  фізичних та  

юридичних  осіб. 
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Інше  поняття  адміністративне  провадження  —  урегульований 

адміністративною  процедурою  процес  розгляду  справи,  прийняття  та 

виконання  адміністративного  акту.  Крім  того,  адміністративне  провадження  

або  адміністративне  провадження  з  розгляду  та  вирішення індивідуальної  

адміністративної  справи,  ще  розуміють,  як  сукупність послідовно  

здійснюваних  уповноваженим  суб'єктом  процедурних  дій  і пов'язаних  з  цим  

процедурних  рішень  з  розгляду  та  вирішення індивідуальної  адміністративної  

справи,  що  завершується  прийняттям адміністративного  акту  і  зверненням  

його  до  виконання. 

До  основних  стадій  адміністративного  провадження  слід  віднести: 

початок  адміністративного  провадження;  підготовку  адміністративної справи  

до  розгляду;  розгляд  адміністративної  справи;  прийняття адміністративного  

акту;  звернення  до  виконання  адміністративного  акту. 

Відповідно  до  проекту адміністративно-процедурного Кодексу України 

86,  кожна  стадія  адміністративного  провадження  передбачає  здійснення  

процедурних  дій  та  прийняття  процедурних рішень,  якими  забезпечується  

прийняття  адміністративного  акта  та  його виконання.  Будь-які  процедурні  дії  

чи  бездіяльність  уповноваженого суб'єкта  та  прийняті  ним  під  час  здійснення  

адміністративного провадження  процедурні  рішення,  а  також  прийнятий  за  

результатами розгляду  адміністративної  справи  адміністративний  акт  можуть  

бути оскаржені  відповідно  до  цього  Кодексу  до  органів  виконавчої  влади, 

органів  місцевого  самоврядування,  юридичних  осіб  публічного  права  та  їх  

посадових  осіб,  які  уповноважені  розглядати  такі  скарги,  а  також  до суду.  

Необхідно  зазначити,  що  згідно  з  проектом  адміністративно-

процедурного  кодексу,  адміністративне провадження  здійснюється  за  такими  

принципами:  

- верховенства  права — забезпечення  пріоритету  прав  і  свобод людини  та  

громадянина,  справедливості  і  гуманності  відповідно  до Конституції  та  

законів  України;  
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- презумпції  правомірності  дій  і  вимог  суб'єкта  звернення  та 

заінтересованої  особи — визнання  вимог  суб'єкта  звернення  та заінтересованої  

особи  правомірними,  поки  інше  не  буде  доведено  у результаті  розгляду  та  

вирішення  адміністративної  справи; 

- рівності  перед  законом  —  відсутність  будь-яких  переваг учасника  

адміністративного  провадження  перед  іншими; 

- законності — здійснення  уповноваженим  суб'єктом  процедурних дій  та  

прийняття  рішень  виключно  на  підставі,  в  межах  повноважень  та у  спосіб,  

передбачений  Конституцією  та  законами  України,  а  також  цим Кодексом; 

- гласності  та  відкритості — забезпечення  відповідно  до Конституції  та  

законів  України  права  суб'єкта  звернення  та  заінтересованої особи  на  

отримання  інформації,  в  тому  числі  щодо  розгляду адміністративної  справи,  

включаючи  ознайомлення  з  матеріалами,  які  не містять  державну  таємницю  

або  іншу  охоронювану  законом  інформацію; 

- повноти,  об'єктивності  та  неупередженості — забезпечення всебічності,  

повноти  та  об'єктивності  з'ясування  обставин  адміністративної справи,  

безпосереднього  дослідження  доказів  та  інших  матеріалів, недопущення  у  

діяльності  уповноваженого  суб'єкта  проявів  будь-якої неправомірної  

заінтересованості  в  результатах  розгляду  та  вирішення адміністративної  

справи; 

- етичності  у  стосунках — дотримання  учасниками адміністративного  

провадження  поважного,  ввічливого  і  коректного ставлення  один  до  одного; 

- оперативності  та  доступності — забезпечення  належної оперативності,  

простоти  та  доступності  адміністративного  провадження; 

- безоплатності  адміністративного  провадження  для  суб'єкта звернення  та  

заінтересованої  особи — покладення  витрат  із  здійснення адміністративного  

провадження  на  уповноважений  суб'єкт,  крім  випадків, визначених  законом;  

підконтрольності — забезпечення  систематичного контролю  за  дотриманням  

установленого  порядку  розгляду  і  вирішення адміністративної  справи 86.  
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Цей  кодекс  має  на  меті  регулювання  правовідносин,  що  складаються у  

сфері  діяльності  органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого 

самоврядування,  їх  посадових  осіб  у  зв'язку  з  розглядом  питань,  пов'язаних  з  

реалізацією  та  захистом  прав,  свобод  і  законних  інтересів фізичних  та  

юридичних  осіб,  у  тому  числі  з  надання  адміністративних послуг. 

Адміністративна  послуга  -  результат  здійснення  владних  повноважень  

суб’єктом  надання  адміністративних  послуг  за  заявою фізичної  або  

юридичної  особи,  спрямований  на  набуття,  зміну  чи припинення  прав  та/або  

обов’язків  такої  особи  відповідно  до  закону. Статтею  4  закону  України «Про  

адміністративні  послуги»  визначено,  що  державна  політика  у  сфері надання  

адміністративних  послуг  базується  на  принципах:  верховенства права,  у  тому  

числі  законності  та  юридичної  визначеності;  стабільності;   рівності   перед   

законом;  відкритості  та  прозорості;  оперативності  та своєчасності;  доступності  

інформації  про  надання  адміністративних  послуг; захищеності  персональних  

даних;  раціональної  мінімізації  кількості документів  та  процедурних  дій,  що  

вимагаються  для  отримання адміністративних  послуг;  неупередженості  та  

справедливості;  доступності та  зручності  для  суб’єктів  звернень 87. 

Наукові  дослідження  сфери  надання  послуг  здійснювали  вітчизняні 

вчені,  серед  яких:  В.Б. Авер’янов,  М.М. Білинська,  В.М. Вакуленко,                    

В.М. Гаращук,  Н.В. Гнидюк,  І.П. Колісниченко,  А.В. Кірмач,  І.Б. Коліушко, 

Н.Р. Нижник, О.Ю. Оболенський, Г.М. Писаренко, Р.М. Рудніцька,                         

В.М. Сороко,  В.П. Тимощук,  О.М. Чемерис  та  інші. 

На  думку  Д. Сухініна  і  Ю. Шарова,  адміністративні  послуги  –  це 

результат  здійснення  владних  повноважень  суб’єктом,  який  відповідно  до 

закону  забезпечує  юридичне  оформлення  умов  реалізації  фізичними  та 

юридичними  особами  прав,  свобод  і  законних  інтересів  за  їх  заявою (видача  

дозволів  (ліцензій),  сертифікатів,  посвідчень,  проведення  реєстрацій  тощо). На  

думку  дослідників,  адміністративні  послуги  разом  із управлінськими  є  видами  

державних  послуг,  які,  у  свою  чергу,  надаються не  тільки  органами  

державної  влади  (в  основному  виконавчої),  а  й державними  підприємствами,  
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установами,  організаціями,  а  також  органами місцевого  самоврядування  в  

порядку  виконання  делегованих  державою повноважень  за  рахунок  коштів  

державного  бюджету 118, с. 230-238. О.Г. Мордвінов, Л.О. Ляшенко 60, с. 60-

65 розглядають  адміністративну  послугу  як результат  здійснення  владних  

повноважень  уповноваженим  суб’єктом,   який  відповідно  до  закону  

забезпечує  юридичне  оформлення  умов реалізації  фізичними,  юридичними  

або  іншими  колективними  особами прав,  свобод  і  законних  інтересів  за  їх  

заявою  (видача  дозволів (ліцензій),  сертифікатів,  посвідчень,  проведення  

реєстрації  тощо).  

О. Люхтергандт  під  адміністративними  (управлінськими)  послугами має  

на  увазі  “позитивні”  індивідуальні  акти,  які  приймаються  з  метою 

задоволення  певних  інтересів  фізичних  або  юридичних  осіб.  На  його думку,  

поняття  адміністративних  послуг  не  охоплює  речові  (наприклад видача  самої  

ліцензії)  і  фінансові  послуги  (видача  грошей  соціально незахищеним  особам) 

54, с. 27. 

В. Сороко  визначає  адміністративну  послугу,  як  дію  виконавчого 

механізму  державного  органу,  чи  його  апарату,  щодо  забезпечення  інтересів 

та  свобод  фізичних  і  юридичних  осіб  в  контексті  законодавчо  визначених 

порядків  реалізації  своїх  повноважень,  що  конкретизовані  нормативно-

правовими  актами,  зареєстрованими в законодавчо визначеному порядку, а 

управлінську послугу – як  функціональну  діяльність  державного  органу 

стосовно  вироблення  і  реалізації  державної  політики  з  регулювання певного  

сектору  економіки  чи  соціального  життя 102, с. 11-19. 

За  результатами  аналізу  визначень  терміну  “адміністративна  послуга”,  

наведених  в  актах  законодавства,  можна  зробити  висновок  про те,  що  

єдиного  визначення  цього  поняття  немає.  Під  адміністративною послугою  в  

нормативноправових  актах  у  переважній  більшості  випадків розуміється  

“результат  здійснення  владних  повноважень”,  а  метою  надання послуги  

вважається  “забезпечення  юридичного  оформлення  умов  реалізації фізичними  

та  юридичними  особами  прав,  свобод  і  законних  інтересів”. 
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Таким  чином,  виходячи  з  принципів  роботи  адміністративної процедури,  

адміністративної  послуги  та  адміністративного  провадження, можна  прийти  

до  висновку,  що  всі  ці  явища  взаємопов’язані  та перебувають  у  одній  сфері  

застосування,   а  саме:  всі  вони  стосуються діяльності  органів  місцевого  

самоврядування  та  виконавчої  влади. Провадження  з  надання  

адміністративних  послуг  органами  виконавчої влади  потрібно  розглядати  

тільки  в  межах  адміністративно  –  процесуальної  діяльності,  а  не  в  межах  

адміністративного   процесу  у судових  справах,  оскільки  результатом  такої  

діяльності,  як  правило,  є прийняття  або  видання  адміністративного  акту.  

Тобто  вказані  вище  поняття  знаходяться  поза  межами  діяльності  судових  

органів. 

 У  той  же  час,  аналізуючи  принципи  адміністративного  процесу та 

адміністративного  судочинства,  необхідно  зазначити,  що  ці  поняття  є 

синонімічними,   та  сфера  їх  застосування  перебуває  саме  у  судовій  площині. 

Таким  чином,  пропонуємо  адміністративне  судочинство  (процес) розглядати  

як  регламентовану  нормами  адміністративного  права  діяльність поступового  

розгляду  у  судах  (адміністративних  судах)  спорів,  пов’язаних з  публічно - 

правовими  конфліктами.   

 

1.2.  Історіографія  дослідження  засад  участі  прокурора  в 

адміністративному  судочинстві  в  адміністративно - правовій  доктрині  та  

ґенеза  закріплення  їх  у  вітчизняному  законодавстві. 

 

Прокуратура  відіграє  значну  роль  у  захисті  прав,  свобод  та  інтересів 

фізичних  та  юридичних  осіб  у  сфері  публічно - правових  відносин,  а  також 

інтересів  держави.  Діяльність  прокуратури  спрямована  на  забезпечення 

дотримання  законності  в  державі,  налагодження  належного  функціонування 

всіх  ланок  органів  виконавчої  влади  тощо. 

Існує  багато  робіт  з  адміністративного  права  та  процесу,  присвячених 

здебільшого  загальним  проблемам  адміністративного  процесу  (О.М. Бандурка, 
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В.К. Колпаков,  О.В. Кузьменко,  В.Г. Перепелюк  та  інші), формуванню 

адміністративної  юстиції  в  України  (І.Б. Коліушко,  Ю.С. Педько,                              

А.В. Руденко,  А.О. Селіванов,  О.І. Шостенко  тощо),  а  також  проблеми  

захисту прав  громадянина  у  відносинах  з  органами  виконавчої  влади                  

(В.Б. Авер’янов, І.Л. Бородін,  І.О. Грибок  та  інші). 

Поряд  з  цим,  проаналізувавши  наукову  базу  з  питання  участі  

прокурора  в  адміністративному  процесі  у  різні  історичні  періоди,  можна 

дійти  висновку,  що  вказаному  питанню  не  приділено  достатньо  уваги,  не 

вивчена  проблематика  такої  участі. 

Так,  прокуратура  пройшла  становлення  у  певні  етапи  свого  розвитку. 

Різні  вчені - юристи  відокремлюють  різну  періодизацію  (етапи)  становлення 

прокуратури  як  органу. 

Поряд  з  цим,  здебільшого  дослідження  вчених  розпочались  у 

пострадянські  часи. 

Як  зазначають  Т.О. Коломоєць  та  О.В. Шемякін,  у  своїх  спробах 

виділити  певні  етапи  у  становленні  і  функціонуванні  інституту  прокуратури, 

вчені  -  юристи  розглядають  їх  періодизацію.  В  свою  чергу,  вчені  історії  у 

становленні  прокуратури  як  правило  виділяють  три   основні етапи  в  її 

трансформації:  дореформна  царська  прокуратура  (1722-1864  роки); 

післяреформна  прокуратура  (1864-1917 роки);  прокуратура  радянського  і 

сучасного  періодів  (з  1922  року  до  сьогодення) 36, с. 271. Так,  наприклад, 

Б.Ференц  зазначає,  що  прокуратура  України  пережила  три  історичних 

періоди:  дорадянський,  радянський  та  пострадянський 110, с. 13-18.  М.Мичко  

виокремлює  чотири  історичних  періоди:  період  знаходження  України  у  

складі  Російської  імперії  (1722-1917  роки),  період  Української  Народної 

Республіки  (1917-1922 роки),  радянський  період  (1922-1991  роки)  та 

пострадянський  (або  сучасний)  період  (з  1991  року  до  сьогодення) 61, с. 

255.  У  свою  чергу,  Є.Попович  наголошує  на  наявності  п’яти  історико  -  

правових етапів:   період приєднання  Правобережжя  України  до   складу Речі  

Посполитої (1578-1795  роки),  період  приєднання  України  до  складу  
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Російської  імперії (1722-1917 роки),  період  УНР (1917-1922  роки),  Радянський  

період (1922-1991 роки),  період  незалежної  Української  держави  (з 1991 року) 

79, с. 352. 

В.В. Сухонос  виокремлює  такі  етапи  розвитку  органу  прокуратури: 

період  з  1722  по  1917  роки;  організація  і  діяльність  прокуратури  в  період 

української  революції    ( 1917-1921  роки);  створення  та  розвиток  прокуратури 

у  складі  СРСР 101, с. 448. 

М. Мавдрик виділяє  такі  етапи:   становлення за  часів  перебування 

України  у  складі  Російської  імперії  та  інших   держав; нормативно - правове за  

часів  боротьби  України  за  незалежність  у  1917-1921  роках;  створення  і 

розвиток  прокуратури у складі радянського  союзу;  нормативно  -  правове 

оформлення  у  Конституції  та  законах  незалежної  України 55, с. 22-35. 

Є. Попович  виділяє  п’ять історико - правових  періодів  розвитку інституту  

прокуратури  в  Україні:  період  входження  Правобережжя  України до  складу  

Речі  Посполитої (1578-1795  роки);  період  входження  України  до складу  

Російської  імперії (1722-1917  роки);  період  Української  Народної Республіки  

(1917-1922  роки);  радянський  період (1922-1991  роки);  період незалежності  

Української  держави,  який  розпочався  у  1991  році 72, с. 352. 

Р.Шестопалов  виокремлює  період  правозахисної  діяльності  прокуратури 

незалежної  України  (з  1991  року  по  теперішній  час),  який   умовно поділяє на  

два  етапи:  доконституційний (1991-1996)  та  післяконституційний  (з 1996 року  

до  сьогодні). Однією  з  форм  реалізації  правозахисної  діяльності прокуратури  

незалежної  України  на  післяконституційному етапі, автор зазначає  судову  –  

представництво  прокурором  у  суді  прав  громадян  та інтересів  держави 117, 

с. 143-152. 

Як влучно  зазначає  М.Стефанчук,  наукова  полеміка  з  приводу 

історичного  аспекту  функції  представництва  прокуратурою  України  інтересів 

громадянина,  або  держави  в  суді,  засвідчує  потребу  у  дослідженні  

історичних та  правових  передумов  становлення  цієї  функції  та  з’ясування  

доктринальних поглядів  на  періодизацію 103, с. 165-178. 
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На  думку  В. Малюги,  прокуратура  бере  свій  початок  із  давнини 56,               

с. 205.  

Н.С. Наулік  у  статті  «Прокуратура  України  як  інститут  системи  захисту 

прав  і  свобод  людини,  інтересів  суспільства  та  держави:  історія  розвитку» 

виділяє  вісім  основних  періодів  становлення  та  розвитку  прокуратури 

України: 

1) прокуратура  часів  давнини; 

2) прокуратура  в  часи  козацької  держави;  

3) прокуратура  на  українських  землях  за  часів  Російської  імперії;  

4) прокуратура  в  Галичині;  

5) прокуратура  у  період  утворення  Української  держави;  

6) прокуратура  УРСР;  

7)  пострадянська  прокуратура;  

8) прокуратура  сучасної  України.  

Необхідно сказати, що  такий  підхід найбільш деталізовано відображає 

етапи трансформації та розвитку органів прокуратури України.   

Так,  кожен  період  характеризується  особливим  комплексом  

повноважень прокурора,  порядком  формування  органів  прокуратури,  

наявністю  системи органів,  або  одноосібних  прокурорів,  що  вказує  на  місце  

та  роль  прокуратури в  системі  захисту  прав  і  свобод  людини,  інтересів  

держави  і  суспільства. Так,  наприклад,  за  часів  давнини  прокурор  був  

одноосібний  та  не  існувало прокуратури  як  органу,  прокурор  був  наділений  

правами  не  лише  у кримінальному  провадженні,  а  й  у  різних  цивільних  та  

господарських правовідносинах 68, с. 166-170.  

Перші  згадки  про  прокурорську  діяльність  походять  зі  Стародавнього 

Риму  й  датовані  ІІ–І  ст.  до  н. е.  На  цей  період  там  існували  так  звані 

«прокуратори»,  які  ділились  на  дві  категорії:  procurators  litis  і  procurators 

negotiorum.  Перші  були  особами,  котрі  виконували  функції представників  

відповідача,  або  заявника  в  усіх  судових  справах,  або  тільки  в  судовому  

процесі  в  конкретній  справі.  Другі  були  управляючими  чужим майном,  
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довіреними  особами  господаря,  які  за  односторонньою  угодою займалися  

повсякденними  господарськими  справами 20, с. 118.  

Прокураторами  також  називали  і  чиновників,  котрі  призначались 

імператором  і  займалися  визначеними  питаннями  державного  управління 

(адміністративного,  військового,  фінансового,  податкового  тощо),  вони  могли 

бути  направлені  імператором  як  намісники  для  управління  провінціями  чи 

керуючими  його  особистими,  імператорськими  володіннями.   За   часів  

Клавдія (10  р.  до  н. е.),  становище  прокураторів  значно  зміцнилось,  до  сфери  

їхньої діяльності  почала  відходити  й  судова  компетенція  (спочатку  пов’язана  

з веденням  фінансових  справ  імператора) 20, с. 117. 

У  місті - державі  Ольвії  в  VI  ст.  до  н. е. (територія  сучасної  України) 

обвинувач  брав  участь  у  судочинстві.  Був  час,  коли  так  звані  прокуратори 

керували  маєтками,  бібліотеками,  господарством  царя.  Посада  ця продавалася,  

передавалася  у  спадщину 56, с. 205. 

Прокуратура  в  часи  козацької  держави  характеризується  виникненням 

інституту  «інстигаторства».  Пріоритетним  завданням  інстигаторів (прокурорів)  

визнавалося  забезпечення  законності,  а  функцією  –  нагляд  за дотриманням  

законів  у  різних  сферах,  переважно,  у  судових  інституціях 21, с. 94-104. 

За  часів  Речі  Посполитої  та  Великого  Князівства  Литовського  у  1578 

році  на  Сеймі  було  створено  Луцький  трибунал,  що  мав  повноваження 

вищого  суду  в  Україні,  а  саме:  для  Київського,  Брацлавського  та 

Волинського  воєводств.  У  наступному  році  у Батурині  створили  Український 

трибунал  у  виді  міністерства,  до  якого  входили  сім  департаментів.  Депутати 

трибуналу  кожного  року  обирали  інстигатора  (прокурора) 100, с. 249.   

На  українських  землях  у  складі  Російської  імперії  інститут  прокуратури 

бере  початок  з  1722 р.  Указом  Петра  I  було  закріплено:  Бути  при  Сенатові 

генерал – прокурору  і  обер  прокурору,  а  також  у  всякій  колегії  по  

прокурору, які  повинні  будуть  рапортувати  генерал - прокурору.  Створена  

прокуратура  була  моделлю  спеціального  контролюючого  державного  органу 
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«государевого  ока»  –  прокуратури,  яка  повинна  була  наглядати  за 

центральними  та  місцевими  державними  органами 55, с. 22-35. 

Подальшими  указами  Петра  І  було  засновано  прокуратуру  у  

провінціях,  біля  надвірних  судів  та  прокуратуру  при  святішому  синоді. 

Органи  прокуратури,  які  знаходилися  і  функціонували  на  території  тодішньої 

України,  були  складовими  прокурорської  системи  Російської  імперії.  На 

губернського  генералпрокурора,  що  вважався  «оком  государевим»  в  губернії, 

покладалися  завдання  «дивитися  і  пильнувати про  збереження  всякого 

порядку,  законом  визначеного» 37, с. 216.  

16  травня  1722 р.  указом  «Про  заснування  в  Глухові  малоросійської 

колегії  та  про  призначення  в  оную  присутствующим  бригадира  Вельямінова» 

на  території  України  було  запроваджено  посаду  прокурора.  Основними 

завданнями,  які  покладалися  на  прокуратуру,  було  здійснення  нагляду  за 

законністю  діяльності  державних  органів  та  структур.  Також, повноваженнями  

прокуратури  було  передбачено  нагляд  за  законністю  та правопорядком,  

боротьба  з  корупцією,  контроль  та  нагляд  за  місцями утримання  ув’язнених  

під  вартою.   Н.В. Муравйов  зазначав,  що  діяльність прокуратури  за  часів  

Петра  І  і  досудових  реформ  Олександра  ІІ  була спрямована  на  загальний  

(адміністративний)  нагляд,  вся  інша  діяльність  була лише  доповненням  до  її  

функцій  нагляду 57, с. 552. 

Важливу  роль  у  формуванні  прокуратури  України  відіграло  утворення 

та  діяльність  прокуратури  в  Галичині  у  складі  Австрії  та  Австро - Угорщині 

в  період  з  1849  по  1918 роки.  Значимість  прокуратури  в  Галичині 

обумовлена тим,  що  вона  була  утворена  за  зразками  європейської  правової  

системи. Вперше  посади  державних  прокурорів  були  запроваджені  у  1840 

році,  а  в  1855 році  було  створено  єдину  систему  державних  прокуратур,  яка  

складалася з  вищих  державних  прокуратур  та  підпорядкованих  їм  державних  

прокуратур.  Згідно  з  австрійським  законодавством,  суд  підпорядковувався 

прокуратурі.  Важливим  аспектом  було створення  у  1851 році  Галицької  

фінансової прокуратури  у  м.  Львові  з  підпорядкованими  їй  експозитурами  
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(відділами).  У  крайових  і  окружних  судах  були  введені  посади  державних  

прокурорів. При  Вищому  крайовому  суді  у  Львові  та  Верховному  судовому  

й касаційному  трибуналах  була введена  посада  генерального  прокурора.  У  

кінці XIX ст.  в  Австрії  прокуратуру  очолював  міністр  юстиції.  При  кожному  

суді  І  інстанції  був  прокурор,  при  суді  ІІ  інстанції  –  обер - прокурор,  при 

прокурорі  й  оберпрокурорі  –  кілька  товаришів  (генерал - адвокатів) 67, с. 263-

264. Представництво  інтересів  громадян  у  суді  провадилось  державними 

прокурорами  у  судах  першої  інстанції  з  окремих  категорій  цивільних  справ, 

зокрема  розлучення  та  визнання  шлюбу  недійсним,  оголошення  особи 

померлою,  встановлення  опіки  або  її  скасування.  Вищі  державні  прокуратури 

мали  більше  повноважень,  ніж  державні  прокуратури,  оскільки  вони  були 

наділені  деякими  спеціальними  повноваженнями,  зокрема  правом  на касаційне  

оскарження  рішень  про  вилучення  записів  із  земельних  кадастрів. 

Прокуратура  на  Галичині  мала  право  на  звернення  до  суду  із  заявами  про 

перегляд  судових  рішень  у  зв’язку  із  нововиявленими  обставинами  та 

клопотаннями  про  порушення  провадження  у  справах  реституції. 

Прокуратура   у період  утворення  Української  держави  започатковує  своє  

існування   із прийняттям  законодавчого  акту  про  прокуратуру  незалежної  

Української  держави  –  Закону  «Про утворення  Генерального Суду»,  

відповідно  до  якого  у  складі  суду  діяли  цивільний,   кримінальний та 

адміністративний  департаменти  та   прокураторія.  4  січня  1918 року  

Центральна Рада  прийняла  Закон  «Про  урядження   прокураторського нагляду  

на  Україні», на   підставі якого  прокураторії  створювалися  при   апеляційних та  

окружних судах. Прокуратори  призначалися   Генеральним секретарем  судових  

справ. Декретом  Ради  Народних  Комісарів  від  19  лютого  1919 року  скасовано  

всі судові  установи,  в  тому  числі  і  прокурорський  нагляд,  який  діяв  на  

території України  до  встановлення  радянської  влади.  Однак  28  червня  1922 

року постановою  ВУЦВК  утворено  Державну  прокуратуру  Української  РСР  і 

затверджено  Положення  про  прокурорський  нагляд  в  УРСР.   Визначено, що 

прокуратура  засновується  в  інтересах  правильної  постановки  боротьби  зі 
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злочинністю  і  здійснення  нагляду  за  дотриманням  законів.  Прокуратура 

входила  до  складу  Народного  комісаріату  юстиції  як  окремий  відділ,  що 

підпорядковувався  безпосередньо  Народному  комісару  юстиції,  і  здійснювала 

нагляд  за  законністю  дій  усіх  народних  комісаріатів,  а  також 

адміністративний  і  судовий  нагляд,  що  передбачав  нагляд  за  діяльністю  всіх 

органів  слідства  і  дізнання,  участь  у  розпорядчих  засіданнях  судів, 

підтримання  обвинувачення  у  кримінальному  процесі  й  участь  у  цивільному 

процесі.  Крім  цього,  прокуратура  здійснювала  нагляд  за  законністю 

виконання  вироків  і  тримання  ув’язнених  під  вартою,  а  також  за 

правильністю  тримання  у  місцях  ув’язнення. 

Таким  чином,  у  період  революції  1917-1921  років,  прокуратура  за часів  

УНР  та  гетьманського  правління  діяла  переважно  як  орган обвинувачення,  

тобто  як  орган  кримінального  переслідування  осіб,  які вчинили  злочин.              

В.М. Бесчастний  та  А.М. Мичко  вказують  на  те,  що  органи прокуратури,  як  і  

раніше,  функціонували  при  судах,  і  ніяких  нових  обов’язків  на  них  

законодавство  УНР  не  покладало 16, с. 303.  Наступний  етап  діяльності  

прокуратури  в  Україні  –  створення  у  червні  1933 року  Прокуратури  СРСР,  

на  яку  було  покладено  функції  керівництва  за діяльністю  прокуратур.  

Передбачене  законом  представництво  в  суді  не  було закріплене  в  

нормативних  документах  до  початку  десталінізації. 

М.Муравйов,  досліджуючи  розвиток  та  основні  типи  прокуратури 

вказував,  що  назва  «прокуратура»  походить  від  латинського  дієслова 

procurare,  що означає  опікуватися,  завідувати,  чимось  управляти.  З  цього 

слова  походить  іменник  –  procurator  –  завідуючий,  керуючий.  Відповідно  до 

цього  стародавньою  французькою  мовою  стряпчий,  повірений,  управитель 

справами  називався  procurateur,  що  згодом  скоротилось  до  procureur.  Таким 

чином,  термін  «Прокурор»  етимологічно  та  історично  містить  поняття 

представництва  інтересів  однієї  особи  перед  іншою 57, с. 552. 

Таким  чином,  функція  представництва  була  притаманна  органу 

прокуратури  від  самого  початку  її  створення.  
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Конституції  СРСР  1977  та  1978  років  містили  положення  про  

організацію і  діяльність  органів  прокуратури.  Зокрема,  встановлювалося,  що  

«найвищий нагляд  за  точним  і  однаковим  виконанням  законів  усіма  

міністерствами, державними  комітетами  й  відомствами,  підприємствами,  

установами  та організаціями,  виконавчими  і  розпорядчими  органами  місцевих  

Рад  народних депутатів,  колгоспами,  кооперативними  та  іншими  

громадськими організаціями,  службовими  особами,  а  також  громадськими  

організаціями, громадянами  на  території  України здійснювався  Генеральним  

прокурором  СРСР  і  підлеглими  йому  прокурорами УРСР  і  нижчестоящими  

прокурорами» 25.  

Вирішальним  етапом  у  формуванні  пострадянської  української 

прокуратури  було  прийняття  24  серпня  1991 року  Верховною  Радою  України 

Декларації  про  державний  суверенітет.  5  листопада  1991 року  Верховна  Рада 

України  прийняла  Закон  України  «Про  прокуратуру»,  у ст. 5  якого  визначено 

основні  функції,  що  виконує  прокуратура,  в  тому  числі  нагляд  за 

додержанням  законів  усіма  органами,  підприємствами,  установами, 

організаціями,  посадовими  особами  й  громадянами 80, с. 793. 

Прокуратура  сучасної  України.  Законом  України  від  12  липня  2001 

року «Про  внесення  змін  до  Закону  України  «Про  прокуратуру»  внесено 

відповідні  зміни  до  Закону  України  «Про  прокуратуру»  в  частині  порядку 

здійснення  прокурорами  нагляду  за  додержанням  і  застосуванням  законів,  а 

саме:  внесено  зміни  до  ст.  5  та  скорочено  функцію  нагляду  за додержанням 

законів  усіма  органами,  підприємствами,  установами,  організаціями, 

посадовими  особами  й  громадянами, проте  додано  функцію  представництва 

інтересів  громадянина  або  держави  в  суді  у  випадках,  визначених  законом.  

Взяті  на  себе  Україною  зобов’язання перед  Радою  Європи  щодо  

реформування  прокуратури  зумовили  необхідність подальшого  удосконалення  

законодавства  та  прийняття  Верховною  радою України  14  жовтня  2014 р.  

нового  Закону  України  «Про  прокуратуру»,  в якому  визначено  роль  та  місце  

нагляду  за  додержанням  і  застосуванням законів  у  прокурорській  діяльності.  
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Такий  нагляд  здійснюється  за  новим Законом  виключно  у  формі  

представництва  прав  і  свобод  громадянина, інтересів  суспільства  та  держави 

81, с. 12.  

Потрібно  зазначити,  що  органи  прокуратури  в  кожній  конкретній  країні 

формувались  під  впливом  різних  соціально -  економічних  і  політичних 

факторів.  Таке  різноманіття  історичних  умов  призвело  до  того,  що  в  кожній 

країні  континентальної  правової  системи  склалась  власна  модель  органів 

прокуратури,  що   організаційно  та  функціонально  відрізняється  від  інших. 

Так,  наприклад,  В. Сухонос  охарактеризував  цей  історичний  етап  як 

«періодизацію»  прокуратури,  зазначивши,  що  зародження  прокуратури  в  її 

сучасному  розумінні  обумовлене  розвитком  середньовічного  європейського 

суспільства  (в  результаті  секуляризації  церква  втратила  право  здійснювати 

судочинство  у  більшості  категорій  цивільних  та  кримінальних  справ,  у 

багатьох  країнах  починають  формуватися  розгалужені  судові  системи  тощо), 

що  поступово  призвело  до  змін  у  масовій  правосвідомості.  Перша 

європейська  країна,  де  було  створено  систему  органів  прокуратури – 

середньовічна  Франція,  яка  вважається  «батьківщиною»  прокуратури  у 

сучасному  розумінні.  Початком  прокуратури  можна  вважати  адвокатів,  яких 

король  та  сеньйори  наймали  для  ведення  окремих  справ,  а  пізніше – 

постійних  представників  їхніх  інтересів  у  суді 82, с. 337.  Із  кращих  

адвокатів  король вибирав  собі  повірених,  які  ділилися  на  королівських  

прокурорів  і королівських  адвокатів.  Королівські  прокурори  займались  

письмовою підготовкою  справ,  а  королівські  адвокати  виступали  в  суді  з  

промовами. Засновником  французької  прокуратури  вважають  короля  Філіпа  

IV Красивого,  згідно  з  ордонансом  якого  від  25  березня  1302  року  було 

засновано  цей  орган  та  визначено  організацію  представництва  корони  в судах  

королівськими  прокурорами.  Цим  же  ордонансом  було  затверджено присягу  

прокурорів  і  адвокатів  короля,  які  свідчили  про  те,  що  вони  були покликані  

захищати  в  суді  не  лише  інтереси  монарха,  а  й  державні  інтереси у цілому.  

Це  дало  можливість  створити  у  Франції  у  XII-XIII  століттях  при судах  
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різних  рівнів  численний  клас  стряпчих  прокурорів,  з - поміж  яких король  

обирав  собі  повірених.   Тобто  спочатку  французька  прокуратура виконувала  у  

чистому  вигляді  функції  представника  інтересів  короля  у  суді і  лише  значно  

пізніше  почала  захищати  інтереси  держави  та  суспільства у цілому 104, с. 

100-107.  З  розвитком  і  посиленням  королівської  влади  приватні  інтереси 

короля  стали  відповідати  загальним  інтересам  держави,  саме  тому  

королівські  прокурори  як  представники  короля  стають  органом  держави  й 

посадовими  особами.  У  1586 році  у  Франції  приймається  закон  «Про 

організацію  та  устрій  прокуратури».  У  сферу  повноважень  прокурора  були 

включені  діяльність  адміністративно - політичного  характеру,  нагляд  за 

здійсненням  слідства,  судово - правова  функція.  Якщо  до  кінця  XV  ст. 

прокурори,  крім  інтересів  короля,  відстоювали  також  інтереси приватних осіб,  

то  за  часів  правління  Людовика  XII  прокурорам  і  адвокатам  короля 

остаточно  було  заборонено  відстоювати  інтереси  приватних  осіб  і  вести 

будь-які  справи,  які  не  зачіпають  інтереси  монарха.  На  початку  XVII ст. 

прокуратура  Франції  стала  потужним  державним  органом  із  вельми 

широкими  функціями.  Організація  прокуратури  дореволюційної  Франції  була 

завершена  ордонансом  1670 р.,  який  розділив  розслідування  цивільних  і 

кримінальних  позовів  у  судах  Франції.  Сторона  публічного  обвинувачення  в  

особі  королівських  прокурорів  отримала  право  висувати  звинувачення  у 

скоєнні  злочину.  Прокуратуру  очолював  канцлер.  При  кожному  парламенті 

діяв  генерал – прокурор  із  кількома  генераладвокатами  й  субститутами,  при 

більш  низьких  судах – королівські  прокурори  з  королівськими  адвокатами  й 

субститутами.  Зазначимо,  що  прокуратура  в  епоху  інквізиційного  процесу  не 

була  органом  державного  звинувачення, хоча  й  починала  кримінальне 

переслідування,  підтримувала  його  перед  судом  і  спостерігала  за  виконанням 

вироку.  Обвинувальні  функції  прокуратури  починають  розвиватися  тільки  в 

XVII– XVIII ст. у зв’язку  з  появою  змагальності  в  процесі 38, с. 30. 

С. Казанцев  зазначає,  що  судово - представницька  функція  французької 

прокуратури  завжди  визначала  суть  цього  інституту  у  королівській  Франції. 
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Цікаво,  що  першою  функцією  французької  прокуратури  було  представництво 

у  суді  приватної  особи 39, с. 455. 

Остаточно  прокуратура  Франції  сформувалася  в  епоху  Першої  імперії. 

У  Законі  про  судочинство  від  1801 року  й  Статуті  кримінального  

судочинства 1808 року  прокуратура  Франції  набула  рис,  близьких  до  

сучасних. 

У  Франції  було  запозичено  головну  функцію  –  нагляд  за  точним виконанням   

закону тим  органом,  при  якому  знаходився  прокурор.  

У  XIII–XV   ст. ст. у   церковних і  світських  судах  в  Іспанії,  Італії, 

Німеччини  та  інших  державах  починають зароджуватися  фіскали,   які скрізь, 

як  і  у  Франції,   становлять дві  самостійні  групи:  адвокати  (advocates fisci)  і 

прокурори  (procuratores fisci) 101, с. 448.  В  Іспанії  procurator  fiscal  з’явився  

на  початку XV ст.  в  судах  інквізиції,  де  відіграв  провідну роль   у 

переслідуванні   єретиків. У XIII  ст.  у  Венеції  існувала  установа  місцевих  

стряпчих,  котрі займалися  представництвом  і  захистом  публічних  інтересів  у  

суді.  Пізніше в  Римі,   Неаполі, Мілані,  Флоренції  почали  діяти  повноважні  

представники держави  в  суді,  які  брали участь  як сторона   у кримінальних  

справах. 

У  Німеччині  прокуратура  також  була  введена  в  прирейнських 

провінціях  Прусії,  Гессені  й  Баварії.  Під  час  реформ  1848–1850  років 

прокуратури  утворюються  в  усіх  землях Німеччини.  У  Німеччині,  як при 

імперському   суді, так  і  в  землях,  прокурори  (під  назвою  «фіскали») 

наділялися  компетенцією  охорони  інтересів  фіску   (казни), а  потім  поступово 

в  різних  землях  отримали  право   кримінального переслідування.  У  Німеччині 

вже  в  1813 році   вперше  в Баварському  процесі  виступив  прокурор – 

обвинувач 58, с. 296.  

Виникнення   прокуратури в  Російській  Імперії  й  у  низці  інших  країн 

СНД  потрібно  пов’язувати  з  указом  імператора  Російської  Імперії   від 

27.01.1722 року, яким  було  створено  посаду  генерал - прокурора.  Якнайкраще 

характеризують  те  призначення  прокуратури,  яке  їй  відводив  імператор, 
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слова:  «Сей  чин,  яко  око   наше  и стряпчий  в  делах  государственных».  

Основна  функція  прокурорів на  початковому  етапі  становлення   

прокурорської  системи  полягала  в  нагляді за  діяльністю  тих  установ,  при 

яких  вони  перебували.  Правові  засоби  нагляду  були  досить  скромними  і 

зводилися  до  винесення  протесту,  нагадування  про  необхідність  виконання 

посадовими  особами  законів  і  своїх  службових  обов’язків,  а  також  до  

доносів  про  бездіяльність  і  беззаконня. 

Дуже  важливим  етапом  розвитку  прокуратури  стала  реформа  1775 року,  

яку  називали  губернською.  Вказана  реформа  відбулась  за   правління 

Катерини  ІІ.  Так,  до  реформи,  прокуратура  у  Росії  існувала  виключно,  як 

орган  загального  нагляду  і  тільки  після  реформування  запроваджено  посади 

губернських  стряпчих  і  прокурорів  та  стряпчих  губернських  судових  органів. 

Обов’язки  губернських  стряпчих  зводились  до  виступу  у  судах  з  висновками 

від  імені  відповідних  прокурорів,  але  вони  могли  бути  і  позивачами  в 

справах,  що  стосувалися   казенного інтересу,  а  також   по справах  малолітніх, 

які  не мали  опікунів 39, с. 229-230.  

Аналізуючи  роль  прокурора  в  адміністративному  судочинстві  скрізь час,  

необхідно  зазначити,  що  історичні  аспекти  значення  органів  прокуратури  

рухаються  по  спіралі.  Так,  за  часів  правління  В.І. Леніна,   роль прокуратури 

знівельована,  представництво  інтересів  громадянина  та  держави перестало  

бути  функцією  прокуратури,  до  її  функцій  належало  лише підтримання  

державного  обвинувачення  у  судах.  Така  ситуація  мала  місце  з  1918  по  

1923  роки.  Однак,  через  п’ять  років  свавілля  та  беззаконня, питання  

розширення  функцій  органів  прокуратури,  як-то  представництва, знову  почало  

набирати  актуальності.  

Таким  чином,  можна  припустити,  що  історичний  розвиток  інституту 

представництва  прокурором  інтересів  громадян  та  держави  в  суді  на 

території  України  став  підґрунтям  функціонування  його  на  сучасному  етапі. 

Норми,  встановлені  за  часів  Речі  Посполитої,  Російської  та  Австро - 

Угорської  імперій,  втілилися  в  українському  законодавстві  часів незалежності,  
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що  має  велике  значення  для  подальшого  удосконалення інституту  

представництва 69, с. 109-118.  

Верховна  Рада  України  РСР  24  серпня  1991  року  проголосила 

створення  незалежної  України.  Розпочалась  активна  діяльність  формування 

правової  бази  незалежної  держави.  У  законі  України  «Про  прокуратуру»  від 

5  листопада  1991  року 80, с. 793 визначено  завдання,  функції  та  

повноваження  органів прокуратури.  Із  прийняттям  28  червня  1996  року  

Конституції  України, правовий  статус  прокуратури  набув  правової  рівноваги  

та  закріплення  на рівні Основного  Закону  України.  

Конституція  України,  є  джерелом  адміністративного  права,  її  норми 

мають  пряму  дію,  одночасно  вона є  основою  побудови  системи  інших  

джерел адміністративного  права  щодо  формування,  розвитку  та  уточнення 

спеціальних  принципів,  функцій,  форм  і  методів  адміністративної  діяльності 

й  адміністративних  процедур  забезпечення  публічних  прав,  свобод  та 

законних  інтересів  людини  і  громадянина,  публічною  адміністрацією, 

державного  та  загалом  публічного  інтересу  суспільства 83, с. 56.  

 Так,  статтею  121  Конституції  України  від  28.06.1996  року  визначено, 

що  Прокуратура  України  становить  єдину  систему,  на  яку  покладаються: 

підтримання  державного  обвинувачення  в  суді;  представництво  інтересів 

громадянина  або  держави  в  суді   у  випадках,  визначених  законом;  нагляд  за   

додержанням   законів   органами,   які   проводять  оперативно  - розшукову 

діяльність,  дізнання,  досудове  слідство;   нагляд  за  додержанням  законів  при 

виконанні  судових  рішень  у  кримінальних  справах,  а  також   при   

застосуванні   інших   заходів  примусового   характеру,  пов'язаних  з 

обмеженням   особистої  свободи  громадян.   Таким  чином,  функція 

представництва  інтересів  громадянина  або  держави  в  суді   була  з  самого 

початку  створення  незалежної  України  передбачена  Основним  законом. 

 Поряд  з  цим,  у  законі  України  «Про  прокуратуру»  від  5  листопада 

1991  року  до  функції  органів  прокуратури  було  віднесено:   нагляд    за   

додержанням законів  усіма  органами,  підприємствами,  установами, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?ed=19960628&find=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80#w1_8
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організаціями,  посадовими   особами   та  громадянами;  нагляд   за   

додержанням   законів   органами,   які    ведуть  боротьбу  із  злочинністю  та 

іншими  правопорушеннями   і   розслідують  діяння,  що  містять  ознаки 

злочину;  підтримання державного  обвинувачення,  участь  у  розгляді   в  судах  

кримінальних, цивільних  справ  та  справ   про   адміністративні  

правопорушення  і господарських  спорів  у  арбітражних  судах;  нагляд  за  

виконанням  законів  у місцях  тримання  затриманих,  попереднього  ув'язнення,  

при  виконанні  покарань   та  застосуванні  інших  заходів  примусового  

характеру,  які призначаються  судом;  нагляд  за  додержанням  законів  у  

Збройних  Силах   і  органах  Служби  національної  безпеки  України. 

 Отже,  функція  представництва  інтересів   держави та  громадянина  в  

суді  до  функцій  органів  прокуратури  на  той  час  не  входила,  поряд  з  цим, 

органи  прокуратури  були  наділені  повноваженнями як-то  кажуть   «загального 

нагляду». 

З цього  моменту  пропоную  виділити  три  етапи  розвитку  та  закріплення 

за  органами  прокуратури  України   участі  прокурора  в  адміністративному 

судочинстві:  

- з  2001  року  по  2005  рік; 

- з  2005  року  по  2017  рік; 

- з  2017  по  теперішній  час. 

Так,  відповідно  до  положень  Угоди  про  партнерство  і  співробітництво 

між  Україною  і  європейськими  співтовариствами  та  їх  державами - членами 

від  14  червня  1994 р.  і  Закону  України  від  18  березня  2004 р.  «Про 

Загальнодержавну  програму  адаптації  законодавства  України  до законодавства  

Європейського  Союзу»,  джерелами  адміністративного  права України  є  

юридичні  акти  Європейського  Союзу 84.  

З  метою  приведення  Закону  України  «Про  прокуратуру»  у  

відповідність  до  вимог  Конституції  України,  а  також  на  виконання  Резолюції 

№  1262  (2001)  Парламентської  Асамблеї  Ради  Європи  "Виконання  обов'язків 

та  зобов'язань  Україною",  якою  Асамблея  закликає  українську  владу  до 
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повного  здійснення  реформи  Генеральної  прокуратури  у  відповідності  до  

принципів   і   норм   Ради   Європи  з  метою  скасування  наглядових  функцій   і  

прокурора,  які  не  відповідають  Конституції  України  і   можуть   підірвати  

незалежність  досить  слабкої  судової  системи 90. 

Законом  України  від  12.07.2001  року  «Про  внесення  змін  до  закону України  

«Про  прокуратуру»,  функції  органів  прокуратури  змінено,  відтак вони  мали  

наступний  вигляд:  підтримання  державного  обвинувачення  в  суді; 

представництво  інтересів  громадянина  або  держави  в  суді  у  випадках, 

визначених  законом;  нагляд  за   додержанням   законів   органами,   які  

проводять  оперативно - розшукову  діяльність,  дізнання,  досудове  слідство; 

нагляд  за  додержанням  законів  при  виконанні  судових  рішень  у 

кримінальних  справах,   а  також  при   застосуванні   інших   заходів  

примусового   характеру,   пов'язаних  з  обмеженням  особистої  свободи 

громадян.  

Таким  чином,  з  огляду  на  досвід  Європейських  країн,  у  прокуратурі 

зникає  функція  нагляду  за  виконанням  законів  всіма  органами  

підприємствами,  установами,  організаціями,  посадовими   особами  і 

громадянами,  та  з’являється  функція  представництва  інтересів  держави  та 

громадян  у  судових  органах,  що  свідчить  про  більш  гуманістичну 

трансформацію  органів  прокуратури  України.  

 Крім  того,  у  зв’язку  з  тим,  що  у  прокуратури  з’являється  нова 

функція  -  функція  представництва,  законом  України  від  12.07.2001  року «Про  

внесення  змін  до  закону  України  «Про  прокуратуру»  "Закон  України «Про  

прокуратуру»  доповнено  статтею  36-1,  згідно  з  якою,  тепер представництво  

прокуратурою  інтересів  громадянина  або  держави  в  суді  полягає   у   

здійсненні   прокурорами   від   імені   держави  процесуальних  та інших  дій,  

спрямованих  на  захист  у  суді  інтересів  громадянина  або  держави у  випадках,  

передбачених  законом.  Підставою  представництва   у  суді інтересів  

громадянина,  є  його  неспроможність  через  фізичний  чи матеріальний   стан   

або   з   інших  поважних   причин   самостійно  захистити свої  порушені  чи  
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оспорювані  права  або  реалізувати  процесуальні  повноваження,  а  інтересів  

держави  -  наявність  порушень  або  загрози порушень  економічних,  політичних  

та  інших  державних  інтересів  внаслідок протиправних  дій  (бездіяльності)  

фізичних  або  юридичних  осіб,  що  вчиняються  у  відносинах  між  ними  або  з  

державою.  Формою  представництва стає:  звернення  до  суду  з  позовами  або  

заявами  про   захист   прав   і  свобод іншої  особи,   невизначеного  кола  осіб,  

прав  юридичних  осіб,  коли порушуються  інтереси  держави,   або  про   

визнання   незаконними  правових актів,  дій  чи  рішень  органів  і  посадових  

осіб;  участь  у  розгляді  судами справ;  внесення  апеляційного,   касаційного  

подання  на  судові  рішення  або заяви  про  їх  перегляд   за нововиявленими   

обставинами. З  метою  вирішення  питання   наявності    підстав   для  внесення  

касаційного   подання   у  справі,  розглянутій  без  участі  прокурора,  прокурор  

має  право  знайомитися  з матеріалами  справи  в  суді,  робити  виписки   з   неї,   

отримувати  копії  документів,  що  знаходяться  у  справі.  Прокурор  самостійно  

визначає  підстави  для  представництва  у  судах,  форму  його  здійснення  і  

може  здійснювати представництво  в будь-якій    стадії    судочинства    в    

порядку,    передбаченому процесуальним  законом.  

Таким  чином,  лише  з  2001  року  в  Україні  з’являється  орган,  який 

захищає  в  суді  порушені  права  як  держави,  так  і  громадянина.  Необхідно 

звернути  увагу,  що  до  громадян,  які  мали  право  звернутись  за  захистом 

своїх  порушених  прав  до  прокурора,  належали  громадяни,  які   через  

фізичний чи  матеріальний  стан  або  з  інших  поважних  причин  не спроможні 

самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права, або реалізувати  

процесуальні  повноваження,  тобто  громадяни,  похилого  віку,  із   

малозабезпечених сімей тощо. 

Поряд  з  цим, 14.10.2014  році  прийнято  новий  Закон  України  «Про 

прокуратуру»,  згідно  з  яким  прокурор  здійснює  представництво  в  суді 

інтересів громадянина (громадянина України, іноземця або особи без 

громадянства) у випадках, якщо така особа не спроможна самостійно захистити 

свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження 
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через недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність, а 

законні представники або органи, яким законом надано право захищати права, 

свободи та інтереси такої особи, не здійснюють, або неналежним чином 

здійснюють її захист. Таким чином, органи прокуратури стали наділені 

повноваженнями представляти інтереси в суді обмежене коло громадян. Люди 

похилого віку чи малозабезпечені до цього кола осіб входити перестали. 

Що ж стосується представництва прокурором інтересів держави в суді, то 

необхідно сказати, що якщо раніше (за законом 2001 року) прокурор мав право 

звернутись до суду за захистом порушеного права у разі наявності  порушень  або 

загрози порушень економічних, політичних та інших державних інтересів 

внаслідок протиправних дій (бездіяльності)  фізичних  або  юридичних  осіб,  що  

вчиняються у відносинах між ними, або з державою, то з прийняттям закону 2014 

року, прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави у разі 

порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів 

не здійснює, або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган 

місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції 

якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу.  

Таким чином, представництво прокурором інтересів держави в суді також зазнало 

реформування, відтак прокурор не може у всіх випадках виявлення порушень 

законодавства звернутись з позовом до суду, хоча б і в інтересах держави. 

В подальшому, Законом України «Про внесення змін до Конституції 

України (щодо правосуддя)» від 02.06.2016 виключено ст. 121, яка стосувалась 

функцій прокуратури та прийнято ст. 1311, згідно з якою у органів прокуратури 

замість чотирьох функцій залишилось три, а саме: підтримання публічного 

обвинувачення в суді; організація і процесуальне керівництво досудовим 

розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час 

кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і 

розшуковими діями органів правопорядку; представництво інтересів держави в 

суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.  
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Необхідно звернути увагу на той факт, що функція представництва хоча й 

залишилась, проте відбулась її переорієнтація, відтак органи прокуратури 

позбавлені права представляти інтереси громадян в суді, залишаючи за собою 

право представляти інтереси держави лише у виключних випадках. 

Другий етап реформування органів прокуратури в частині організації 

представництва саме в адміністративному судочинстві, пов’язаний з прийняттям у 

2005 році Кодексу адміністративного судочинства України, з яким ототожнюють 

якісні зміни в судовій адміністративній юрисдикції, що вважається адекватним 

формуванню правової держави. Нове сприйняття у суспільстві процесу зміцнення 

законодавчої основи адміністративного правосуддя сприяє збагаченню 

процесуально-правової культури, ідеологічному наповненню принципу 

верховенства права. Розвиток законодавства в багатьох випадках випереджає 

рівень правової свідомості як юристів-практиків, так і багатьох вчених. 

 Так, статтями 60, 61 Кодексу адміністративного судочинства України 2005 

року було встановлено, що прокурор може звертатись до адміністративного суду 

із адміністративним позовом про захист прав, свобод та інтересів інших осіб і 

брати участь у цих справах, а також здійснює в суді представництво інтересів 

громадянина або держави в порядку, вставленому цим Кодексом та іншими 

законами, і може здійснювати представництво на будь-якій стадії 

адміністративного процесу.  Прокурор,  який не брав участі у справі, з метою 

вирішення питання   про   наявність   підстав  для  подання  апеляційної  чи 

касаційної скарги,  скарги за винятковими обставинами,  заяви  про перегляд   

рішення за нововиявленими обставинами має право  

знайомитися із матеріалами справи в адміністративному суді. 

Така норма закону діяла понад 10 років та мала, на нашу думку,  як плюси 

та і мінуси. Серед позитивних характеристик такого підходу до представництва в 

адміністративному судочинстві була відносна свобода прокурора до пред’явлення 

позову, обґрунтування такого пред’явлення, до вступу у справу, а також 

оскарження незаконного судового рішення. Крім того, до плюсів слід віднести 

право прокурора на захист порушених прав громадян (незахищених верств 
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населення),  які через юридичну необізнаність, похилий вік, матеріальну 

незабезпеченість не мали змоги самостійно відстоювати порушені права в 

адміністративному суді. Серед мінусів слід відзначити відсутність чіткої 

регламентації порядку вступу прокурора у справу, порядку обґрунтування підстав 

пред’явлення позову в інтересах інших юридичних чи фізичних осіб. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення порядку здійснення судочинства» від 20.12.2011 статтю 60 

Кодексу адміністративного судочинства України 2005 року деталізовано, 

окреслено питання вступу прокурора в адміністративну справу, а також визначено 

коло документів, необхідних для представлення в суді інтересів громадянина.  

Досліджуючи реформацію представництва органів прокуратури в 

адміністративному судочинстві слід сказати, що у подальшому Законом України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань 

удосконалення діяльності прокуратури» від 18.09.2012, законодавець деталізує 

повноваження прокурора на пред’явлення позову в суді в інтересах держави, 

вказуючи на те, що прокурор, який звертається до адміністративного суду в 

інтересах держави, в позовній заяві (поданні) самостійно визначає, в чому полягає 

порушення інтересів держави, та обґрунтовує необхідність їх захисту, а також 

зазначає орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у 

спірних правовідносинах. У разі відсутності такого органу або відсутності у нього 

повноважень щодо звернення до адміністративного суду прокурор зазначає про це 

в позовній заяві і в такому разі прокурор набуває статусу позивача". 

В подальшому, Законом України від 15.07.2015, також внесені зміни до                 

ст. 60 Кодексу адміністративного судочинства України 2005 року, але у цьому 

разі з питання представництва прокурором інтересів громадянина в суді. Відтак, 

коло громадян, яких має право представляти прокурор скорочено, тепер для 

представництва інтересів громадянина в адміністративному суді прокурор також 

повинен надати документи, що підтверджують недосягнення повноліття, 

недієздатність, або обмежену дієздатність відповідного громадянина, а також 

письмову згоду законного представника, або органу, якому законом надано право 
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захищати права, свободи та інтереси відповідної особи, на здійснення ним 

представництва. Таким чином, прокурор позбавлений можливості захищати права 

малозабезпечених громадян, чи осіб похилого віку. 

До наступного етапу розвитку та закріплення за органами прокуратури 

України  участі прокурора в адміністративному судочинстві можна віднести 

прийняття 03.10.2017 закону України «Про внесення змін до Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, 

Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», 

яким Кодекс адміністративного судочинства України викладено у новій редакції. 

У новій редакції кодексу, статтею 53, визначено право прокурора на 

представництво інтересів держави, викладено підстави для такого 

представництва, проте знівельовано право прокурора на представництво інтересів 

громадянина взагалі. 

Таким чином, представництво органів прокуратури взагалі, та в 

адміністративному судочинстві зокрема, пройшло багатоетапний розвиток. 

Повноваження прокурора то розширювались, то звужувались, що вказує на 

неоднозначну законодавчу позицію з цього питання, та спонукає на необхідність  

посилення  спеціалізації дослідження саме у сфері представництва прокурором в 

адміністративному суді для того, щоб на науковому  рівні  проаналізувати  колізії,  

суперечливі  моменти законодавства  та  запропонувати  шляхи  їх  усунення. 

 У зв’язку з реформуванням органів прокуратури, внесенням змін як до 

закону України «Про прокуратуру» так і до кодексу адміністративного 

судочинства України, з’являються нові роботи вчених таких як:  О.В.Шемякін, 

Б.Г.Васильчук та інших, характерними особливостями яких є аналіз функції 

представництва органів прокуратури в сукупності з іншими функціями 

прокуратури у цілому: структури органів прокуратури, функціонального 

призначення, історіографії виникнення цього органу тощо. В подальшому увага 

вчених все більше звужується та з’являється спеціалізація дослідження у таких 

роботах вчених як: Т.О. Мацелик, В.М. Бевзенко, які розглядають прокуратуру, як 

одного із суб’єктів адміністративного провадження. 
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Безперечним є зв’язок цих історико - правових досягнень із спеціальними 

галузевими доктринальними дослідженнями. Щодо відокремлення етапів 

дослідження засад участі прокурора в адміністративно-юрисдикційних 

провадженнях у вітчизняній адміністративно-правовій доктрині, вони вченими не 

відокремлюються взагалі. Цілком логічним є для відокремлення періодизації 

дослідження засад участі прокурора в адміністративно-юрисдикційних 

провадженнях з використанням всіх наявних джерел, що дозволяє вести мову про 

традиційний узагальнений підхід вчених до проблематики до XXI століття із 

дублюванням чинних нормативних засад, завдяки чому дослідження 

характеризуються узагальненим змістом, фрагментарністю спеціалізованого 

аналізу засад участі прокурора саме в адміністративно-юрисдикційних 

провадженнях. З початку XXI століття спостерігається певна спеціалізація 

досліджень (як щодо окремих адміністративних проваджень, так і щодо 

прокуратури в цілому), що дозволяє вести мову про певну ґрунтовність наукового 

пошуку, фундаменталізацію результатів останнього. Відповідну тенденцію варто 

зберегти і на майбутнє. У монографії «Прокурор в адміністративно-

юрисдикційних провадженнях: питання теорії і практики» Т.О.Коломоєць,                

О.В.Шемякін пропонують  розділити історіографію дослідження засади участі 

прокурора в адміністративно-юрисдикційних провадженнях на два етапи:                     

1) перший етап (ХV-ХХ століття)— характеризується здебільшого фіксуванням 

нагляду прокуратури, як засобу забезпечення законності, різновиду наглядової 

діяльності держави (із можливістю внутрішнього розподілу на підетапи);                       

2) другий етап — етап спеціалізації доктринальних досліджень (з початку XXI 

століття)— який характеризується звуженням предмету доктринальних 

досліджень, орієнтацією не на узагальнені питання стосовно статусу прокурора, а 

на засади участі прокурора у судовому адміністративному провадженні 27, с. 48. 

 Вважаємо за необхідне і в подальшому продовжити вивчати етапність 

розвитку органу прокуратури, максимально звужуючи  фокус уваги до 

представницької функції прокуратури у різних категоріях справ, у різних судових 

процесах, у різних правових статусах в рамках судового розгляду справи тощо. 
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1.3. Прокурор, як суб’єкт адміністративного судочинства України та 

його особливість у порівнянні з іншими суб’єктами. 

Актуальність  проблеми  правового  статусу  прокурора  в  

адміністративному судочинстві  пояснюється  необхідністю  проведення  

глибоких  науково – теоретичних  досліджень  організаційно - правового  

становища  прокурора,  як учасника  адміністративного  процесу,  оскільки  у  

вітчизняній  юридичній  науці  це питання  є  малодослідженим.  Питання  участі  

прокурора  в  адміністративному судочинстві  неодноразово  вивчалось  вченими  

та  науковцями  такими  як:  О.В. Шемякін,  О.В. Агєєв,  О.В. Анпілогов  та  

іншими.  З  у  рахуванням того,  що  станом  на  сьогодні,  триває  процес  

реформування  органів  прокуратури України,  змінюється  статус,  підстави  

участі  прокурора  в  суді,  враховуючи  ту важливу  функцію,  яку  виконують  

органи  прокуратури  у  вигляді  здійснення представництва  інтересів  держави  

та  громадянина  в  суді,  питання  її  трансформації  потребує  додаткової  уваги  з  

боку  науковців  і  практиків.  

У  загальнотеоретичному  розумінні  «суб’єктом»  визнається  (від  

латинського subjectus – той,  хто  знаходиться  у  основі )  носій  предметно – 

практичної  діяльності і  пізнання  (індивід  або  соціальна  група),  джерело  

активності,  яка  спрямована  на об’єкт. 

Слід  зазначити,  що  етимологічне  значення  слова  “суб’єкт”  полягає  в  

тому, що  воно  означає  істоту,  здатну  до  пізнання  навколишнього  світу,  

об’єктивної  дійсності до  цілеспрямованої  діяльності;  особу,  якій  належить  

активна  роль  у  певному  процесі 17, с. 879,  а  “учасник”  –  означає  той,  хто  

бере  участь  у  чому - небудь,  входить  до  складу  групи  осіб 17, с. 991.  Тобто  

останній розглядається  в  певній  системі,  поряд  з  іншими  –  у  конкретній  

справі,  навіть  епізодично.  

За  часів  незалежності  України  кодекс  адміністративного  судочинства 

прийнято  у  двох  редакціях  (у  2005  та  2017  роках).  Слід  зауважити,  що 

термін  “суб’єкт”  в  основному  законі  з  адміністративного  судочинства  вживає 

законодавець  лише  відносно  органу  державної  влади,  органу  місцевого 
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самоврядування,  їхніх  посадових  чи  службових  осіб,  інших  суб’єктів  при 

здійсненні  ними  публічно - владних  управлінських  функцій  на  підставі 

законодавства,  в  тому  числі  на  виконання  делегованих  повноважень,  або 

наданні  адміністративних  послуг  (п. 7  ст. 4  КАС  України),  без  роз’яснення 

сутності  цього  терміну.  

Аналізуючи  положення  КАС  України  щодо  суб’єктів  адміністративного 

процесу,  необхідно  звернути  увагу  на  те,  що  законодавець  визначає  осіб,  які  

беруть  участь  у  справі,  не  як  суб’єктів  адміністративного  процесу,  а  саме  як  

учасників.  

Учасників  адміністративного  процесу  за  приписами  КАС  України 

залежно  від  їхньої  заінтересованості  поділяють  на осіб,  які  беруть  участь  у 

справі  (сторони,  треті  особи,  представники сторін  і  третіх  осіб),  та  інших 

учасників  (свідок,  експерт,  спеціаліст,  перекладач,  експерт  з  питань  права  та 

ін.). 

О.В. Кузьменко  вважає,  що  суб’єкт  процесу  (провадження)  –  це 

потенційний  учасник  адміністративно - процесуальних  відносин,  тобто  той, 

хто  має  можливість  у  майбутньому  стати  учасником  провадження,  а  учасник 

процесу  (провадження) –  це  вже  реальна  сторона  адміністративно-

процесуальних  відносин.  Це  стосується  і  співвідношення  понять  “суб’єкт 

адміністративного  процесу”  і  “суб’єкт  адміністративно - процесуальних 

відносин” 40, с. 38. 

Варто зазначити,  що  необхідно  відрізняти  поняття  «суб’єкт  

адміністративного права»  від  «суб’єкт  адміністративного  судочинства».  Так,  

«суб’єкт адміністративного  права»  -  це  юридична  чи  фізична  особа,  що  є  

носієм  прав  і  обов'язків  у  сфері  державного  управління,  передбачених 

адміністративно – правовими  нормами,  та  має  здатність  надані  права 

реалізовувати,  а  покладені  обов'язки  виконувати.  Обов'язковою  умовою 

визнання  особи  (юридичної  чи  фізичної)  суб'єктом  адміністративного  права є  

наявність  у  неї  елементів  адміністративної  правосуб'єктності.  Переважна біль-

шість  джерел  вказує  на  виділення  таких  елементів  правосуб'єктності, як 
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 правоздатність  та  дієздатність.  Адміністративна  правоздатність  при  цьому 

розуміється  як  здатність  бути  носієм  прав  і  обов'язків  у  сфері  державного 

управління  і  виникає  у  громадян  з  моменту  народження  й  припиняється  з 

їхньою  смертю.  Адміністративна  дієздатність  розуміється  як  здатність  своїми 

діями  здійснювати  надані  права,  виконувати  встановлені  обов'язки  й  нести 

юридичну  відповідальність  за  свою  поведінку,  наступає  вона  у  фізичних  осіб  

з  досягненням  певного  віку.  Адміністративна  –  право  -  і  дієздатність 

юридичних  осіб  виникає  і  втрачається  одночасно.  

Так,  під  суб’єктом  адміністративного  права  розуміють  учасника 

суспільних  відносин,  який  має  суб’єктивні  права  та  виконує  юридичні 

(суб’єктивні)  обов’язки,  встановлені  адміністративно - правовими  нормами 2, 

с. 189. Взагалі  для  адміністративного  права  характерна  велика  кількість  

суб’єктів  з різними  повноваженнями,  структурою  і  правовими  

характеристиками.  Цим зумовлене  й  існування  різних  варіантів  їх  

класифікації.  Суб’єктів адміністративного  права   поділяють  на:  державні  

організації  та  їх представники  і  недержавні  організації  та  їх  представники;  

суб’єкти колективні  та  індивідуальні;  фізичні,  юридичні  особи  і  колективні  

суб’єкти без  статусу  юридичної  особи  тощо 2, с. 190-192. 

У  той  же  час  «суб’єкт  адміністративного  судочинства»  - це   особа,  що 

є  носієм  прав  та  обов’язків  в  адміністративних  процесуальних  відносинах  з 

приводу  відправлення  правосуддя  адміністративними  судами  і  здатна  їх  у 

цих  відносинах  реалізувати 11, с. 22. 

Таким  чином,  «суб’єкт  адміністративного  права»  є  більш  «широким» 

поняттям,  а  «суб’єкт  адміністративного  судочинства»  є  його,  як  би  мовити, 

частиною. 

Існують  різні  види  класифікації  суб’єктів  адміністративного  

судочинства.  Так, В.Д. Сорокін  поділяє  суб’єкти  адміністративного 

судочинства  на  дві  групи:  

1) індивідуальні  (громадяни,  іноземні  громадяни,  особи  без громадянства);  
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2) колективні  –  органи  виконавчої  влади,  підприємства,  установи  та 

організації,  громадські  об’єднання,  державні  та  муніципальні  служби 105, с. 

174. 

В.К. Колпаков  серед  масиву  учасників  адміністративного  процесу 

пропонує  виділяти  п’ять  груп,  а  саме: 1) громадяни;  2) виконавчо - розпорядчі 

органи  та  структурні  частини  їх  апарату;  3)  об’єднання  громадян  і  їхні 

органи  та  органи  самоорганізації  населення;  4)  державні  службовці  та 

посадові  особи,  наділені  адміністративно – процесуальними  нормами,  певними 

правами  та  обов’язками; 5)  інші  державні  органи  та  їхні  посадові  особи 26, 

с. 275. Запропонована  класифікація  все  ж  недостатньо  повно  відтіняє  

функціональні повноваження,  правовий  статус  та  роль  окремих  учасників  

адміністративного процесу.  Крім  того,  не  надто  логічно  відмежовувати  

виконавчорозпорядчі органи  та  структурні  частини  їх  апарату  від  державних  

службовців  цього  ж апарату.  

Власне  бачення  системи  суб’єктів  адміністративного  судочинства 

наводить  М.М. Тищенко.  Він  поділяє  суб’єктів  адміністративного  процесу  на 

організаторів  та  учасників  адміністративного  провадження.  Своєю  чергою, 

учасників  він  поділяє  на  лідируючих  суб’єктів,  зацікавлених  осіб  та  осіб, що  

сприяють  розгляду  справи 108, с. 268.  На  наш  погляд,  така  класифікація  

доволі цікава. 

Кодексом  адміністративного  судочинства  України  у  редакції  2005  року 

до  осіб,  які  беруть  участь  у  справі  законодавець  відносив:  сторони,  третіх 

осіб,  представників  сторін  та  третіх  осіб. (стаття 47 КАСУ).  Поряд  з  цим, 

кодексом  адміністративного  судочинства  України  у  редакції  2017  року  до 

учасників  судового  процесу  віднесено:  сторони,  треті  особи,  а  також  органи 

та  особи,  яким  законом  надано  право  звертатись  до  суду  в  інтересах  інших 

осіб.  (стаття  42 КАСУ).  Таким  чином,  на  теперішній  час  законодавець  дещо 

розширив  поняття  представників  в  адміністративному  суді,   вказавши  на  те, 

що  ними  можуть  бути  як  органи  державної  влади,  так  і  особи,  наділені 

правами  звертатись  до  суду  в  інтересах  інших  осіб.  До  органів,  яким  
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законом  надано  право  звертатись  до  суду  в  інтересах  інших  осіб  поміж 

інших,  законодавець  відносить  прокурора  (стаття 60  КАСУ 2005 року, стаття 

53 КАСУ 2017 року).  

Таким   чином,  вбачається,  що  у  науці  адміністративного  права  

прокурора безпосередньо  в  якості  суб’єкта  права  не  відокремлюють,  хоча  

його  цілком можна  віднести  до  тих  категорій,  які  мають  узагальнену  назву,   

як - то: «органи  держави  та  їх  агенти»,  «державні  органи  та  установи»  тощо.  

Дійсно, у  жодному  наявному  джерелі  при  аналізі  системи  суб’єктів  

адміністративного  права  прокурор  як  самостійний  елемент  вищезазначеної 

системи  не  виділяється 27, с. 62-63. 

Певну  специфіку  до  адміністративно – правового  статусу  прокурора  як 

суб’єкту  владних  повноважень  та  як  представнику  інтересів  держави  в 

адміністративному  судочинстві  додають  власне  владні  повноваження 

прокурора.  Вони  базуються  на  реалізації  у  законах  України  конституційних 

положень,  які,  своєю  чергою,  визначають  повноваження  та  завдання  органів 

прокуратури.  Владні  повноваження  прокурора,  на  думку  С.Г. Стеценка  та 

В.М. Кравчука – це  наділені  особливим  правовим  змістом  його  права  і 

обов’язки,  які  встановлені  Конституцією  та  законами  України,  реалізація яких  

впливає  на  життєдіяльність,  поведінку  і  свободу  громадян, функціонування  

органів  державної  влади,  місцевого  самоврядування,  їх посадових  осіб,  що  

здійснюється  в  інтересах  держави  чи   особи   та  реалізацію  яких  забезпечено  

правовими  гарантіями  незалежності  прокурора та  можливістю  застосування  

державного  примусу.  Таким  чином,  владні повноваження  прокурора  є  однією  

із  специфічних  ознак,  завдяки  якій інститут  прокуратури,  прокурор  набуває  

особливого  правового  статусу, визначених  правомочностей  в  сфері  

професійної  діяльності.  Наявність  та реалізація  владних  повноважень  вказує  

на  реальну  здатність  прокуратури впливати  на  волю  та  поведінку  іншої  

сторони  в  необхідних  межах 96, с. 70-76.  

Розглядаючи  прокурора,  як  суб’єкта  відносин  адміністративного 

судочинства,   слід  зазначити,  що  у  правовій  доктрині  розмежовують  поняття 



81 
 

«суб’єкт»  та  «учасник».  Трапляється,  що  ці  поняття  ототожнюють,  однак, 

здебільшого,  у  науковій  спеціальній  галузевій  літературі  їх  розмежовують. 

Суб’єкт  в  адміністративному  праві –  це  особа  (фізична  або  юридична),  що за  

законом  володіє  здатністю  мати  і  реалізовувати  безпосередньо  або  через 

представника  права  і  юридичні  обов’язки.  Учасником  же  є  лише  той  

суб’єкт, який  фактично  реалізовує  надані  права  та  виконує  покладені  

обов’язки  (тобто  поняття  суб’єкта  адміністративного  права  є  ширшим  за  

поняття учасника).  Хоча  у  доктрині  існують  різні  точки  зору  щодо  

співвідношення понять  «суб’єкт  провадження»   і  «учасник провадження»,  які  

можна  у систематизованому  вигляді  охарактеризувати  як: 1)  дані  поняття 

співвідносяться  між  собою  як  поняття  «суб’єкт  права»  і  «учасник 

правовідносин»,  2)  «суб’єкт  провадження» за  змістом  є  більш  об’ємним 

поняттям  і  включає  в  себе  поняття   «учасник провадження»,  3)  «суб’єкт 

провадження»  і  «учасник  провадження»  є  самостійними  і  за  своїм  змістом  

не  співвідносяться  між  собою 27, с. 56.  З  огляду  на  викладене,  вважаємо  за  

можливе стверджувати,  що  поняття  «суб’єкт  провадження»  за  своїм  змістом  

є  більш широким  поняттям,  аніж  «учасник  провадження»,  оскільки  до  

«суб’єктів» відносяться  усі,  хто  претендує  на  участь  у  провадженні,  а  до  

«учасників» належать  ті,  хто  фактично  приймає  участь  у  провадженні. 

Учасником  адміністративного  процесу  є  особа,  яку  чинним 

законодавством  України  наділено  процесуальними  правами  та  обов'язками  в 

сфері  розгляду  адміністративних  справ  адміністративними  судами.  Тобто  це 

особа,  яка  може  вчиняти  процесуальні  дії,  спрямовані  на  досягнення  мети 

процесу,  хоча  б  в  одній  зі  стадій  адміністративного  процесу.  Класифікацію 

учасників  адміністративного  процесу  здійснюють  за  різними  критеріями. 

Виходячи  з  положень  коментованої  статті  та інших   положень КАС  України, 

можна  дійти   висновку, що  законодавець провів поділ  учасників 

адміністративного  процесу  за  підставою  наявності  в  них  юридичної 

зацікавленості  у  результатах  розв'язання  адміністративної  справи.  Виходячи з  

цього,  учасників  адміністративного процесу  можна  поділити  на  дві  основні 
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групи:  особи,  які  заінтересовані  в  результаті  справи  та  особи,  які  не  мають 

юридичної  заінтересованості  у  результатах  вирішення  адміністративної 

справи. 

Перша  група  визначена законодавцем,  як  "учасники  судового  процесу". 

Особи,  які  беруть  участь  у   справі, реалізують  надані  їм  процесуальні  права 

та  обов'язки   в адміністративному  процесі   для того,  щоб  досягти  певного 

правового   результату, в  якому  вони  заінтересовані.  Саме  ознака  наявності 

юридичного  інтересу  в  результаті  справи  первісне  відрізняє  учасників 

судового  процесу  від  інших  учасників  адміністративного  процесу. 

Коментована  стаття  містить  перелік  осіб,  які  відносяться  до  першої  групи 

учасників  адміністративного  процесу.  Характер  юридичної  заінтересованості в  

адміністративній  справі  не  є  однаковим  для  всіх  осіб,  які  беруть  участь у  

справі.  Деякі  з  них  мають  матеріально  –  правовий  інтерес  в  результаті 

справи,  це  -  сторони  та  треті  особи;  інші  мають  процесуально - правовий 

інтерес,  це  представники  сторін  та  третіх  осіб.  

 Прокурор,  представляючи  на  підставі  закону  інтереси  держави  в 

адміністративному  суді,  виступає  у  такий  спосіб  безпосереднім  учасником 

адміністративно – процесуальних  відносин.  

Так,  науковцем  Л.В. Ковалем  запропоновано  класифікацію  суб’єктів 

адміністративного  деліктного  процесу   за  ознакою  їх  участі  в  основних  чи 

додаткових  адміністративних  правовідносинах.  Ним  виділялися  обов’язкові та  

факультативні  суб’єкти  адміністративного  процесу.  Процесуальні  дії 

факультативних  суб’єктів  (свідок,  експерт),  відзначав  Л.В. Коваль,  слугують 

засобами  доказування,  спрямованими  на  допомогу  правосуддю.  До 

факультативних  суб’єктів  адміністративного  процесу  науковець  відносив 

також  осіб,  які  мають  юридичний  інтерес  у  розгляді  справи,  зокрема  тих, що  

діють  у  цілях  виконання  покладених  на  них  законом  державних  та 

суспільних  завдань,  а  також  прокурора 3, с. 40. Вважаємо,  що  з  віднесенням 

прокурора  до  факультативних  суб’єктів  адміністративного  процесу  можна 

віднести  до  дискусійного  питання. 
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P.O. Халфина   вважає, що  поняття  учасника  правовідносин  вужче  ніж 

поняття  суб’єкта  права,  оскільки  правовідносини  як  єдність  форми  і  змісту 

знаходяться  тільки  у  сфері  дійсності,  у  сфері  реалізації  права,  підкреслює 

вчена.  Тому  в  даному  випадку  нас  повинні  цікавити  не  всі  потенційні 

можливості  осіб,  які  беруть  участь  у  правовідносинах,  а  ті  їх  особливі 

властивості  та  якості,  які  зумовлюють  можливість  участі  в  правовідносинах. 

Оскільки  правовідносини – не  єдина  форма  реалізації  права,  норми,  що 

визначають  становище  суб’єкта  права, реалізуються  в  першу  чергу, 

створюючи  правовий  статус.  Вони  встановлюють  становище  особи  –  людини 

або  колективу  –  у  суспільстві,  їх  потенційні  можливості.  Наявність  

правового  статусу, якість  суб’єкта  права – необхідна  умова  участі  у 

правовідносинах 113, с. 115. Учасниками  правовідносин  є  людина  або  певним  

чином організоване  громадське  утворення.  Залежно  від  характеру  відносин,  в  

яких бере  участь  людина,  розкриваються  різні  сторони  її  особистості.  Вона 

виступає   як член  суспільства,  як  член   сім’ї, як  працівник,  як  посадова   

особа, яка  виконує   покладені  на  неї функції  тощо.  Усі  ці  властивості 

розкриваються  в   різних видах  суспільних  відносин.  У  кожному  з  них 

виявляються  різні  сторони,  властивості,  характеристики  людини.  Вчена 

звертає  увагу  на  індивідуалізацію   характеристик колективів,  що   виступають 

як учасники  правовідносин.  Для  участі  в  правовідносинах  колектив  повинен 

бути  певним  чином  організований.  Характер  і  форма  організації  мають 

велике  значення  для  участі  колективу  у  правовідносинах.  Це  можуть  бути 

громадські  організації,  створені  для  виробничої  діяльності,  для  споживання, 

творчі  спілки,  культурні,  спортивні  та  інші  товариства.  Індивідуалізована 

характеристика  колективів - учасників  правовідносин  досить  істотна  для  

даних  відносин.  Таким  чином,  підсумовує  Р.О. Халфина,  доцільним  є 

виділення  більш  вузького  поняття,  ніж  суб’єкт  права – поняття  учасника 

правовідносин,  яке  дасть  можливість  охарактеризувати  певну  сторону 

реального  буття  суб’єкта  права  –  його  участь  у  конкретних  суспільних 

відносинах 113, с. 116. 
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Статтею  53  КАС  України  визначено,  що  прокурор  за  процесуальним 

статусом  належить  до  учасників  адміністративної  справи.  

Одним  із  нововведень  КАС  України  є  визначення  правового  статусу 

прокурора  в  суді  (саме  на  захист  державних  інтересів,  а  не  інтересів 

громадянина,  як  це  було  у  попередньому  кодексі). Адже  ще  раніше  (у  2016 

році)  на  конституційному  рівні  на  прокуратуру  вже  було  покладено 

представництво  в  суді  лише  інтересів  держави (п . 3  ст.   131-1 Конституції 

України).  Ці  конституційні  положення  мають  фундаментальний  характер  для 

правової  регламентації  діяльності  прокурора  у  суді  в  адміністративної 

юрисдикції. 

Перш  за  все  звернемо  увагу   на положення  ч. 1  ст. 53  КАС України,  які 

надають  прокурору   право на  звернення   до  суду  у справах,  віднесених 

законом  до  його  юрисдикції,  поруч  з  органами  та  особами,  яким  законом 

надано  право  звертатися  до  суду  в  інтересах  інших  осіб  та  брати  участь  у 

справі  в  інтересах  цих  осіб  ч. 2 ст. 42 КАС України. Системний  аналіз 

наведених  вище  правових  норм  дозволяє  зробити  висновок,  що  їх  реалізація 

на  перший  погляд  ускладнює  досягнення  завдань,  які  покладаються  на 

прокуратуру  при  здійснення  представництва  інтересів  держави  в  суді, 

оскільки  інститут  прокурорського  представництва  відрізняється  від  інших 

процесуальних  інститутів,  перш  за  все завданнями,  які  перед  ним  ставляться, 

обсягом  повноважень  представників  та  формами  їх  участі  у  справі, 

юридичною  силою  джерел,  де  вони  закріпляються,  тощо.  Тому  в  

подальшому  законодавець  у  цих  нормах  проводить  диференціацію  правового 

становища  прокурора  й  інших  учасників  судового  процесу,  що  є  цілком 

логічним,  адже  статус  прокурора  в  суді  (поза  межами  кримінальної  юстиції) 

визначений  конституційно,  і  він  (прокурор)  повинен  здійснювати 

представництво  вказаних  інтересів  відокремлено  від  інших  органів  та  осіб. 

З  прийняттям  нової  редакції  КАС України  можна  виділити  такі  форми 

участі  прокурора  в  адміністративному  судочинстві: 
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- як  самостійний  позивач  в  інтересах  держави  у  разі  відсутності  суб’єкта 

владних  повноважень,  до  компетенції  якого  віднесений  захист  законних 

інтересів  держави; 

- як  представник  в  інтересах  держави  в  особі  суб’єкта  владних 

повноважень,  якщо  останній  не  здійснює  або  неналежним  чином  здійснює 

захист  законних  інтересів  держави,  до  компетенції  якого  віднесені  відповідні 

повноваження; 

- як  представник  в  інтересах  держави  за  позовами  інших  осіб; 

- як  відповідач  в  адміністративній  справі; 

- як  третя  особа,  яка  заявляє чи не заявляє самостійні  вимоги  на предмет  

спору. 

Таким  чином,   прокурор в  адміністративному  процесі  є  полістатусною 

фігурою,  наділений  більш  розширеними  повноваженнями,  порівняно  з іншими  

учасниками  процесу.  Таке  в  якій-то  мірі  привілейоване  становище, на  нашу  

думку,  було  допущено законодавцем  оскільки  статтею 1311 Конституції  

України  органи  прокуратури  віднесено  до розділу  правосуддя,  а  отже  цей  

орган  покликаний  до  всебічного  зміцнення законності  й  правопорядку,  

запобігання  злочинам  та  іншим правопорушенням,  охорони  від  будь-яких  

посягань,  закріплених  у Конституції  України  основних  засад  суспільного  

ладу,  його  політичної  та економічної  систем,  виправлення  й  перевиховання  

осіб,   які порушили  закон, тощо.  

Поряд   з цим,  необхідно  враховувати,  що  відповідно  до  усталеної 

практики  ЄСПЛ,  сторонами  судового  розгляду  є  позивач  і  відповідач,  які 

мають  рівні  права,  включаючи  право   на юридичну  допомогу.  Підтримка 

прокуратурою  однієї  зі  сторін  може  бути  виправдана  за  певних  умов, 

наприклад,  з  метою  захисту  вразливих  осіб,  які  вважаються  не  здатними 

захистити  свої   інтереси самостійно,  або  в  разі,  якщо  правопорушення  зачіпає 

велику  кількість  людей,  або  якщо вимагають  захисту  реальні  державні 

інтереси  або  майно.  ЄСПЛ  неодноразово  звертав  увагу  на  участь  прокурора 
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в  суді  на  боці  однієї  зі  сторін,  як  обставину,  що  може  впливати  на 

дотримання  принципу  рівності  сторін. 

На  сьогодні  однозначною  є  практика  ЄСПЛ,  яка  відстоює  позицію  про 

можливість  участі  прокурора  у  справі  тільки  за  наявності  на  це  підстав.  

Зокрема,  ЄСПЛ  в  низці  справ  роз’яснював,  що  одна  лише  участь  («активна» 

чи  «пасивна»)  прокурора  або  іншої  особи  рівнозначної  посади  може 

розглядатися  як   порушення пункту  1  статті  6  Конвенції 91.  Оскільки  

прокурор, висловлюючи  думку  з  процесуального  питання,  займає  одну  зі  

сторін  спору, його  участь  може  створювати  для  сторони   відчуття нерівності 

93  і  підтримка прокуратурою  однієї  зі  сторін,  безумовно,  може  бути  

виправданою  за належних  обставин,  наприклад  для  захисту  прав  вразливих  

груп – дітей, інвалідів  тощо,  які  вважаються  нездатними  захищати  свої  

інтереси самостійно,  або  коли  захисту  потребують  державні  інтереси 94.  

Важливим  є  питання,  хто  ж  може  бути  представником  у  суді — 

прокурор як  посадова  особа  чи  прокуратура  як  державний  орган?  

Однозначну  відповідь  на  це  питання  сформулював  Верховний  Суд  у  складі  

колегії  суддів Другої  судової  палати  Касаційного  цивільного  суду  у  постанові  

від  13  травня  2020  року  у  справі  № 2-2761/09  за  позовом  фізичної  особи  до 

товариства  з  обмеженою  відповідальністю  про  визнання  права  власності. 

Апеляційну  скаргу  у  цій  справі  подала  прокуратура  Дніпропетровської 

області,  якій  суд  поновив  строк  на  оскарження.  Верховний Суд  наголосив,  

що  згідно  з частиною  3  статті  23  Закону  України  «Про  прокуратуру»  (у  

редакції,  чинній на  час  подання  апеляційної  скарги)  право  подання  

апеляційної  чи  касаційної скарги  на  судове  рішення  в  цивільній,  

адміністративній,  господарській  справі надається  прокурору,  який  брав  участь  

у  судовому  розгляді,  а  також незалежно  від  участі  в  розгляді  справи  

прокурору  вищого  рівня: Генеральному  прокурору,  його  першому  заступнику  

та  заступникам, керівникам  регіональних  та  місцевих  прокуратур,  першим  

заступникам  та заступникам  керівників  регіональних  прокуратур.  Відповідно  

до  статті  48 Цивільного  процесуального  кодексу  (ЦПК)  України  сторонами  у  
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цивільному процесі  є  позивач  і  відповідач.  Позивачем  і  відповідачем  можуть  

бути фізичні  і  юридичні  особи,  а  також  держава. Верховний Суд  підкреслив,  

що  з  апеляційною  скаргою  в  інтересах  держави  в  особі  Дніпровської  міської  

ради у  цій  справі  звернувся  перший  заступник  прокурора,  а  не  прокуратура 

Дніпропетровської  області,  яка  є  самостійним  суб’єктом  цивільних 

правовідносин,  однак,  вона  не  є  учасником  у  цій  справі.  Тобто  апеляційний 

суд  відкрив  провадження  та  переглянув  рішення  суду  першої  інстанції  за 

скаргою  прокуратури,  як  юридичної  особи,  в  якої  немає  повноважень  на 

подання  такої  скарги. 

Таким  чином,  з  огляду  на  діюче  законодавство  та  усталену  судову 

практику,  правом  на  звернення  до  суду  наділений  саме  прокурор,  як 

посадова  особа,  а  не  прокуратура,  як  юридичний  орган. 

Ще  донедавна  Конституцією  України,  кодексом  адміністративного 

судочинства  в   України,  Законом  України  «Про   прокуратуру» та  іншими 

підзаконними   актами на  органи   прокуратури  було  покладено  повноваження 

щодо  представництва  інтересів  в  суді  як  держави  так  і  громадянина  у 

випадках,  визначених  законом.  Проте,  з   прийняттям у  2016  році  закону 

України  про  внесення  змін  до  Конституції  України  (щодо  правосуддя), 

повноваження  органів  прокуратури  щодо  представництва  інтересів 

громадянина  в  суді  було  знівельовано. 

Вважаємо,  що  такі  дії  законодавця  значно  ускладнили  питання 

відновлення  порушених  прав  пересічного  громадянина,  тим  паче  в 

адміністративному  суді,  оскільки  «простому»  громадянину  без  юридичної  

освіти,   звернутися  з  позовом  до  адміністративного   суду  та  ще  й  

протистояти  у  судовому   процесі  кваліфікованим  юристам  (представникам  

органів  державної   влади)   дуже  складно,  а   й  подекуди неможливо.   У   

зв’язку   з  викладеним,  вкрай  необхідним,  є   повернення  конституційної 

функції  прокурора   щодо   представлення   в   адміністративному   суді   не  

тільки  державних   інтересів,   а   й   інтересів  фізичної   особи.  Так,  

наголошуємо  на  необхідності  представлення  в  суді  прокурором  інтересів  
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саме  фізичної  особи,  а  не  громадянина,  як - то  було  передбачено  Законом  

України  від  05 листопада  1991  року  «Про прокуратуру»,  оскільки  з  огляду  на  

міжнародно- правові  норми  про  права  людини,  такий  підхід  був,  свого  роду,  

дискримінаційним.  

Таким  чином,  функціонування  адміністративної  юстиції  в  Україні 

залишається  однією  з  найболючіших  проблем,  оскільки  пересічним 

громадянам  сьогодні  складно  досягти  справедливості,  оскаржуючи   рішення, 

дії  чи  бездіяльність  органів  державної  влади  та  місцевого  самоврядування. 

Адміністративні  суди  мають  посісти   важливе місце   в  системі судочинства та  

забезпечувати  підтримання  в  Україні  демократії,  верховенства  права. 

Прокурор   завжди   був   і   залишається   представником   органу, 

покликаного   здійснювати   нагляд   за   дотриманням   законності  всіма 

суб’єктами  правовідносин,  що  є  особливо  актуальним  для  адміністративно-

юрисдикційної    діяльності  з  її  специфічними  ознаками  –  наявністю 

конфліктів  у  сфері  публічного  адміністрування,  змагальністю  сторін  тощо.  

Слід   зауважити,   що   прокурор   представляє  та  захищає  в 

адміністративно – юрисдикційних  провадженнях  не  свої  інтереси,  а  права, 

інтереси  держави,  виступає  таким  «своєрідним»  суб’єктом  адміністративно-

юрисдикційних  проваджень.  Можна  стверджувати,  що  прокурор  в 

адміністративно - юрисдикційних  провадженнях  представляє  публічний інтерес,  

нерозривним  є  їх  зв’язок,  у зв’язку  з  чим  виникає    необхідність з’ясування  

значення  останнього.  Публічний  інтерес  -  це  інтерес  соціальної спільності,  

який  визнаний,  задоволений  державою.  Визнання  публічності інтересу  

здійснюється  шляхом  його  правового  (юридичного)  забезпечення (фіксації  у  

нормах  і  встановленні  механізму  реалізації) 18, с. 240. 

Прокурор  є  «особливим»  суб’єктом  юрисдикційного  процесу,  і  його 

участь  в  адміністративному  судочинстві  зумовлена  необхідністю  виконання 

конституційної  функції  представництва  прокуратурою  інтересів  держави  у 

випадках,  передбачених  законом 28, с. 37.   
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М.В. Джафарова  виокремлює  характерні  ознаки,  які  властиві 

представництву  в  адміністративному  судочинстві  у  цілому,  які  цілком можна  

розглядати  і  як  ознаки  представництва  в  адміністративно-юрисдикційних  

провадженнях:  

- представник   завжди   виступає   від   імені   особи,   яку   представляє,  та   в  її   

інтересах; 

-повноваження  представника  здійснюються  в  інтересах  особи, суб’єктивні  

права,  свободи  та  інтереси  у  сфері  публічно – правових  відносин підлягають  

захисту; 

- представник,  який  бере  участь  у  справі,  не  набуває  для  себе  жодних благ,  

всі  правові  наслідки  дій  представника  поширюються  лише  на  особу, яку  він  

представляє; 

- представник  бере  участь  у  справі  на  основі  договору  або  закону; 

- представник  вчиняє  на  будь – якій  стадії  процесуально - розпорядчі дії,  які  є  

похідними  від  процесуальних  прав  та  обов’язків  сторін  та  третіх осіб,  яких  

він  представляє; 

- повноваження  представника  повинні  бути  обов’язково  визначені  у виданій  

йому  довіреності  або  законі; 

- участь  представника,  який  діє  від  імені  та  в  інтересах  сторони, третьої  

особи,  не  позбавляє  права  цих  осіб  відстоювати  свої  законні  права, свободи  

та  інтереси  поряд  із  представником. Процесуальні  дії  представника  

породжують  правові  наслідки  для особи,  яку  він  представляє,  однак  за  

умови,  що  представник  діє  у  межах, наданих  йому  цією  особою  або  законом  

повноважень 23, с. 115-120.  

Необхідно  зазначити,  що  існує  відмінність  між  представництвом 

адвоката  (процесуального  представника)  і  прокурора  в  адміністративному 

процесі.  Так,  Р. Лемик  зауважує,  що  прокурор  завжди  є  представником  так 

званої  публічної  влади,  а  законодавство  про  прокуратуру - складовою 

частиною  публічного  права. При  здійсненні  нагляду  і  реалізації  інших 

функцій  прокурор  використовує  надані  йому  законом  владні  повноваження. 
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Адвокат  не  має  державного  статусу  і  представляє  інтереси  фізичних  та 

юридичних  осіб  (а  не  держави  в  цілому),  як  у  публічно - правовій,  так  і  у 

приватній  сфері  відносин 51, с. 232-238.  

Крім  цього,  на  відміну  від  адвоката,  прокурор  наділений  правом 

підтримувати  свій  позов,  поданий  в  інтересах  держави,  в  особі  органу, 

уповноваженого  здійснювати  відповідні  функції  у  спірних  правовідносинах і  

вимагати  вирішення  судом  спору  по  суті  навіть  у  тому  разі,  коли  такий 

орган  відмовився  від  підтримання  заявлених  позовних  вимог  прокурора 28, с. 

38. Вважаємо,  що  така  законодавча  позиція  є  цілком обґрунтованою,  

оскільки  непоодинокими  є  випадки  відмови  державного орану  контролю  від  

представництва  органів  прокуратури.  В  разі  задоволення судом  позовних  

вимог  прокурора,  у таких  випадках,   вважаємо  за  доцільне  приймати  рішення 

про  притягнення  до  дисциплінарної,  адміністративної,  кримінальної 

відповідальності  посадову  особу  такого  державного  органу,  відповідальну за  

прийняття  рішення  про  відмову  від  представництва  прокурора. 

Кодексом  адміністративного  судочинства  передбачена  ще  одна 

відмінність  представництва  прокурора  від  представництва  адвоката.  Так,  у 

разі  наявності  законодавчо  обґрунтованих  підстав  прокурор,  який  не  брав 

участь  у  справі,  з  метою  вирішення  питання  про  наявність  підстав  для 

подання  апеляційної  чи  касаційної  скарги,  заяви  про  перегляд  рішення  за 

нововиявленими  або  виключними  обставинами,  вступ  у  розгляд  справи  за 

позовом  (заявою)  іншої  особи,  має  право  ознайомлюватися  з  матеріалами 

справи  в  адміністративному  суді  та  робити  їхні  копії 28, с. 39.  Така  

законодавча  позиція  також  є  обґрунтованою,  оскільки  саме  на  органи 

прокуратури  покладено  обов’язок   відновлення  порушених  інтересів  держави  

в  усіх  випадках.  

При  реалізації  прокурором  своїх  повноважень  в  адміністративно-

юрисдикційних  провадженнях,  відбувається  реалізація  певної  поставленої 

мети,  визначених  завдань  та  виконання  функцій. Мета  участі  прокурора  в 

адміністративно - юрисдикційних  провадженнях  ґрунтується  на  нормативно 
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закріплених  положеннях  і  полягає  у  представництві  (дещо  відмінному  від 

звичайного) та  захисті  прав, свобод  та  інтересів  держави. 

З  метою  захисту  прав  і  свобод  людини та громадянина, загальних  

інтересів суспільства  та  держави, на  органи  прокуратури  покладено  обв’язок 

забезпечувати  діяльність  органів  прокуратури  на  засадах  верховенства права,  

законності,  справедливості,  неупередженості  та  об’єктивності, політичної  

нейтральності  та  поваги  до  незалежності  суддів,  недопустимості незаконного  

втручання  у  діяльність  органів  законодавчої,  виконавчої  та судової  влади. 

Не  можна  не  погодитись  з  позицією  Т.О. Коломоєць,  О.В. Шемякіна  

викладеною  у монографії  «Прокурор  в  адміністративно - юрисдикційних  

провадженнях: питання  теорії  та  практики»,  що  адміністративно - 

процесуальний  статус прокурора  в  адміністративно - юрисдикційних  

провадженнях  –  це  сукупність прав,  обов’язків  та  відповідальності,  що  

характеризують  місце  і  роль прокурора  в  адміністративно – юрисдикційних  

провадженнях. До  його структури  слід  віднести:  

- публічні  суб’єктивні  права; 

- юридичні  обов’язки; 

- відповідальність 27, с. 125. 

Хоча  КАС  України  не  містить  спеціальної  норми,  яка  б  чітко  

визначала перелік  прав  та  обов’язків  саме  прокурора  в  адміністративному  

судочинстві, його  можна  вважати  повноцінним  учасником  адміністративного  

судочинства.  Відтак  прокурор  поряд  з  іншими  учасниками  справи  має  такі  

права, передбачені  ст. 44 КАС України: ознайомлюватися  із  матеріалами  

справи, робити  з  них  витяги,  копії,  одержувати  копії  судових  рішень;  

подавати докази;  брати  участь  у  судових  засіданнях,  якщо  інше  не  визначено  

законом; брати  участь  у  дослідженні  доказів;  ставити  питання  іншим  

учасникам справи,  а  також  свідкам,  експертам,  спеціалістам;  подавати  заяви  

та клопотання,  надавати  пояснення  суду,  наводити  свої  доводи,  міркування 

щодо  питань,  які  виникають  під  час  судового  розгляду,  і  заперечення  проти 

заяв,  клопотань,  доводів  і  міркувань  інших  осіб;  ознайомлюватися  з 
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протоколом  судового  засідання,  записом  фіксування  судового  засідання 

технічними  засобами,  робити  з  них  копії,  подавати  письмові  зауваження  з 

приводу  їх  неправильності  чи  неповноти;  оскаржувати  судові  рішення  у 

визначених  законом  випадках;  користуватися  іншими  визначеними  законом 

процесуальними  правами.  За  власний  рахунок  додатково  замовити  та 

отримати  в  суді  засвідчені  копії  документів  та  витяги  з  них. 

Поряд  з  цим,   вважаємо,  що  законодавець  наділив  прокурора  

додатковим,  превілейованим   правом   на   реалізацію  своїх  функцій  та  завдань 

поряд  з  іншими  учасниками  процесу  та  передбачив  їх  у  ст. 54 КАС  України, 

а  саме:  прокурор,  який   не  брав  участь  у  справі,  з  метою  вирішення  

питання про  наявність  підстав  для  подання  апеляційної  чи  касаційної  скарги,  

заяви про  перегляд  рішення  за  нововиявленими  або  виключними  

обставинами, вступу  в  розгляд  справи  за  позовом  (заявою)  іншої  особи  

мають  право ознайомлюватися із  матеріалами  справи  в   адміністративному 

суді   та робити їх  копії. 

Така  законодавча  позиція  з  одного  боку  націлена  на  надання  

можливості прокурору  вжити  заходів  до  відновлення  порушених  інтересів  

держави,  а  з іншого  боку  все  ж  таки  надає  йому  превілейоване  становище  

порівняно  з іншими  учасниками  адміністративного  судочинства,  що  

суперечить основному  принципу  адміністративного  судочинства  щодо  рівності  

всіх учасників  судового  процесу  перед  законом  і  судом. 

Що  ж  стосуються  обов’язків,  то  з   прийняттям КАС України  у  новій 

редакції  2017  року,  законодавець  дещо  розширив  та  деталізував  ці   обов’язки 

для учасників  справи,  а  відтак  і  для   прокурора в  тому  числі.   

Так,  за редакцією  КАС України 2005  року,  єдиним  обов’язком  

прокурора  в адміністративному  судочинстві  було  добросовісно  користуватися  

належними процесуальними  правами  і   неухильно виконувати  процесуальні 

обов’язки.  У той  же  час, за  редакцією  КАС України  2017  року  учасники  

справи,  а  з  ними й  прокурор зобов’язані:  виявляти  повагу  до  суду  та  до  

інших  учасників судового  процесу;  сприяти  своєчасному,  всебічному,   
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повному  та об’єктивному  встановленню  всіх  обставин  справи;  з’являтися  в  

судове засідання  за  викликом  суду,  якщо  їх  явка  визнана  судом  

обов’язковою; подавати  наявні  у  них  докази  в  порядку  та  строки,  

встановлені  законом  або судом,  не  приховувати  докази;  надавати  суду  повні  

і  достовірні  пояснення з  питань,  які  ставляться  судом,  а  також  учасниками  

справи  в  судовому засіданні;  виконувати  процесуальні  дії  у  встановлені  

законом  або   судом строки; виконувати  інші  процесуальні  обов’язки,  

визначені  законом  або судом. 

За  невиконання,  чи  неналежне  виконання  службових  обов’язків 

прокурора  може  бути  притягнуто  до  дисциплінарної  відповідності. 

Притягнення  прокурора  до  дисциплінарної  відповідальності  не  виключає 

можливості  притягнення  його  до  адміністративної  чи  кримінальної 

відповідальності  у  випадках,  передбачених  законом 81.  

Прокурора  не  можна  ототожнювати  з  іншими  учасниками  судового 

процесу,  такими  як:  свідки,  експерти,  спеціалісти  тощо,  оскільки  він  

виступає  в  інтересах  держави,  а  не  від  власного  імені,  виступає  як  посадова 

особа  органу  державної  влади,  має  в  суді  функції  доказування,  викладення 

фактів,  підтвердження  своєї  правової  позиції  для  переконання  суду  до 

прийняття  законного  рішення  на  користь  держави,  а  відтак  і  суспільства у 

цілому.  

Підсумовуючи  вищевикладене,  можна  зазначити,  що  прокурор  в 

адміністративному процесі –  це  уповноважена державною  службова  особа  на  

здійснення  представництва  інтересів держави  в  адміністративному  суді  у  

випадках,  передбачених  законом,   який  має  особливий  статус,  з дещо  

розширеними  правами  порівняно  з  іншими учасниками  справи. 

Участь  прокурора  в  адміністративному  процесі  полягає  у  здійсненні  

прокурором  процесуальних  та  інших  дій,  спрямованих  на  захист  інтересів  

держави  у  випадках,  встановлених законом. 

Прокурор, як суб’єкт адміністративного права  - це полістатусний 

специфічний  учасник  адміністративного  процесу, наділений дещо 
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привілейованими правами, діяльність якого спрямована на відновлення 

порушених державних інтересів. 

Особливість  же  процесуального  статусу  прокурора  полягає  в  тому,  що, 

дотримуючись  принципів  незалежності  судів  та  рівності  сторін  процесу, 

прокурор  висловлює  свою  правову  позицію  та  вчиняє  процесуальні  дії 

самостійно,  незалежно  від  волі  інших  учасників  процесу.  Це  гарантує 

забезпечення  захисту  публічних інтересів  у  разі  зловживань  своїми 

процесуальними  правами  державних  органів,  які  й  повинні  були  б  захищати 

державу. 

 

Висновки до першого розділу: 

1. У  розділі  запропоновано  поняття  адміністративного   процесу  у ракурсі  

того, що  це  встановлена  адміністративно - процесуальними  нормами діяльність  

обмеженого   адміністративним  законодавством  кола  осіб  до реалізації  їх  

матеріальних  прав  та  обов’язків  в  ході  судового  розгляду справ. Встановлено, 

що адміністративне судочинство (процес) як сфера об’єктивізації участі 

прокурора - регламентована  нормами  адміністративного  права  діяльність 

прокурора з поступового  розгляду  у  судах  (адміністративних  судах)  спорів,  

пов’язаних з  публічно - правовими  конфліктами.  Визначено, що завданням  

адміністративного  судочинства  є  справедливе, неупереджене  та  своєчасне  

вирішення  судом  спорів  у  сфері  публічно -правових  відносин  з  метою  

ефективного  захисту  прав,  свобод  та  інтересів фізичних  осіб,  прав  та  

інтересів  юридичних  осіб  від  порушень  з  боку суб’єктів  владних  

повноважень. До сфери адміністративного  судочинства  в  України  віднесено  

публічно - правові відносини  з  метою  ефективного  захисту  прав,  свобод  та  

інтересів  фізичних осіб,  прав  та  інтересів  юридичних  осіб  від  порушень  з  

боку  суб’єктів владних  повноважень. Встановлено, що поняття  адміністративне  

судочинство  та  адміністративний  процес  є синонімічними  поняттями,  які  

лише  доповнюють  один  одного. Виходячи  з  принципів  роботи  

адміністративної процедури,  адміністративної  послуги  та  адміністративного  
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провадження, зроблено висновок,  що  всі  ці  явища  взаємопов’язані  та 

перебувають  у  одній  сфері  застосування,   а  саме:  всі  вони  стосуються 

діяльності  органів  місцевого  самоврядування  та  виконавчої  влади. 

Провадження  з  надання  адміністративних  послуг  органами  виконавчої влади  

запропоновано  розглядати  тільки  в  межах  адміністративно  –  процесуальної  

діяльності,  а  не  в  межах  адміністративного   процесу  у судових  справах,  

оскільки  результатом  такої  діяльності,  як  правило,  є прийняття  або  видання  

адміністративного  акту.   

2. Виділено  вісім  основних  періодів  становлення  та  розвитку  прокуратури 

України: прокуратура  часів  давнини; прокуратура  в  часи  козацької  держави; 

прокуратура  на  українських  землях  за  часів  Російської  імперії;  прокуратура  в  

Галичині;  прокуратура  у  період  утворення  Української  держави; прокуратура  

УРСР;  пострадянська  прокуратура; прокуратура  сучасної  України. 

Встановлено, що перші  згадки  про  прокурорську  діяльність  походять  зі  

Стародавнього Риму  й  датовані  ІІ–І  ст.  до  н. е.  Проаналізовано кожен період, 

визначено характерні ознаки кожного з них, виявлено коли саме було 

запроваджено  посади  державних  прокурорів, коли було  створено  єдину  

систему  державних  прокуратур,  яких трансформацій зазнали органи 

прокуратури починаючи з давнини до сьогодення. 

3. Визначено поняття «суб’єкт адміністративного  права»  та «суб’єкт  

адміністративного  судочинства»  та встановлено, що «суб’єкт адміністративного  

права»  -  це  юридична  чи  фізична  особа,  що  є  носієм  прав  і  обов'язків  у  

сфері  державного  управління,  передбачених адміністративно – правовими  

нормами,  та  має  здатність  надані  права реалізовувати,  а  покладені  обов'язки  

виконувати.  У той час, коли «суб’єкт  адміністративного  судочинства»  - це   

особа,  що є  носієм  прав  та  обов’язків  в  адміністративних  процесуальних  

відносинах  з приводу  відправлення  правосуддя  адміністративними  судами  і  

здатна  їх  у цих  відносинах  реалізувати. Суб’єкт  в  адміністративному  праві –  

це  особа  (фізична  або  юридична),  що за  законом  володіє  здатністю  мати  і  

реалізовувати  безпосередньо  або  через представника  права  і  юридичні  
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обов’язки.  Учасником  же  є  лише  той  суб’єкт, який  фактично  реалізовує  

надані  права  та  виконує  покладені  обов’язки  (тобто  поняття  суб’єкта  

адміністративного  права  є  ширшим  за  поняття учасника).  Встановлено, що 

прокурор,  представляючи  на  підставі  закону  інтереси  держави  в 

адміністративному  суді,  виступає  у  такий  спосіб  безпосереднім  учасником 

адміністративно – процесуальних  відносин. Таким  чином,   визначено, що 

прокурор в  адміністративному  процесі  є  полістатусним суб’єктом,  наділений  

більш  розширеними  повноваженнями,  порівняно  з іншими  суб’єктами, що 

зумовлює його унікальність.  Прокурор  в адміністративному процесі –  це  

уповноважена державною  службова  особа  на  здійснення  представництва  

інтересів держави  в  адміністративному  суді  у  випадках,  передбачених  

законом,   який  має  особливий  статус  з дещо  розширеними  правами  і  рівними  

з  іншими учасниками  справи. 
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РОЗДІЛ 2. ПРОКУРОР В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ: 

РЕАЛІЗАЦІЯ ЙОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ. 

2.1. Особливості реалізації прокурором представницьких повноважень 

у позовному провадженні. 

 

Україна відповідно до положень ст.ст. 1,8 Конституції України є правовою 

державою, у якій діє принцип верховенства права. Імперативні норми ст. ст. 6, 19 

Основного Закону встановлюють обов’язок органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, їх посадових осіб діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Прокуратура відіграє значну роль у  захисті прав, свобод та інтересів  

держави. Діяльність прокуратури спрямована на забезпечення дотримання 

законності в державі,  налагодження належного функціонування всіх ланок 

органів виконавчої влади тощо. 

Судова практика свідчить про поширення випадків участі прокурора в 

адміністративному судочинстві, що обумовлює актуальність питань, пов’язаних з 

участю прокурора та органів прокуратури в адміністративному судочинстві, 

реалізації його повноважень.  

Так, за даними Офісу Генерального прокурора лише за 2017 рік органами 

прокуратури до адміністративного суду пред’явлено 979 позовів на загальну суму 

1 537 782 тисяч гривень, задоволено 728 позовів на загальну суму 1 101 227 тисяч 

гривень, забезпечено участь прокурора в судових засіданнях у 1514 

адміністративних справах, подано 182 апеляційні скарги, з яких 97 задоволено, 

подано 81 касацію, з яких задоволено 25. 

Протягом 2018 року пред’явлено 827 позовів на загальну суму 559 628 тисяч 

гривень, задоволено 632 позови на загальну суму 400 670 тисяч гривень, 

забезпечено участь прокурора в судових засіданнях у 1059 адміністративних 

справах, подано 230 апеляційних скарг, з яких 98 задоволено, подано 101 

касаційну скаргу, з яких задоволено 34. 
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Протягом 2019 року пред’явлено 602 позови на загальну суму 167 647 тисяч 

гривень, задоволено 466 позовів на загальну суму 99 405 тисяч гривень, 

забезпечено участь прокурора в судових засіданнях у 611 адміністративних 

справах, подано 172 апеляційні скарги, з яких 74 задоволено, подано 140 

касаційних скарг, з яких задоволено 50. 

Таким чином, спостерігається активна участь органів прокуратури в 

адміністративному судочинстві, зусилля якої спрямоване на поновлення 

порушених державних інтересів. 

Однією зі складових ефективної участі прокурора та органів прокуратури є 

чітка регламентація підстав та порядку такої участі. Проте правозастосовна 

практика дає підстави стверджувати про відсутність єдності  позиції судових 

органів у багатьох питаннях участі прокурора в адміністративному судочинстві, 

зокрема визначення юрисдикційної належності справ за позовами прокурора, 

обчислення строків звернення прокурора з позовом до суду, дії суду при відкритті 

провадження у справі за позовом прокурора, який звернувся до суду з позовом в 

особі державних органів або органів місцевого самоврядування, тощо. 

Пунктом 8 ч. 1 ст. 3 КАС України визначено, що позивач-це особа, на 

захист прав, свобод та інтересів якої подано позов до адміністративного суду, а 

також суб’єкт владних повноважень, на виконання якого подано позов до 

адміністративного суду. Відповідно до ч. 2 ст. 46 КАС України позивачем в 

адміністративній справі можуть бути громадяни України, іноземці чи особи без 

громадянства, підприємства, установи, організації (юридичні особи), суб'єкти 

владних повноважень. 

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 4 КАС України суб'єкт владних повноважень - 

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. 
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Прокурор на стадії позовного провадження на рівні з іншими учасниками 

адміністративної справи викладає письмово свої вимоги, заперечення, аргументи, 

пояснення та міркування щодо предмета спору виключно у заявах по суті справи, 

визначених КАС України. Подання заяв по суті справи є правом учасників справи. 

Неподання суб’єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних 

причин може бути кваліфіковано судом як визнання адміністративного позову 

(стаття 159 КАСУ) 28. 

Конституційні засади представницької діяльності органів прокуратури 

визначено ст. 131-1 Основного закону, якою, зокрема передбачено, що 

представницькі функції в суді прокуратура здійснює тільки в інтересах держави 

та лише у виключних випадках і у порядку, що визначені законом. Статтею 23 

Закону України «Про прокуратуру» об’єктом захисту прокурором 

представницькими засобами також визначено інтереси держави. 

Таким чином, у контексті застосування прокурорами представницьких 

повноважень першим питанням, яке потребує обов’язкового з’ясування та 

доведення в суді є питання у спірних правовідносинах інтересів держави й 

належне обґрунтування у процесуальних документах існування вказаного 

чинника. 

Для розуміння змісту та обсягу поняття «інтереси держави» прокурорам 

слід ураховувати, що сформульоване у ст. 1 Конституції України положення про 

те, що Україна є суверенною, демократичною, соціальною і правовою державою, 

зумовлює доволі широкий спектр питань, які можуть набувати характеру 

державного інтересу – від забезпечення державного суверенітету, територіальної 

цілісності, державного кордону України, гарантування її державної, економічної, 

інформаційної, екологічної безпеки, охорони землі, як національного багатства, 

захисту прав суб’єктів права власності та господарювання до гарантування права 

«власності Українського народу», прав і свобод людини та громадянина, охорони 

правопорядку. 

Окрім того, потребує урахування й те, що відповідно до ст. 3 Конституції 

України права і свободи людини та громадянина і їхні гарантії визначають зміст і 
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спрямованість діяльності держави. Таким чином, держава відповідає перед 

людиною та громадянином за свою діяльність, а утвердження і забезпечення прав 

та свобод людини та громадянином є головним обов’язком держави. Оскільки 

суспільство – це те середовище, у якому реалізуються права і свободи людей, а 

держава  - гарант такої реалізації, логічним є висновок про те, що в частині 

забезпечення прав і свобод людини державний та суспільний  інтерес збігаються. 

У рішенні Конституційного Суду України (справа про представництво 

прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) від 8 квітня 1999 

року № 3-рп/99 зазначено, що інтереси держави відрізняються від інтересів інших 

учасників суспільних відносин, в основі перших завжди є потреба у здійсненні 

загальнодержавних (політичних, економічних, соціальних та інших) дій, програм, 

спрямованих на захист суверенітету, територіальної цілісності, державного 

кордону України, гарантування її державної, економічної, інформаційної, 

екологічної безпеки, охорону землі як національного багатства, захист прав усіх 

суб`єктів права власності та господарювання тощо. 

Інтереси держави можуть збігатися повністю, частково або не збігатися 

зовсім з інтересами державних органів, державних підприємств та організацій чи з 

інтересами господарських товариств з часткою державної власності у статутному 

фонді. Проте держава може вбачати свої інтереси не тільки в діяльності, але й в 

діяльності приватних підприємств, товариств. Водночас надмірна формалізація 

інтересів держави, особливо у сфері публічних правовідносин, може призвести до 

необґрунтованого обмеження повноважень прокурора на захист суспільно 

значущих інтересів там, де це дійсно необхідно.  

Отже, при вирішення питання щодо застосування представницьких 

повноважень, прокурори повинні враховувати, що поняття «інтереси держави» не 

можна зводити лише до забезпечення функціонування держави як цілісного 

інституту чи відповідних ланок державного механізму, зокрема тих, які 

здійснюють державний примус.   

Із урахуванням того, що «інтереси держави» є оціночним поняттям, 

прокурор чи його заступник у кожному конкретному випадку самостійно 
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визначає з посиланням на законодавство, на підставі якого подається позов, в 

чому саме відбулося чи може відбутися порушення матеріальних або інших 

інтересів держави, обґрунтовує у позовній заяві необхідність їх захисту. 

При цьому, слід сказати, що Верховний Суд, як правило, застосовує 

широкий підхід до тлумачення поняття «інтереси держави» та вважає, що вони 

охоплюють значне і водночас чітко не визначене коло законних інтересів, які не 

піддаються точній класифікації, а тому їх наявність повинна бути предметом 

самостійної оцінки суду в кожному конкретному випадку звернення прокурора з 

позовом (правову позицію з цих питань викладено у постановах Верховного Суду 

від 25.04.2018 у справі № 806/1000/17, від 15.10.2019 у справі № 904/2820/18, від 

05.11.2019 у справі № 804/4585/18 тощо). 

Водночас, слід зазначити, що з урахуванням ролі прокуратури у 

демократичному суспільстві та необхідності дотримання справедливого балансу в 

питанні рівноправності сторін судового провадження, представництво інтересів 

держави в суді прокурор може здійснювати лише з підстав, визначених 

Конституцією та законами України. 

Пунктом 3 ч. 1 ст. 131-1 Конституції України передбачено, що прокурор має 

право здійснювати представницькі функції у виняткових випадках, визначених 

законом. 

Вичерпний перелік таких випадків та підстав представництва інтересів 

держави в суді прокурором встановлено ст. 23 Закону України «Про 

прокуратуру», ст. 53 КАС України. 

Відповідно до приписів ст. 53 КАС України законодавець наділяє прокурора 

повноваженнями по представництву інтересів держави лише за умови їх 

порушення або загрози порушення та виключно у випадках:  

1) якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює 

орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт 

владних повноважень, до компетенції якого віднесені повноваження здійснювати 

такий захист у спірних правовідносинах; 
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2) у разі відсутності органу державної влади, органу місцевого 

самоврядування чи іншого суб’єкта владних повноважень, до компетенції яких 

належить захист інтересів держави у відповідній сфері; 

3) у випадку відсутності в органу повноважень щодо звернення за захистом 

інтересів до суду. 

Зміст наведеної вище норми свідчить про те, що інтереси держави повинні 

насамперед захищати відповідні суб’єкти владних повноважень, а не прокурор, 

який не може вважатись альтернативним суб’єктом звернення до суду і 

замінювати належного суб’єкта владних повноважень. Водночас, щоб інтереси 

держави не залишались незахищеними, прокурор, реалізуючи представницькі 

повноваження, виконує субсидіарну роль та замінює в судовому провадженні 

суб’єкта владних повноважень, який всупереч вимогам закону не здійснює 

захисту, або робить це неналежно, а також у випадку відсутності такого органу. 

Аналогічної позиції з приводи субсидіарної ролі прокурора в захисті 

інтересів держави в суді дотримується і Верховний Суд, який висловив її у низці 

постанов у справах за позовами прокурорів (постанови Верховного Суду від 

25.04.2018 у справі № 806/10000/17, від 20.09.2018 у справі № 924/1237/17, від 

07.12.2018 у справі № 924/1256/17, від 15.10.2019 у справі № 904/2820/18, від 

26.05.2020 у справі № 912/2385/18 та інші). 

Згідно з приписами ч. 4 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» наявність 

згаданих вище підстав для представництва інтересів держави має бути 

обґрунтована прокурором в суді. А право на здійснення представництва інтересів 

держави в суді прокурор набуває тільки після підтвердження судом підстав для 

представництва. Прокурор зобов’язаний попередньо, до звернення до суду, 

повідомити про це громадянина та його законного представника, або відповідного 

суб’єкта владних повноважень. У разі підтвердження судом наявності підстав для 

представництва, прокурор користується процесуальними повноваженнями 

відповідної сторони процесу. Наявність підстав для представництва може бути 

оскаржена громадянином чи її законним представником, або суб’єктом владних 

повноважень. 



103 
 

Ураховуючи наведені вимоги закону, а також диспозитивність судового 

процесу, правильне визначення прокурором підстав для застосування 

представницьких повноважень, належне їх обґрунтування та доведення достатнім 

обсягом, є ще однією обов’язковою умовою ефективного захисту інтересів 

держави. 

З приводу обґрунтування підстав для застосування представницьких 

повноважень прокурором, варто зазначити, що воно не повинно обмежуватись 

лише одним констатуванням факту існування  передбачених законодавством умов 

та підстав для представництва інтересів держави. Обов’язковим елементом 

згаданого обґрунтування, окрім вказаного, мають бути конкретні відомості, які 

підтверджують наявність підстав для представництва (правові та фактологічні), а 

також посилання на докази, які їх підтверджують. 

На необхідність належного обґрунтування прокурорами підстав для 

представництва інтересів держави та його складових, неодноразово вказував 

Верховний суд у своїх постановах від 15.10.2019 у справі № 904/2820/18, від 

26.06.2019 у справі № 587/430/16-ц, від 15.01.2020 у справі № 698/119/18, від 

26.05.20202 у справі № 912/2385/18 та інших. 

Поряд з цим, ч. 4 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» не містить 

чіткої регламентації порядку повідомлення суб’єкта владних повноважень про 

намір звернутися до суду з позовом в їх інтересах: яка має бути форма такого 

повідомлення, як завчасно направлення такого повідомлення має передувати 

звернення прокурором до суду з позовом,  чи мають вказані суб’єкти надати свою 

згоду на пред’явлення відповідного позову, або така згода не потрібна, чи має 

бути витримана процедура отримання цими суб’єктами такого повідомлення, або 

позов може бути пред’явлено прокурором до суду одночасно з направленням 

такого повідомлення позивачу. 

Окрім цього, статтею передбачено підтвердження судом підстав для 

представництва прокурором інтересів держави та громадянина в суді, поряд з 

цим, жодним нормативним актом не передбачено яким процесуальним 



104 
 

документом має бути оформлено таке підтвердження, чи мають сторони право на 

оскарження такого підтвердження тощо. 

На практиці вважається, що суд, виносячи ухвалу про відкриття 

провадження у справі, тим самим і підтверджує підстави для представництва 

прокурором в суді, проте це позбавляє можливості іншим учасникам процесу 

оскаржити цю ухвалу, керуючись процесуальними нормами законодавства. 

  Окрім цього, слід сказати, що з огляду на особливості змісту кожної з 

передбачених у ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» та КАС України підстав 

для представництва в суді інтересів держави, їх обґрунтування, також повинні 

мати свої істотні відмінності. 

Так, у першому випадку прокурор набуває право на представництво, якщо 

визначений законом відповідний компетентний суб’єкт владних повноважень не 

здійснює захисту інтересів держави або здійснює його неналежним чином. Слід 

зазначити, що неналежний захист інтересів держави завжди проявляється в 

активній поведінці компетентного органу, зокрема у вчиненні певних дій або 

прийнятті відповідних рішень. Проте, у будь-якому разі для звернення прокурора 

із зазначеної підстави необхідно, щоб вказані дії (рішення) були неналежними. 

Ознаки неналежного захисту мають встановлюватися та оцінюватися прокурором 

з урахуванням визначеного законодавством порядку захисту інтересів держави, 

який, серед іншого, включає досудове з’ясування відповідним органом обставин 

порушення інтересів держави, обрання способу їх захисту та ефективне 

здійснення процесуальних прав. Водночас нездійснення захисту (бездіяльність) 

компетентного органу має проявлятись в усвідомленій пасивній поведінці 

уповноваженого суб’єкта владних повноважень, тобто він усвідомлює порушення 

інтересів держави, має достатній обсяг повноважень для їх захисту, але всупереч 

цим інтересам за захистом до суду не звертається.  

Наразі Велика Палата Верховного Суду сформувала правовий висновок, 

згідно з яким бездіяльність компетентного органу (нездійснення захисту інтересів 

держави) означає, що компетентний орган знав, або повинен був знати про 

порушення інтересів держави, мав повноваження для захисту, але не звертався до 
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суду з відповідним позовом у розумний строк (постанова від 26.05.2020 у справі 

№ 912/2385/18). 

Ураховуючи викладене, у процесуальних документах прокурор має 

наводити аргументи та належні й допустимі докази, які підтверджують наявність 

усіх складових бездіяльності, а саме її об’єктивну та суб’єктивну сторони.  

Окрім цього, при застосуванні представницьких заходів з підстав 

нездійснення, або неналежного здійснення захисту інтересів компетентним 

органом, прокурору обов’язково слід дотримуватись встановленої ст. 23 Закону 

України «Про прокуратуру» процедури попереднього (до звернення до суду) 

повідомлення про це відповідного суб’єкта владних повноважень. Звертаючись до 

компетентного органу до подання позову, в зазначеному вище порядку, прокурор 

фактично дає йому можливість відреагувати на стверджуване порушення 

інтересів держави, зокрема, шляхом призначення перевірки фактів порушення 

законодавства, виявлених прокурором, вчинення для виправлення ситуації, а 

саме: подання позову, або аргументованого повідомлення прокурора про 

відсутність такого порушення. Необхідно сказати, що така процедура повинна 

складатись з двох етапів. На першому етапі прокурорам необхідно направляти до 

компетентного органу, наділеного повноваженням із захисту інтересів держави в 

суді, лист, у якому з посиланням на фактичні обставини й положення 

законодавства інформувати орган про виявлені порушення та наводити 

пропозицію щодо вжиття заходів до захисту інтересів держави у відповідних 

правовідносинах у спосіб, визначений законом. 

Також у ньому доцільно вказувати про необхідність надання компетентним 

органом відповіді на цей лист, яка, серед іншого, має містити підтверджену 

документами інформацію про вжиті заходи або причини їх невжиття. 

Відповідно до п. 180 Типової інструкції з діловодства в міністерствах, 

інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55, строк розгляду 

таких листів може тривати не більше 30 днів, у зв’язку з чим у разі неотримання 

відповіді, а також у випадку, коли з неї вбачається, що відповідні органи не 
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вживають належних заходів захисту інтересів держави, доцільно повідомляти про 

вказані обставини органи вищого рівня (за їх наявності). 

За наслідками опрацювання отриманої від компетентного орану відповіді з 

урахуванням її змісту та додатних документів прокурору необхідно остаточно 

визначитися щодо наявності передбачених ст. 23 Закону України «Про 

прокуратуру» підстав для вжиття представницьких заходів та у разі їх існування 

направити до цього органу повідомлення про намір звернутися до суду. Такі дії 

прокурора становлять другий етап процедури повідомлення, передбаченої 

законом. 

Слід сказати, що невжиття компетентним органом жодних заходів 

(призначення та проведення перевірки фактів порушення, подання позову або 

аргументованого повідомлення про відсутність порушення) протягом розумного 

строку після того, як цьому органу стало відомо, або повинно було стати відомо, 

про можливе порушення інтересів держави, може кваліфікуватися як 

бездіяльність. Ці обставини є достатнім аргументом для підтвердження судом 

підстав для представництва прокурором інтересів держави, визначених ст. 23 

Закону України «Про прокуратуру».  

Правові висновки з цього приводу, зокрема містяться в постанові Великої 

Палати Верховного Суду від 26.05.2020 у справі № 912/2385/18. 

Зважаючи на вказані вимоги законодавства та судову практику, прокурори 

після направлення повідомлення до компетентного органу в порядку ст. 23 Закону 

України «Про прокуратуру» мають розсудливо поставитися до вирішення 

питання щодо спливу розумних строків його розгляду.  

Слід сказати, що прокурорам необхідно враховувати; необхідність 

невідкладного захисту (наприклад, через закінчення строку позовної давності або 

можливість подальшого відчуження майна, яке незаконно вибуло із власності 

держави), значущості порушення інтересів держави, можливості настання 

невідворотних негативних наслідків через бездіяльність компетентного органу, 

наявність об’єктивних причин, що перешкоджали зверненню компетентного 

органу до суду, а також інші чинники. Саме з урахуванням цих аспектів 
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прокурору слід вирішувати питання щодо достатнього часу, який мав 

компетентний орган для розгляду повідомлення прокурора, вжиття відповідних 

заходів та надання відповіді прокурору. Слід сказати, що неврахування згаданих 

обставин  та невиважений підхід до вирішення зазначеного питання, передчасне 

(до спливу розумного строку) подання позову створюють ризики настання 

негативних наслідків судового розгляду позову у вигляді невизнання судом 

наявності підстав для застосування прокурором представницьких повноважень. 

З огляду на диспозитивність судового процесу слід сказати, що прокурору 

також необхідно забезпечувати своєчасне надання суду доказів, які свідчать що 

відповідний компетентний орган після направлення йому прокурорського 

повідомлення про намір представляти інтереси держави в суді, мав достатній 

(розумний) строк для вжиття заходів, спрямованих на захист інтересів держави, 

або надання відповіді. До таких доказів, окрім самого листа – повідомлення, 

належать документи, що підтверджують його відправлення та отримання 

компетентним органом.  

Водночас стосовно необхідності прокурором у відповідних процесуальних 

документах причин нездійснення захисту інтересів держави компетентним 

органом, слід урахувати, що відповідно до висновку, викладеного у постанові 

Великої Палати Верховного Суду від 26.05.2020 у справі № 912/2385/18, 

вказування цих обставин є обов’язковим лише у разі, коли про них прокурору 

відомо. Якщо з відповіді органу на повідомлення прокурора такі причини 

з’ясувати неможливо, або відповіді взагалі не надано, визначення прокурором 

даних про причини нездійснення уповноваженим органом захисту інтересів 

держави не може бути підставою для висновку щодо необґрунтованого звернення 

прокурора за захистом інтересів держави. Саме такого висновку дійшла Велика 

Палата Верховного Суду за наслідками касаційного перегляду вказаної вище 

справи. Окрім того, у вказаній постанові Верховний Суд фактично постановив 

крапку у тривалій дискусії щодо необхідності доведення прокурором 

противоправного характеру бездіяльності компетентного органу. Зокрема, суд 

наголосив, що господарсько-правовий спір між компетентним органом, в особі 
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якого прокурор в інтересах держави подав позов, і відповідачем - не є спором між 

прокурором і цим органом. Його також не можна вважати процесом, у якому 

розглядається обвинувачення прокурором посадових осіб відповідного органу у 

протиправній бездіяльності. Ураховуючи наведене, Велика Палата Верховного 

Суду зазначила, що прокурор не зобов’язаний доводити протиправний характер 

бездіяльності компетентного органу та її причин, а тому йому достатньо 

дотриматися порядку, передбаченого ст. 23 Закону України «Про прокуратуру».  

З приводу особливостей реалізації представницьких повноважень прокурора 

у разі відсутності компетентного органу, уповноваженого на захист інтересів 

держави в суді, слід зазначити, що на такі випадки процедура, передбачена ч. 4             

ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» (попереднє повідомлення 

компетентного органу про звернення прокурора до суду), не поширюється, на що 

у своїх постановах неодноразово звертав увагу Верховний Суд (постанови від 

26.06.2019 у справі № 587/439/16-ц, від 15.01.2020 у справі № 698/119/18 та інші). 

Водночас вказані обставини жодним чином не звільняють прокурорів від 

виконання встановленого ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» обов’язку 

обґрунтувати наявність підстав для представництва інтересів держави.  

Отже, при поданні відповідних процесуальних документів у таких випадках 

прокурорам необхідно зазначати в них детальне нормативне та фактологічне 

обґрунтування своїх доводів про відсутність уповноваженого на захист інтересів 

держави органу у спірних правовідносинах або відсутність у суб’єкта владних 

повноважень на захист інтересів держави в суді. Ці вимоги стосуються і тих 

випадків, коли відповідний суб’єкт владних повноважень існує, проте він у 

спірних правовідносинах є відповідачем, а іншого уповноваженого на захист 

інтересів держави органу у спірних правовідносинах немає.  

Не підтвердження прокурором наявності передбачених законодавством 

підстав та умов для реалізації представницьких повноважень призводить до 

негативних наслідків – відмови в задоволенні позову, повернення його без 

розгляду або недопущення прокурора до участі у справі. 
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Таким чином, реалізація прокурором конституційної функції 

представництва інтересів держави в суді може бути ефективним правовим 

засобом захисту охоронюваного державою публічного, суспільного інтересу, 

утвердження принципу верховенства права лише за умови використання його в 

межах та спосіб, передбачених Конституцією та законами України. 

 

2.2. Проблематика реалізації прокурором повноважень щодо 

повернення судового збору. 

На практиці постає питання необхідності стягнення судового збору з 

відповідачів за задоволеними позовами прокурора, яке не врегульовано чинним 

законодавством. 

Слід зазначити, що у розумінні Закону України «Про судовий збір» судовий 

збір, – це збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг 

до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових 

рішень, передбачених цим Законом. Судовий збір включається до складу судових 

витрат (ст. 1 Закону № 3674-VI ). Аналіз змісту цієї статті та частини першої 

статті 9 Закону про судовий збір дозволяє дійти висновку, що судовий збір – це 

різновид обов’язкового платежу до Державного бюджету України. Статтею 3 

Закону про судовий збір визначено об’єкти справляння судового збору з 

розподілом на ті, за які судовий збір справляється (ч. 1 ст. 3 Закону № 3674-VI), і 

ті, за які цей збір не справляється  (ч. 2 ст. 3 Закону № 3674-VI).  

Законом України №484-19 від 22.05.2015 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо сплати судового збору» внесено зміни до             

ст. 5 Закону України «Про судовий збір» та виключено прокурора з переліку осіб, 

які мають пільги щодо сплати судового збору під час розгляду справи в усіх 

судових інстанціях.  

Слід сказати, що метою внесення змін до вказаного вище закону та 

зобов’язанням органи державної влади, а поміж них і органи прокуратури 

сплачувати судовий збір, було збалансування рівності сторін між державою та 
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громадянином, які були зобов’язані сплачувати судовий збір починаючи з 2011 

року і по теперішній час.  

Отже, до внесення відповідних змін до Закону України «Про судовий збір», 

питання повернення сплаченого прокурором судового збору при зверненні з 

позовами, заявами до адміністративного суду не поставало, оскільки прокурор їх 

не сплачував. 

Поряд з цим, 94 статтю КАС України 2005 року, якою було передбачено, що  

у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - 

фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не 

стягуються, було прийнято в той час, коли органи прокуратури були звільненні 

від сплати судового збору. Така законодавча позиція на той час була цілком 

обґрунтованою, оскільки громадянин при зверненні до суду сплачував судовий 

збір, та у разі задоволенні свої позовних вимог стягував витрачені кошти на 

судовий збір з державного бюджету. У той же час, у випадку звернення до суду 

суб’єкта владних повноважень в порядку КАС України, останній не сплачував 

судовий збір і норма статті 94 була цілком логічною, з громадянина чи юридичної 

особи нічого не стягувалось. На теперішній час суб’єкт владних повноважень та 

органи прокуратури від сплати судового збору не звільнені, а норма КАС України 

у редакції 2017 року також містить положення щодо того, що при задоволенні 

позову сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень, всі судові витрати, які 

підлягають відшкодуванню, або оплаті, відповідно до положень цього Кодексу, 

стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб’єкта владних повноважень, що 

виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його 

посадова чи службова особа (стаття 139 КАС України).  

Така норма законодавства міститься лише в адміністративному судочинстві, 

мала своє логічне підґрунтя до внесення відповідних змін до Закону України «Про 

судовий збір», та потребує відповідного корегування, з урахуванням того, що 

прокурором сплачуються значні кошти з державного бюджету за сплату судового 

збору, які не повертаються у разі задоволення відповідного позову, стягнення 

судових витрат з відповідача за позовами суб’єкта владних повноважень (в тому 
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числі прокурора) передбачено лише за витрати, пов'язані із залученням свідків та 

проведенням судових експертиз (ч. 2 ст. 139 КАС України).  

Таким чином, у разі залишення в силі норми статті 139 КАС України в 

частині не стягнення зі сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень судових 

витрат та стягнення їх за рахунок бюджетних асигнувань, необхідним є 

звільнення всіх державних органів від сплати судового збору, що: 

- по-перше, вивільнить бюджетні кошти, які щороку витрачає держава на сплату 

судового збору,  

- по-друге, забезпечить прокурору можливість більш обвинувально говорити про 

невжиття заходів реагування з боку органів державної влади (які у більшості 

випадках посилаються на відсутність коштів на сплату судового збору);  

- по-третє: це б дало можливість прокурору не вживати заходів реагування у тих 

правовідносинах, в яких функціонує орган державної влади та реалізовувати 

конституційну функцію прокурора на реагування у «виключних випадках», у той 

час, коли на сьогодні, прокурор змушений вживати заходів реагування у всіх 

відомих йому випадках порушення закону.  

Поряд з цим, залишається невирішеним питання на законодавчому рівні 

відшкодування судових витрат у справах, в які вступив прокурор на стадії 

апеляційного оскарження рішення суду першої інстанції. Так, за подачу 

апеляційної скарги на неправосудне рішення прокуратура сплачує судовий збір, 

проте, позивач по справі, який ініціював питання звернення до суду з 

незаконними позовними вимогами, звільняється від відшкодування судових 

витрат, які понесла держава у зв’язку із судовим розглядом такої позовної заяви.  

На практиці у вказаних випадках судом питання стягнення судового збору зі 

сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень не здійснюється, органи 

прокуратури на такі рішення суду апеляційної ланки не реагують, оскільки за 

подачу касаційної скарги також необхідно сплатити судових збір. 

 За таких обставин з  Державного бюджету України  витрачаються значні 

кошти, які не можливо повернути. 
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 Крім того, на теперішній час суб’єкти владних повноважень та органи 

прокуратури обмежені в своїх можливостях реалізовувати надані їм службові 

повноваження бюджетними асигнуваннями, передбаченими на сплату судового 

збору при зверненні до адміністративного суду. У той же час законодавець 

зобов’язує органи прокуратури в повному обсязі захищати інтереси держави та, у 

разі невжиття відповідних заходів, або несвоєчасного їх вжиття підключати 

законодавчі механізми для вжиття заходів реагування до відповідного працівника 

органів прокуратури.  

 Вказана прогалина в законодавстві суперечить принципам 

адміністративного судочинства, визначені ст. 8 КАСУ, згідно з яким усі учасники 

адміністративного процесу є рівними перед законом і судом. 

  Крім того, відсутність повноцінного бюджетного фінансування на сплату 

судового збору для органів державної влади має вплив ще й на такий аспект як 

строки звернення до адміністративного суду. 

Так, статтею 122 КАС України визначено, що позов може подано в межах 

строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або 

іншими законами.  Для звернення до адміністративного суду суб’єкта владних 

повноважень встановлюється тримісячний строк, який, якщо не встановлено інше, 

обчислюється з дня виникнення підстав, що дають суб’єкту владних повноважень 

право на пред’явлення визначених законом вимог. Статтею 299 КАС України 

визначено, що незалежно від поважності причин пропуску строку на апеляційне 

оскарження суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного 

провадження у разі, якщо апеляційна скарга прокурора, суб’єкта владних 

повноважень подана після спливу одного року з дня складання повного тексту 

судового рішення, крім випадків подання апеляційної скарги суб’єктом владних 

повноважень у справі, про розгляд якої він не був повідомлений, або до участі в 

якій не був залучений, якщо суд ухвалив рішення про його права та (або) 

обов’язки. Таким чином, законодавчо визначені присічені строки на звернення до 

адміністративного суду та залежність прокурора та суб’єкта владних повноважень 
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від бюджетних асигнувань на сплату судового збору, ставить під загрозу 

поновлення порушених інтересів держави в усіх випадках. 

 

2.3. Реалізація прокурором повноважень в електронному судочинстві. 

Окремо потребує уваги проблематика використання прокурором Єдиної 

судової інформаційно-телекомунікаційної системи, передбаченої ст. 44 КАС 

України. Так, вказаною статтею передбачено, що документи (в тому числі 

процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо) можуть подаватися 

до суду, а процесуальні дії вчинятися учасниками справи в електронній формі з 

використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, за 

винятком випадків, визначених цим Кодексом. Процесуальні документи в 

електронній формі мають подаватися учасниками справи до суду з використанням 

Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення 

форм процесуальних документів відповідно до Положення про Єдину судову 

інформаційно-телекомунікаційну систему. Учасник справи звільняється від 

обов’язку надсилати іншим учасникам справи або подавати до суду копії 

документів відповідно до кількості учасників справи, якщо він подає документи 

до суду в електронній формі. У такому разі копії відповідних документів іншим 

учасникам справи направляє суд. Якщо обсяг документів є надмірним, суд 

направляє учасникам справи тільки копії процесуальних документів та 

повідомлення про можливість ознайомитися з іншими матеріалами в приміщенні 

суду, або через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. Якщо 

документи подаються учасниками справи до суду, або надсилаються іншим 

учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються 

електронним цифровим підписом учасника справи (його представника). Якщо 

документи подаються учасниками справи до суду, або надсилаються іншим 

учасникам справи в паперовій формі, такі документи скріплюються власноручним 

підписом учасника справи (його представника). Якщо позов, апеляційна, 

касаційна скарга подані до суду в електронній формі, позивач, особа, яка подала 

скаргу мають подавати до суду заяви по суті справи, клопотання та письмові 
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докази виключно в електронній формі, крім випадків, коли судом буде надано 

дозвіл на їх подання в паперовій формі. 

Таким чином, КАС України передбачив право учасників справи на 

звернення до суду в електронній формі, проте ці новели мають дещо 

дискримінаційний характер по відношенню до прокурора, оскільки при реєстрації 

у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, передбачено 

реєстрацію учасників процесу як фізичних осіб, або як представників 

(захисників). Поряд з цим, прокурора не можна відносити ні до однієї ні до іншої 

сторони у справі, оскільки, як вже було наголошено, що прокурор – це особливий 

суб’єкт адміністративного процесу. За таких обставин, подавати до суду 

документи, а також вчиняти дії процесуального характеру з використанням 

електронної форми прокурор позбавлений можливості, чим порушуються ст. 8 

КАС України щодо рівності усіх учасників судового процесу перед законом і 

судом. 

 

2.4. Реалізація прокурором повноважень на стадії перегляду судових 

рішень. 

Статтею 292 КАС України встановлено, що учасники справи, особи, які не 

брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси 

та (або) обов’язки, мають право подати апеляційну скаргу на рішення суду першої 

інстанції. 

Відповідно до ст. 295 КАС України апеляційна скарга на рішення суду 

подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду - протягом п’ятнадцяти днів з 

дня його (її) проголошення. 

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну 

частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового 

провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового 

рішення. Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у 

день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення 

пропущеного строку на апеляційне оскарження: 
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1) на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня 

вручення йому повного рішення суду; 

2) на ухвалу суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п’ятнадцяти днів з 

дня вручення йому відповідної ухвали суду.  

Строк на апеляційне оскарження також може бути поновлений в разі його 

пропуску з інших поважних причин, крім випадків, визначених частиною 

другою статті 299 цього Кодексу. 

Статтею 299 КАС України передбачено, що незалежно від поважності 

причин пропуску строку на апеляційне оскарження суд апеляційної інстанції 

відмовляє у відкритті апеляційного провадження у разі, якщо апеляційна скарга 

прокурора, суб’єкта владних повноважень подана після спливу одного року з дня 

складення повного тексту судового рішення, крім випадків подання апеляційної 

скарги суб’єктом владних повноважень у справі, про розгляд якої він не був 

повідомлений, або до участі в якій не був залучений, якщо суд ухвалив рішення 

про його права та (або) обов’язки. 

Таким чином, на практиці дотримання строків на апеляційне оскарження за 

позовами прокурора проблем не викликає, у той час, коли дотримання строків на 

апеляційне оскарження за позовами суб’єктів владних повноважень, в яких 

прокурор участь не приймав викликає чималі правові проблеми.  

Так, постає питання з якого моменту у прокурора з’являється право на 

апеляційне оскарження рішення адміністративного суду у тих випадках, коли 

прокурор подає апеляційну скаргу в інтересах того чи іншого суб’єкта владних 

повноважень, який був стороною в адміністративній справі.  

Так, наприклад, прокурор здійснив моніторинг державного реєстру судових 

рішень і виявив, що суб’єкт владних повноважень не оскаржив незаконне судове 

рішення суду першої інстанції.  

З цього моменту постає питання статусності прокурора: чи є він 

представником органу державної влади, чи є представником інтересів держави в 

особі цього органу. Деякі суди вважають, що прокурор в такому випадку є 

представником органу державної влади і в нього закінчується строк на апеляційне 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n11950
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n11950
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оскарження з моменту ознайомлення з оскаржуваним рішенням саме вказаним 

органом, а не прокурором. Хоча на практиці дата ознайомлення органом 

державної влади та прокурором з судовим рішенням можуть мати зовсім різні 

календарні дати, оскільки прокурору перед тим, як вирішити питання на 

звернення до суду з апеляційною скаргою, необхідно направити до суду 

відповідний запит на ознайомлення з адміністративною справою, у призначену 

судом дату ознайомитися зі справою, довести, що відповідний орган державної 

влади не вжив заходів до оскарження незаконного судового рішення, не виконав 

належним чином свої повноваження, підготувати апеляційну скаргу, направити її 

до суду.  

Таким чином, виникають законодавчі протиріччя, які прокурору необхідно 

дотриматися. З одного боку, прокурор не має право підміняти орган державної 

влади, надати строк та можливість органу влади реалізувати всі надані йому 

повноваження, а з іншого боку дотриматись тридцятиденного строку на 

апеляційне оскарження спірного судового рішення. 

У тому випадку, коли прокурор в судовому процесі посилається на те, що 

він є представником державних інтересів, а не представником органу державної 

влади (яка пропустила строки на апеляційне оскарження), суд посилається на те, 

що статтею 46 КАС України не передбачено такої сторони у справі, як «інтереси 

держави». У такому випадку у судового органу постає питання: чи забезпечити 

прокурору виконання його конституційної функції, чи допустити нерівність 

сторін, яка проявляється у  тому, що суб’єкт владних повноважень пропустивши 

строки на апеляційне оскарження та користуючись законодавчим «зиґзаґом» 

прокурор продовжує собі  строки на апеляційне оскарження судового рішення. 

З іншого боку прокурор також є заручником вказаної вище законодавчої 

прогалини, що позбавляє прокурора на своєчасне, повноцінне вжиття заходів 

реагування до відновлення порушених державних інтересів.   

Крім того, необхідно звернути увагу на проблему подання прокурором 

додаткових доказів в апеляційній інстанції у випадку апелювання прокурором 

рішення суду першої інстанції, у якій він участь не приймав.  
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Так, статтею 308 КАС України Суд апеляційної інстанції переглядає справу 

за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і 

обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог 

апеляційної скарги. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, 

приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав 

докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об’єктивно 

не залежали від нього. 

Отже, у справах, в яких прокурор подав апеляційну скаргу за позовом 

суб’єкта владних повноважень, прокурор також має право подавати до суду 

додаткові докази по справі, однак прокурору необхідно  аргументувати що саме 

перешкоджало суб’єкту владних повноважень своєчасно подати всі необхідні 

документи до суду першої інстанції. Процесуально передбачено лише право 

сторони подати додаткові докази, обґрунтувавши несвоєчасне подання 

документів лише тим, що сторона не знала про ці обставини, чи не було 

об’єктивної можливості їх надати з поважної причини. За таких обставин 

прокурор, не маючи процесуального механізму на подання додаткових доказів, 

отримавши їх у суб’єкта владних повноважень, який не подав своєчасно всі 

необхідні докази в суді першої інстанції, мотивує подання таких доказів тим, що 

він представляє не інтереси органу державної влади, а інтереси держави. 

Статтею 54 КАС України встановлено, що органи державної влади, які не 

брали участі у справі, з метою вирішення питання про наявність підстав для 

подання апеляційної чи касаційної скарги, заяви про перегляд рішення за 

нововиявленими, або виключними обставинами, вступу в розгляд справи за 

позовом (заявою) іншої особи, мають право ознайомлюватися з матеріалами 

справи в адміністративному суді та робити їхні копії. Прокурор користується 

таким самим правом з метою вирішення питання про вступ у справу за позовом 

(заявою) іншої особи. 

Вказана норма законодавства  надає прокурору можливість шляхом 

направлення до адміністративному суду відповідної заяви ознайомитись з будь-

якою справою з метою вирішення питання про оскарження незаконного (на думку 
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прокурора) судового рішення або вступу у справу, яка перебуває у провадженні 

суду. Поряд з цим,  законодавцем чітко не визначено форма такої заяви, її зміст, 

наповнення, це має бути заява, клопотання тощо. У зв’язку з чим, на практиці 

виникає низька протиріч між прокурором і судом з цього приводу. Так, деякі 

судді надають судову справу на ознайомлення прокурору без жодних проблем, 

отримавши відповідну заяву лише з посиланням на ст. 54 КАС України. У той же 

час, інші судді відмовляють прокурору в  ознайомленні з відповідною справою, 

мотивуючи це тим, що у своїй заяві прокурор має довести підстави для 

представництва органу державної влади, який є стороною у судовій справі, 

цікавій прокурору. Слід сказати, що така позиція суду досить передчасна, 

оскільки на стадії ознайомлення, не оцінивши зміст судової справи, прокурору 

підтвердити підстави для представництва вкрай важко, а подекуди неможливо. 

Підстави для представництва мають буди оцінені судом на стадії вступу 

прокурора у справу, або подання апеляційної чи касаційної скарги. Крім того, 

потребує законодавчого визначення питання відмови суду в ознайомленні 

прокурору із матеріалами адміністративної справи. Яким процесуальним 

документом ця відмова має бути оформлена? Чи може ця відмова суду бути 

оскаржена? На теперішній час суд повідомляє прокурору про відмову в 

ознайомленні із матеріалами справи у простому листі, який не передбачений 

процесуальним законодавством. Реагувати на таку відмову прокурор 

процесуально ніяк не може, окрім направлення відповідної скарги до Вищої ради 

правосуддя.  

Аналогічне питання виникає під час вступу прокурора у розгляд 

адміністративної справи. Процесуальним законодавством також не передбачений 

законодавчо-визначений механізм підтвердження повноважень прокурора в суді у 

разі вступу, окрема ухвала суду зі вказаного питання не виноситься, сторони 

також позбавлені можливості оскаржувати такий вступ.  

Крім того, з набуттям чинності новим процесуальним кодексом з’явилося 

таке явище, як спрощене позовне провадження, призначене для розгляду справ 
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незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення 

справи. 

Поняття адміністративної справи незначної складності (малозначна справа) 

розкриває п. 20 ч. 1 ст. 4 Кодексу адміністративного судочинства України, 

відповідно до якого - це адміністративна справа, в якій характер спірних 

правовідносин, предмет доказування та склад учасників не вимагають проведення 

підготовчого провадження та/або судового засідання для повного та всебічного 

встановлення її обставин. КАС України визначає 11 категорій малозначних справ 

(ч. 6 ст. 12): 

 щодо публічної служби; 

 щодо доступу до інформації; 

 щодо пенсійних та соціальних виплат; 

 щодо примусового припинення юридичних осіб, ФОП; 

 щодо виїзду на тимчасово окуповану територію; 

 щодо оскарження рішень суб’єкта владних повноважень, на підставі яких 

можливе стягнення грошових коштів до 100 розмірів прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб; 

 щодо стягнення грошових сум за рішеннями суб’єкта владних повноважень, 

за якими завершився строк оскарження; 

 типові справи; 

 щодо оскарження нормативно-правового акту, прийнятих на виконання 

акту, визнаного судом протиправним і нечинним повністю або в частині; 

 які малозначними визнає суд; 

 щодо перебування іноземців або осіб без громадянства на території 

України. 

При цьому, за обґрунтованим клопотанням позивача, за правилами спрощеного 

позовного провадження може бути розглянута й будь-яка інша справа, за 

винятком тих, які імперативно заборонено розглядати в порядку спрощеного 

провадження (ч. 4 ст. 257 КАС України). 
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В будь-якому випадку неможливий спрощений розгляд таких категорій 

справ: 

 щодо оскарження нормативно-правових актів, за винятком випадків, 

визначених цим Кодексом; 

 щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних 

повноважень, якщо позивач заявив вимогу про відшкодування шкоди, заподіяної 

такими рішеннями, діями чи бездіяльністю, в сумі, що перевищує 500 розмірів 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 

 про примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого 

майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності; 

 щодо оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого 

ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів у сумі, що 

перевищує 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

На практиці постає питання своєчасного реагування прокурора на незаконне 

судове рішення чи вступу у судову справу, яка зачіпає державні інтереси. Так, у 

зв’язку з тим, що справа в порядку спрощеного судового провадження 

розглядається без виклику сторін, питання вступу прокурора у таку справу не 

може бути реалізоване. За таких обставин питання захисту порушених державних 

інтересів може бути реалізоване прокурором вже після прийняття остаточного 

судового рішення постфактум. 

 

2.5. Реалізація повноважень прокурора, як відповідача в 

адміністративному судочинстві. 

Вивчаючи питання участі прокурора в адміністративному судочинстві, 

необхідно звернути увагу на випадки участі прокурора в якості відповідача у 

справі.  

Так, у 2019 році в Україні розпочато реформування органів прокуратури. З 

цією метою 19 вересня 2019 року Верховною радою України прийнято Закон 

України щодо першочергових заходів стосовно реформи органів прокуратури, 

який дав можливість розпочати реформу органів прокуратури, в рамках якої всі 



121 
 

прокурори і слідчі органів прокуратури, мають працювати за новими правилами, 

повинні пройти атестацію. 

Метою реформи називають нові стандарти роботи прокурорів, які 

відповідають очікуванням суспільства, бізнесу та інвесторів. Наразі відбувається 

атестація, і всі чинні прокурори, які проходять оцінювання за критеріями 

професійності та доброчесності, продовжують працювати в нових органах 

прокуратури.  

Атестація чинних прокурорів відбувається на підставі "Положення про 

проходження прокурорами атестації", затвердженого Наказом Генерального 

прокурора України № 221 від 03.10.2019, а також  "Порядку роботи кадрових 

комісій", затвердженого Наказом Генерального прокурора України № 233 від 

17.10.2019, якими передбачено, що атестація складається з трьох етапів і до 

кожного наступного етапу кадрові комісії допускатимуть тих прокурорів, які 

успішно пройшли попередній етап. 

Перший етап - це іспит у формі анонімного тестування з використанням 

комп'ютерної техніки з метою виявлення знань і вмінь у застосуванні закону, 

відповідності здійснювати повноваження прокурора. 

Другий етап спрямований на оцінку загальних здібностей і навичок на 

основі анонімного комп'ютерного тестування. 

На третьому етапі прокурори проходять співбесіду з метою виявлення 

відповідності прокурора вимогам професійної компетентності, професійної етики 

та доброчесності. Для оцінки рівня володіння практичними вміннями та 

навичками прокурори також виконують письмове практичне завдання. 

Ухвалений 19 вересня 2019 року закон передбачає створення нової 

структури органів прокуратури після проведення атестації прокурорів, ліквідацію 

військових прокуратур із одночасним наданням Генеральному прокурору права у 

разі потреби створювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного 

підрозділу Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних 

прокуратур. 
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Таким чином, вже більше року проводиться атестація співробітників 

прокуратури усіх рівнів. Поряд з цим, кадровими комісіями допускаються 

численні порушення норм чинного законодавства, у зв’язку з чим, співробітники 

прокуратури, які неуспішно пройшли ті чи інші етапи атестації, оскаржують 

накази Офісу Генерального прокурора про звільнення з органів прокуратури 

таких співробітників в адміністративному суді. У таких судових справах органи 

прокуратури виступають в якості відповідача - юридичної особи (роботодавця) та 

співробітники органів прокуратури, які представляють цей юридичний орган 

приймають участь в судовому процесі не на підставі службового посвідчення, а на 

підставі довіреності органів прокуратури.  

Так, станом на 02.11.2020 адміністративними судами вже розглянуто та 

задоволено 115 адміністративних справ за позовами прокурорів, яких було 

звільнено за результатом проведення атестації, з яких 17 набрало законної сили.  

Позовні заяви подаються до адміністративного суду співробітниками 

органів прокуратури з таких предметів: 

- прокурор не надав заяву про намір пройти атестацію – задоволено 4 позови, з 

яких 1 рішення вступило в законну силу; 

- прокурор подав заяву про намір пройти атестацію не належного зразка – 

задоволено 7 позов, з яких 4 вступило в законну силу; 

- прокурор не з’явився на атестацію через поважні причини – задоволено 9 

позовів, з яких 1 рішення вступило в законну силу; 

-  прокурор не пройшов перший етап атестації - задоволено 29 позовів, з яких 1 

рішення вступило в законну силу; 

- прокурор не пройшов другий етап атестації - задоволено 25 позовів, з яких 3 

рішення вступило в законну силу; 

- прокурор не пройшов третій етап атестації - задоволено 37 позовів, з яких 6 

рішень вступило в законну силу. 

Так, наприклад, нормативною підставою для звільнення співробітника 

органу прокуратури з посади та з органів прокуратури у оскаржуваному наказі 

№1167ц від 22 жовтня 2019 року відповідач-Генеральна прокуратура України 
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вказала на статтю 9, пункт 2 частини 2 статті 41 Закону України «Про 

прокуратуру», підпункт 1 пункту 19 розділу ІІ Прикінцевих і перехідних 

положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» згідно з 

якими прокурори, які займають посади у Генеральній прокуратурі України, 

регіональних прокуратурах, місцевих прокуратурах, військових прокуратурах, 

звільняються Генеральним прокурором, керівником регіональної (обласної) 

прокуратури з посади прокурора на підставі пункту 9 частини першої статті 51 

Закону України "Про прокуратуру" за умови настання однієї із наступних підстав: 

1) неподання прокурором заяви про намір пройти атестацію; 

2) рішення кадрової комісії про неуспішне проходження атестації прокурором; 

3) в органах прокуратури відсутні вакантні посади, на які може бути здійснено 

переведення прокурора, який успішно пройшов атестацію; 

4) ненадання прокурором, у разі успішного проходження ним атестації, згоди 

протягом трьох робочих днів на переведення на запропоновану йому посаду. 

Поряд з цим, пунктом 9 частини першої статтею 51 Закону України "Про 

прокуратуру" визначено, що прокурор звільняється з посади у разі ліквідації чи 

реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі 

скорочення кількості прокурорів органу прокуратури. 

Таким чином, судом вказано на обов`язкову необхідність сукупності двох 

юридичних фактів для прийняття рішення про звільнення за такими підставами: 

факт 1: неподання заяви про переведення та про намір пройти атестацію та                

факт 2: ліквідацію чи реорганізацію органу прокуратури, в якому прокурор 

обіймає посаду, або скорочення частини кількості прокурорів органу 

прокуратури. У судовому засіданні Генеральна прокуратура України листом від 

30 жовтня 2019 року за вих.№19/4-1798вих-19 повідомила, що станом на 23 

жовтня 2019 року Офіс Генерального прокурора не було утворено, Генеральна 

прокуратура України - не ліквідована, накази про скорочення штатної чисельності 

не видавалися. Відповідач, у свою чергу, не спростовував того факту, що не  

написання позивачем заяви про намір пройти переатестацію було єдиною 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#n515
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#n515
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підставою для прийняття рішення про його звільнення. Суд звернув увагу та не, 

що звільнення прокурора у зв`язку з неподанням у встановлений строк заяви до 

Генерального прокурора про переведення до Офісу Генерального прокурора, 

обласної прокуратури, окружної прокуратури та про намір у зв`язку із цим пройти 

атестацію - не передбачено Законом України Про прокуратуру, а передбачено 

Законом України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

першочергових заходів із реформи органів прокуратури від 19 вересня 2019 року 

№ 113-IX. Генеральний прокурор України мав повноваження звільнити позивача з 

посади на підставі пункту 9 частини 1 статті 51 Закону № 1697, але не на підставі 

Прикінцевих і перехідних положень Закону №113. Як висновок, Законом України 

Про прокуратуру не було передбачено повноважень Генерального прокурора на 

звільнення прокурора на підставі підпункту 1 пункту 19 розділу ІІ Прикінцеві і 

перехідні положення Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури. 

За результатом розгляду вказаного адміністративного позову, позовну заяву 

задоволено, співробітника прокуратури поновлено на посаді. 

Іншим прикладом оскарження в судовому порядку проведення 

реформування органами прокуратури  може слугувати позовна заява  

співробітника прокуратури, який не пройшов третій етап атестації-співбесіду.  

Так, суд зазначив, що в ході судового розгляду адміністративної справи 

було з’ясовано, що позивачем було успішно пройдено два іспити у формі 

анонімного тестування та отримано 89 балів за перший іспит та 135 балів за 

другий іспит. Окрім цього, у Кадрової комісії  не було жодних зауважень щодо 

підготовленого позивачем практичного завдання, а сам факт проведення 

співбесіди із позивачем свідчить про успішне проходження ним попередніх етапів 

атестації, оскільки допуск до кожного наступного відбувається лише за 

наслідками успішного проходження попереднього (п. 5 розділу ІІ, п. 6 розділу ІІІ 

Порядку № 221). Наведене свідчить, що позивачем під час проведеної атестації 

було продемонстровано високий рівень професійних знань та навичок, що не 

заперечується відповідачами. Стосовно питання доброчесності прокурора, слід 
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зазначити, що чинним законодавством не надано точного визначення даного 

поняття, а також вичерпного переліку критеріїв, за якими можливо здійснити 

відповідну оцінку. Водночас, таке поняття зустрічається у низці нормативно-

правових актів. Аналізуючи наведені вище норми законодавства, суд дійшов до 

висновку, що повноваження стосовно здійснення контролю, в тому числі щодо 

перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, незалежно від посади, яку займає така особа, віднесені 

до виключної компетенції Національного агентства з питань запобігання корупції, 

яка має відбуватися у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання 

корупції». Пунктом 2 Порядку «Роботи кадрових комісій», затвердженому 

Наказом Генерального прокурора № 233 від 17.10.2019 передбачено, що під час 

своєї діяльності комісії здійснюють повноваження, визначені Законом України 

«Про прокуратуру», розділом ІІ Прикінцеві і перехідні положення Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових 

заходів із реформи органів прокуратури», цим Порядком та іншими нормативно-

правовими актами. За змістом Закону України «Про прокуратуру» 

кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокуратури не наділена повноваженнями 

контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких 

декларацій, проведення моніторингу способу життя зазначених осіб. У свою чергу 

будь-яких рішень або повідомлень Національного агентства з питань запобігання 

корупції у відношенні позивача в частині задекларованих ним відомостей не 

виявлено та відповідачами не заявлено, тому суд дійшов до висновку про 

відсутність таких відомостей від Національного агентства з питань запобігання 

корупції у Кадрової комісії під час проведення атестації та винесення 

оскаржуваного рішення. Як наслідок рішення комісії з цього питання є виключно 

суб`єктивною думкою окремих осіб - членів Комісії, проте не відповідає 

фактичним обставинам та жодним чином не свідчить про невідповідність 

позивача вимогам доброчесності, оскільки не ґрунтується на належних доказах 



126 
 

зворотного. За результатом розгляду позовна заява задоволена, співробітника 

прокуратури поновлено на посаді. 

Крім того, прийнятими нормативно-правовими актами щодо реформування 

органів прокуратури взагалі не врегульовано  питання  атестації співробітників 

прокуратури, які перебувають у декретних відпустках, такі співробітники 

виведені поза штат, що взагалі не передбачено чинним законодавством, робочі 

місця цих співробітників, у тих структурних підрозділах, у яких вони займали 

посади не зберіглися. За таких обставин, знов виникає питання поновлення 

порушених трудових прав таких співробітників у судовому порядку. 

 

2.6. Реалізація прокурорських повноважень при виконанні судових 

рішень в адміністративних справах. 

Гарантуючи основні засади судочинства, Конституцією України 

проголошено обов’язковість виконання рішень судів, що набрали законної сили. 

Аналогічні положення містяться у ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів».  

Виконавче провадження, як завершальна стадія судового провадження має 

забезпечувати досягнення мети судочинства у вигляді реального поновлення 

порушеного права, або інтересу.  

Таким чином, своєчасне та повне виконання рішення суду – це одна з умов 

існування правової держави та правопорядку і є сенсом діяльності судової влади.  

Зважаючи на те, що прокурором в суді захищаються виключно державні інтереси, 

у більшості випадків саме від ефективності роботи прокурора на стадії виконання 

рішень судів залежить остаточне поновлення таких порушених інтересів. 

Обумовлене це тим, що суб’єкт владних повноважень, який мав би захищати такі 

інтереси держави на стадії пред’явлення позову, бездіяв або здійснював їх захист 

неналежним чином. Відтак, такий суб’єкт, набуваючи у подальшому статусу 

стягувача, може продовжувати відповідну бездіяльність і на стадії виконання 

судового рішення. З метою ефективного захисту державних інтересів на стадії 

виконання судових рішень прокурора у виконавчому провадженні наділено 



127 
 

низкою прав (п. 6 ч. 6 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», ст. ст. 19, 74 

Закону України «Про виконавче провадження»).  

Реалізуючи такі права, як право на ознайомлення із матеріалами 

виконавчого провадження та право оскарження незаконних рішень, дій чи 

бездіяльності державного виконавця, прокурор має діяти виключно у рамках 

закону як учасник виконавчого провадження та принципово реагувати на будь-які 

прояви його порушень з боку органу примусового виконання.  

Поряд з цим, мають місце випадки необґрунтованої відмови позивача у 

справі від реального виконання судового рішення за позовом прокурора на 

останній стадії судового провадження. 

Так, наприклад, при наявності встановленого факту порушення інтересів 

місцевого самоврядування, внаслідок незаконних дій сільського голови при 

звільненні особи, та, як наслідок, списання у безспірному порядку з бюджету 

коштів, сільська рада, захищаючи інтереси самого сільського голови, а не 

територіальної громади, фактично у всіх судових інстанціях стверджує про 

небажання отримувати належні, в силу Закону, кошти до бюджету. З цією метою 

сільською радою прийнято рішення про визнання протиправним та скасування 

рішення органу місцевого самоврядування про відмову як стягувача від 

примусового виконання рішення виконавчого листа, виданого Апеляційним 

судом Запорізької області. 

Вказане рішення сільської ради оскаржено прокурором у судовому порядку, 

проте постановою Запорізького окружного адміністративного суду від 12.04.2017 

відмовлено в задоволенні такого позову прокурора. 

Відмовляючи в позові, суд дійшов висновку, що відповідач, приймаючи 

спірне рішення, яким фактично відмовився від надходжень до місцевого бюджету, 

безумовно діяв добросовісно, розсудливо, в інтересах територіальної громади та 

відповідно до Конституції України [109].  

Поряд з цим, вважаю, що цим рішенням відповідача, в порушення ст. 129-1 

Конституції України, ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 
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Європейського суду з прав людини», порушено принцип обов’язковості судових 

рішень, ухвалених іменем України. Право на суд, захищене статтею 6 Конвенції, 

було б ілюзорним, якби національна правова система дозволяла, щоб остаточне, 

обов'язкове для виконання судове рішення залишалося невиконаним на шкоду 

будь-якій зі сторін. 

Так, відповідно до ст. 129-1 Конституції України суд ухвалює рішення 

іменем України. Судове рішення є обов'язковим до виконання. 

За приписами ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» встановлено, що суди 

застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду, як джерело права.  

Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна 

здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у 

сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно, або під 

відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати 

питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве 

самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як 

безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а 

також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ, міст (ст. 2 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»). 

З цією метою держава гарантувала місцевому самоврядуванню право 

комунальної власності та формування місцевого бюджету в порядку визначеному 

законом. 

При цьому, вказані гарантії не мають асоціюватися та породжувати 

вседозволеність органу місцевого самоврядування, приймати з цих питань 

рішення, які суперечать інтересам безпосереднього власника – територіальної 

громади, нівелювати судові рішення, якими стягнуто на користь такого власника 

кошти. 
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За таких обставин прокуратурою подавалися як апеляційна так і касаційна 

скарги на вказане судове рішення, які залишилися судом без задоволення, а 

рішення суду першої інстанції без змін. 

Слід сказати, що така судова практика фактично нівелює заключну стадію 

судового провадження, як виконання рішення суду в адміністративних справах, та 

надає учасникам процесу можливість ухилятись від виконання судового рішення, 

тим самим порушуючи інтереси територіальної громади та держави в цілому.  

 

Висновки до другого розділу: 

1. Вивчено статистичні дані участі прокурора в адміністративному суді 

протягом 2017-2020 років та з’ясовано, що спостерігається активна участь органів 

прокуратури в адміністративному судочинстві, зусилля якої спрямоване на 

поновлення порушених державних інтересів. Проаналізовано поняття «інтереси 

держави» в контексті підстав звернення прокурора до суду, та встановлено, що у 

контексті застосування прокурорами представницьких повноважень першим 

питанням, яке потребує обов’язкового з’ясування та доведення в суді - є питання 

у спірних правовідносинах інтересів держави й належне обґрунтування у 

процесуальних документах існування вказаного чинника. Визначено, що інтереси 

держави повинні насамперед захищати відповідні суб’єкти владних повноважень, 

а не прокурор, який не може вважатись альтернативним суб’єктом звернення до 

суду і замінювати належного суб’єкта владних повноважень. Водночас, щоб 

інтереси держави не залишались незахищеними, прокурор, реалізуючи 

представницькі повноваження, має виконувати субсидіарну роль та замінювати в 

судовому провадженні суб’єкта владних повноважень, який всупереч вимогам 

закону не здійснює захисту, або робить це неналежно, а також у випадку 

відсутності такого органу. Вивчено судову практику з цього питання, та 

зазначено, що невжиття компетентним органом жодних заходів (призначення та 

проведення перевірки фактів порушення, подання позову або аргументованого 

повідомлення про відсутність порушення) протягом розумного строку після того, 
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як цьому органу стало відомо або повинно було стати відомо про можливе 

порушення інтересів держави, може кваліфікуватися як бездіяльність і ці 

обставини є достатнім аргументом для підтвердження судом підстав для 

представництва прокурором інтересів держави, визначених ст. 23 Закону України 

«Про прокуратуру». З урахуванням викладеного, визначено чіткий алгоритм 

доказування підстав для представництва інтересів держави прокурором в суді. 

2. Встановлено, що з 2011 року органи державної влади та з-поміж них і 

органи прокуратури зобов’язані сплачувати судовий збір за подачу документів 

процесуального характеру до суду. Вказані зміни в законодавстві були 

запроваджені з метою збалансування рівності сторін між державою та 

громадянином. Поряд з цим, встановлено, що такі зміни в законодавстві мають 

дещо застарілий характер, оскільки вони приймались у 2011 році, у той час, коли 

діяли норми статті 94 КАС України 2005 року, якою було передбачено, що  у 

справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - 

фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не 

стягуються. Ця норма статті була прийнята в той час, коли органи прокуратури 

були звільненні від сплати судового збору. Зазначено, що на теперішній час 

суб’єкт владних повноважень та органи прокуратури від сплати судового збору не 

звільнені, а норма КАС України у редакції 2017 року також містить положення 

щодо того, що при задоволенні позову сторони, яка не є суб’єктом владних 

повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті 

відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних 

асигнувань суб’єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, 

або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа 

(стаття 139 КАС України). Таким чином, констатовано, що у разі залишення в 

силі норми статті 139 КАС України в частині не стягнення зі сторони, яка не є 

суб’єктом владних повноважень судових витрат та стягнення їх за рахунок 

бюджетних асигнувань, необхідним є звільнення всіх державних органів від 

сплати судового збору. Виявлено, що залишається невирішеним питання 

відшкодування судових витрат у справах, в які вступив прокурор на стадії 
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апеляційного оскарження рішення суду першої інстанції. Виявлено, що у 

практичній діяльності у вказаних випадках судом питання стягнення судового 

збору зі сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень не здійснюється, 

органи прокуратури на такі рішення суду апеляційної ланки не реагують, оскільки 

за подачу касаційної скарги також необхідно сплатити судових збір. Крім того, 

встановлено, що відсутність повноцінного бюджетного фінансування на сплату 

судового збору для органів державної влади має вплив ще й на такий аспект як 

строки звернення до адміністративного суду. 

3. Вивчено проблематику участі прокурора в електронному судочинстві з 

використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, та 

встановлено, що вказана система передбачає право учасників справи на звернення 

до суду в електронній формі, проте ці новели мають дещо дискримінаційний 

характер по відношенню до прокурора, оскільки при реєстрації у Єдиній судовій 

інформаційно-телекомунікаційній системі, передбачено реєстрацію учасників 

процесу  як фізичних осіб, або як представників (захисників). Поряд з цим, 

прокурора не можна відносити ні до однієї ні до іншої сторони у справі, оскільки, 

як вже було наголошено, що прокурор – це особливий суб’єкт адміністративного 

процесу. За таких обставин, подавати до суду документи, а також вчиняти дії 

процесуальні характеру з використанням електронної форми прокурор 

позбавлений можливості. 

4. З’ясовані протиріччя в Кодексі адміністративного судочинства України на 

стадії участі прокурора в апеляційному провадженні під час подачі до суду 

апеляційної інстанції додаткових доказів у справі, в якій прокурор не приймав 

участь у суді першої інстанції, а також обчислення строків на подачу апеляційної 

скарги за позовами суб’єкта владних повноважень, в яких також прокурор не 

приймав участь. Так, при подачі прокурором апеляційної скарги за позовом 

органу державної влади, в якому він участь не приймав, вивчено питання 

статусності прокурора: чи є він представником органу державної влади, чи є 

представником інтересів держави в особі цього органу. Встановлено, що 

виникають законодавчі протиріччя, які прокурору необхідно дотриматися: з 
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одного боку, прокурор не має право підміняти орган державної влади, надати 

строк та можливість органу влади реалізувати всі надані йому повноваження, а з 

іншого боку дотриматись тридцятиденного строку на апеляційне оскарження 

спірного судового рішення. Крім того, звернуто увагу на проблему подання 

прокурором додаткових доказів в апеляційній інстанції у випадку апелювання 

прокурором рішення суду першої інстанції, у якій він участі не приймав. 

Встановлено, що прокурор, не має процесуального механізму на подання 

додаткових доказів, отримавши їх у суб’єкта владних повноважень, який не подав 

своєчасно всі необхідні докази в суді першої інстанції. Підкреслено можливість 

прокурора шляхом направлення до адміністративного суду відповідної заяви, 

ознайомитись з будь-якою справою з метою вирішення питання про оскарження 

незаконного (на думку прокурора) судового рішення або вступу у справу, яка 

перебуває у провадженні суду. Поряд з цим,  встановлено, що законодавцем чітко 

не визначено форми такої заяви, її зміст, наповнення, це має бути заява, 

клопотання тощо. У зв’язку з чим, на практиці виникає низька протиріч між 

прокурором і судом з цього приводу. Аналогічне протиріччя виявлено під час 

вступу прокурора у розгляд адміністративної справи. Процесуальним 

законодавством також не передбачений законодавчо-визначений механізм 

підтвердження повноважень прокурора в суді у разі вступу, окрема ухвала суду зі 

вказаного питання не виноситься, сторони також позбавлені можливості 

оскаржувати такий вступ.  Крім того, встановлено неможливість вступу та участі 

в адміністративних справах прокурора, що розглядаються в порядку спрощеного 

позовного провадження, в яких зачіпаються державні інтереси. Виявлено, що 

питання захисту порушених державних інтересів у таких справах може бути 

реалізоване прокурором вже після прийняття остаточного судового рішення 

постфактум. 

5. Вивчено проблематику проведення реформування органів прокуратури, 

проведення атестації співробітників, підстави масового оскарження результатів 

атестації в адміністративний суд та задоволення таких позовів. Встановлено, що 

прийнятими нормативно-правовими актами щодо реформування органів 
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прокуратури взагалі не врегульовано  питання  атестації співробітників 

прокуратури, які перебувають у декретних відпустках. 

6. Проаналізовано проблематику реалізації прокурором повноважень при 

виконанні судових рішень, наведено приклад порушення суспільних інтересів у 

зв’язку із недосконалим законодавством у цій сфері. Виявлено випадки 

необґрунтованої відмови позивача у справі від реального виконання судового 

рішення за позовом прокурора на останній стадії судового провадження. 
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РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСАД УЧАСТІ ПРОКУРОРА В 

АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ 

ПРАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ. 

 

3.1. Зарубіжний досвід законодавчого визначення засад участі 

прокурора в адміністративному судочинстві та засади його врахування в 

Україні. 

Україна перебуває на шляху побудови демократичної правової держави, у 

тому числі шляхом вжиття заходів до євроінтеграції, у зв’язку з чим, особливого 

значення набуває реформування багатьох її органів, у тому числі органів 

прокуратури, від ефективної діяльності якої залежить рівень безпеки життя людей 

та правопорядку в державі в цілому.  

З цією метою серед науковців, парламентарів, фахівців у різних галузях, 

протягом тривалого часу, тривають обговорення та дискусії з приводу 

комплексного реформування органів прокуратури, удосконалення чинного 

законодавства про прокуратуру, а також триває законопроектна робота. У той же 

час, процес євроінтеграції України та реформування її державних інституцій є 

складним без врахування законодавчих норм Європейського Союзу (далі ЄС) та 

інших країн світу.  

У зв’язку з цим, з метою реформування органів прокуратури України, 

особливий інтерес являє собою вивчення досвіду організації та діяльності органів 

прокуратури у державах-членах Європейського Союзу та інших держав в цілому. 

Так, органи прокуратури різних держав світу можна класифікувати за різними 

критеріями, а саме: 

- за функціональним підходом; 

- за інституціональним підходом. 

Перша  класифікація прокуратур держав світу виходить із такого критерію, 

як функція прокуратури. Під функціями розуміються «основні напрямки 

діяльності прокуратури, які складаються із сукупності однорідних аспектів 

діяльності прокуратури, що виражають сутність і соціальне призначення 
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прокуратури, що характеризують прокуратуру у якості конституційно закріпленої 

особливої форми діяльності держави і що виступають як законодавчо закріплені 

положення, здійснювані з метою відновлення та охорони законних прав та 

інтересів громадян і всієї держави, що є засобом реалізації основних завдань і 

реалізовуються з використанням специфічних форм і методів у рамках чітко 

окреслених повноважень» [62, с. 80].  

На теперішній час фахівці відокремлюють дві основні функціональні моделі 

прокуратури: 1) прокуратура як (насамперед) орган нагляду за законністю; 2) як 

(переважно) орган кримінального переслідування [22, с. 192]. Аналізуючи 

законодавство країн-членів Європейського Союзу в контексті виконуваних 

функцій прокуратурою цих держав, можливо відокремити наступні функціональні 

моделі:  

1) прокуратура, домінуючою функцією якої є кримінальне переслідування. Цієї 

моделі дотримуються країни-учасниці Європейського Союзу – Данія, Естонія, 

Польща, Словенія, Фінляндія та Чехія - прокуратура яких є органом, віднесеним 

до виконавчої влади. Характерними рисами цієї функціональної моделі є те, що 

прокуратуру наділено чималими наглядовими функціями, безпосередньо 

пов’язаними із функцією кримінального переслідування, серед яких: нагляд за 

законністю порушення кримінальної справи; нагляд за попереднім слідством; 

нагляд за законністю виконання судових рішень; нагляд за законністю 

позбавлення і обмеження волі. Прокуратура цих держав позбавлена функції 

загального нагляду;  

2) прокуратура, домінуючою функцією якої є захист інтересів держави, прав і 

свобод громадян, юридичних осіб, шляхом здійснення контролю за дотриманням 

законів, швидким і ефективним відправленням правосуддя, а також кримінальне 

переслідування. Цієї моделі додержуються такі країни-учасниці Європейського 

Союзу, як Австрія, Бельгія, Італія, Люксембург, Німеччина, Нідерланди, Румунія, 

Франція, прокуратура яких безпосередньо перебуває у підпорядкуванні 

Міністерству юстиції, і, при цьому, або є частиною судової системи, тобто діє в 

рамках територій судової юрисдикції, або діє в рамках судової системи, але не є 
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їхньою частиною, а тільки значиться при суді, повторює їхню структурну 

організацію. Характерними рисами цієї функціональної моделі є такі: виконуючи 

функцію кримінального переслідування, прокуратура найчастіше має монополію 

на його порушення, або здійснює його дискреційно; прокуратура бере участь у 

судовому процесові, як «неупереджена сторона», до якої суд, зокрема, не вправі 

застосовувати санкції, або є однією із сторін процесу та гарантом дотримання 

законності, і прирівнюється до «органу правосуддя»; прокуратура має обмежено 

наглядові функції, прокуратура правочинна розпочати дії з метою виконання 

рішення суду [111, с. 39-40];  

3) прокуратура, домінуючою функцією якої є захист прав і свобод громадян, 

представництво їхніх інтересів та інтересів держави. Такої моделі дотримуються 

такі країни-учасниці Європейського Союзу, як Литва, Португалія, Словаччина, 

Угорщина, Швеція, прокуратура яких є незалежним державним органом. 

Характерними рисами цієї функціональної моделі є те, що прокуратура в рамках 

функції кримінального переслідування здійснює, з певним виправленням, 

функцію безпосереднього проведення попереднього слідства; чималий перелік 

спеціальних наглядових функцій, пов’язаних із функцією кримінального 

переслідування, а саме: нагляд за законністю попереднього слідства; нагляд за 

додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а 

також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з 

обмеженням особистої свободи громадян; функція загального нагляду певною 

мірою зберігається за прокуратурою, але спостерігається тенденція відібрання її 

та передання до спеціально створюваних органів; участь прокурора у здійсненні 

превентивних заходів, спрямованих на попередження порушень закону та інших, 

неодмінних до виконання, правил; усунення причин та умов скоєння 

кримінальних злочинів;  

4) прокуратура, домінуючою функцією якої є сприяння відправленню правосуддя 

з метою захисту законності, прав громадян і охоронюваних законом публічних 

інтересів. Цієї моделі додержуються такі країни-учасниці Європейського Союзу, 

як Болгарія, Греція, Іспанія, Латвія, прокуратура яких є органом, віднесеним до 
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судової влади. Характерними рисами цієї функціональної моделі є такі: широкий 

спектр наглядових функцій: нагляд за законністю проведення попереднього 

слідства, нагляд за виконанням кримінально-правових та інших примусових 

заходів, судових рішень, які торкаються державних або суспільних інтересів, 

нагляд за місцями позбавлення волі, нагляд за законністю актів; специфічне 

виконання прокуратурою функції безпосереднього ведення попереднього 

слідства; участь у некримінальних видах судочинства тощо;  

5) прокуратура, домінуючою функцією якої є підтримання обвинувачення в суді. 

Цієї моделі додержуються такі країни-учасниці Європейського Союзу: Велика 

Британія, Ірландія, Кіпр, Мальта, де прокуратури або її прямого аналога немає. 

Характерними рисами цієї функціональної моделі є наявність права, а у певній 

категорії справ і обов’язку, у порушенні кримінальних переслідувань, причому це 

право не є монополією органів обвинувачення (існує приватне переслідування); 

здійснення процесуального керівництва кримінальних переслідувань; неучасть у 

виконанні вироків у кримінальних справах, так само неучасть у визначенні 

політики щодо кримінальних злочинів і попередженні цих злочинів. Як елемент 

політико-правової системи, прокуратура, функціонуючи в рамках цієї системи, 

безумовно, відбиває її особливості, перебуває у взаємозв’язку з іншими 

елементами даної системи [111, с. 41]. Слід сказати, що така модель 

функціонування органів прокуратури в Україні є неприйнятною, оскільки 

приватне переслідування не може бути допустимим в цивілізованому суспільстві, 

а також відсутність контролю за реальним виконанням вироків у кримінальних 

справах також нівелює мету діяльності прокуратури щодо доведення державного 

обвинувачення до свого логічного завершення, як-то покарання засуджених осіб, 

реальне відшкодування завданої шкоди. 

Аналізуючи функціональні моделі прокуратур країн-членів Європейського 

Союзу, слід сказати, що українській прокуратурі можна перейняти модель 

прокуратури, домінуючою функцією якої є захист прав і свобод громадян, 

представництво їхніх інтересів та інтересів держави, а саме: повернути до 

прокуратури функцію загального нагляду, представництво інтересів громадян в 
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суді, оскільки на теперішній час чимала кількість аспектів суспільного життя 

залишилось без уваги з боку органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 

контролюючих органів та єдиним місцем відновлення порушених справ громадян 

залишилася судова інстанція. 

На сьогодні в 37 із 47 країнах – членів Ради Європи органи прокуратури 

продовжують виконувати правозахисну функцію і лише в 10-ти прокурори не 

мають повноважень у некримінальній сфері. Ще в 6-ти країнах повноваження 

прокурорів поза межами кримінального судочинства зводяться до участі в 

цивільних, господарських та адміністративних справах в інтересах держави і 

громадян (Австрія, Греція, Німеччина, Словенія, Чехія, Швеція). У решти країн-

членів Ради Європи (а їх 31) на прокурорів покладаються більш широкі наглядові 

повноваження, наприклад: в Бельгії - нагляд за виконанням законів про права 

неповнолітніх, навколишнього природного середовища та збереження 

боєприпасів; в Італії – нагляд за додержанням законів, захистом прав держави, 

юридичних осіб та недієздатних громадян; у Нідерландах – нагляд за 

додержанням законів у сімейному та спадковому праві, в економічній сфері і 

щодо незахищених верств населення; в Португалії – нагляд за конституційністю 

нормативних актів, захистом державних інтересів та соціальних прав найнижчих 

верств населення і т.д. 

Також потрібно врахувати, що потреба в нагляді за додержанням законів в 

Україні в даний час не тільки не відпала, а ще більше зросла. Політична, 

економічна, соціальна, критично криміногенна та, скажемо так, «воєнна» ситуація 

в державі, говорять лише про те, що прокуратура повинна була залишитися зі 

своїми попередніми конституційними функціями до створення справді правової 

держави з високою політичною та правовою культурою народу, надійною 

державною та судовою владою, відповідними національними і державними 

традиціями. 

Тому, цілком необхідним є поновлення функцій прокурорського нагляду за 

додержанням законів хоча б на пріоритетних для нас напрямках діяльності, хоча б 

за тими ж органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх 
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посадовими і службовими особами, зокрема на таких пріоритетних напрямках: 

додержання прав громадян, охорони навколишнього природнього середовища, 

вимог бюджетного законодавства, в т.ч. і в сфері оборони, а тим більше - за 

діяльністю правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю і т.д. 

Праворозуміння, правова культура, правові традиції тощо,0 є важливими 

факторами, які визначають специфіку (в остаточному підсумку модель) 

прокуратури у тому соціокультурному середовищі, де вона функціонує. «Завжди 

треба мати на увазі, що будь-яке вузьке питання є невід’ємною частиною 

загальної системи іноземного права. І тільки у взаємозв’язку з нею розкриються 

його суть і особливості змісту» [42, с. 476]. Оскільки можливість порівняння 

різних явищ визначається наявністю в них спільних рис, ознак приналежності їх 

до одного і того ж роду або виду, подібних структур і функцій, завдань, то із 

впевненістю можна аналізувати порядок створення, функціонування, коло 

повноважень, сферу впливу прокуратури у країнах із різними та з подібними 

правовими системами. У цьому разі застосовуватимемо внутрішньотипове 

порівняння (прокуратура у державах з однаковими правовими системами) та 

міжтипове порівняння (прокуратура у країнах з різними правовими системами), а 

також порівняння на мікрорівні, тобто порівняння інститутів прокуратури [114, с. 

12]. Наприклад, за допомогою порівняння прокуратури України з прокуратурами 

країн-членів ЄС, США, пострадянських країн тощо, можна визначити, які саме 

аспекти організації та діяльності вітчизняної прокуратури відповідають вимогам 

країн із сталими демократичними традиціями, та які аспекти потребують 

удосконалення. У країнах континентальної правової сім’ї наявність прокуратури є 

характерною рисою. У державах романської групи інститут прокуратури 

найчастіше називають «публічним міністерством» або «фіскалією» [70, с. 343-

345]. Водночас слід зазначити, що досить своєрідним є правовий статус 

прокуратури у Сполучених Штатах Америки. Як зазначає В.І. Шишкін, на основі 

синтезу англійських і континентальних традицій у США склалася атторнейська 

служба – типовий для цієї країни інститут державної влади, що не має точного 

аналога у правових системах інших країн. Повноваження атторнейської служби з 
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кримінального переслідуванн, є подібними до функцій прокуратури в інших 

державах, тому американську атторнейську службу  звичайно називають 

прокуратурою, а самих атторнеїв – прокурорами. Відмінність атторнейських 

служб США від європейських прокурорських органів полягає у тому, що вони не 

мають наглядових за законністю функцій, відіграють особливу політичну роль в 

американському суспільстві, не мають суворої ієрархічної підпорядкованості: 

місцеві атторнейські органи не є підлеглими органам штатів, штатні не є 

підлеглими федеральним. Атторнеї (відомі як федеральні прокурори та окружні 

прокурори) представляють федеральний уряд, окружний суд та апеляційний суд. 

Атторнеї та їхні органи управління є частиною Міністерства юстиції США. Вони 

здійснюють нагляд і адміністративний супровід через Виконавчий апарат 

Міністерства юстиції. Обрані федеральні прокурори беруть участь у 

Консультативному комітеті Генерального прокурора Сполучених Штатів 

Америки. Атторнеї є незалежними, між ними немає відносин субординації. На 

цих посадових осіб покладаються повноваження підтримувати обвинувачення в 

суді у кримінальних справах, а також представляти інтереси держави у цивільних 

справах, коли зачіпаються інтереси федерації, штатів або міст. Атторнеї у справах 

про деякі тяжкі злочини здійснюють розслідування [119, с. 206].  

 Так, наприклад, прокуратура США в Центральному окрузі Каліфорнії 

відповідає за представництво федерального уряду практично у всіх судових 

процесах за участю Сполучених Штатів в Центральному окрузі Каліфорнії. Це 

включає кримінальне переслідування за порушення федерального закону, 

цивільні позови з боку уряду і проти нього, а також дії по збору судових рішень і 

реституції від імені потерпілих і платників податків. 

 Важливо відзначити, що практично у всіх штатах посада Генерального 

атторнея виборна. Його обирають законодавчі збори або населення штату. У ряді 

штатів губернатор призначає Генерального атторнея. 

 Необхідно сказати, що законодавча позиція щодо виборності Генерального 

атторнея є цілком обґрунтованою, оскільки прокурор отримує більш незалежний 

статус від політичних впливів, його діяльність повністю спрямована на 
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слугуванню суспільству та забезпечення правопорядку в державі. Таку 

законодавчу зміну можливо впровадити і в Україні. 

Друга класифікація прокуратур держав світу походить із місця прокуратури 

в системі державних органів, інакше кажучи, така класифікація ґрунтується на 

інституціональному підходові. Відповідно до цього підходу, як правило, в 

юридичній літературі, відокремлюють чотири групи країн і, отже, чотири моделі 

прокуратури:  

1) країни, де прокуратура належить до складу Міністерства юстиції, хоча при 

цьому може належати до органів правосуддя і діяти при судах;  

2) країни, де прокуратура повністю належить до складу судової системи і 

знаходиться при судах або має в рамках судової системи адміністративну 

автономію;  

3) країни, де прокуратуру виокремлено у самостійну систему і вона є підзвітною 

парламенту або главі держави;  

4) країни, де саме прокуратури або її прямого аналога взагалі немає [22, с. 192].  

У цьому контексті держави-члени Європейського Союзу також можуть бути 

згрупованими у відносно самостійні групи залежно від статусу і місця, яке посідає 

прокуратура в системі органів державної влади. Аналіз законодавства держав-

членів Європейського Союзу у цій сфері дозволяє виявити усе вищезазначене 

різноманіття моделей прокуратури у цих державах і запропонувати їхню 

нижченаведену класифікацію. До першої групи відносяться тринадцять держав-

членів Європейського Союзу, а саме: Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Італія, 

Люксембург, Німеччина, Нідерланди, Польща, Румунія, Фінляндія, Франція, 

Чехія, оскільки саме в цих країнах прокуратура належить до складу міністерства 

юстиції, що не виключає можливості віднесення її до органів правосуддя і таких, 

що функціонують при судах.  

Далі, для конкретизації моделей з метою спрощення порівняльно правового 

дослідження і виявлення при цьому спільного й особливого, держави-члени ЄС, 

які належать до першої групи, можна ще більш детально згрупувати, з огляду на 

взаємозв’язок органів прокуратури із судовою системою.  
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Таким чином виокремлюються три підгрупи держав:  

1) держави, де прокуратура підпорядкована Міністерству юстиції і належить до її 

системи, інакше кажучи, є урядовим органом (до таких належать наступні 

держави-члени ЄС: Данія, Естонія, Польща, Словенія, Фінляндія та Чехія);  

2) держави, де прокуратура, підкоряючись Міністерству юстиції, водночас є 

частиною судової системи, тобто діє в рамках територій судової юрисдикції, за 

статусом прирівнюється до суду, а магістрати прокурорського корпусу належать 

до суддівського корпусу, отже, прокуратура представляє і  виконавчу і судову 

владу, бере участь у діяльності обох цих гілок влади (сюди можна зарахувати такі 

держави-члени ЄС, як Бельгія, Італія, Люксембург);  

3) держави, де прокуратура, підкоряючись Міністерству юстиції, функціонує в 

рамках судової системи, але не є її частиною, а тільки значиться при судах, 

повторює їхню структурну організацію, а при виконанні своїх службових функцій 

прокуратура незалежна від судів (до таких належать держави-члени ЄС – Австрія, 

Німеччина, Нідерланди, Румунія, Франція).  

До другої групи належать такі країни-учасниці Європейського Союзу, як 

Болгарія, Греція, Іспанія і Латвія, оскільки прокуратура у цих державах повністю 

належить до складу судової системи, тобто є частиною судової влади і перебуває 

при судах, однак при здійсненні своїх обов’язків прокурори за своїм статусом є 

прирівняними до суддів, повністю незалежними від судів, тобто функціонально 

автономними і підкоряються тільки закону. У більшості із цих держав (у Болгарії, 

Греції та Іспанії) прокуратура має високий конституційний статус.  

До третьої групи належать країни, де прокуратуру відокремлено у 

самостійну систему і вона є підзвітною парламенту або главі держави. До цієї 

групи належать держави-члени Європейського Союзу – Литва, Португалія, 

Словаччина, Угорщина, Швеція. У цих державах прокуратура є незалежним 

конституційним органом, що підкоряється тільки закону. Прокурори мають статус 

державних службовців, а не судових магістратів.  

Четверту групу становлять країни, де самої прокуратури або її прямого 

аналога взагалі немає. До таких країн належать такі члени-держави: Велика 
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Британія, Ірландія, Кіпр, Мальта. На відміну від прокуратури континентальних 

країн, установи і посадовці цих країн, що виконують подібні до органів 

прокуратури функції, являють собою особливу систему органів – Відомство 

Генерального атторнея, Королівська служба обвинувачення, Департамент (Офіс, 

Дирекція, Управління) публічних переслідувань, Державна соліситорська служба. 

Значною є роль посадових осіб (генеральний 38 аторней, генеральний соліситор 

або лорд-адвокат) у сфері здійснення кримінального переслідування. 

Шляхом віднесення прокуратури до судової гілки влади пішли не тільки 

такі демократичні європейські країни, як Бельгія, Іспанія, Італія, Нідерланди, 

Греція, Португалія, Франція, Фінляндія, але й більшість постсоціалістичних країн, 

зокрема: Азербайджан, Вірменія, Грузія, Казахстан, Молдова, Росія, Латвія, 

Литва, Болгарія, Румунія, а також Індонезія та Колумбія [59, с. 9-14],  

Підкреслюючи національні особливості організації та діяльності 

прокуратури, експерт Венеціанської комісії Ради Європи П'єр Корню зазначив, що 

в Швейцарії, наприклад, кантональна організація держави і кожен кантон 

обирають для себе свій прийнятний шлях вирішення цього питання. У деяких 

кантонах прокуратура є частиною виконавчої гілки влади, і прокурори 

призначаються урядом, в інших кантонах вони обираються парламентом і мають 

такий самий статус, як і судді, в інших частинах вони призначаються навіть 

народом [29, с. 20-22]. У низці держав прокуратура підпорядковується міністрові 

юстиції (Австрія, Бельгія, Данія, Франція, Німеччина, Ізраїль, Нідерланди, 

Польща, Сирія, США, Франція, Естонія, Японія) [97, с. 448]. В Італії, Румунії 

прокуратура займає проміжне становище між виконавчою та судовою владою [12, 

с. 104-116].  

Прокуратура Республіки Польща відповідно до Закону про прокуратуру 

2016 року є незалежним органом державної влади, основними завданнями якого є 

забезпечення верховенства закону і судового переслідування злочинів, проте має 

місце поєднання посади Міністра юстиції та Генерального прокурора, що, як 

зазначається у науковій літературі, є досить дискусійним. Це повʼязано з тим, що 

Міністр юстиції, з одного боку, виступає активним політиком та членом 
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політичної партії, яка бере участь у парламентських виборах, з іншого – є 

керівником усіх прокурорів держави. Водночас слід звернути увагу на те, що 

принцип позапартійності закріплений у ст. 97 § 1 польського Закону 2016 року, де 

вказується, що на час зайняття посади прокурор не може ані належати до 

політичної партії, ані брати участь у жодній політичній діяльності [43, с. 235-239]. 

В окремих країнах прокуратуру виокремлено у самостійну систему і вона є 

підзвітною Парламенту або Президентові, або обом цим органам (Єгипет, 

Колумбія). Питання про належність прокуратури до тієї чи іншої гілки влади, як 

справедливо зазначає Н.С. Наулік, зовсім не існує у соціалістичних державах 

(КНР, КНДР, Куба, Вʼєтнам), в яких, як відомо, не визнається ідея поділу влади. 

Положення про прокуратуру за традицією розташовано у конституціях цих країн 

у загальній главі поряд з положеннями про суди [70, с. 342-345]. А.В. Скрипнюк, 

досліджуючи світовий досвід організації прокуратури, зазначає, що прокуратура 

Бразилії є державним  органом, який являє собою єдину централізовану систему 

під керівництвом генерального прокурора, якій відведено спеціальний розділ 

конституції [106, с. 291]. З 1981 р. Генеральна прокуратура Афганістану від 

окремлюється зі складу Міністерства юстиції у цілком самостійну державно-

правову структуру зі своєю інфраструктурою [112, с. 9].  

Окрему групу становлять держави, в яких прокуратура, як особливий 

державний інститут правоохоронної системи, взагалі є відсутньою (Велика 

Британія, Індія). Водночас слід зазначити, що хоч у системі державних установ 

Великої Британії немає органів прокуратури, але є служби й посадові особи, які 

здійснюють окремі функції, що є властивими прокуратурі. Так, до числа названих 

суб’єктів слід віднести Службу державного обвинувача і Генерального атторнея. 

Служба державного обвинувача – це державна служба Англії та Уельсу, 

очолювана Директором публічних переслідувань. Ця служба підпорядкована 

парламенту через Генерального атторнея [106, с. 189].  

Варто відзначити, що адміністративне судочинство в останні десятиліття 

все більше відокремлюється, в більшості країн, в тому числі постсоціалістичних, – 

це особлива система на чолі з національним верховним або вищим 
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адміністративним судом. Практично в усіх державах – колишніх республік СРСР 

сфера адміністративної юстиції регулюється конституціями, процесуальними 

кодексами та законами про судочинство (Кодекс адміністративного судочинства 

Російської Федерації або Кодекс про адміністративну процедуру в Таджикистані). 

У країнах існують два основні варіанти організації судового вирішення 

адміністративних спорів. Один із них втілений у більшості розвинутих країн 

континентально-європейської (статутної) системи права і передбачає існування у 

межах судової влади окремої спеціалізованої гілки адміністративних судів 

(Франція, Німеччина, Італія, Польща, Туреччина) або спеціалізованих 

адміністративних палат у структурі загальних судів (Іспанія, Нідерланди, 

Швейцарія). Безумовною перевагою такої моделі є професіоналізм і досвідченість 

професійних суддів, що забезпечується їхньою чіткою спеціалізацією. 

Особливість цієї моделі полягає також в існуванні особливої процедури розгляду 

судами адміністративних справ [44, с. 536].  

Аналіз правового статусу прокуратури зарубіжних країн дає підстави 

стверджувати, що закріплення правого статусу прокуратури та визначення її 

функцій залежать від місця і ролі прокуратури в системі органів державної влади, 

а також від міри усталеності демократичних цінностей у державі й суспільстві. 

Так, для постсоціалістичних держав характерними є збереження функцій 

загального нагляду, кримінального переслідування тощо, однак чіткою є 

тенденція до суворого врегулювання законом переліку та меж повноважень 

прокурора. Крім того, прокуратура має повноваження щодо участі в судових 

процесах поза межами кримінального судочинства та право звернення до суду з 

позовом стосовно захисту прав, свобод та законних інтересів осіб. У державах з 

усталеними демократичними традиціями місце й роль прокуратури або 

квазіпрокурорських органів (посадових осіб) варіюється. Водночас традиційною є 

функція підтримання державного обвинувачення в суді, та значна правозахисна 

роль прокуратури, яка реалізується через правові можливості реагування на 

звернення громадян.  Спільною для всіх моделей функцій прокуратури є 

насамперед відсутність особистої зацікавленості у розгляді справи, участь у 
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судових процесах для захисту інтересів держави, а також визначення гарантій 

незалежності з боку держави для ефективного виконання прокурорами своїх 

функцій, хоча обсяг таких гарантій зазнає змін [70, с. 345].  

Слід погодитись із твердженням Є. Карпової щодо того, що особливості 

різних моделей прокуратури обумовлені національними особливостями, історією 

розвитку держави та його правових інститутів. Кожна прокуратура існує і 

функціонує за конкретним типом моделей, і говорити про те, що будь-яка із 

перерахованих вище «не має право» або «має право на життя», є не зовсім 

коректно, тому можна прийняти всі ці моделі прокуратури, адже кожна з них має 

свою особливість, завдяки якій прокуратура конкретної країни з успіхом реалізує 

свої функції [45, с. 53].  

В Україні питання визначення місця прокуратури в системі органів 

державної влади досить тривалий час залишалося відкритим. У зв’язку із цим 

науковці зазначали, що основним недоліком конституційно-правового 

регулювання статусу прокуратури була відсутність чіткого визначення її місця та 

ролі в механізмові держави [10, с. 36-40]. Очевидним є факт, що функціональна 

складова діяльності будь-якого органу держави – це головна умова, яка мала 

враховуватися при визначенні конституційно-правового статусу такого органу 

через визначення основних завдань. Стосовно прокуратури слід вказати, що 

відповідно до ст. 1 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. 

прокуратура України становить єдину систему, яка у порядку, передбаченому цим 

Законом, здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту 

прав і  свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави. За 

Конституцією України в редакції 1996 року органи прокуратури не належали до 

жодної з гілок влади.  

Водночас, створення спеціальних органів, діяльність яких спрямована на 

здійснення реформи органів кримінальної юстиції, зокрема щодо органів 

прокуратури, свідчило про стійке бажання Української держави визначитись у 

цьому питанні та про необхідність знайти відповідь на принципове питання: далі 

розвивати т.зв. «Радянську модель прокуратури» чи створювати нову.  
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Із цією метою було створено Конституційну асамблею, а згодом і 

Конституційну комісію, яка стала центром напрацювання нової редакції 

Основного закону.  

Так, 21 червня 2013 року результатом роботи Конституційної асамблеї став 

проект рішення «Про проект Концепції внесення змін до Конституції України». 

Зокрема, було визначено мету і завдання конституційної реформи та шляхи її 

проведення. Так, мета реформування прокуратури полягає у визначенні 

конституційно-правового статусу прокуратури, який відповідатиме європейським 

стандартам та створить належне правове підґрунтя діяльності прокуратури, що 

забезпечить її ефективну роль у механізмові державного захисту прав, свобод і 

законних інтересів людини, а також суспільства і держави від протиправних 

посягань. Водночас, зазначалося, що в сучасних умовах питання щодо 

функціональної спрямованості діяльності прокуратури має вирішуватися з 

урахуванням соціальних і правових реалій, що склалися в Українській державі, а 

також міжнародних стандартів та іноземного досвіду організації і діяльності 

органів прокуратури [95, с. 17]. Для реалізації поставленої мети 3 березня 2015 

року указом Президента України [85, с. 514] було створено Конституційну 

комісію – спеціальний допоміжний орган при Президентові України, основними 

завданнями якої в Положенні про неї визначено: 1) узагальнення практики 

виконання норм Конституції України, пропозиції щодо її удосконалення з 

урахуванням сучасних викликів та потреб суспільства; 2) напрацювання 

узгоджених пропозицій, щодо проведення конституційної реформи в Україні; 3) 

забезпечення широкого громадського та професійного обговорення пропозицій, 

щодо проведення конституційної реформи в Україні за участю провідних фахівців 

в галузі конституційного та інших галузей права, у сфері суспільно-політичних 

наук, громадських діячів, представників громадських об’єднань та міжнародних 

організацій; 4) підготовка за результатами широкого громадського та 

професійного обговорення законопроекту (законопроектів) щодо внесення змін до 

Конституції України; 5) сприяння налагодженню ефективного механізму 

взаємодії державних органів, інститутів громадянського суспільства та 
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міжнародних організацій із питань підготовки та реалізації конституційної 

реформи в Україні; 6) забезпечення інформування громадськості про роботу з 

підготовки пропозицій щодо проведення конституційної реформи, її реалізації (п. 

3 Положення про Конституційну Комісію).  

Як зазначає В.М. Кравчук, невизначеність позиції Конституційної Комісії у 

питанні внесення змін до Основного Закону у частині прокуратури була настільки 

значною, що при обговоренні напрямів реформування правосуддя та суміжних 

інститутів, проблемним виявилося навіть питання щодо визначення місця норм 

про прокуратуру у тексті Конституції України, тобто суть цієї проблеми 

зводилася лише до того, чи виділяти відповідні положення в окремий розділ [46, 

с. 75-80].  

Водночас питанням організації роботи прокуратури, її процесуального 

статусу, вважаємо, приділялося недостатньо уваги. На нашу думку, 

першочерговим завданням реформування органів прокуратури мало стати  

питання її функціональної спрямованості та визначення тих функцій, які 

виконуватиме прокуратура. Європейська комісія «За демократію через право» у 

висновку № 803/2015 від 24 липня 2015 року щодо запропонованих змін до 

Конституції України у частині правосуддя визначила межі реформування органів 

прокуратури, зазначивши про те, що розділ VII чинної Конституції скасовується; 

нову систему прокуратури пропонується включити до судової системи. У пункті 1 

статті 131 перелічено повноваження прокуратури, які стосуються, по-перше, 

підтримання публічного обвинувачення в суді, а по-друге, – досудового 

розслідування, інших питань під час кримінального провадження та нагляду за 

негласною діяльністю органів правопорядку [73]. Із такого формулювання можна 

зробити висновок, що саме повноваження прокурора мають визначати модель 

прокуратури. Аналіз законодавства про прокуратуру держав-членів 

Європейського Союзу свідчить, що у країнах Західної Європи функції 

прокуратури реформувалися поступово, залежно від етапу, який проходила певна 

держава в конкретних історичних умовах. Слід погодитися з думкою науковців, 

які вважають, що модель прокуратури не може обиратися сама по собі, оскільки 
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модель прокуратури, як і модель будь-якої іншої державної інституції, 

безпосередньо пов’язана з національними правовими традиціями, економічним та 

політичним устроєм держави. 

Що стосується адміністративної юстиції, то слід сказати, що розвиток 

адміністративної юстиції в незалежних державах, що виникли на території 

колишнього Радянського Союзу, пов'язаний з переходом від тоталітарних методів 

управління до демократичних. 

Адміністративне судочинство раніше всіх з'явилося в країнах Балтії. У 

Литві, Естонії, Латвії діють адміністративні суди. Створена і удосконалюється 

необхідна законодавча база їх діяльності. 

Так, наприклад, система адміністративного судочинства в Республіці 

Молдові на відміну від України та європейських країн не є відокремленою від 

судів загальної юрисдикції, хоча Закон «Про судоустрій» від 06.07.1995 року 

передбачує можливість функціонування спеціальних судових інстанцій. На 

теперішній час адміністративне судочинство здійснюють судді судів загальної 

юрисдикції, які мають трьох-рівневу структуру. До цієї трьох-рівневої структури 

входять районі суди, п’ять апеляційних судів, Вища судова палата. У той же час, 

10.02.2000 року прийнято Закон «Про адміністративний суд» статтею 3 якого 

вказано, що предметом звернення до адміністративного суду є адміністративні 

акти нормативного та індивідуального характеру, що стосуються будь-якого 

законного права особи, в тому числі третьої особи, видані: 

а) органами публічної влади та прирівняними до них іншими органами; 

b) підрозділами органів публічної влади; 

с) службовцями органів, передбачених пунктами а) і b). 

Також, предметом звернення до адміністративного суду може бути 

нерозгляд в передбачені законом терміни будь-якого звернення, що стосується 

законного права заявника. 

 Слід відзначити, що  Закон «Адміністративний суд»  не засновує 

адміністративні суди, як може здатися з назви. Предметом його регулювання є 

саме адміністративне судочинство, яке здійснюється судами загальної 
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юрисдикції. Як зазначено в цьому Законі, він доповнює положення Цивільного 

процесуального кодексу. Багато норм є відсильні до цивільного процесу, 

врегульованого Цивільним процесуальним кодексом від 12 червня 2003 року. 

Так, наприклад, статтею 72 Цивільно процесуального кодексу Республіки 

Молдова 2003 року [115] передбачені процесуальні права прокурора згідно з 

якими, прокурор, який пред'явив позов, користується процесуальними правами і 

виконує процесуальні обов'язки позивача, крім права на укладення мирової угоди 

і обов'язки оплачувати судові витрати. 

Необхідно сказати, що українському законодавству необхідно взяти до 

уваги досвід Республіки Молдова та повернути норму, що стосується звільнення 

від сплати судового збору органів прокуратури при зверненні до 

адміністративного суду.  

Стаття 111 Конституції Литви 1992 року передбачає можливість утворення 

спеціалізованих судів для розгляду адміністративних, трудових і сімейних справ, 

а також справ інших категорій. Закон «Про суди Литви» від 31 травня 1994 року 

(в редакції 2002 року з наступними змінами) визначає, що єдину судову систему 

Литви складають суди загальної юрисдикції і спеціалізовані суди. Суди загальної 

юрисдикції розглядають цивільні та кримінальні справи, а також справи про 

адміністративні правопорушення, віднесені законодавством до їх компетенції. 

Спеціалізованими судами, що розглядають справи у спорах, що виникають з 

адміністративних правових відносин, є Вищий адміністративний суд і окружні 

адміністративні суди. Адміністративні суди повністю автономні по відношенню 

до судів загальної юрисдикції. 

Вивченням Закону «Про провадження в адміністративних справах» від 

14.01.1999 року встановлено, що статтею 46 прокурора віднесено до учасника 

провадження в адміністративній справі, а не до сторони у справі.  

У той же час, статтею 55 цього Закону визначено, що у встановлених 

законодавством випадках прокурор може звернутися до суду із заявою про захист 

публічного інтересу, або про захист прав і охоронюваних законами інтересів 

держави, самоврядування та осіб. 
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Зазначені в частині 1 статті 55 Закону вказано, що суб'єкти мають 

процесуальні права і обов'язки сторони спору. Відмова прокурора від поданої ним 

заяви не позбавляє особи, для захисту прав і охоронюваних законами інтересів 

якого подано заяву, права вимагати розгляду справи судом по суті. Суд не 

приймає відмову від поданого зазначеними в частині 1 цієї статті суб'єктами 

заяви, якщо це суперечить закону, або публічному інтересу, або порушує чиї-

небудь права, або охоронювані законами інтереси. 

Схожа норма законодавства міститься і в українському кодексі 

адміністративного судочинства України, проте українське законодавство не було 

б зайвим доповнити положенням про звернення до суду прокурором в інтересах 

осіб. 

Публічно-правові спори приватних осіб з органами влади в Казахстані 

вирішуються відповідно до спеціальних норм адміністративного процедурно-

процесуального кодексу Республіки Казахстан від 24.09.2020 року [4]. 

Вивченням положень цього Кодексу, слід сказати, що прокурор наділений 

повноваженнями вищого надзорного органу за законністю судових актів, які 

вступили в законну силу з адміністративних справ від імені держави. (ст. 31 

Кодексу). Згідно з положеннями цієї ж статті прокурор, з метою здійснення 

покладених на нього законом завдань, вступає в процес для дачі висновку по 

адміністративних справах, що випливають з податкових, митних, бюджетних 

відносин, відносин в галузі охорони, відновлення і збереження навколишнього 

середовища, використання і відтворення природних ресурсів при здійсненні 

господарської та іншої діяльності, пов'язаної з використанням природних ресурсів 

і впливом на навколишнє середовище, в адміністративних справах про 

оскарження дій (бездіяльності) державного судового виконавця при виконанні 

виконавчих документів про стягнення з держави і в дохід держави, із захистом 

виборчих прав громадян та громадських об'єднань, що беруть участь у виборах, 

республіканському референдумі, а також коли адміністративний акт, 

адміністративні дії (бездіяльність) можуть обмежити права, свободи і законні 

інтереси осіб, які в силу фізичних, психічних та інших обставин не можуть 
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самостійно здійснювати їх захист, або необмеженого кола осіб, або коли 

необхідність участі прокурора визнана судом. 

Прокурор відповідно до законодавства Республіки Казахстан має право 

звернутися з позовом до суду для відновлення порушених прав і захисту 

інтересів:  

1) осіб, які в силу фізичних, психічних та інших обставин не можуть самостійно 

здійснювати їх захист;  

2) осіб, суспільства і держави, якщо це необхідно для запобігання незворотних 

наслідків для життя, здоров'я людей або безпеці Республіки Казахстан.  

Якщо позивач не підтримує вимоги, заявлені прокурором, то суд повертає позов, 

якщо не будуть зачіпатися права, свободи і законні інтереси зацікавлених осіб. 

Прокурор, який представляє інтереси органів прокуратури в даній судом 

суперечці в якості позивача або відповідача, користується процесуальними 

правами і обов'язками сторони.  

Слід сказати, що норма стосовно повернення прокурору позову, у випадку 

не підтримання позивачем позовних вимог прокурора, можна назвати не вдалою, 

оскільки в українському законодавстві така норма мала місце до прийняття 

відповідних змін до кодексу адміністративного судочинства України та на 

практиці утворювала величезні проблеми із поновленням порушених державних 

інтересів у разі відмови позивача від підтримання позову прокурора із своїх 

власних корисливих мотивів.  

 20 лютого 2015 року у Російській Федерації прийнято кодекс 

адміністративного судочинства [47], який регулює порядок здійснення 

адміністративного судочинства при розгляді та вирішенні Верховним Судом 

Російської Федерації, судами загальної юрисдикції, мировими суддями 

адміністративних справ у захисті порушених або оспорюваних прав, свобод і 

законних інтересів громадян, прав і законних інтересів організацій, а також інших 

адміністративних справ, що виникає з адміністративних та інших публічних 

правовідносин і пов'язаних із здійсненням судового контролю за законністю і 

обґрунтованістю здійснення від державних або інших публічних повноважень. 
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 Статтею 39 цього кодексу передбачено, що прокурор має право звернутися 

до суду з адміністративним позовом на захист прав, свобод і законних інтересів 

громадян, невизначеного кола осіб або інтересів Російської Федерації, суб'єктів 

Російської Федерації, муніципальних утворень, а також в інших випадках, 

передбачених федеральними законами. Адміністративну позовну заяву на захист 

прав, свобод і законних інтересів громадянина, що є суб'єктом адміністративних 

та інших публічних правовідносин, може бути подано прокурором лише в разі, 

якщо громадянин за станом здоров'я, віком, недієздатності та інших поважних 

причин не може сам звернутися до суду. 

 Прокурор, який звернувся до суду з адміністративним позовом, 

користується процесуальними правами і несе процесуальні обов'язки 

адміністративного позивача (за винятком права на укладення угоди про 

примирення і обов'язки по сплаті судових витрат), а також обов'язок щодо 

повідомлення громадянина, або його законного представника про свою відмову 

від поданої ним в інтересах громадянина адміністративного позову. У разі 

відмови прокурора від адміністративного позову, поданого на захист прав, свобод 

і законних інтересів громадянина, суд залишає відповідну заяву без розгляду, 

якщо громадянин, що володіє адміністративною процесуальною дієздатністю, 

його представник, або законний представник громадянина, котрий володіє 

адміністративно процесуальною дієздатністю, не заявить про відмову від 

адміністративного позову. У разі відмови цих осіб від адміністративного позову 

суд приймає відмову від нього, якщо це не суперечить закону і не порушує права, 

свободи і законні інтереси інших осіб, і припиняє провадження в адміністративній 

справі. 

 Прокурор вступає в судовий процес і дає висновок у адміністративній 

справі у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими федеральними 

законами. Прокурор не дає висновок в адміністративній справі, якщо 

адміністративна справа порушена на підставі його адміністративного позовної 

заяви. 
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Таким чином, згідно з нормами кодексу адміністративного судочинства 

Російської Федерації прокурор представляє інтереси окремої категорії  громадян в 

адміністративному суді, звільнений від сплати судового збору, а також дає 

висновок в адміністративній справі у разі вступу у неї. Слід сказати, що такі 

норми законодавства є цілком логічними та виваженими у разі необхідності 

досягнення мети поновлення порушених прав громадян та відновлення 

порушених державних інтересів. 

Кодекс про судоустрій і статус суддів Білорусі від 29 червня 2006 року 

передбачає, що судова влада здійснюється за допомогою конституційного, 

цивільного, кримінального, господарського та адміністративного судочинства.(ст. 

2). Адміністративне судочинство здійснюється загальними і господарськими 

судами (ст. 5) [48]. 

У той же час окремого законодавчого акту про адміністративне судочинство 

в Білорусі немає. Судочинство по адміністративним спорам в загальних судах 

регулюється Цивільним процесуальним кодексом (далі - ЦПК) від 11 січня 1999 

року зокрема главою 29 (провадження у справах, що виникають з 

адміністративно-правових відносин), а в господарських судах - Господарським 

процесуальним кодексом (далі - ГПК) від 15 грудня 1998 року, зокрема главою 25 

(провадження у справах про перевірку законності ненормативних правових актів, 

дій, бездіяльності державних органів, органів місцевого управління і 

самоврядування, посадових осіб). 

Відповідно до ЦПК, скарга на дії (бездіяльність) адміністративного органу, 

крім випадків, коли законодавством встановлений інший порядок, подається до 

суду після оскарження вищестоящому в порядку підлеглості органу, посадової 

особи, який зобов'язаний розглянути її і про результати розгляду повідомити 

громадянина в місячний термін. Тобто, за загальним правилом, оскарження в 

адміністративному порядку для громадян є обов'язковим перед зверненням до 

суду. 

У той же час в ГПК такої вимоги немає. Є тільки правило, що якщо 

законодавчими актами для певної категорії спорів встановлено досудовий 
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(претензійний) порядок врегулювання спору, спір може бути переданий на 

розгляд господарського суду лише за умови дотримання такого порядку. 

Судовий процес по адміністративним спорам ініціюється шляхом подачі 

скарги (в загальний суд) або заяви (в господарський суд). Приватна особа і 

адміністративний орган не визнаються сторонами (позивачем і відповідачем), а 

тому мирової угоди між ними досягнуто не може бути.  

Слід зазначити, що наявність двох не уніфікованих актів, що регулюють 

адміністративне судочинство, а також двох окремих систем судів, які розв’язують 

адміністративні суперечки, свідчить про різні і не завжди обґрунтовані підходи 

для захисту фізичних і юридичних осіб. Фізичні особи, на наш погляд, 

знаходяться в більш незахищеному становищі. Також не можна не звернути увагу 

на суттєві обмеження в тому, що може бути предметом оскарження в 

адміністративному судочинстві в Білорусі, зокрема, нормативні правові акти не 

можуть бути предметом оскарження. 

Згідно зі статтею 27 Закону про прокуратуру Республіки Білорусь,  за 

прокуратурою закріплено функцію загального нагляду, органи прокуратури 

представляють інтереси громадян в суді, проте не передбачено участь в 

адміністративному суді, окрім участі у справах, пов’язаних із адміністративними 

правопорушеннями [74]. 

Отже, адміністративне судочинство Білорусії знаходиться на початковому 

етапі свого розвитку та потребує його скорішого удосконалення, оскільки світова 

практика з цього питання швидкими темпами рухається вперед. 

Адміністративні справи Киргизстана розглядаються на підставі адміністративно-

процесуального кодекса Киргизської Республіки, прийнятого 25 січня 2017 року 

[5]. 

Статтею 42 цього кодексу передбачено право прокурора на звернення до 

суду з адміністративним позовом на захист прав, свобод і охоронюваних законом 

інтересів невизначеного кола осіб, а також в інших випадках, передбачених 

законами. Адміністративний позов на захист прав, свобод і законних інтересів 

громадянина, що є суб'єктом адміністративних та інших публічних 
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правовідносин, може бути поданий прокурором лише в разі, якщо громадянин за 

станом здоров'я, віком, недієздатності та інших поважних причин не може сам 

звернутися до суду. 

Прокурор, який звернувся з адміністративним позовом, користується всіма 

процесуальними правами і виконує всі процесуальні обов'язки позивача, крім 

права на укладення мирової угоди. У разі відмови прокурора підтримувати 

вимоги, пред'явлені на захист інтересів іншої особи, розгляд справи по суті 

триває, якщо ця особа, або її законний представник не заявлять про відмову від 

позову. При відмові позивача від позову, заявленого прокурором, за винятком 

позову, пред'явленого на захист недієздатного громадянина, суд припиняє 

провадження у справі, якщо ця дія не суперечить закону чи не порушує права і 

законні інтереси інших осіб. 

Прокурор має право вступити у справу на будь-якій стадії 

адміністративного процесу, якщо цього вимагає захист прав і охоронюваних 

законом інтересів громадянина або держави, і дає висновок в адміністративній 

справі. Прокурор не дає висновок у справі, якщо адміністративна справа 

порушена на підставі його адміністративного позову.  

Таким чином, у Республіці Киргизстан прокурор як і в Російській Федерації 

також має право на представлення інтересів громадянина в суді, має право на 

вступ в адміністративну справу на будь-якій стадії судового процесу, а також на 

надання висновку в адміністративній справі не за його позовом.  

У Республіці Узбекистан адміністративні спори вирішуються 

адміністративним судом на підставі кодексу про адміністративне судочинство, 

прийнятому 25 січня 2018 року [30]. 

Статтею 46 цього кодексу передбачено право прокурора на участь у судових 

засідання з усіх справ. Прокурор має право звернутися до суду із заявою на захист 

прав і охоронюваних законом інтересів громадян і юридичних осіб, а також 

суспільства і держави. 

 Відмова прокурора від пред'явленої ним заяви не позбавляє заявника права 

вимагати розгляду справи по суті. 
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 Відмова заявника від вимоги, яка була пред'явлена на захист його прав 

прокурором, тягне залишення заяви без розгляду. 

 Участь прокурора в розгляді справи обов'язкова у випадках, коли це 

передбачено законом, або коли необхідність його участі в цій справі визнано 

судом, а також у справах, порушених на підставі його заяви. 

Прокурор, який бере участь у справі, викладає думку по суті справи, крім справ, 

порушених за його заявою на захист прав і охоронюваних інтересів інших осіб. 

Прокурор, який пред'явив заяву в інтересах громадянина, юридичної особи, 

суспільства і держави, користується правами і несе обов'язки заявника. 

 Адміністративне судочинство Таджикистану, як самостійна форма 

відправлення судової влади передбачено в ст.2 Конституційного Закону 

Республіки Таджикистан «Про суди РТ» (2014р.) [88]. Проте, до теперішнього 

часу цей вид судочинства не регламентований уніфікованим законодавчим актом. 

Крім того, існує певна недооціненість його ролі і значення для побудови правової 

держави, як з боку керівної політичної еліти країни, так і з боку суддів та 

працівників суддівського корпусу. 

У ч. 2 ст. 115 Кодексу про адміністративні процедури Республіки 

Таджикистан (2007р.) міститься дуже скромна конструкція, що характеризує 

предмет адміністративного судочинства. Законодавець встановлює, що предметом 

спору в адміністративному провадженні в суді є відповідність адміністративно - 

правового акту законам Республіки Таджикистан, указам Президента Республіки 

Таджикистан і постановам Уряду Республіки Таджикистан; обов'язок 

адміністративного органу з відшкодування шкоди; обов'язок адміністративного 

органу щодо прийняття адміністративного акту, або здійснення будь-якого іншого 

дії по адміністративну процедуру. [52, с. 410-422]. У Таджикистані 

адміністративні спори вирішуються двома гілками судів: судами загальної 

юрисдикції, в тому числі військовими судами, на чолі з Верховним судом і 

економічними судами на чолі з Вищим економічним судом. Така система 

визначена Конституцією 1994 року [49] і конституційним Законом «Про суди 

Республіки Таджикистан» від 6 серпня 2001 року. [88]. У судах загальної 
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юрисдикції ці спори вирішуються за правилами Кодексу про адміністративні 

процедури (далі - КАП) від 5 березня 2007 року [50]. і Цивільного процесуального 

кодексу (далі - ЦПК) від 5 січня 2008 року [116], а в економічних судах - за 

правилами Економічного процесуального кодексу (далі - ЕПК) від 5 січня 2008 

року [24]. 

 КАП регулює не тільки порядок здійснення адміністративного судочинства, 

а й процедури підготовки, прийняття та виконання адміністративних актів 

індивідуального і нормативного характеру, розгляду адміністративних заяв і 

скарг. ЦПК і ЕПК мають розділи, що регулюють провадження у справах, що 

виникають з публічних правовідносин. Слід зазначити, що КАП і ЦПК регулюють 

адміністративне судочинство в одних і тих же судах дещо колізійно. 

Адміністративні суди в Естонії передбачені Конституцією 1992 року як 

суди першої інстанції. Другою інстанцією по відношенню до них є окружні суди, 

а вищою (касаційною) інстанцією - Державний суд, який одночасно здійснює 

конституційну юрисдикцію. Кількість цих судів визначено Законом «Про суди» 

від 1 червня 2002 року.  

Процесуальна діяльність з розгляду адміністративних спорів врегульована 

Адміністративно-процесуальним кодексом (далі - АПК) від 25 лютого 1999 року 

(набув чинності з 2000 року) [6].  

  Статтею 15 АПК до учасників адміністративного процесу віднесено: 

сторони (подавець скарги і відповідач); третя особа; залучений адміністративний 

орган. Державний або муніципальний адміністративний орган діє як учасник 

процесу від імені держави, або одиниці місцевого самоврядування. Прокурора до 

учасників процесу не віднесено. 

Поряд з цим, статтею  32 АПК прокурора віднесено до уповноваженого 

представника судочинства. Однак, коло його представництва досить обмежене, 

оскільки прокурор може приймати участь в суді лише у справах, пов’язаних із 

господарською діяльністю учасника процесу.  
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Такий законодавчий підхід є досить своєрідним та потребує розширення 

повноважень прокурора, покликаного захищати порушені права держави та її 

громадян.  

Адміністративне судочинство Латвії регулюється Адміністративно-

процесуальним законом (далі - АПЗ) від 25 жовтня 2001 року, який набрав 

чинності з 1 лютого 2004 року [7].  

         Особливість цього закону в тому, що він регламентує не тільки 

адміністративне судочинство, а й адміністративні процедури з розгляду заяв 

приватних осіб в адміністративних органах, а також процедуру оскарження та 

перегляду адміністративних актів і дій в адміністративному порядку. 

 Діяльність органів прокуратури регламентується Законом про прокуратуру, 

згідно з яким органи прокуратури віднесено до судової влади, закріплено 

загальний нагляд, обов’язок представлення інтересів громадян в суді, займається 

кримінальною та цивільною юстицією.  

У Грузії адміністративне судочинство введено з 2000 року, коли вступив в 

дію Адміністративно-процесуальний кодекс (далі - АПК) від 23 липня 1999 року 

[8].  

 Тоді ж вступив в дію Загальний адміністративний кодекс від 25 червня 1999 

року як кодекс матеріального і процедурного адміністративного права. В 

адміністративному судочинстві субсидіарно також застосовуються положення 

Цивільного процесуального кодексу. 

Адміністративні справи розглядаються загальними судами, оскільки за 

Конституцією Грузії «правосуддя здійснюється загальними судами» (ст. 83). 

Загальні суди діють на підставі Органічного закону «Про загальні суди». 

Крім загальних правил розгляду адміністративних справ, в АПК є розділи, 

що визначають особливості розгляду справ: про видачу судом наказів, про 

перевірку діяльності підприємця за заявою контролюючого органу, про 

реалізацію майна платника податків, на яке накладено арешт, про поміщення осіб 

в стаціонар з метою примусової психіатричної допомоги; справ про припинення 

насильства в сім'ї, захисту жертв насильства і наданні допомоги жертвам 
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насильства в сім'ї (зокрема - про видачу охоронного ордера і затвердження 

стримуючого ордера); справ, пов'язаних з присвоєнням особі статусу біженця або 

наданням притулку. 

Крім того, статтею 161 АПК передбачено таке поняття, як друг 

суду (Amicus Curiae), тобто будь-яка особа, яка не є стороною у справі, що 

розглядається, має право не пізніше ніж за 5 днів до розгляду справи по суті 

подати до суду свої письмові міркування по даній справі. 

 Метою подання письмових міркувань не повинна бути підтримка будь-

якого учасника справи. Письмові міркування повинні допомогти суду оцінити 

розглянуте питання належним чином. Якщо суд визнає, що письмові міркування 

складені без дотримання вимог цієї статті, він залишить їх без розгляду. 

Суд не зобов'язаний погоджуватися з аргументами, наведеними в письмових 

міркуваннях, однак, якщо визнає за необхідне, правомочний скористатися 

надісланими іншому суду міркуваннями. Ці міркування можуть бути відображені 

в мотивувальній частині судового рішення. Суд правомочний, до розгляду справи 

по суті, викликати автора письмових міркувань для дачі усних пояснень.  

Слід сказати, що застосування положень цієї статті у вітчизняному 

законодавстві є неприпустимим, оскільки з огляду на національні особливості 

українського народу можливі спекулювання, наговори, спекуляції з боку 

пересічних громадян під час розгляду адміністративної справи судом. 

Інститут адміністративної юстиції Вірменії представлений 

Адміністративним судом, що функціонує на основі Судового кодексу від 21 

лютого 2007 року і кодексу адміністративного судочинства Республіки Вірменія 

(далі - КАС) від 28 листопада 2007 року, який вступив в дію з 1 січня 2008 року 

[31].  

Конституція від 5 липня 1995 року визначає, що у Вірменії діють суди 

першої інстанції загальної юрисдикції, Апеляційний Суд і Касаційний Суд, а в 

передбачених законом випадках і спеціалізовані суди. 
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Статтею 11 КАС до учасників адміністративного процесу віднесено: 

сторони (позивач, відповідач) та 3 особи. Прокурора в окрему категорію 

учасників процесу не виділено. 

Відповідно до Конституції Азербайджанської Республіки 1995 року судову 

владу здійснюють Конституційний Суд, Верховний Суд, апеляційні суди, загальні 

та спеціалізовані суди. 

На сьогоднішній день окремих адміністративних судів в Азербайджані не 

створено. Адміністративні спори поки що вирішуються загальними і 

економічними судами, система яких визначена Законом «Про суди і суддів» від 10 

червня 1997 року. За Конституцією Верховний Суд є найвищим судовим органом 

у цивільних, кримінальних, адміністративних та інших справах, віднесених до 

провадження загальних і спеціалізованих судів. 

30 червня 2009 року прийнято Адміністративно-процесуальний кодекс (далі 

- АПК), який вступив в силу з 1 січня 2011 року [9]. В адміністративному 

судочинстві субсидіарно можуть застосовуватися положення Цивільного 

процесуального кодексу - у випадках неврегульованих Адміністративно-

процесуальним кодексом і коли це не суперечить передбаченим їм процесуальним 

принципам. 

Таким чином,  практично у всіх країнах - колишніх республіках СРСР сфера 

адміністративної юстиції регулюється конституціями, законами (кодексами) про 

судоустрій і процесуальними кодексами. Також судочинство в адміністративних 

справах може регулюватися спеціальним законом (закон «Про провадження в 

адміністративних справах» в Литві) або Кодексом про адміністративну процедуру 

(Кодекс про адміністративну процедуру в Таджикистані), адміністративно-

процедурно-процесуальним кодексом Республіки Казахстан.  

Аналіз досвіду колишніх республік СРСР в сфері адміністративної юстиції 

дозволяє виділити дві основні категорії: 

- держави, в яких прийняті окремі адміністративно-процесуальні закони і які 

відмовилися від повного регулювання адміністративного судочинства в рамках 
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цивільного процесу (Литва, Естонія, Латвія, Україна, Грузія, Вірменія, 

Азербайджан, Узбекистан, Киргизстан, Росія,); 

- держави, в яких адміністративне судочинство здійснюється в рамках цивільного 

процесу, або його різновидів (Білорусь, Казахстан, Таджикистан, Молдова). 

 Відмінною рисою першої категорії є повнота правового регулювання, яке 

максимально враховує специфіку публічно-правових спорів. 

 Друга категорія характеризується поверхневим регулюванням порядку 

вирішення публічно-правових спорів, недостатньою адаптацією правил 

судочинства до потреб інституту судового захисту прав приватних осіб від 

порушень з боку влади, суперечливим співвідношенням спеціальних і загальних 

правил судочинства. Другу категорію можна поділити ще на дві групи: 

- з розв’язуванням адміністративних суперечок за правилами цивільного 

судочинства (Молдова); 

- з розв’язуванням адміністративних суперечок за правилами цивільного та 

господарського (арбітражного, економічного) судочинства (Білорусь, 

Таджикистан). 

Істотним недоліком другої групи є неуніфікованість механізмів і процедур 

захисту фізичних осіб, а також юридичних осіб і індивідуальних підприємців. 

Таким чином, на підставі аналізу закордонного досвіду законодавчого 

визначення засад участі прокурора в адміністративному судочинстві та засад його 

врахування в Україні, слід наголосити на потребі та важливості аналізу такого 

досвіду з метою запозичення позитивних положень та усунення негативних.  

Найбільш сприятливим є досвід як європейських країн, правова система 

яких є розвиненою, так і пострадянських (перш за все, завдяки спільності 

історичних традицій правової системи і правотворення), серед яких: 

а) досвід США з приводу виборності Генерального прокурора; 

б) досвіт Республіки Молдова, Російської Федерації  щодо звільнення прокурора 

від сплати судового збору при зверненні до суду; 
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в) досвід Литви, Російської Федерації, Республіки Киргизстан, Латвії стосовно 

надання повноважень прокурору на звернення до суду в інтересах окремої 

категорії осіб; 

г) досвід Російської Федерації, Республіки Киргизстан щодо надання висновку 

прокурором в адміністративній справі у разі вступу у неї; 

д) досвід Латвії щодо закріплення за органами прокуратури функції загального 

нагляду. 

Отже, проаналізувавши зарубіжний досвід нормативної бази засад участі 

прокурора в адміністративному судочинстві слід сказати про важливу роль участі 

прокурора у ньому, як основу забезпечення захисту прав і свобод людини, 

держави, хоча нормативне підґрунтя у різних країнах світу є доволі різним, що 

зумовлене особливостями національних традицій та законодавства тієї чи іншої 

держави світу. 

 

3.2. Напрямки удосконалення засад участі прокурора у вітчизняному 

законодавстві. 

Вітчизняне законодавство (частиною якого є і те, що визначає засади участі 

прокурора в адміністративному судочинстві), є сферою, яка потребує 

трансформації та вдосконалення. Слід зауважити, що при підготовці проектів 

нормативно-правових актів, спрямованих на покращення чинного законодавства, 

усунення існуючих колізій у ньому, необхідно враховувати теоретичний досвід 

нашої країни, теоретичний досвід іноземних країн, а також наукові напрацювання 

в юридичній сфері.  

З урахуванням того, що на теперішній час в Україні відбувається 

реформування органів прокуратури, у 2017 році прийнято зміни до КАС України, 

необхідним є усунення виявлених недоліків та колізій у законодавчих актах, які 

регламентують діяльність прокурора в адміністративному судочинстві, 

прийнявши відповідні зміни у законодавстві. 

Так, наприклад, необхідним є  внесення змін до законодавства з питання 

форми та порядку підтвердження судом наявності підстав для представництва 
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прокурором інтересів держави в суді, а також порядок направлення прокурором 

повідомлення суб’єкту владних повноважень про намір звернутися до суду з 

позовом в його інтересах.  

З цією метою необхідно внести зміни до ч. 4 ст. 23 Закону України «Про 

прокуратуру», зазначивши чітку регламентацію порядку повідомлення суб’єкта 

владних повноважень про намір звернутися до суду з позовом в його інтересах, 

встановивши, що: 

- повідомлення прокурора має містити посилання на фактичні обставини справи й 

положення законодавства з наведенням пропозицій щодо вжиття заходів до 

захисту інтересів держави у відповідних правовідносинах у спосіб, визначений 

законом; 

- повідомлення прокурора має бути надіслане до органу державної влади не 

менше ніж за 10 діб до звернення прокурором з позовом до суду;  

- суб’єкт владних повноважень не має право не надати свою згоду на 

пред’явлення відповідного позову прокурором; 

- строк розгляду органом державної влади повідомлення прокурора може тривати 

не більше 10 днів, у зв’язку з чим у разі неотримання відповіді, а також у випадку, 

коли з неї вбачається, що відповідні органи не вживають належних заходів 

захисту інтересів держави, прокурор наділяється повноваженнями на звернення 

до суду з відповідним позовом, повідомивши про вказані обставини органи 

вищого рівня (за їх наявності). 

Окрім цього, до цієї статті необхідно додати порядок підтвердження судом 

підстав для представництва прокурором інтересів держави в суді, вказавши яким 

процесуальним документом має бути оформлено таке підтвердження, чи мають 

сторони право на оскарження такого підтвердження тощо.  

Крім того, необхідним є внесення змін до ч. 4 ст. 53 Кодексу 

адміністративного судочинства України, вказавши, що невжиття компетентним 

органом жодних заходів (призначення та проведення перевірки фактів 

порушення, подання позову або аргументованого повідомлення про відсутність 

порушення) протягом розумного строку після того, як цьому органу стало відомо 
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або повинно було стати відомо про можливе порушення інтересів держави, може 

кваліфікуватися як бездіяльність і ці обставини є достатнім аргументом для 

підтвердження судом підстав для представництва прокурором інтересів держави. 

Якщо з відповіді органу на повідомлення прокурора такі причини з’ясувати 

неможливо або відповіді взагалі не надано, визначення прокурором даних про 

причини нездійснення уповноваженим органом захисту інтересів держави не 

може бути підставою для висновку щодо необґрунтованого звернення прокурора 

за захистом інтересів держави. Прокурор не зобов’язаний доводити протиправний 

характер бездіяльності компетентного органу та її причин, а тому йому достатньо 

дотриматися порядку, передбаченого ст. 23 Закону України «Про прокуратуру». 

Здійснивши аналіз проблематики реалізації повноважень прокурора при 

стягненні та сплаті судового збору, слід сказати, що це питання законодавцем або 

не врегульовано взагалі або має дещо застарілий характер.  

Так, ч. 2 статті 139 КАС України мала своє логічне підґрунтя до внесення 

відповідних змін до Закону України «Про судовий збір» та потребує відповідного 

корегування, з урахуванням того, що прокурором сплачуються значні кошти з 

державного бюджету за сплату судового збору, які не повертаються у разі 

задоволення відповідного позову, стягнення судових витрат з відповідача за 

позовами суб’єкта владних повноважень (в тому числі прокурора) передбачено 

лише за витрати, пов'язані із залученням свідків та проведенням судових 

експертиз (ч. 2 ст. 139 КАС України).  

Таким чином, необхідно або звільнити прокурора від сплати судового 

збору, внесши відповідні зміни до ст. 5 Закону України «Про судовий збір», або 

внести зміни до ч. 2 ст. 139 КАС України, вказавши, що при задоволенні позову 

суб’єкта владних повноважень, з відповідача стягуються судові витрати, сплачені 

прокурором, або суб’єктом владних повноважень.  

Крім того, взагалі залишається невирішеним питання на законодавчому 

рівні відшкодування судових витрат у справах, в які вступив прокурор на стадії 

апеляційного оскарження рішення суду першої інстанції. Так, за подачу 

апеляційної скарги на неправосудне рішення прокуратура сплачує судовий збір, 
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проте, позивач по справі, який ініціював питання звернення до суду з 

незаконними позовними вимогами, звільняється від відшкодування судових 

витрат, які понесла держава у зв’язку із судовим розглядом такої позовної заяви.  

На практиці у вказаних випадках судом питання стягнення судового збору зі 

сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень не здійснюється, органи 

прокуратури на такі рішення суду апеляційної ланки не реагують, оскільки за 

подачу касаційної скарги також необхідно сплатити судових збір. 

 За таких обставин з  Державного бюджету України  витрачаються значні 

кошти, які не можливо повернути. 

За таких обставин доцільним було б внести зміни до ст. 5 Закону України 

«Про судовий збір» та взагалі звільнити органи прокуратури та суб’єктів владних 

повноважень від сплати судового збору, оскільки останні обмежені в своїх 

можливостях реалізовувати надані їм службові повноваження бюджетними 

асигнуваннями, передбаченими на сплату судового збору при зверненні до 

адміністративного суду. У той же час законодавець зобов’язує органи 

прокуратури в повному обсязі захищати інтереси держави та, у разі невжиття 

відповідних заходів, або несвоєчасного їх вжиття задіяти законодавчі механізми 

вжиття заходів реагування до відповідного працівника органів прокуратури.  

 Вказана прогалина в законодавстві суперечить принципам 

адміністративного судочинства, визначеним ст. 8 КАСУ, згідно з яким усі 

учасники адміністративного процесу є рівними перед законом і судом. 

  Крім того, відсутність повноцінного бюджетного фінансування на сплату 

судового збору для органів державної влади має вплив ще й на такий аспект, як 

строки звернення до адміністративного суду. 

Так, статтею 122 КАС України визначено, що позов може бути подано в 

межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом, 

або іншими законами.  Для звернення до адміністративного суду суб’єкта владних 

повноважень встановлюється тримісячний строк, який, якщо не встановлено інше, 

обчислюється з дня виникнення підстав, що дають суб’єкту владних повноважень 

право на пред’явлення визначених законом вимог. Статтею 299 КАС України 
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визначено, що незалежно від поважності причин пропуску строку на апеляційне 

оскарження, суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного 

провадження у разі, якщо апеляційна скарга прокурора, суб’єкта владних 

повноважень подана після спливу одного року з дня складання повного тексту 

судового рішення, крім випадків подання апеляційної скарги суб’єктом владних 

повноважень у справі, про розгляд якої він не був повідомлений, або до участі в 

якій не був залучений, якщо суд ухвалив рішення про його права та (або) 

обов’язки. Таким чином, законодавчо визначені присічені строки на звернення до 

адміністративного суду та залежність прокурора та суб’єкта владних повноважень 

від бюджетних асигнувань на сплату судового збору, ставить під загрозу 

поновлення порушених інтересів держави в усіх випадках. 

Окремо потребує уваги проблематика використання прокурором Єдиної 

судової інформаційно-телекомунікаційної системи, передбаченої ст. 44 КАС 

України. Вказана стаття КАС України передбачає право учасників справи на 

звернення до суду в електронній формі, проте ці новели мають дещо 

дискримінаційний характер по відношенню до прокурора, оскільки при реєстрації 

у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, передбачено 

реєстрацію учасників процесу як фізичних осіб, або як представників 

(захисників). Поряд з цим, прокурора не можна відносити ні до однієї ні до іншої 

сторони у справі, оскільки, як вже було наголошено, прокурор – це особливий 

суб’єкт адміністративного процесу. За таких обставин, подавати до суду 

документи, а також вчиняти дії процесуального характеру з використанням 

електронної форми прокурор позбавлений можливості, чим порушуються ст. 8 

КАС України щодо рівності усіх учасників судового процесу перед законом і 

судом. 

З урахуванням викладеного необхідним є внесення змін до Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи, передбачивши окремо прокурора, як 

учасника адміністративного процесу. 

При реалізації прокурором своїх повноважень на стадії перегляду судових 

рішень викликають чималі правові проблеми щодо дотримання строків на 
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апеляційне оскарження за позовами суб’єктів владних повноважень, в яких 

прокурор участь не приймав. 

Так, постає питання - з якого моменту у прокурора з’являється право на 

апеляційне оскарження рішення адміністративного суду, у тих випадках, коли 

прокурор подає апеляційну скаргу в інтересах того чи іншого суб’єкта владних 

повноважень, який був стороною в адміністративній справі. Крім того, постає 

питання статусності прокурора: чи є він представником органу державної влади, 

чи є представником інтересів держави в особі цього органу. Таким чином, 

виникають законодавчі протиріччя, які прокурору необхідно дотриматися. З 

одного боку, прокурор не має право підміняти орган державної влади, надати 

строк та можливість органу влади реалізувати всі надані йому повноваження, а з 

іншого боку дотриматись тридцятиденного строку на апеляційне оскарження 

спірного судового рішення. 

У тому випадку, коли прокурор в судовому процесі посилається на те, що 

він є представником державних інтересів, а не представником органу державної 

влади (яка пропустила строки на апеляційне оскарження), суд посилається на те, 

що статтею 46 КАС України не передбачено такої сторони у справі як «інтереси 

держави». У такому випадку у судового органу постає питання: чи забезпечити 

прокурору виконання його конституційної функції, чи допустити нерівність 

сторін, яка проявляється у  тому, що суб’єкт владних повноважень пропустивши 

строки на апеляційне оскарження та користуючись законодавчим «зигзагом» 

прокурор продовжує собі  строки на апеляційне оскарження судового рішення. За 

таких обставин необхідним є внесення змін до ст. 293 КАС України, вказавши 

положення про те, що у разі подання апеляційної скарги прокурором у справі, в 

якій він участь не приймав, прокурор набуває статусу позивача у справі, який 

представляє «державні інтереси». 

Крім того, необхідно звернути увагу на проблему подання прокурором 

додаткових доказів в апеляційну інстанцію у випадку апелювання прокурором 

рішення суду першої інстанції, у якій він участь не приймав.  
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Процесуально передбачено лише право сторони подати додаткові докази, 

обґрунтувавши несвоєчасне подання документів лише тим, що сторона не знала 

про ці обставини, чи не було об’єктивної можливості їх надати з поважної 

причини. За таких обставин прокурор, не маючи процесуального механізму на 

подання додаткових доказів, отримавши їх у суб’єкта владних повноважень, який 

не подав своєчасно всі необхідні докази в суді першої інстанції, мотивує подання 

таких доказів тим, що він представляє не інтереси органу державної влади, а 

інтереси держави. У зв’язку з викладеним, необхідним є доповнення статті 308 

КАС України, виклавши норму про те, що за апеляційною скаргою прокурора, у 

справах, в яких він участі не приймав, він має право подавати до суду додаткові 

докази по справі  незалежно від поважності їх неподання суб’єктом владних 

повноважень до суду першої інстанції. 

Також при реалізації прокурором повноважень під час вступу в 

адміністративну справу за позовом (заявою) іншої особи також виникають чималі 

протиріччя. 

Так, стаття 54 КАС України надає прокурору можливість шляхом 

направлення до адміністративному суду відповідної заяви ознайомитись з будь-

якою справою з метою вирішення питання про оскарження незаконного (на думку 

прокурора) судового рішення або вступу у справу, яка перебуває у провадженні 

суду. Поряд з цим,  законодавцем чітко не визначено форма такої заяви, її зміст, 

наповнення, це має бути заява, клопотання тощо. У зв’язку з чим, необхідним є 

внесення змін до ст. 54 КАС України із зазначенням чітких законодавчих позицій 

з цього приводу. 

Крім того, потребує законодавчого визначення питання відмови суду в 

ознайомленні прокурора з матеріалами адміністративної справи. Яким 

процесуальним документом ця відмова має бути оформлена? Чи може ця відмова 

суду бути оскаржена? На теперішній час суд повідомляє прокурору про відмову в 

ознайомленні з матеріалами справи у простому листі, який не передбачений 

процесуальним законодавством. Вказана прогалина у законодавстві також має 

бути вирішена шляхом внесення відповідних змін до ст. 54 КАС України. 
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Окрім цього, має бути вирішене питання законодавчого врегулювання 

вступу прокурора у розгляд адміністративної справи. Так, процесуальним 

законодавством також не передбачений законодавчо-визначений механізм 

підтвердження повноважень прокурора в суді у разі вступу, окрема ухвала суду зі 

вказаного питання не виноситься, сторони також позбавлені можливості 

оскаржувати такий вступ. За таких обставин, пропоную внести відповідні зміни 

до ст. 54 КАС України, доповнивши її положенням про те, що у разі подання 

прокурором заяви/клопотання на вступ у справу, суд виносить ухвалу з цього 

приводу. А також внести зміни до ст. 294 КАС України,  вказавши, що ухвалу про 

вступ, або відмову у вступі прокурора може бути оскаржено в апеляційному 

порядку окремо від рішення суду. 

Крім того, з набуттям чинності новим процесуальним кодексом з’явилося 

таке явище, як спрощене позовне провадження, призначене для розгляду справ 

незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення 

справи. 

На практиці постає питання своєчасного реагування прокурора на незаконне 

судове рішення чи вступу у судову справу, яка зачіпає державні інтереси. Так, у 

зв’язку з тим, що справа в порядку спрощеного судового провадження 

розглядається без виклику сторін, питання вступу прокурора у таку справу не 

може бути реалізоване. За таких обставин питання захисту порушених державних 

інтересів може бути реалізоване прокурором вже після прийняття остаточного 

судового рішення постфактум. У зв’язку з викладеним, необхідним є внесення 

змін до ст. 257 КАС України, виклавши положення про те, що у разі отримання 

обґрунтованих даних про факти порушення чинного законодавства, яке може 

зачіпати державні інтереси, прокурор має право на ознайомлення із матеріалами 

адміністративної справи, що розглядається в порядку спрощеного судового 

провадження та, у разі необхідності, письмово викласти свою думку, а також 

надати суду докази на підтвердження свої позиції, які суд зобов’язаний прийняти 

до відома при прийнятті остаточного судового рішення. 
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У зв’язку з реформуванням органів прокуратури, розпочатому у 2019 році,  

вивчено питання атестації співробітників прокуратури, які перебувають у 

декретних відпустках та встановлено, що такі співробітники виведені поза штат, 

що взагалі не передбачено чинним законодавством, робочі місця цих 

співробітників, у тих структурних підрозділах, у яких вони займали посади не 

зберіглися. За таких обставин, виникає питання внесення відповідних змін до 

«Положення про проходження прокурорами атестацій», затвердженому Наказом 

Генерального прокурора України № 221 від 03.10.2019, зазначивши про те, що за 

співробітниками прокуратури, які перебувають у декретних відпустках 

зберігаються робочі місця у тих структурних підрозділах, у яких вони займали 

посади до виходу в декрет до їх виходу з відпустки та складання кваліфікаційного 

іспиту. 

Таким чином, можна констатувати той факт, що законодавці при прийнятті 

норм, які регулюють правовідносини у сфері адміністративного судочинства, 

приділяють фрагментарну увагу участі саме прокурора у вказаних провадженнях.  

Так, враховуючи вказані вище прогалини в законодавстві, слід зауважити на 

необхідність вдосконалення нормативних засад участі прокурора в 

адміністративному судочинстві, зокрема щодо приведення у відповідність 

неповних та колізійних положень КАС України, Закону України «Про 

прокуратуру», а також «Положення про проходження прокурорами атестацій», 

затвердженого Наказом Генерального прокурора України № 221 від 03.10.2019. 

 

Висновки до третього розділу: 

1. Класифіковано органи прокуратури різних держав світу за функціональним 

та інституціональними підходами. Виокремлено наступні функціональні моделі: 

а) прокуратура, домінуючою функцією якої є кримінальне переслідування. Цієї 

моделі дотримуються країни-учасниці Європейського Союзу – Данія, Естонія, 

Польща, Словенія, Фінляндія та Чехія прокуратура яких є органом, віднесеним до 

виконавчої влади; б) прокуратури, домінуючою функцією яких є захист інтересів 

держави, прав і свобод громадян, юридичних осіб, шляхом здійснення контролю 
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за дотриманням законів, швидким і ефективним відправленням правосуддя, а 

також кримінальне переслідування. Цієї моделі додержуються такі країни-

учасниці Європейського Союзу, як Австрія, Бельгія, Італія, Люксембург, 

Німеччина, Нідерланди, Румунія, Франція, прокуратура яких безпосередньо 

перебуває у підпорядкуванні Міністерству юстиції, і, при цьому, або є частиною 

судової системи, тобто діє в рамках територій судової юрисдикції, або діє в 

рамках судової системи, але не є її частиною, а тільки значиться при суді, 

повторює їх структурну організацію; в) прокуратури, домінуючою функцією яких 

є захист прав і свобод громадян, представництво їхніх інтересів та інтересів 

держави. Такої моделі дотримуються такі країни-учасниці Європейського Союзу, 

як Литва, Португалія, Словаччина, Угорщина, Швеція, прокуратура яких є 

незалежним державним органом; г) прокуратури, домінуючою функцією яких є 

сприяння відправленню правосуддя з метою захисту законності, прав громадян і 

охоронюваних законом публічних інтересів. Цієї моделі додержуються такі 

країни-учасниці Європейського Союзу, як Болгарія, Греція, Іспанія, Латвія, 

прокуратура яких є органом, віднесеним до судової влади; д) прокуратури, 

домінуючою функцією яких є підтримання обвинувачення в суді. Цієї моделі 

додержуються такі країни-учасниці Європейського Союзу: Велика Британія, 

Ірландія, Кіпр, Мальта, де прокуратури, або її прямого аналога немає.  

Проаналізовано функціональні моделі прокуратур країн-членів Європейського 

Союзу, та запропоновано українській прокуратурі перейняти модель прокуратури, 

домінуючою функцією якої є захист прав і свобод громадян, представництво їхніх 

інтересів та інтересів держави, повернути до прокуратури функцію загального 

нагляду, представництво інтересів громадян в суді. 

2. Визначено, що при інституціональному підходові, як правило, в юридичній 

літературі, виокремлюють чотири групи країн і, отже, чотири моделі прокуратур: 

а) країни, де прокуратура належить до складу Міністерства юстиції, хоча при 

цьому може належати до органів правосуддя і діяти при судах; б) країни, де 

прокуратура повністю належить до складу судової системи і знаходиться при 

судах, або має в рамках судової системи адміністративну автономію; в) країни, де 
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прокуратуру виокремлено у самостійну систему і вона є підзвітною парламенту 

або главі держави; г) країни, де саме прокуратури, або її прямого аналога взагалі 

немає. 

3. З’ясовано, що розвиток адміністративної юстиції в незалежних державах, 

які виникли на території колишнього Радянського Союзу, пов'язаний з переходом 

від тоталітарних методів управління до демократичних. Адміністративне 

судочинство раніше всіх з'явилося в країнах Балтії. У Литві, Естонії, Латвії діють 

адміністративні суди. Створена і удосконалюється необхідна законодавча база їх 

діяльності. 

4. Проаналізовано досвід колишніх республік СРСР в сфері адміністративної 

юстиції та виділено дві основні категорії: держави, в яких прийняті окремі 

адміністративно-процесуальні закони і які відмовилися від повного регулювання 

адміністративного судочинства в рамках цивільного процесу (Литва, Естонія, 

Латвія, Україна, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Узбекистан, Киргизстан, Росія,);  

держави, в яких адміністративне судочинство здійснюється в рамках цивільного 

процесу, або його різновидів (Білорусь, Казахстан, Таджикистан, Молдова); 

5. На підставі аналізу зарубіжного досвіду законодавчого визначення засад 

участі прокурора в адміністративному судочинстві та засади його врахування в 

Україні, наголошено на потребі та важливості аналізу такого досвіду з метою 

запозичення позитивних положень та усунення негативних. Встановлено, що 

найбільш сприятливим є досвід як європейських країн, правова система яких є 

розвиненою, так і пострадянських (перш за все, завдяки спільності історичних 

традицій правової системи і правотворення), серед яких: 

а) досвід США з приводу виборності Генерального прокурора; б) досвіт 

Республіки Молдова, Російської Федерації  щодо звільнення прокурора від сплати 

судового збору при зверненні до суду; в) досвід Литви, Російської Федерації, 

Республіки Киргизстану, Латвії стосовно надання повноважень прокурору на 

звернення до суду в інтересах окремої категорії осіб; г) досвід Російської 

Федерації, Республіки Киргизстану щодо надання висновку прокурором в 
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адміністративній справі у разі вступу у неї; д) досвід Латвії щодо закріплення за 

органами прокуратури функції загального нагляду. 

6. Запропоновано внесення змін до законодавства з питання форми та порядку 

підтвердження судом наявності підстав для представництва прокурором інтересів 

держави в суді, а також порядок направлення прокурором повідомлення суб’єкту 

владних повноважень, про намір звернутися до суду з позовом в його інтересах. З 

цією метою необхідно внести зміни до ч. 4 ст. 23 Закону України «Про 

прокуратуру», зазначивши чітку регламентацію порядку повідомлення суб’єкта 

владних повноважень про намір звернутися до суду з позовом в його інтересах, а 

також необхідним є внесення змін до ч. 4 ст. 53 Кодексу адміністративного 

судочинства України, вказавши, що невжиття компетентним органом жодних 

заходів (призначення та проведення перевірки фактів порушення, подання позову 

або аргументованого повідомлення про відсутність порушення) протягом 

розумного строку після того, як цьому органу стало відомо, або повинно було 

стати відомо про можливе порушення інтересів держави, може кваліфікуватися як 

бездіяльність і ці обставини є достатнім аргументом для підтвердження судом 

підстав для представництва прокурором інтересів держави. 

7. Встановлено, що ч. 2 статті 139 КАС України мала своє логічне підґрунтя до 

внесення відповідних змін до Закону України «Про судовий збір» та 

запропоновано звільнити прокурора від сплати судового збору, внесши відповідні 

зміни до ст. 5 Закону України «Про судовий збір», або внести зміни до ч. 2 ст. 139 

КАС України, вказавши, що при задоволенні позову суб’єкта владних 

повноважень з відповідача стягуються судові витрати, сплачені прокурором або 

суб’єктом владних повноважень. За таких обставин доцільним було б внести 

зміни до ст. 5 Закону України «Про судовий збір» та взагалі звільнити органи 

прокуратури та суб’єктів владних повноважень від сплати судового збору, 

оскільки останні обмежені в своїх можливостях реалізовувати надані їх службові 

повноваження бюджетними асигнуваннями, передбаченими на сплату судового 

збору при зверненні до адміністративного суду. 
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8. Виявлено проблематику використання прокурором Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи, передбаченої ст. 44 КАС України. 

Вказана стаття КАС України передбачає право учасників справи на звернення до 

суду в електронній формі, проте ці новели мають дещо дискримінаційний 

характер по відношенню до прокурора, оскільки при реєстрації у Єдиній судовій 

інформаційно-телекомунікаційній системі, передбачено реєстрацію учасників 

процесу як фізичних осіб, або як представників (захисників). Поряд з цим, 

прокурора не можна відносити ні до однієї ні до іншої сторони у справі, оскільки, 

як вже було наголошено, що прокурор – це особливий суб’єкт адміністративного 

процесу. За таких обставин, подавати до суду документи, а також вчиняти дії 

процесуальні характеру з використанням електронної форми прокурор 

позбавлений можливості. З урахуванням викладеного запропоновано  внесення 

змін до Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, передбачивши 

окремо прокурора, як учасника адміністративного процесу 

9. З’ясовано, що при реалізації прокурором своїх повноважень на стадії перегляду 

судових рішень викликають чималі правові проблеми щодо дотримання строків 

на апеляційне оскарження за позовами суб’єктів владних повноважень, в яких 

прокурор участі не приймав. Запропоновано внести зміни до ст. 293 КАС України, 

вказавши положення про те, що у разі подання апеляційної скарги прокурором у 

справі, в якій він участь не приймав, прокурор набуває статусу позивача у справі, 

який представляє «державні інтереси». 

10. Звернено увагу на проблему подання прокурором додаткових доказів в 

апеляційну інстанцію у випадку апелювання прокурором рішення суду першої 

інстанції, у якій він участь не приймав та запропоновано доповнити статтю 308 

КАС України, виклавши норму про те, що за апеляційною скаргою прокурора, у 

справах, в яких він участі не приймав, він має право подавати суду додаткові 

докази по справі  незалежно від поважності їх неподання суб’єктом владних 

повноважень до суду першої інстанції. 

11. Виявлені протиріччя при реалізації прокурором повноважень під час вступу в 

адміністративну справу за позовом (заявою) іншої особи та запропоновано внести 
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відповідні зміни до ст. 54 КАС України, доповнивши її положенням про те, що у 

разі подання прокурором заяви/клопотання на вступ у справу, суд виносить 

ухвалу з цього приводу, а також внести зміни до ст. 294 КАС України,  вказавши, 

що ухвалу про вступ або відмову у вступі прокурора може бути оскаржено в 

апеляційному порядку, окремо від рішення суду. 

12. Виявлено недоліки законодавства в реалізації прокурором своїх повноважень 

під час розгляду судом адміністративної справи в порядку спрощеного позовного 

провадження. Так, у зв’язку з тим, що справа в порядку спрощеного судового 

провадження розглядається без виклику сторін, питання вступу прокурора у таку 

справу не може бути реалізоване. За таких обставин питання захисту порушених 

державних інтересів може бути реалізоване прокурором вже після прийняття 

остаточного судового рішення постфактум. У зв’язку з викладеним, 

запропоновано внесення змін до ст. 257 КАС України, виклавши положення про 

те, що у разі отримання обґрунтованих даних про факти порушення чинного 

законодавства, яке може зачіпати державні інтереси, прокурор має право на 

ознайомлення з матеріалами адміністративної справи, що розглядається в порядку 

спрощеного судового провадження та, у разі необхідності, письмово викласти 

свою думку, а також надати суду докази на підтвердження свої позиції, які суд 

зобов’язаний прийняти до відома при прийнятті остаточного судового рішення. 

13. Встановлені недоліки реформування органів прокуратури, розпочатому у 2019 

році,  в частині дотримання норм законодавства співробітників, які перебувають у 

декретних відпустках та встановлено, що такі співробітники виведені поза штат, 

що взагалі не передбачено чинним законодавством, робочі місця цих 

співробітників, у тих структурних підрозділах, у яких вони займали посади не 

зберіглися. Запропоновано внесення відповідних змін до «Положення про 

проходження прокурорами атестацій», затвердженому Наказом Генерального 

прокурора України № 221 від 03.10.2019, зазначивши про те, що за 

співробітниками прокуратури, які перебувають у декретних відпустках 

зберігаються робочі місця у тих структурних підрозділах, у яких вони займали 
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посади до виходу в декрет до їх виходу з відпустки та складання кваліфікаційного 

іспиту. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні на основі комплексного аналізу теоретичних 

напрацювань, положень чинного законодавства України та практики його 

застосування здійснено теоретичне узагальнення, а також сформульовано науково 

обґрунтовані висновки й практичні рекомендації, які розв’язують наукове 

завдання щодо особливостей участі прокурора в адміністративному судочинстві. 

За результатами дослідження сформульовано такі висновки: 

1. Запропоновано визначення адміністративного судочинства як сфери 

об’єктивізації участі прокурора як регламентованої нормами адміністративно-

процесуального права діяльності з поступового розгляду у судах 

(адміністративних судах) спорів, пов’язаних із публічно-правовими конфліктами.  

2. Сформульовано теоретичні положення щодо ґенези нормативно-правового 

закріплення засад участі прокурора в адміністративному судочинстві у 

вітчизняному законодавстві, виокремлено три етапи такої ґенези (2001-                   

2005 рр., 2005-2017 рр., 2017 р. по теперішній час) із нерозривним зв’язком її із 

реформуванням прокуратури в цілому та впровадженням європейських правових 

стандартів участі прокурора в адміністративне судочинство, виділено основні 

тенденції такого закріплення в умовах сучасних державотворчих та правотворчих 

процесів в Україні. 

3. Встановлено, що прокурор, представляючи на підставі закону інтереси 

держави в адміністративному суді, виступає безпосереднім учасником 

адміністративно–процесуальних відносин. Отже, прокурор в адміністративному 

судочинстві є полістатусною фігурою, це уповноважена державною службова 

особа на здійснення представництва інтересів держави в адміністративному суді у 

випадках, передбачених законом, яка має особливий статус із дещо розширеними 

правами порівняно з іншими учасниками справи. 

4. На підставі аналізу статистичних даних участі прокурора в 

адміністративному суді протягом 2017-2020 рр., з’ясовано, що спостерігається 

стійка тенденція активізації участі органів прокуратури в адміністративному 
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судочинстві, зусилля яких спрямовані на поновлення порушених публічних 

інтересів. Проаналізовано поняття «інтереси держави» в аспекті підстав звернення 

прокурора до суду й встановлено, що першим питанням, яке потребує 

обов’язкового з’ясування та доведення в суді, є питання наявності у спірних 

правовідносинах інтересів держави й належного обґрунтування у процесуальних 

документах його існування. Визначено, що інтереси держави повинні захищати 

відповідні суб’єкти владних повноважень, а не прокурор, як альтернативний 

суб’єкт звернення до суду, який виконує субсидіарну роль й замінює суб’єкта 

владних повноважень, який всупереч вимогам закону не здійснює захисту або 

робить це неналежно, а також у випадку відсутності такого органу. Доведено, що, 

невжиття органом влади жодних заходів протягом розумного строку після того, як 

йому стало відомо, (а повинно було) про можливе порушення інтересів держави, 

може кваліфікуватися як бездіяльність, що є достатнім аргументом для 

підтвердження судом підстав для представництва прокурором інтересів держави. 

Визначено чіткий алгоритм доказування підстав для представництва інтересів 

держави прокурором в суді. 

5. Встановлено, що органи державної влади і органи прокуратури зокрема 

зобов’язані сплачувати судовий збір за подачу документів процесуального 

характеру до адміністративного суду. Крім того, зазначено, що при задоволенні 

позову сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень, всі судові витрати, які 

підлягають відшкодуванню або оплаті, стягуються за рахунок бюджетних 

асигнувань суб’єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, 

або, якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа. 

Обґрунтовано, що у разі збереження чинності цієї норми, необхідним є звільнення 

всіх державних органів від сплати судового збору. Доведено невирішенність 

питання відшкодування судових витрат у справах, в які вступив прокурор на 

стадії апеляційного оскарження рішення суду першої інстанції. На практиці у 

зазначених випадках питання стягнення судового збору зі сторони, яка не є 

суб’єктом владних повноважень, не здійснюється, органи прокуратури на такі 

рішення апеляційного суду не реагують, оскільки за подачу касаційної скарги 
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також необхідно сплатити судових збір. Відсутність повноцінного бюджетного 

фінансування на сплату судового збору для органів державної влади впливає на 

строки звернення до адміністративного суду. 

6. Проаналізовано проблематику участі прокурора в електронному 

судочинстві із використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 

системи й встановлено її дискримінаційний характер по відношенню до 

прокурора, оскільки відсутня можливість для його реєстрації, а отже й подання до 

суду документів, а також вчинення дій процесуального характеру. 

7. Виокремлено колізійність регулювання  участі прокурора під час подачі до 

суду апеляційної інстанції додаткових доказів у справі, в якій він не приймав 

участь у суді першої інстанції, а також щодо обчислення строків для подачі 

апеляційної скарги за позовами суб’єкта владних повноважень, в яких також 

прокурор не приймав участь. З одного боку, прокурор не має право підміняти 

орган державної влади, надати строк та можливість органу влади реалізувати всі 

надані йому повноваження, а, з іншого боку, дотримуватись тридцятиденного 

строку на апеляційне оскарження спірного судового рішення. Існує проблема 

подання прокурором додаткових доказів в апеляційній інстанції щодо справи в 

якій він участі не приймав, аналогічне протиріччя виявлено й під час вступу 

прокурора на стадії розгляду адміністративної справи, підтвердження його 

повноважень, в т.ч. щодо реалізації і захисту публічних інтересів при розгляді 

справи в порядку спрощеного позовного провадження. 

8. На підставі аналізу справ адміністративного судочинства за наслідками 

атестації співробітників прокуратури встановлено, що неврегульованими є 

питання атестації співробітників прокуратури, які перебувають у декретних 

відпустках, що й зумовлює окремий різновид публічно-правових спорів. 

9. Проаналізовано проблематику реалізації прокурором повноважень на стадії 

виконання судових рішень й виявлено стійку тенденцію щодо необґрунтованої 

відмови позивача у справі від реального виконання судового рішення за позовом 

прокурора. 
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10. Здійснено класифікаційний розподіл органів прокуратури різних держав 

світу залежно від їх функціонального та інституціонального підходів й 

встановлено їх кореляцію із завданнями адміністративного судочинства. 

Виокремлено функціональні моделі: а) із домінуванням функції кримінального 

переслідування (Данія, Естонія, Польща, Словенія, Фінляндія та Чехія);                          

б) із домінуванням функції захисту інтересів держави, прав і свобод громадян, 

юридичних осіб, контролю за дотриманням законів, швидким і ефективним 

відправленням правосуддя, кримінального переслідування (Австрія, Бельгія, 

Італія, Люксембург, Німеччина, Нідерланди, Румунія, Франція); в) із 

домінуванням функції захисту прав і свобод громадян, представництва їхніх 

інтересів та інтересів держави (Литва, Португалія, Словаччина, Угорщина, 

Швеція); г) із домінуванням функції сприяння відправленню правосуддя з метою 

захисту законності, прав громадян і охоронюваних законом публічних інтересів 

(Болгарія, Греція, Іспанія, Латвія); д) із домінуванням функції підтримання 

обвинувачення в суді (Велика Британія, Ірландія, Кіпр, Мальта). Проаналізовано 

функціональні моделі прокуратур країн-членів Європейського Союзу, доведено їх 

зв’язок із завданнями адміністративного судочинства й обґрунтовано 

запровадження в Україні тих, домінуючою функцією яких є захист прав і свобод 

громадян, представництво їхніх інтересів та інтересів держави, запропоновано 

відновити функцію загального нагляду прокуратури, представництво інтересів 

громадян в суді. 

11. За інституціональним підходом виокремлено чотири моделі прокуратури: а) 

у складі Міністерства юстиції; б) у складі судової системи і знаходиться при судах 

або має в рамках судової системи адміністративну автономію; в) виокремлена у 

самостійну систему і підзвітна парламенту або главі держави; г) взагалі відсутня й 

відповідну специфіку варто пов’язувати із завданнями адміністративного 

судочинства. 

12. Обґрунтовано доцільність врахування зарубіжного досвіду в Україні, 

наголошено на потребі та важливості його аналізу з метою запозичення 

позитивного апробованого часом і практикою, із обов’язковим урахуванням 



182 
 

національної специфіки нормотворчості та правозастосування. Встановлено, що 

найбільш сприятливим є досвід як європейських країн, правова система яких є 

розвиненою, так і пострадянських (перш за все, завдяки єдності історичних 

традицій правової системи і правотворення). Основними напрямками 

вдосконалення засад участі прокурора в адміністративному судочинстві 

вважаються: внесення змін та доповнень до КАС України, узгодження їх із 

положеннями Закону України «Про прокуратуру» та підзаконними нормативно-

правовими актами Офісу Генерального прокурора України щодо: закріплення 

форми і порядку підтвердження підстав для представництва прокурором інтересів 

держави; направлення прокурором повідомлення про намір звернутися із 

позовом; звільнення прокурора від сплати судового збору; визнання прокурора в 

якості окремого учасника в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній 

системі; набуття прокурором статусу позивача у разі подання апеляційної скарги 

у справах в яких прокурор участі не приймав; право прокурора подавати 

додаткові докази по справі за його апеляційною скаргою у справах, в яких він 

участі не брав; засади реалізації повноважень прокурора під час вступу за позовом 

іншої особи; реалізацій повноважень прокурора в порядку спрощеного позовного 

провадження; й внести зміни та доповнення до ч. 4 ст. 53, 54, 44, 293, 308, 275 

КАС України, ч. 4 ст. 234 Закону України «Про прокуратуру»; ст. 5 Закону 

України «Про судовий збір», Положення про проходження прокурорами атестації.  
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