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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Конституція України проголосила права і свободи 

людини найвищою соціальною цінністю, а на державу поклала обов’язок 

забезпечувати та захищати їх. Як одне з основних завдань подальшого розвитку 

правосуддя держава задекларувала створення системи адміністративного 

судочинства, яка повинна функціонувати на засадах верховенства права 

відповідно до європейських стандартів та забезпечувати кожному право на 

справедливий судовий розгляд неупередженим судом. 

Важливу роль у захисті прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та 

інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень із 

боку суб’єктів владних повноважень відіграють адміністративні суди. 

Положення Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного 

судочинства на 2021–2023 рр. свідчать про зацікавленість суспільства та 

публічної влади в посиленні ролі адміністративного суду в системі правосуддя. 

Упродовж першого півріччя 2021 р. до місцевих адміністративних судів 

надійшли 227 327 позовних заяв, заяв про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами, заяв про забезпечення доказів, 

про забезпечення позову до подання позовної заяви, про відновлення 

втраченого судового провадження, звернення, клопотання, подання, заяви 

(зокрема, подані в порядку виконання судових рішень), судові доручення, заяв 

про відвід судді, що на 1,4 раза більше, ніж за аналогічний період минулого 

року (у першому півріччі 2020 р. було 159 016 таких заяв). Зазначене свідчить 

про підвищену увагу суспільства до адміністративного судочинства як гаранта 

захисту прав, свобод та інтересів особи від порушень із боку суб’єктів владних 

повноважень. 

Завдання адміністративного судочинства реалізуються за допомогою 

юридичних фактів, зокрема процесуальних, правильне встановлення яких є 

однією з найважливіших характеристик процесу, запорукою ухвалення 

законного та обґрунтованого судового рішення. 

Справедливе судочинство й ефективний захист прав і свобод людини 

можливі лише за наявності належного адміністративного процесуального 

законодавства. Особливий інтерес із цього приводу викликають теоретичні та 

прикладні напрацювання щодо юридичних фактів в адміністративному 

судочинстві як проміжній ланці між правовою нормою та правовідносинами 

адміністративної юстиції. 

Одним із базових напрямів цієї роботи є вдосконалення правовідносин у 

сфері адміністративного судочинства, які виникають, змінюються та 

припиняються на підставі юридичних фактів. 

Оскільки на сьогодні спеціальні дослідження юридичних фактів в 

адміністративному судочинстві майже не проводилися, окреслена тема є 

своєчасною, доцільною й актуальною. Наявні дослідження юридичних фактів 

здебільшого стосуються матеріальних галузей права та теорії права. Натомість 

представлена проблематика не отримала належного теоретичного опрацювання. 

Унаслідок цього виникли, по-перше, теоретичні прогалини, які знайшли 
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вираження у відсутності чіткого розуміння понятійного апарату; по-друге, 

нормативні прогалини, що відображають невідповідність нормативного 

регулювання сучасному стану й перспективам розвитку суспільних відносин; 

по-третє, проблеми у правореалізації, які знайшли відображення в порушенні 

фундаментальних прав учасників судового процесу; по-четверте, проблеми у 

правозастосуванні, що віддзеркалені в судових помилках – дефектних 

юридичних фактах. 

Зазначене свідчить про те, що наукове супроводження вказаної 

проблематики не цілком відповідає соціальним очікуванням і потребує 

вдосконалення. За таких обставин актуалізувалися питання уточнення понять і 

дефініцій, що використовуються в досліджуваній сфері, розроблення 

пропозицій, спрямованих на поліпшення чинного законодавства, та надання 

рекомендацій для правозастосовної практики, наслідком чого стане 

вдосконалення правовідносин у сфері адміністративного судочинства. 

Науково-теоретичну основу аналізу юридичних фактів в адміністративному 

судочинстві України формують результати дослідницьких пошуків таких 

учених, як В.Б. Авер’янов, А.М. Авторгов, Н.О. Армаш, В.М. Бевзенко, 

Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, І.В. Болокан, О.Г. Бондар, М.Ю. Віхляєв, 

Н.В. Галіцина, В.В. Галунько, В.М. Гаращук, Д.В. Голобородько, 

І.П. Голосніченко, М.І. Горбач, О.М. Гумін, А.П. Даниленко, Є.В. Додін, 

В.В. Доненко, О.В. Дяченко, Н.І. Золотарьова, В.В. Зуй, В.Ю. Кікінчук, 

Л.П. Коваленко, Л.В. Коваль, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, 

Р.В. Курінний, О.С. Лагода, І.М. Лазарєв, В.А. Ліпкан, Д.В. Лученко, 

П.С. Лютіков, Р.С. Мельник, О.І. Миколенко, Р.В. Миронюк, О.М. Мінаєва, 

Т.П. Мінка, В.І. Олефір, О.І. Остапенко, В.Г. Перепелюк, Ю.В. Пирожкова, 

М.П. Пихтін, А.М. Подоляк, Є.В. Пряхін, І.О. Сквірський, М.Ф. Стахурський, 

С.Г. Стеценко, В.М. Столбовий, В.В. Тильчик, В.П. Тимошук, О.В. Філатов, 

Ю.М. Фролов, М.І. Цуркан, А.М. Школик, котрі дотично вивчали юридичні 

факти в адміністративному судочинстві та інші пов’язані категорії 

адміністративної юстиції України.  

Водночас на підставі узагальненого аналізу адміністративно-правової 

літератури встановлено, що фундаментальних досліджень юридичних фактів в 

адміністративному судочинстві майже немає. Окремі наукові розвідки належать 

ученим в інших галузях права. Так, юридичні факти розглядали такі вітчизняні 

науковці, як В.А. Андронова, В.Г. Баландіна, О.В. Данилюк, Г.В. Кикоть, 

Т.О. Коваленко, А.В. Коструба, Я.В. Сімутіна, Д.С. Спєсівцев, Б.І. Сташків, 

Є.О. Харитонов, Г.М. Чувакова, О.А. Явор та інші. 

Незважаючи на певний науковий доробок щодо юридичних фактів у 

цивільному, трудовому праві та праві соціального забезпечення, у сучасній 

Україні цій проблемі приділено не досить уваги, що й зумовлює актуальність 

дисертації. 

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

виконано в Запорізькому національному університеті в межах наукового 

проєкту «Дослідження проблем теорії адміністративного права в умовах 

глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00711). 
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Дисертацію виконано відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку 

правової науки на 2016–2020 рр., затверджених постановою Загальних зборів 

Національної академії правових наук України від 3 березня 2016 р.. Також 

робота спрямована на реалізацію Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», 

схваленої Указом Президента України № 5/2015 від 12 січня 2015 р., та 

відповідає вимогам Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 

техніки» від 11 липня 2001 р. № 2623-III (ст. 3). 

Тема дисертації відповідає Перспективним напрямам кандидатських і 

докторських дисертацій за юридичними спеціальностями, затвердженим 

рішенням Президії Національної академії правових наук України від 18 жовтня 

2013 р. № 86/11. 

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

дослідженні на підставі аналізу доктринальних і нормативних джерел 

теоретико-прикладних основ юридичних фактів в адміністративному 

судочинстві України, зокрема з’ясуванні правової природи юридичних фактів в 

адміністративному судочинстві України, а також у розробленні рекомендацій і 

пропозицій щодо вдосконалення правовідносин у сфері адміністративного 

судочинства, упровадженні в навчальну діяльність та практику 

сформульованих за результатами дослідження висновків і пропозицій. 

Для досягнення окресленої мети наукового дослідження необхідно було 

виконати такі задачі: 

 з’ясувати поняття та загальну характеристику юридичних фактів в 

адміністративному судочинстві України; 

 здійснити класифікацію юридичних фактів в адміністративному 

судочинстві України; 

 отримати нові знання про функції юридичних фактів в адміністративному 

судочинстві України; 

  охарактеризувати поняття та зміст фактичного складу в 

адміністративному судочинстві України; 

 здійснити класифікацію фактичних складів в адміністративному 

судочинстві України; 

 сформувати правила фіксації процесуальних юридичних фактів в 

адміністративному судочинстві України; 

 описати позовну заяву в адміністративному судочинстві України; 

 охарактеризувати протокол судового засідання в адміністративному 

судочинстві України; 

 встановити особливості судового рішення як юридичного факту в 

адміністративному судочинстві України; 

 описати юридичні факти як предмет доказування в адміністративному 

судочинстві України; 

 з’ясувати особливості доказування юридичних фактів в 

адміністративному судочинстві України; 

 охарактеризувати поняття та зміст дефекту юридичного факту в 

адміністративному судочинстві України; 
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 з’ясувати основні дефекти юридичних фактів та інших елементів 

фактичного складу під час розгляду справи в суді першої інстанції; 

 встановити дефекти юридичних фактів та інших елементів фактичного 

складу під час перегляду судових рішень; 

 окреслити дефекти юридичних фактів та інших елементів фактичного 

складу під час розгляду процесуальних питань, пов’язаних із виконанням 

судового рішення; 

 уточнити наявні дефініції та сформувати пропозиції щодо вдосконалення 

відповідного законодавства. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають в 

адміністративному судочинстві. 

Предмет дослідження становлять юридичні факти в адміністративному 

судочинстві України. 

Методи дослідження. Методологічна база роботи напрацьована з 

урахуванням мети й завдань, а також особливостей об’єкта та предмета 

дослідження. Обґрунтованість теоретичних положень і рекомендацій щодо 

подальшого наукового розроблення теми, достовірність результатів 

дослідження забезпечено використанням сукупності філософських, загально- і 

спеціально-наукових методів, які використовуються в юридичних 

дослідженнях. 

Як основний загальнонауковий метод використовувався діалектичний метод 

наукового пізнання, завдяки якому здійснено загальнотеоретичне дослідження 

юридичних фактів і фактичних складів в адміністративному судочинстві 

(розділи 1, 2). За допомогою логіко-семантичного методу поглиблено 

понятійний апарат дослідження (розділи 1, 2). Системний метод реалізований 

під час вивчення особливостей фіксації процесуальних юридичних фактів в 

адміністративному судочинстві (розділ 3). Методи аналізу та синтезу були 

використані під час дослідження встановлення юридичних фактів в 

адміністративному судочинстві (розділ 4). За допомогою методу моделювання 

виявлені дефекти юридичних фактів та інших елементів фактичного складу в 

адміністративному судочинстві (розділ 5). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, 

окремі міжнародно-правові акти, рішення Конституційного Суду України, 

постанови пленумів Вищого адміністративному суду України (нині 

ліквідований) і Верховного Суду. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації та судів, а також політико-правова 

публіцистика, довідкові видання, статистичні матеріали тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці цілісних 

досліджень, що присвячені комплексному аналізу юридичних фактів в 

адміністративному судочинстві України. У результаті проведеного дослідження 

сформульовано нові наукові положення й висновки, запропоновані особисто 

здобувачем, зокрема: 
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уперше: 

 запропоновано визначення дефекту юридичного факту в 

адміністративному судочинстві як такого його стану, ознаки, особливості, що 

не відповідає нормі права, яка регулює певний вид правовідносин у сфері 

судового адміністративного процесу, а також зумовлює наявність обставин, що 

перешкоджають виконанню завдань адміністративного судочинства, якісному й 

оперативному розгляду справи, реалізації очікуваних прогнозованих 

правовідносин. Наголошено на тому, що нині не сформовано єдине 

доктринальне та правозастосовне розуміння зазначених адміністративно-

правових категорій; 

 розглянуто поняття «дефектний фактичний склад в адміністративному 

судочинстві» як наявність у його структурі дефектного юридичного факту чи 

іншого елементу фактичного складу або ж їх відсутність, що не відповідає 

нормі права, яка регулює певний вид правовідносин у сфері судового 

адміністративного процесу, а також перешкоджає виконанню завдань 

адміністративного судочинства, якісному й оперативному розгляду справи, 

настанню очікуваних прогнозованих правовідносин. Запропоновано здійснити 

класифікацію дефектів юридичних фактів за критерієм регулятивної 

спрямованості норми права на матеріальні, процесуальні та матеріально-

процесуальні. Також розроблено математичну формулу для представлення 

юридико-фактичної дефектності в адміністративному судочинстві, яка дає 

змогу наочно продемонструвати модель формування правовідносин, наслідки 

дефектності юридичних фактів тощо: ЮФ (+-) + ФП (+-) + НП (+-) = Пв (+-); 

 установлено, що основними чинниками подолання дефектності 

юридичних фактів є вчасно прийнятий якісний законодавчий акт із чітко 

регламентованою моделлю поведінки учасників правовідносин, високий рівень 

правової культури суб’єктів правовідносин, їх зацікавленість у дотриманні 

норм права, високий рівень кваліфікації правотворчого чи правозастосовного 

органу. Запропоновано прийняти спеціальний законодавчий акт, який 

регламентував би питання законодавчої техніки; 

 з’ясовано, що окремі науково обґрунтовані у сфері фізико-математичних 

наук положення щодо створення програмного забезпечення можна використати 

також щодо процедури прийняття законодавчого чи будь-якого іншого 

нормативного акта. Перспективним є запровадження інституту тестування 

проєкту законодавчого (нормативного) акта та надання спеціальним 

незалежним суб’єктам (тестувальникам) широких повноважень щодо подання 

обов’язкових до врахування пропозицій; 

 узагальнено основні дефекти юридичних фактів під час розгляду 

адміністративної справи в суді першої інстанції в адміністративному 

судочинстві України, зокрема: а) подання позивачем до суду позовної заяви з 

недотриманням її форми та змісту; б) подання позовної заяви особою, яка не 

має адміністративної процесуальної дієздатності, або позов не підписано, або 

позовну заяву підписано особою, яка не має права її підписувати, чи особою, 

посадове становище якої не вказане; в) перебування у провадженні цього або 

іншого адміністративного суду справи про спір між тими самими сторонами, 
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про той самий предмет і з тих самих підстав; г) перебування у спорі між тими 

самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав таких, що 

набрали законної сили, рішень чи постанов суду, ухвал про закриття 

провадження в адміністративній справі; ґ) настання смерті фізичної особи або 

припинення юридичної особи, що не є суб’єктом владних повноважень, які 

звернулися з позовною заявою або до яких пред’явлено позовну заяву, якщо 

спірні правовідносини не допускають правонаступництво; д) подання 

позивачем позовної заяви з вимогою стягнення грошових коштів, яка 

ґрунтується на підставі рішення суб’єкта владних повноважень, поданого 

суб’єктом владних повноважень до закінчення встановленого законом строку; 

е) особа, яка має адміністративну процесуальну дієздатність і за захистом прав, 

свобод чи інтересів якої у встановлених законом випадках звернувся орган або 

інша особа, заперечує проти адміністративного позову та від неї надійшла 

відповідна заява; є) подання позивачем позовної заяви з пропущенням 

встановленого законом строку звернення до адміністративного суду, якщо суд 

не знайшов поважні для визнання причин пропуску строку звернення до 

адміністративного суду підстави; ж) подання позивачем позовної заяви 

всупереч тому, що розгляд цієї справи не віднесено до юрисдикції суду. 

Формування переліку дефектів юридичних фактів та інших елементів 

фактичного складу сприяє уникненню юридико-дефектних правових ситуацій, 

наслідком чого є вдосконалення правореалізаційної діяльності учасників 

адміністративного процесу та правозастосовної діяльності суду; 

 запропоновано вузьке та широке тлумачення принципу офіційного 

з’ясування всіх обставин у справі. У межах вузького розуміння зміст цього 

принципу зводиться до трактування його законодавцем за ч. 4 ст. 9 Кодексу 

адміністративного судочинства України як обов’язку суду з виявлення та 

витребування доказів із власної ініціативи. Натомість широке розуміння 

принципу офіційного з’ясування всіх обставин у справі передбачає такі заходи: 

1) активну процесуальну позицію суду щодо прийняття рішення про 

обов’язкову участь особи у справі; 2) прийняття рішення про витребування 

документів та інших матеріалів, проведення огляду письмових і речових 

доказів на місці, якщо їх не можна доставити до суду, надання необхідних 

довідок, призначення експертизи, вирішення питання про необхідність 

залучення спеціаліста, свідків, перекладача; 3) прийняття рішення про 

проведення попереднього судового засідання; 4) вжиття заходів для заміни 

неналежної сторони належною, забезпечення участі третіх осіб; 5) з’ясування 

питання про склад осіб, які братимуть участь у справі; 6) уточнення позовних 

вимог і заперечень відповідача проти адміністративного позову; 7) визначення 

фактів, які необхідно встановити для вирішення спору, з’ясування того, які з 

них визнаються сторонами, а які потрібно доказувати; 8) з’ясування того, якими 

доказами сторони можуть обґрунтовувати свої доводи чи заперечення, і 

встановлення строків для їх надання; 9) вчинення інших дій, необхідних для 

підготовки справи до судового розгляду; 10) пропонування особам, які беруть 

участь у конкретній справі, доповнити чи пояснити певні обставини справи, а 

також надати суду додаткові докази; 11) у разі потреби визнання судом за 
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доцільне дослідити докази щодо обставин, які визнаються сторонами, якщо в 

нього виникне сумнів стосовно достовірності цих обставин і добровільності їх 

визнання; 12) можливість суду під час допиту свідка в суді ставити йому 

запитання в будь-який час, а не лише після закінчення допиту його особами, які 

беруть участь у справі, як це здійснюється в цивільному та господарському 

судочинстві; 13) дозвіл на вихід за межі позовних вимог, якщо це необхідно для 

повного захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, про захист яких 

вони просять; 14) уточнення змісту позовних вимог із подальшим вибором 

відповідного способу захисту порушеного права; 15) створення стороні у справі 

необхідних умов для встановлення фактичних обставин справи, оцінки доказів і 

правильного застосування законодавства; 

 запропоновано викласти п. 3 Прикінцевих положень Кодексу 

адміністративного судочинства України в такій редакції: «Суд за заявою 

учасників справи та осіб, які не брали участь у справі, якщо суд вирішив 

питання про їхні права, інтереси та/або обов’язки, зупиняє або поновлює 

процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає 

причини їх пропуску поважними та такими, що сприяють запобіганню 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), чи обмеженнями, 

упровадженими у зв’язку з карантином»; 

удосконалено: 

 поняття процесуального юридичного факту в адміністративному 

судочинстві як юридичних фактів, що забезпечують процесуальну діяльність 

учасників процесу, динамізм процесуальних відносин унаслідок послідовного 

вчинення процесуальних дій його суб’єктами, правильне русло судочинства, 

дотримання процесуальної форми в адміністративних справах; 

 положення щодо поняття та змісту фактичного складу в 

адміністративному судочинстві, який запропоновано розглядати як сукупність 

юридичних фактів та інших елементів фактичного складу у сфері судового 

адміністративного процесу, необхідних і достатніх для настання передбачених 

законом юридичних наслідків; 

 теоретичні положення щодо позовної заяви в адміністративному 

судочинстві, якою є юридико-фактична письмова вимога позивача до 

відповідача про захист прав, свобод чи інтересів у сфері публічно-правових 

відносин від порушень із боку суб’єктів владних повноважень під час 

здійснення владних управлінських функцій; 

 наукові положення щодо фіксації судового засідання, яке здійснюється за 

допомогою протоколу судового засідання та звукозаписувального технічного 

засобу. Так, фіксації підлягають процесуальні юридичні факти насамперед за 

послідовністю їх вчинення або встановлення. Загальні правила фіксації 

процесуальних юридичних фактів в адміністративному судочинстві у протоколі 

судового засідання співпадають із правилами їх фіксації в інших актах-

документах адміністративного судочинства України. Фіксацію процесуальних 

юридичних фактів здійснює секретар судового засідання протягом розвитку 

процесу, що характеризується особливостями на кожній стадії. Протокол 

судового засідання в адміністративному судочинстві України – це юридико-
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фактичний процесуальний документ, який веде секретар судового засідання 

одночасно з технічним записом судового засідання з метою зазначення в ньому 

вчинених у судовому засіданні процесуальних дій; 

 окремі наукові положення про судове рішення адміністративного суду, 

яким визнається юридичний факт у формі рішення, ухвали або постанови суду, 

спрямований на виникнення, зміну чи припинення прав та/або обов’язків осіб, 

які беруть участь у справі. Констатовано, що судове рішення саме собою є 

юридичним фактом адміністративного процесуального та матеріального права, 

водночас у ньому фіксуються встановлені у процесі судового розгляду 

фактичні обставини справи та найважливіші процесуальні дії учасників справи; 

набули подальшого розвитку: 

 теоретичні положення щодо класифікації юридичних фактів і фактичних 

складів в адміністративному судочинстві як розподілу їх на взаємозалежні види 

за найбільш істотними та специфічними ознаками. Так, класифікація 

юридичних фактів та фактичних складів дає змогу здійснити їх поділ на види, 

підвиди тощо. Це дає можливість глибше вивчити окремі юридичні факти, їхні 

позитивні й негативні риси, виділити характерні особливості, взаємозв’язок 

загального та окремого, виявити між ними відмінності і подібності, поглибити 

процес пізнання, а також системно підійти до явищ, які є об’єктом вивчення; 

 розуміння функцій процесуальних юридичних фактів в 

адміністративному судочинстві, які забезпечують процесуальну діяльність 

учасників процесу, динамізм процесуальних відносин унаслідок послідовного 

вчинення процесуальних дій його суб’єктами, правильне русло судочинства, 

дотримання процесуальної форми у справах. З-поміж основних функцій 

процесуальних юридичних фактів в адміністративному судочинстві виділено 

правовстановлювальну, правозмінювальну, правоприпинювальну, 

правоперешкоджувальну, правозабезпечувальну, правовідновлювальну, 

функцію зупинення процесуальних відносин; 

 наукові положення про ознаки процесуальних юридичних фактів в 

адміністративному судочинстві, яким притаманні специфічні особливості, 

зокрема: юридичний факт має бути зафіксований у відповідному 

процесуальному документі; юридичний факт повинен мати належну форму; 

юридичний факт має бути зафіксований із дотриманням правил фіксації; 

юридичний факт повинен зафіксувати належний суб’єкт; 

 наукові положення про встановлення юридичних фактів шляхом 

доказування. Так, під час розгляду адміністративної справи суддя зобов’язаний 

окреслити коло юридичних фактів, які підлягають встановленню, що сприяє 

повному та всебічному розгляду справи. Юридичні факти можуть 

встановлюватися шляхом доказування, у такому випадку вони входять до 

предмета доказування. Предмет доказування в адміністративному судочинстві 

– це юридичні факти й обставини справи, які необхідно встановити шляхом 

доказування, на підставі яких обґрунтовуються позовні вимоги чи заперечення 

або які мають інше значення для вирішення справи; 

 теоретичні та практичні аспекти особливостей доказування юридичних 

фактів, основними з яких є офіційне з’ясування всіх обставин справи, 
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презумпція вини суб’єкта владних повноважень, правовий статус учасників 

справи тощо; 

 теоретичні положення про судові помилки в адміністративному 

судочинстві як дефектний юридичний факт або інший елемент фактичного 

складу у формі рішення, дії чи бездіяльності адміністративного суду, 

помилковість яких встановлена в передбаченому Кодексом адміністративного 

судочинства України порядку. Визначено, що детальне вивчення та 

узагальнення судових помилок в адміністративному судочинстві сприяє 

з’ясуванню причин та умов скасування, зміни судових рішень задля уникнення 

таких помилок у майбутньому, а також удосконаленню судової практики й 

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

осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень із боку органів 

державної влади; 

 теоретичні та практичні положення про розгляд процесуальних питань 

щодо виконання судового рішення. З’ясовано, що є такі основні дефектні 

юридико-фактичні правові ситуації: а) втрата оригіналу виконавчого 

документа; б) пропуск строку для пред’явлення виконавчого листа до 

виконання; в) вибуття однієї зі сторін виконавчого провадження; г) скасування 

судового рішення (визнання його нечинним або таким, що втратило законну 

силу) та закриття провадження у справі, залишення позовної заяви без розгляду 

або відмова в задоволенні адміністративного позову чи позовних вимог у 

меншому розмірі. Констатовано, що ретельне вивчення юридико-фактичних 

дефектних ситуацій, пов’язаних із розглядом процесуальних питань щодо 

виконання судового рішення, сприяє вдосконаленню правореалізаційної 

діяльності учасників адміністративного процесу та правозастосовної діяльності 

суду. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

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

використані в таких напрямах: 

 науково-дослідній сфері – під час проведення наукових семінарів, у 

наукових дослідженнях щодо проблем адміністративного судочинства; 

 правотворчій діяльності – для підготовки пропозицій до чинного 

законодавства України щодо розгляду та вирішення справ в адміністративному 

судочинстві; 

 правозастосовній діяльності – з метою вдосконалення процесуальної 

діяльності учасників справи; 

 навчальному процесі – у підготовці навчальної літератури, навчальних 

програм, навчально-методичних матеріалів, під час викладання лекцій, 

проведення семінарських і практичних занять. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, 

що відображає результати проведеного дослідження. Сформульовані в ній 

теоретичні положення, висновки та пропозиції були одержані здобувачем у 

результаті аналізу й безпосереднього використання в роботі науково-

інформаційних, нормативно-правових джерел та матеріалів щодо юридичних 

фактів в адміністративному судочинстві. 
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Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 24 науково-практичних 

конференціях, зокрема: «Актуальні проблеми зміцнення державності і 

національної єдності України» (м. Київ, 2010 р.); «Адміністративне право в 

сучасному вимірі» (м. Київ, 2010 р.); «Проблеми реформування судочинства в 

Україні» (м. Київ, 2010 р.); «Національні та міжнародні стандарти сучасного 

державотворення: тенденції та перспективи розвитку» (м. Київ, 2011 р.); 

«Право на життя: аспекти реалізації» (м. Чернівці, 2011 р.); «Сучасні правові 

системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи» (м. Київ, 2012 р.); 

«Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми права» 

(м. Чернівці, 2011 р.); «Правова система України в умовах державних 

реформаційних процесів сьогодення» (м. Ужгород, 2012 р.); «АЕРО-2012. 

Повітряне і космічне право» (м. Київ, 2012 р.); «Право на життя: аспекти 

реалізації» (м. Чернівці, 2012 р.); «Становлення та розвиток юридичної освіти в 

Національному авіаційному університеті» (м. Київ, 2013 р.); «Право на життя: 

аспекти реалізації» (м. Чернівці, 2013 р.); «Práva a slobody človeka a občana: 

mechanizmus ich implementácie a ochrany rôznych oblastiach práva» 

(м. Братислава, 2014 р.); «Юридична освіта та юридична наука в Україні: 

витоки, сучасність, перспективи реалізації» (м. Запоріжжя, 2014 р.); 

«Perspective de dezvoltare a ştiinţei în viziunea tinerilor cercetători» (м. Кишинів, 

2014 р.); «Юридичні факти в системі правового регулювання» (м. Київ, 

2015 р.); «Адміністративно-правове забезпечення прав людини органами 

публічної адміністрації в Україні» (м. Київ, 2015 р.); «Фінансова безпека 

України на сучасному етапі» (м. Ірпінь, 2016 р.); «Актуальні питання реалізації 

нового Закону України “Про державну службу”» (м. Запоріжжя, 2016 р.); 

«Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми» (м. Київ, 

2017 р.); «Права людини та публічне врядування» (м. Чернівці, 2017 р.); 

«Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні» 

(м. Чернівці, 2017 р.); «Сучасні виклики та актуальні проблеми судової 

реформи в Україні» (м. Чернівці, 2018 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображені в 

106 наукових публікаціях, зокрема: 2 одноосібних монографіях; 

11 монографіях, що написані у співавторстві; 27 навчальних посібниках, 

навчально-методичних виданнях, словниках, науково-практичних коментарях, 

енциклопедіях; 36 статтях у періодичних наукових виданнях України, що 

визнані як фахові в галузі юридичних наук та/або включені до міжнародних 

наукометричних баз; 4 статтях в інших наукових періодичних та інших 

виданнях України; 3 статтях у зарубіжних періодичних наукових виданнях; 

23 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’ятьох 

розділів, що містять 15 підрозділів, висновків та списку використаних джерел. 

Загальний обсяг дисертації становить 423 сторінки, у тому числі основна 

частина – 339 сторінок. Список використаних джерел налічує 449 найменувань. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

 

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

науковими планами та програмами, визначено мету й завдання дослідження, 

його об’єкт і предмет, наведено використані методи, розкрито нормативну 

основу та емпіричну базу дослідження, основні теоретичні положення, що 

зумовлюють наукову новизну роботи, а також з’ясовано практичне значення 

одержаних результатів та наведено відомості про їх апробацію. 

Розділ 1 «Загальна характеристика юридичних фактів в 

адміністративному судочинстві України» містить три підрозділи. 

У підрозділі 1.1 «Поняття юридичних фактів» встановлено, що юридичні 

факти в адміністративному судочинстві – це конкретні життєві обставини у 

формі дії чи події, з якими норми права пов’язують юридичні наслідки, тобто 

виникнення, зміну або припинення правовідносин, набуття певних прав та 

обов’язків. 

З’ясовано, що в адміністративному судочинстві для розкриття поняття 

юридичного факту необхідно з’ясувати його ознаки – характерні риси, 

притаманні юридичному факту, що відмежовують його від інших суміжних 

категорій, надають якісної визначеності в адміністративному судочинстві. 

Наголошено на тому, що фіксація факту у правовій нормі є однією з 

визначальних ознак юридичного факту, оскільки вона дає змогу відмежувати 

юридичні факти від інших соціальних фактів. Належне закріплення юридичних 

фактів у гіпотезах правових норм – це одне із завдань, що постають перед 

правотворчими органами у процесі розроблення нормативно-правових актів. 

У підрозділі 1.2 «Класифікація юридичних фактів» з’ясовано, що науково 

обґрунтована класифікація предметів і явищ сприяє отриманню нових, більш 

глибоких знань про них. Критерієм класифікації повинна бути єдина підстава, 

вибір якої залежить від мети й завдань класифікації. 

Встановлено, що види об’єктів, які утворилися внаслідок класифікації, 

мають взаємно виключати один одного, тобто кожен клас, виділений у 

класифікації, повинен мати чіткі параметри, характерні ознаки, при цьому не 

допускається двозначне тлумачення, має бути дотриманий певний порядок за 

зростанням або спаданням видів, класів, розрядів. 

Констатовано, що повна та всебічна характеристика різних видів 

юридичних фактів може бути надана за допомогою логічної систематизації 

шляхом класифікації. 

Наголошено на тому, що класифікація юридичних фактів в 

адміністративному судочинстві – це розподіл юридичних фактів на 

взаємозалежні види відповідно до найбільш істотних і специфічних ознак. 

У підрозділі 1.3 «Функції юридичних фактів» констатовано, що функції 

юридичних фактів визначаються як вплив юридичних фактів на суспільні 

відносини, спрямований на їх виникнення, зміну та припинення. З’ясовано, що 

функції юридичних фактів сприяють розкриттю змісту та місця юридичних 

фактів у механізмі правового регулювання, забезпечують надійне виникнення, 

зміну і припинення правових відносин. 
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Охарактеризовано правовстановлювальні, правозмінювальні та 

правоприпинювальні юридичні факти. З’ясовано суть процесуальних 

юридичних фактів в адміністративному судочинстві. Підсумовано, що серед 

основних функцій процесуальних юридичних фактів в адміністративному 

судочинстві виділяють правовстановлювальну, правозмінювальну, 

правоприпинювальну, правоперешкоджувальну, правозабезпечувальну, 

правовідновлювальну, функцію зупинення процесуальних відносин. 

Розділ 2 «Теоретико-правова характеристика фактичного складу в 

адміністративному судочинстві України» формують два підрозділи. 

У підрозділі 2.1 «Поняття та зміст фактичного складу» встановлено, що 

юридичні факти є підставами виникнення, зміни та припинення правовідносин. 

Проте трапляються випадки, коли для досягнення правових наслідків не досить 

наявності одного юридичного факту, потрібний уже не один, а декілька 

взаємозалежних юридичних фактів. Таку сукупність юридичних фактів 

прийнято називати фактичним складом. 

Запропоновано визначення фактичного складу в адміністративному 

судочинстві. Наголошено на тому, що фактичні склади необхідно відрізняти від 

утворень іншого характеру – складних юридичних фактів. 

Визначено, що у фактичному складі юридичні факти можуть перебувати в 

різному взаємозв’язку, зокрема: а) незалежно від порядку їх накопичення; 

б) встановлений певний порядок накопичення. 

У підрозділі 2.2 «Класифікація фактичних складів» встановлено, що 

класифікація фактичних складів в адміністративному судочинстві має 

розгалужену систему через багатопланове значення класифікації, а провести їх 

поділ лише за однією ознакою або властивістю неможливо. Визначено, що 

класифікація фактичних складів – це розподіл фактичних складів на 

взаємозалежні види відповідно до найбільш істотних і специфічних ознак. 

З’ясовано значення класифікації фактичних складів в адміністративному 

судочинстві України, виділено основні критерії поділу фактичних складів 

відповідно до найбільш істотних і специфічних ознак, встановлено основні їх 

види та розкрито зміст. 

Розділ 3 «Особливості фіксації процесуальних юридичних фактів в 

адміністративному судочинстві України» містить чотири підрозділи. 

У підрозділі 3.1 «Загальні правила фіксації процесуальних юридичних 

фактів в адміністративному судочинстві України» з’ясовано, що завдання 

адміністративного судочинства реалізовані за допомогою процесуальних 

юридичних фактів. Їх фіксація є однією з найважливіших характеристик 

процесу, запорукою винесення законного й обґрунтованого судового рішення. 

Констатовано, що встановлені адміністративним судом процесуальні 

юридичні факти зафіксовані в різних джерелах – процесуальних документах. 

Обґрунтовано, що фіксація процесуальних юридичних фактів здійснюється 

протягом розвитку судового процесу та характеризується особливостями на 

кожній його стадії. Зміст процесуальних документів акумулює результати 

правореалізаційної діяльності учасників справи та встановлені процесуальні 

юридичні факти. Більшість процесуальних документів із цього погляду є 
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юридичними фактами та водночас містять раніше встановлені факти. 

Наприклад, судове рішення саме собою є юридичним фактом 

адміністративного процесуального й матеріального права та водночас є 

юридичним фактом. У ньому також фіксуються встановлені у процесі судового 

розгляду фактичні обставини справи та юридичні факти. 

У підрозділі 3.2 «Позовна заява в адміністративному судочинстві України» 

встановлено, що право звернення до суду є невід’ємною ознакою незалежної 

суверенної демократичної держави Україна. Дотримання вимог законодавства 

щодо форми та змісту позовної заяви є запорукою якісного, оперативного і 

справедливого вирішення справи адміністративним судом. 

З’ясовано, що в теорії адміністративного процесу розрізняють такі елементи 

позову, як підстава, предмет та зміст. Підкреслено, що підстава позову – це 

обставини й норми права, з якими позивач обґрунтовує свої вимоги. Повнота 

позовної заяви залежить від викладу обставин, якими позивач обґрунтовує свої 

вимоги, зазначення норми права і юридичних фактів, з наявністю чи 

відсутністю яких закон пов’язує виникнення, зміну або припинення 

правовідносин. Підстава позову сприяє встановленню спірних правовідносин. 

Предметом позову є певна матеріально-правова вимога позивача до 

відповідача, те, на що спрямований адміністративний позов і з приводу чого 

його подають. Зміст позову – це вказана в позовній заяві форма (спосіб) 

захисту, тобто те, що позивач просить від суду. 

Акцентовано на тому, що накопичення елементів фактичного складу може 

мати юридичний характер, тобто поява одного елемента відкриває юридичну 

можливість для наступних, і це триває доти, доки не будуть накопичені всі 

елементи фактичного складу. Така ситуація простежується в разі подання 

позову до адміністративного суду. Після настання такого юридичного факту 

виникають правовідносини між позивачем і судом. Проте для виникнення 

правовідносин між позивачем та відповідачем не досить лише цього 

юридичного факту. У такому випадку необхідно, щоб утворився фактичний 

склад із двох юридичних фактів, перший із яких – подана до суду позовна 

заява, а другий – постановлення судом ухвали про відкриття провадження у 

справі. 

У підрозділі 3.3 «Протокол судового засідання в адміністративному 

судочинстві України» з’ясовано, що фіксація процесуальних юридичних фактів 

здійснюється за допомогою звукозаписувального технічного засобу, а також у 

протоколі судового засідання секретарем судового засідання. Запропоновано 

визначення протоколу судового засідання в адміністративному судочинстві 

України. 

Встановлено, що за допомогою складених секретарем судового засідання 

судових викликів і повідомлень також може здійснюватися фіксація 

процесуальних юридичних фактів, до того ж секретар може складати відповідні 

довідки та приєднувати їх до матеріалів справи. 

Констатовано, що фіксація процесуальних юридичних фактів секретарем 

судового засідання здійснюється протягом розвитку процесу та 

характеризується особливостями на кожній стадії. 



14 

У підрозділі 3.4 «Судове рішення в адміністративному судочинстві 

України» з’ясовано, що судове рішення адміністративного суду – це юридичний 

факт у формі рішення, ухвали або постанови суду, спрямований на виникнення, 

зміну чи припинення прав та/або обов’язків осіб, які беруть участь у справі. 

Аргументовано, що судове рішення саме собою є юридичним фактом 

адміністративного процесуального й матеріального права. Водночас у ньому 

фіксуються встановлені у процесі судового розгляду фактичні обставини 

справи та найважливіші процесуальні дії учасників справи. 

Розкрито поняття і зміст рішення суду та ухвали суду в адміністративному 

судочинстві України. 

Розділ 4 «Встановлення юридичних фактів в адміністративному 

судочинстві України» містить два підрозділи. 

У підрозділі 4.1 «Юридичні факти як предмет доказування в 

адміністративному судочинстві України» з’ясовано, що під час розгляду 

адміністративної справи суддя зобов’язаний окреслити коло юридичних фактів, 

які підлягають встановленню, що сприяє повному та всебічному розгляду 

справи. Юридичні факти можуть встановлюватися шляхом доказування, у 

такому випадку вони входять до предмета доказування. 

Запропоновано визначення предмета доказування в адміністративному 

судочинстві та встановлено, що до нього входять юридичні факти. Акцентовано 

на тому, що від правильності визначення предмета доказування залежить 

повнота встановлення обставин справи та юридичних фактів, що необхідні для 

вирішення справи по суті. 

Обґрунтовано, що для встановлення юридичних фактів у судовому засіданні 

необхідно досліджувати показання свідків, письмові й речові докази, 

електронні докази, висновки експертів. 

У підрозділі 4.2 «Особливості доказування юридичних фактів в 

адміністративному судочинстві України» встановлено, що особливості 

доказування юридичних фактів в адміністративному судочинстві 

зумовлюються та визначаються принципом офіційного з’ясування всіх 

обставин справи, презумпцією вини суб’єкта владних повноважень, правовим 

статусом учасників справи тощо. 

Обґрунтовано наявність вузького та широкого розуміння принципу 

офіційного з’ясування всіх обставин у справі. 

Звернено увагу на те, що адміністративний суд повинен активно 

використовувати процесуальні повноваження, зокрема й щодо виявлення та 

витребування доказів за власною ініціативою. Для ухвалення законного та 

обґрунтованого судового рішення вагомого значення набуває з’ясування 

особливостей доказування в адміністративному судочинстві України, 

зумовлених офіційним з’ясуванням усіх обставин у справі. 

Розділ 5 «Дефекти юридичних фактів та інших елементів фактичного 

складу в адміністративному судочинстві» містить чотири підрозділи. 

У підрозділі 5.1 «Поняття дефекту юридичного факту в 

адміністративному судочинстві» запропоновано визначення дефекту 
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юридичного факту в адміністративному судочинстві, наведено власну 

класифікацію дефектів юридичних фактів. 

Запропоновано юридико-фактичну дефектність в адміністративному 

судочинстві зобразити формулою, яка дає змогу наочно продемонструвати 

модель формування правовідносин і наслідки дефектності юридичних фактів, 

уможливить удосконалення правовідносин, допоможе уникати дефектних 

юридико-фактичних правових ситуацій у сфері судового адміністративного 

процесу. 

Підкреслено, що дефектний юридичний факт є правовою аномалією. 

Усунення правових аномалій можливе завдяки якісному та вчасно прийнятому 

законодавчому акту. Запропоновано прийняти спеціальний законодавчий акт, 

який регламентував би питання законодавчої техніки. 

У підрозділі 5.2 «Дефекти юридичних фактів та інших елементів 

фактичного складу під час провадження в суді першої інстанції» з’ясовано, що 

основними дефектами юридичних фактів та інших елементів фактичного 

складу під час розгляду адміністративної справи в суді першої інстанції в 

адміністративному судочинстві України є такі явища: а) подання позивачем до 

суду позовної заяви з недотриманням її форми та змісту; б) подання позовної 

заяви особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності, або 

позов не підписано, або позовну заяву підписано особою, яка не має права її 

підписувати, чи особою, посадове становище якої не вказане; в) перебування у 

провадженні цього або іншого адміністративного суду справи про спір між 

тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав; 

г) перебування у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з 

тих самих підстав таких, що набрали законної сили, рішень чи постанов суду, 

ухвал про закриття провадження в адміністративній справі; ґ) настання смерті 

фізичної особи або припинення юридичної особи, що не є суб’єктом владних 

повноважень, які звернулися з позовною заявою або до яких пред’явлено 

позовну заяву, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництво; 

д) подання позивачем позовної заяви з вимогою стягнення грошових коштів, 

яка ґрунтується на підставі рішення суб’єкта владних повноважень, поданого 

суб’єктом владних повноважень до закінчення встановленого законом строку; 

е) особа, яка має адміністративну процесуальну дієздатність і за захистом прав, 

свобод чи інтересів якої у встановлених законом випадках звернувся орган або 

інша особа, заперечує проти адміністративного позову та від неї надійшла 

відповідна заява; є) подання позивачем позовної заяви з пропущенням 

встановленого законом строку звернення до адміністративного суду, якщо суд 

не знайшов поважні для визнання причин пропуску строку звернення до 

адміністративного суду підстави; ж) подання позивачем позовної заяви 

всупереч тому, що розгляд цієї справи не віднесено до юрисдикції суду. 
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У підрозділі 5.3 «Дефекти юридичних фактів та інших елементів 

фактичного складу під час перегляду судового рішення» встановлено, що 

помилка у правозастосовній діяльності адміністративного суду є особливим 

юридичним фактом, що зумовлює виникнення, зміну або припинення правових 

відносин. Запропоновано авторське визначення судової помилки в 

адміністративному судочинстві. 

Обґрунтовано, що детальне вивчення й узагальнення судових помилок в 

адміністративному судочинстві сприяє з’ясуванню причин та умов скасувань і 

зміни судових рішень, удосконаленню судової практики, захисту прав, свобод 

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

правових відносин від порушень із боку суб’єктів владних повноважень у разі 

здійснення ними владних управлінських функцій шляхом справедливого, 

неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ. 

У підрозділі 5.4 «Дефекти юридичних фактів та інших елементів 

фактичного складу під час розгляду процесуальних питань, пов’язаних із 

виконанням судових рішень» з’ясовано, що найістотнішою цінністю судового 

процесу є його результат, який має проявитися в реальному виконанні судового 

рішення. 

Акцентовано на тому, що в адміністративному судочинстві України, 

пов’язаному з розглядом процесуальних питань щодо виконання судового 

рішення, поширені такі основні дефектні юридико-фактичні правові ситуації: 

а) втрата оригіналу виконавчого документа; б) пропуск строку для 

пред’явлення виконавчого листа до виконання; в) вибуття однієї зі сторін 

виконавчого провадження; г) скасування судового рішення (визнання його 

нечинним або таким, що втратило законну силу) та закриття провадження у 

справі, залишення позовної заяви без розгляду або відмова в задоволенні 

адміністративного позову чи задоволення позовних вимог у меншому розмірі. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації подано теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 

проблеми, що полягає в обґрунтуванні теоретико-прикладних засад юридичних 

фактів в адміністративному судочинстві. На підставі вивчення й узагальнення 

судової практики, дослідження норм адміністративного процесуального 

законодавства, критичного аналізу наукових напрацювань у процесуально-

правовій науці зроблено висновки щодо юридичних фактів, фактичних складів 

та їх дефектів. 

Це дало змогу отримати низку узагальнень теоретичного і практичного 

змісту та виробити відповідні пропозиції, що забезпечують розв’язання 

визначеної мети й завдань. За результатами дисертаційної роботи 

сформульовано такі основні висновки: 

1. З’ясовано, що юридичні факти в адміністративному судочинстві – це 

конкретні життєві обставини у формі дії чи події, з якими норми права 

пов’язують юридичні наслідки, тобто виникнення, зміну або припинення 

правовідносин, набуття певних прав та обов’язків. Ознаки юридичних фактів в 
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адміністративному судочинстві визначено як характерні риси, притаманні 

юридичному факту, що відмежовують його від інших суміжних категорій, 

надають якісну визначеність в адміністративному судочинстві. 

Окреслено такі основні ознаки юридичних фактів: 1) конкретність та 

індивідуальність (юридичний факт є унікальним (винятковим, неповторним) 

явищем дійсності, яке існує в певній частині простору, у певний момент часу та 

зазвичай пов’язане з конкретними суб’єктами (наприклад, факт укладення 

адміністративного договору)); 2) соціальну змістовність (події та дії, що не 

мають значення або зв’язку із соціальною дійсністю, не мають юридичного 

значення); 3) об’єктивоване вираження (почуття й бажання людини не є 

юридичними фактами); 4) зв’язок із правом (юридичні факти здебільшого 

точно або в загальному вигляді відображені в гіпотезах правових норм); 

5) причинний зв’язок із правовими наслідками. 

Процесуальні юридичні факти в адміністративному судочинстві визначено 

як юридичні факти, що забезпечують процесуальну діяльність учасників 

процесу, динамізм процесуальних відносин унаслідок послідовного вчинення 

процесуальних дій його суб’єктами, правильне русло судочинства, дотримання 

процесуальної форми в адміністративних справах. 

2. Встановлено, що класифікація юридичних фактів в адміністративному 

судочинстві являє собою розподіл юридичних фактів на взаємозалежні види 

відповідно до найбільш істотних і специфічних ознак. Класифікація юридичних 

фактів в адміністративному судочинстві має розгалужену систему, 

спостерігається багатопланове значення класифікації юридичних фактів, а 

провести їх поділ за однією ознакою чи властивістю неможливо. Класифікація 

юридичних фактів дає змогу здійснити їх поділ на види, підвиди тощо. Це дає 

можливість глибше вивчити окремі юридичні факти, їхні позитивні й негативні 

риси, виділити характерні особливості, встановити взаємозв’язок загального та 

окремого, виявити між ними відмінності і подібності, поглибити процес 

пізнання, а також системно підійти до явищ, які є об’єктом вивчення. 

Аргументовано, що критерії класифікації юридичних фактів – це підстави, за 

якими здійснюють розподіл юридичних фактів на взаємозалежні види 

відповідно до найбільш істотних і специфічних ознак. 

Запропоновано викласти п. 3 Прикінцевих положень Кодексу 

адміністративного судочинства України в такій редакції: «Суд за заявою 

учасників справи та осіб, які не брали участь у справі, якщо суд вирішив 

питання про їхні права, інтереси та/або обов’язки, зупиняє або поновлює 

процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини 

їх пропуску поважними та такими, що сприяють запобіганню поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19), чи обмеженнями, упровадженими у зв’язку 

з карантином». 

3. Доведено, що функції юридичних фактів – це вплив юридичних фактів на 

суспільні відносини, спрямований на їх виникнення, зміну і припинення. 

Функції юридичних фактів сприяють розкриттю змісту та місця юридичних 

фактів у механізмі правового регулювання, забезпечують надійне виникнення, 

зміну і припинення правових відносин. 
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Обґрунтовано, що зміст головної функції юридичних фактів полягає в 

забезпеченні ними виникнення, зміни чи припинення правовідносин. Так, 

функцію виникнення правовідносин виконують правовстановлювальні 

юридичні факти – такі явища об’єктивної дійсності, за наявності яких норми 

права пов’язують виникнення правовідносин. Функцію зміни правовідносин 

виконують правозмінювальні юридичні факти, за наявності яких норми права 

передбачають зміни у правовідносинах. Водночас правозмінювальні юридичні 

факти, на відміну від попередніх (правостворювальних) юридичних фактів, які 

шляхом установлення прав та обов’язків породжують правовідносини, не є 

підставою для виникнення нових правовідносин, вони лише вносять корективи 

до змісту вже наявних правовідносин, при цьому самі правовідносини від цього 

не перетворюються на якийсь інший вид правових відносин. Функцію 

припинення правовідносин виконують правоприпинювальні юридичні факти – 

такі обставини, з якими норми права пов’язують припинення правовідносин. 

Окрім правовстановлювальної, правозмінювальної і правоприпинювальної 

функцій, виділено правоперешкоджувальну, правозабезпечувальну, 

правовідновлювальну, функцію зупинення процесуальних відносин, а також 

конструктивну, інформаційно-прогностичну, стимулювальну функції, 

гарантування законності, функцію індивідуального регламентатора 

правовідносин. 

Встановлено, що процесуальні юридичні факти в адміністративному 

судочинстві забезпечують процесуальну діяльність учасників процесу, 

динамізм процесуальних відносин унаслідок послідовного вчинення 

процесуальних дій його суб’єктами, правильне русло судочинства, дотримання 

процесуальної форми у справах. 

4. З’ясовано, що фактичний склад в адміністративному судочинстві – це 

сукупність юридичних фактів та інших елементів фактичного складу у сфері 

судового адміністративного процесу, що необхідні й достатні для настання 

передбачених законом юридичних наслідків. Фактичні склади необхідно 

відрізняти від утворень іншого характеру – складних юридичних фактів. 

Головна їх відмінність полягає в тому, що фактичний склад – це система 

юридичних фактів, а складний юридичний факт – система ознак одного факту. 

Аргументовано, що у фактичному складі юридичні факти можуть 

перебувати в різному взаємозв’язку. Наприклад, трапляються випадки, коли для 

настання правових наслідків необхідне одночасне існування всіх елементів 

фактичного складу незалежно від порядку їх накопичення. Другий спосіб 

зв’язку елементів складу більш складний: для виникнення правового наслідку 

юридичні факти повинні не лише одночасно існувати, а й обов’язково 

витримати певний порядок накопичення у складі. Ще інший спосіб зв’язку 

елементів у складі наявний, коли з двох чи декількох зазначених у нормі 

юридичних фактів для настання правових наслідків досить появи одного 

(юридичні факти в такому випадку пов’язані альтернативно). 
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5. Встановлено, що класифікація фактичних складів в адміністративному 

судочинстві має досить розгалужену систему, є багатопланове значення 

класифікації, а провести поділ зазначених складів за однією ознакою чи 

властивістю неможливо. За допомогою класифікації фактичних складів 

здійснюється їх поділ на види, що дає змогу глибше вивчити окремі фактичні 

склади, їхні позитивні й негативні риси, виділити характерні особливості, 

встановити взаємозв’язок загального й окремого, виявити між ними відмінності 

і подібності, з’ясувати властиві їм риси, збагнути специфіку їх функціонування 

в механізмі правового регулювання, забезпечити більш чітку позицію 

законодавця та осіб, які застосовують норми права під час прийняття рішень, а 

також поглибити процес пізнання, системно підійти до явищ, що є об’єктом 

вивчення. 

Визначено, що класифікація фактичних складів – це розподіл фактичних 

складів на взаємозалежні види відповідно до найбільш істотних і специфічних 

ознак. Узагальнено класифікацію фактичних складів за такими критеріями: 

 за характером зв’язку елементів фактичного складу: прості (з незалежним 

накопиченням елементів), складні (з послідовним накопиченням елементів) і 

змішані (поєднують незалежне й послідовне накопичення елементів) фактичні 

склади; 

 за рівнем визначеності: визначені фактичні склади (усі елементи 

визначені в гіпотезі правової норми) та відносно визначені фактичні склади (це 

бланкетні склади, які не повністю визначені в конкретних нормах права); 

 за обсягом накопичення юридичних фактів: закінчені (склади, у межах 

яких завершений процес накопичення всього комплексу юридичних фактів і які 

саме в такій формі повною мірою породжують юридичні наслідки) та 

незакінчені (склади, у яких не завершений процес накопичення юридичних 

фактів для утворення фактичного складу, не настають правові наслідки, 

пов’язані з повним фактичним складом, проте передбачена можливість 

настання проміжних правових наслідків) фактичні склади. 

Також аргументовано, що класифікація за юридичними функціями 

пов’язана з розмежуванням правовстановлювальних, правозмінювальних і 

правоприпинювальних складів. Класифікація за змістом пов’язана з поділом 

складів на однорідні (передбачають юридичні факти однієї галузі права) і 

комплексні (поєднують юридичні факти різних галузей права). 

6. Доведено, що процесуальному юридичному факту в адміністративному 

судочинстві притаманні такі ознаки: а) фіксування у відповідному 

процесуальному документі; б) фіксування в належній формі; в) закріплення з 

дотриманням правил фіксації; г) фіксування належним суб’єктом. Встановлено, 

що документ – це засіб закріплення різними способами на переважно 

паперовому матеріалі інформації про юридичні факти. 

Обґрунтовано, що накопичення елементів фактичного складу може мати 

юридичний характер, тобто поява одного елементу відкриває юридичну 

можливість для наступних, доки не будуть накопичені всі елементи фактичного 

складу. Така ситуація простежується в разі подання позову до 

адміністративного суду. Після настання такого юридичного факту виникають 
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правовідносини між позивачем і судом. Проте для настання правовідносин між 

позивачем та відповідачем не досить лише цього юридичного факту, у такому 

випадку необхідно, щоб утворився фактичний склад із двох юридичних фактів: 

поданої до суду позовної заяви та постановлення судом ухвали про відкриття 

провадження у справі. 

7. Конкретизовано, що позовна заява в адміністративному судочинстві – це 

юридико-фактична письмова вимога позивача до відповідача з метою 

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

юридичних осіб від порушень із боку суб’єктів владних повноважень. Позивач 

у позовній заяві повинен навести юридичні факти, які призвели до виникнення 

спірних правовідносин, і зазначити докази, які підтверджують юридичні факти. 

8. Акцентовано на тому, що фіксація судового засідання здійснюється за 

допомогою звукозаписувального технічного засобу. Одночасно з технічним 

записом судового засідання секретар веде протокол засідання. Проте в разі 

вчинення окремої процесуальної дії поза залою судового засідання або під час 

виконання судового доручення секретар засідання складає відповідний 

протокол. Фіксації підлягають процесуальні юридичні факти насамперед за 

послідовністю їх вчинення або встановлення. Загальні правила фіксації 

процесуальних юридичних фактів в адміністративному судочинстві у протоколі 

судового засідання співпадають із правилами їх фіксації в інших актах-

документах адміністративного судочинства України. Фіксацію процесуальних 

юридичних фактів секретар судового засідання здійснює протягом розвитку 

процесу, що характеризується особливостями на кожній стадії. При цьому 

фіксація адміністративного процесу не передбачена у скороченому та 

письмовому провадженні. 

Протокол судового засідання в адміністративному судочинстві України 

визначено як юридико-фактичний процесуальний документ, який веде секретар 

судового засідання одночасно з технічним записом судового засідання з метою 

зазначення в ньому вчинених у судовому засіданні процесуальних дій. 

Технічний запис засідання є додатком до протоколу судового засідання, після 

закінчення якого його приєднують до матеріалів справи. 

9. Встановлено, що судове рішення адміністративного суду – це юридичний 

факт у формі рішення, ухвали або постанови суду, спрямований на виникнення, 

зміну чи припинення прав та/або обов’язків осіб, які беруть участь у справі. 

Судове рішення саме собою є юридичним фактом адміністративного 

процесуального та матеріального права. Водночас у ньому фіксуються 

встановлені у процесі судового розгляду фактичні обставини справи та 

найважливіші процесуальні дії учасників справи. Фіксація процесуальних 

юридичних фактів здійснюється протягом розвитку процесу, насамперед за 

послідовністю їх вчинення або встановлення, і характеризується особливостями 

на кожній стадії. 

Рішення адміністративного суду визначено як юридико-фактичне 

вирішення вимоги адміністративного позову. У рішенні як процесуальному 

документі поряд із матеріально-правовими фактами фіксується також значна 

кількість найбільш важливих процесуальних юридичних фактів, що 
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відображають підсумки судової діяльності за конкретною справою. Своєю 

чергою ухвала адміністративного суду першої інстанції – це юридико-фактичне 

рішення судді, яким він в усній чи письмовій формі вирішує питання, пов’язані 

з процедурою розгляду адміністративної справи, та інші процесуальні питання. 

10. З’ясовано, що під час розгляду адміністративної справи суддя 

зобов’язаний окреслити коло юридичних фактів, які підлягають встановленню, 

що сприяє повному та всебічному розгляду справи. Юридичні факти можуть 

встановлюватися шляхом доказування, і в такому випадку вони входять до 

предмета доказування. Предмет доказування в адміністративному 

судочинстві – це юридичні факти й обставини справи, які необхідно встановити 

шляхом доказування, на підставі яких обґрунтовуються позовні вимоги чи 

заперечення або які мають інше значення для вирішення справи. 

Констатовано, що правове визначення предмета доказування має вагоме 

значення під час підготовки справи до судового розгляду, її розгляду, 

ухвалення законного й обґрунтованого судового рішення. Від правильності 

такого визначення залежить встановлення обставин справи та юридичних 

фактів, необхідних для вирішення справи. Це є запорукою належного захисту 

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

сфері публічно-правових відносин від порушень із боку суб’єктів владних 

повноважень. Для встановлення юридичних фактів у судовому засіданні 

досліджують показання свідків, письмові та речові докази, електронні докази, 

висновки експертів. 

11. Доведено, що юридичні факти встановлює адміністративний суд (суддя) 

у результаті їх пізнання, яке відбувається безпосереднім або опосередкованим 

шляхом. В основному юридичні факти встановлює суд безпосередньо в залі 

судового засідання. Особливості доказування юридичних фактів в 

адміністративному судочинстві зумовлені принципом офіційного з’ясування 

всіх обставин справи, презумпцією вини суб’єкта владних повноважень, 

правовим статусом учасників справи тощо. 

Визначено, що принцип офіційного з’ясування всіх обставин справи в 

адміністративному судочинстві – це закріплене в Кодексі адміністративного 

судочинства України положення про обов’язок суду вжити передбачених 

законом заходів, що необхідні для з’ясування всіх обставин у справі та 

встановлення юридичних фактів, а також виявлення та витребування доказів із 

власної ініціативи. Є вузьке й широке розуміння принципу офіційного 

з’ясування всіх обставин у справі. 

Так, у межах вузького розуміння зміст цього принципу зводиться до 

трактування його законодавцем за ч. 4 ст. 9 Кодексу адміністративного 

судочинства України як обов’язку суду з виявлення та витребування доказів із 

власної ініціативи. 

Натомість широке розуміння принципу офіційного з’ясування всіх обставин 

у справі передбачає такі заходи: 1) активну процесуальну позицію суду щодо 

прийняття рішення про обов’язкову участь особи у справі; 2) прийняття 

рішення про витребування документів та інших матеріалів, проведення огляду 

письмових і речових доказів на місці, якщо їх не можна доставити до суду, 



22 

надання необхідних довідок, призначення експертизи, вирішення питання про 

необхідність залучення спеціаліста, свідків, перекладача; 3) прийняття рішення 

про проведення попереднього судового засідання; 4) вжиття заходів для заміни 

неналежної сторони належною, забезпечення участі третіх осіб; 5) з’ясування 

питання про склад осіб, які братимуть участь у справі; 6) уточнення позовних 

вимог і заперечень відповідача проти адміністративного позову; 7) визначення 

фактів, які необхідно встановити для вирішення спору, з’ясування того, які з 

них визнаються сторонами, а які потрібно доказувати; 8) з’ясування того, якими 

доказами сторони можуть обґрунтовувати свої доводи чи заперечення, і 

встановлення строків для їх надання; 9) вчинення інших дій, необхідних для 

підготовки справи до судового розгляду; 10) пропонування особам, які беруть 

участь у конкретній справі, доповнити чи пояснити певні обставини справи, а 

також надати суду додаткові докази; 11) у разі потреби визнання судом за 

доцільне дослідити докази щодо обставин, які визнаються сторонами, якщо в 

нього виникне сумнів стосовно достовірності цих обставин і добровільності їх 

визнання; 12) можливість суду під час допиту свідка в суді ставити йому 

запитання в будь-який час, а не лише після закінчення допиту його особами, які 

беруть участь у справі, як це здійснюється в цивільному та господарському 

судочинстві; 13) дозвіл на вихід за межі позовних вимог, якщо це необхідно для 

повного захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, про захист яких 

вони просять; 14) уточнення змісту позовних вимог із подальшим вибором 

відповідного способу захисту порушеного права; 15) створення стороні у справі 

необхідних умов для встановлення фактичних обставин справи, оцінки доказів і 

правильного застосування законодавства. 

Констатовано, що адміністративний суд повинен активно використовувати 

процесуальні повноваження, зокрема й щодо виявлення та витребування 

доказів за власною ініціативою. Для ухвалення законного та обґрунтованого 

судового рішення вагомого значення набуває з’ясування особливостей 

доказування в адміністративному судочинстві України, що зумовлені 

офіційним з’ясуванням усіх обставин у справі, презумпцією вини суб’єкта 

владних повноважень, правовим статусом учасників справи тощо. 

12. Встановлено, що дефект юридичного факту в адміністративному 

судочинстві – це такий його стан, ознака, особливість, що не відповідає нормі 

права, яка регулює певний вид правовідносин у сфері судового 

адміністративного процесу, а також зумовлює наявність обставин, що 

перешкоджають виконанню завдань адміністративного судочинства, якісному й 

оперативному розгляду справи, настанню очікуваних прогнозованих 

правовідносин. Своєю чергою дефектність фактичного складу в 

адміністративному судочинстві – це наявність дефектного юридичного факту 

чи іншого елементу фактичного складу або ж їх відсутність, що не відповідає 

нормі права, яка регулює певний вид правовідносин у сфері судового 

адміністративного процесу, а також перешкоджає виконанню завдань 

адміністративного судочинства, якісному й оперативному розгляду справи, 

настанню очікуваних прогнозованих правовідносин. 
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Запропоновано здійснити класифікацію дефектів юридичних фактів за 

критерієм регулятивної спрямованості норми права на матеріальні, 

процесуальні та матеріально-процесуальні дефекти. При цьому під 

матеріальними дефектами юридичних фактів варто розуміти такі дефекти, які 

виникли та існують у сфері матеріальних правовідносин і перешкоджають 

настанню матеріальних правових наслідків; під процесуальними дефектами – 

ті, що виникли та існують у сфері процесуальних правовідносин і 

перешкоджають настанню процесуальних правових наслідків; під матеріально-

процесуальними дефектами – ті, які виникли та існують у сфері матеріальних і 

процесуальних правовідносин та перешкоджають настанню матеріальних і 

процесуальних правових наслідків. Прикладом матеріально-процесуального 

дефекту юридичного факту є скасоване чи змінене судове рішення. 

Математично зобразити юридико-фактичну дефектність в 

адміністративному судочинстві запропоновано так: 

ЮФ (+-) + ФП (+-) + НП (+-) = Пв (+-), 

де ЮФ – юридичний факт (зі знаком мінус – дефектний юридичний факт), 

ФП – фактичні передумови (зі знаком мінус – дефектні фактичні передумови), 

НП – норма права (зі знаком мінус – дефектні норми права), Пв – 

правовідносини (зі знаком мінус – дефектні правовідносини, тобто такі, що не 

настали або настали лише частково). 

Формулою юридико-фактичну дефектність в адміністративному 

судочинстві запропоновано відобразити також у такий спосіб: 

u=f (x,y,z), 

де вектор x=(х1…, xm) – юридичні факти, вектор y= (y1…, yn) – фактичні 

передумови, вектор z=(z1…, zk) – норми права, u – правовідносини, f – 

функціональна залежність. 

Аргументовано, що функція (функціональна залежність) – це правило, яке 

кожному набору векторів x,y,z увідповіднює єдине значення u. У нашому 

випадку функція f діє так, що u може набувати тільки двох значень: u – 

недефектне, коли всі х1…, xm, y1…, yn, z1…, zk недефектні, та u – дефектне, 

якщо хоча б одна із цих m+n+k величин дефектна. 

Доведено, що зазначені формули дають змогу наочно продемонструвати 

модель формування правовідносин, наслідки дефектності юридичних фактів, 

уможливлюють удосконалення правовідносин, допомагають уникати 

дефектних юридико-фактичних правових ситуацій у сфері судового 

адміністративного процесу, результатом чого буде підвищення рівня захисту 

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

сфері публічно-правових відносин від порушень із боку суб’єктів владних 

повноважень під час здійснення владних управлінських функцій шляхом 

справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних 

справ. 

Правові аномалії визначено як дефекти, викривлення, деформації, недоліки, 

перешкоди та інші відхилення від норми, певної закономірності чи усталеного 

розвитку суспільних відносин, відступ або ухилення від правила, відхилення 

елементів правовідносин, юридичні конфлікти (колізії норм і колізії 
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нормативно-правових актів), дефекти юридичних фактів та фактичних складів, 

прогалини у праві тощо. Основними причинами появи правових аномалій є 

неврахування або врахування неповною мірою специфіки суспільних відносин, 

недосконалість правового регулювання, взаємодії органів державної влади, 

рівень кваліфікації правотворчого чи правозастосовного органу, неповнота 

правових норм або їх відсутність. Створенню правових норм передує комплекс 

дій, пов’язаних із проведенням численних експертиз проєкту нормативно-

правового акта, зокрема наукової, з виявленням реальної потреби у прийнятті 

певної норми права, змінами правового регулювання суспільних відносин, 

вивченням суспільної думки, урахуванням пропозицій і зауважень суб’єктів 

законодавчої ініціативи, учених та практиків, а також інших інституцій, 

зокрема громадських організацій, тощо. Економічні, соціальні, ідеологічні й 

політичні фактори також чинять певний вплив на необхідність прийняття 

нормативного акта. Тому нехтування зазначеними діями та обставинами можна 

цілком віднести до причин появи правових аномалій. Правова аномалія може 

виникати й з об’єктивних причин – як явище закономірне, притаманне будь-

якій правовій системі (наприклад, прогалини у праві виникають унаслідок 

стрімкого розвитку суспільних відносин). Прикладом суб’єктивних причин 

виникнення правових аномалій може слугувати недосконалість законодавчої 

техніки суб’єкта нормотворення. 

Названо основні способи подолання прогалин – аналогію права та закону, а 

колізії можна подолати шляхом тлумачення норм права уповноваженим на 

правозастосування суб’єктом, а також внесення змін до нормативного акта. 

Своєю чергою основними способами подолання дефектності юридичних фактів 

є вчасно прийнятий якісний законодавчий акт із чітко регламентованою 

моделлю поведінки учасників правовідносин, високий рівень правової культури 

суб’єктів правовідносин, їхня зацікавленість у дотриманні норм права, високий 

рівень кваліфікації правотворчого чи правозастосовного органу. 

Встановлено, що усунення правових аномалій залежить від якісного вчасно 

прийнятого законодавчого акта. Удосконалення законодавчого акта – це шлях 

до досконалості адміністративного судочинства. Необхідно прийняти 

спеціальний законодавчий акт, який регламентуватиме питання законодавчої 

техніки. Запропоновано використати окремі науково обґрунтовані положення у 

сфері фізико-математичних наук щодо створення програмного забезпечення до 

процедури прийняття законодавчого чи будь-якого іншого нормативного акта. 

Перспективним напрямом дослідження названо створення інституту тестування 

проєкту законодавчого (нормативного) акта та наділення спеціальних 

незалежних суб’єктів (тестувальників) широкими повноваженнями стосовно 

подання обов’язкових до врахування пропозицій. 

13. Констатовано, що основними дефектами юридичних фактів та інших 

елементів фактичного складу під час розгляду адміністративної справи в суді 

першої інстанції в адміністративному судочинстві України є такі явища: 

а) подання позивачем до суду позовної заяви з недотриманням її форми та 

змісту; б) подання позовної заяви особою, яка не має адміністративної 

процесуальної дієздатності, або позов не підписано, або позовну заяву 
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підписано особою, яка не має права її підписувати, чи особою, посадове 

становище якої не вказане; в) перебування у провадженні цього або іншого 

адміністративного суду справи про спір між тими самими сторонами, про той 

самий предмет і з тих самих підстав; г) перебування у спорі між тими самими 

сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав таких, що набрали 

законної сили, рішень чи постанов суду, ухвал про закриття провадження в 

адміністративній справі; ґ) настання смерті фізичної особи або припинення 

юридичної особи, що не є суб’єктом владних повноважень, які звернулися з 

позовною заявою або до яких пред’явлено позовну заяву, якщо спірні 

правовідносини не допускають правонаступництво; д) подання позивачем 

позовної заяви з вимогою стягнення грошових коштів, яка ґрунтується на 

підставі рішення суб’єкта владних повноважень, поданого суб’єктом владних 

повноважень до закінчення встановленого законом строку; е) особа, яка має 

адміністративну процесуальну дієздатність і за захистом прав, свобод чи 

інтересів якої у встановлених законом випадках звернувся орган або інша 

особа, заперечує проти адміністративного позову та від неї надійшла відповідна 

заява; є) подання позивачем позовної заяви з пропущенням встановленого 

законом строку звернення до адміністративного суду, якщо суд не знайшов 

поважні для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного 

суду підстави; ж) подання позивачем позовної заяви всупереч тому, що розгляд 

цієї справи не віднесено до юрисдикції суду. 

Формування переліку дефектів юридичних фактів та інших елементів 

фактичного складу названо перспективним напрямом дослідження, адже це 

сприяє уникненню юридико-дефектних правових ситуацій, результатом чого є 

вдосконалення правореалізаційної діяльності учасників адміністративного 

процесу та правозастосовної діяльності суду. 

14. З’ясовано, що судова помилка в адміністративному судочинстві – це 

дефектний юридичний факт або інший елемент фактичного складу у формі 

рішення, дії чи бездіяльності адміністративного суду, помилковість яких 

встановлена в передбаченому Кодексом адміністративного судочинства 

України порядку. Аргументовано, що детальне вивчення й узагальнення 

судових помилок в адміністративному судочинстві є перспективним напрямом 

дослідження, адже сприяє з’ясуванню причин та умов скасувань і зміни 

судових рішень, удосконаленню судової практики та захисту прав, свобод та 

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

правових відносин від порушень із боку суб’єктів владних повноважень. 

15. Узагальнено, що в адміністративному судочинстві України, пов’язаному 

з розглядом процесуальних питань щодо виконання судового рішення, 

поширені такі основні дефектні юридико-фактичні правові ситуації: а) втрата 

оригіналу виконавчого документа; б) пропуск строку для пред’явлення 

виконавчого листа до виконання; в) вибуття однієї зі сторін виконавчого 

провадження; г) скасування судового рішення (визнання його нечинним або 

таким, що втратило законну силу) та закриття провадження у справі, залишення 

позовної заяви без розгляду або відмова в задоволенні адміністративного 

позову чи задоволення позовних вимог у меншому розмірі. Ретельне вивчення 
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юридико-фактичних дефектних ситуацій, пов’язаних із розглядом 

процесуальних питань щодо виконання судового рішення, сприяє 

вдосконаленню правореалізаційної діяльності учасників адміністративного 

процесу та правозастосовної діяльності суду. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Гордєєв В.В. Юридичні факти в адміністративному судочинстві 

України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

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

У дисертації здійснено комплексне, системне порівняльне дослідження 

юридичних фактів в адміністративному судочинстві України. Проаналізовано 

наукові висновки щодо юридичних фактів. Досліджено основні напрями 

розвідок учених, які на різних етапах займалися вивченням проблем, 

пов’язаних із загальною характеристикою юридичних фактів, фактичних 
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складів, правил фіксації та встановлення матеріальних і процесуальних 

юридичних фактів, а також дефектами юридичних фактів. 

Обґрунтовано, що юридичні факти є підставами виникнення, зміни та 

припинення правовідносин. Проте трапляються випадки, коли для досягнення 

правових наслідків не досить наявності одного юридичного факту, потрібний 

уже не один, а декілька взаємозалежних юридичних фактів. Таку сукупність 

юридичних фактів прийнято називати фактичним складом. 

З’ясовано, що встановлені адміністративним судом процесуальні юридичні 

факти фіксуються в різних джерелах – процесуальних документах. 

Процесуальний юридичний факт в адміністративному судочинстві має бути 

зафіксований у відповідному процесуальному документі належним суб’єктом у 

належній формі та з дотриманням правил фіксації. 

Підкреслено, що дефектний юридичний факт є правовою аномалією. 

Акцентовано увагу на тому, що формування переліку дефектів юридичних 

фактів та інших елементів фактичного складу сприяє уникненню юридико-

дефектних правових ситуацій, що має наслідком удосконалення 

правореалізаційної діяльності учасників адміністративного процесу та 

правозастосовної діяльності суду. 

Ключові слова: адміністративне судочинство, дефекти фактичного 

складу, дефекти юридичного факту, фактичний склад, юридичний факт.  

 

Гордеев В.В. Юридические факты в административном 

судопроизводстве Украины. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2021. 

В диссертации проведено комплексное, системное сравнительное 

исследование юридических фактов в административном судопроизводстве 

Украины. Проанализированы научные выводы касательно юридических 

фактов. Раскрыты основные направления исследований ученых, которые на 

разных этапах занимались изучением проблем, связанных с общей 

характеристикой юридических фактов, фактических составов, правил фиксации 

и установки материальных и процессуальных юридических фактов, а также 

дефектами юридических фактов. 

Обосновано, что юридические факты являются основаниями 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Однако 

существуют случаи, когда для достижения правовых последствий недостаточно 

наличия одного юридического факта, нужен уже не один, а несколько 

взаимосвязанных юридических фактов. Такую совокупность юридических 

фактов принято называть фактическим составом. 

Выяснено, что установленные административным судом процессуальные 

юридические факты фиксируются в различных источниках – процессуальных 

документах. Процессуальный юридический факт в административном 

судопроизводстве должен быть зафиксирован в соответствующем 
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процессуальном документе надлежащим субъектом в надлежащей форме и с 

соблюдением правил фиксации. 

Подчеркнуто, что дефектный юридический факт является правовой 

аномалией. Акцентировано внимание на том, что формирование перечня 

дефектов юридических фактов и других элементов фактического состава 

способствует предотвращению юридико-дефектных правовых ситуаций, что 

влечет усовершенствование правореализационной деятельности участников 

административного процесса и правоприменительной деятельности суда. 

Ключевые слова: административное судопроизводство, дефекты 

фактического состава, дефекты юридического факта, фактический состав, 

юридический факт.  

 

Gordieiev V.V. Juridical facts in administrative proceedings in Ukraine. – 

Manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of legal 

sciences on a specialty 12.00.07 – administrative law and process; finance law; 

information law. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

The dissertation provides complex, system and comparative research of juridical 

facts in administrative proceedings of Ukraine. The scientific conclusions regarding 

juridical facts have been analyzed. The author has researched the main directions of 

study by the scientists who, at different stages of their work dealt with the issues 

connected with the general characteristics of juridical facts, sets of facts, rules of 

fixation and ascertainment of material and procedural juridical facts as well as the 

defects of juridical facts. 

It has been stated that juridical facts in administrative proceedings are certain life 

circumstances in the form of an action or event which are connected to legal norms 

by legal consequences, i. e. occurrence, change or termination of legal relationships 

and accrual of certain rights and obligations. 

It has been established that procedural juridical facts in administrative 

proceedings are juridical facts which provide for procedural activity of the 

participants of the process, the dynamism of procedural relationships due to a 

consecutive performance of actions by its participants, the right course of legal 

proceeding and compliance to procedural form in administrative cases. 

It has been concluded that among the main functions of procedural juridical facts 

in administrative proceeding the following are distinguished: constitutive, law-

changing, law-terminating, law-obstructing, function of termination of procedural 

relationships, law provision and law-restorative functions. 

It has been substantiated that juridical facts act as the grounds for the occurrence, 

change and termination of legal relationships. However, there are cases when in order 

to obtain any legal consequences the mere existence of one juridical fact is not 

enough, but several interrelated juridical facts are necessary. Such a body of juridical 

facts is known as a set of facts. 

The author has classified sets of facts into interrelated types of such according to 

the most substantial and specific characteristics. 
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A procedural juridical fact in administrative proceeding possesses the following 

attributes: a juridical fact has to be recorded in a corresponding procedural document, 

in appropriate form and with adherence to the regulations of fixation, and by a 

corresponding subject. 

It has been substantiated that a court claim in administrative proceedings is a 

legal and factual written demand by a claimant to the defendant on the protection of 

their rights, freedoms or interests in the sphere of public legal relationships from 

violations by subjects of power authority. The claimant in their court claim has to 

provide juridical facts and circumstances of the case which led to the occurrence of 

disputable legal relationships and state the evidence which supports juridical facts 

and circumstances of the case. 

It has been analyzed that the fixation of procedural juridical facts is done with the 

assistance of sound-recording technical devices, in the protocol and court session 

journal by the court session secretary. 

It has been established that the ruling of an administrative court is a juridical fact 

in the form of decision, ruling or decree of a court aimed at the occurrence, change or 

termination of rights and/or obligations of the persons taking part in the case. The 

court ruling itself is a juridical fact of administrative procedural and material law. At 

the same it records the factual circumstances of the case and the most significant 

procedural actions of the case participants which were established in the course of 

court consideration. 

The paper demonstrates that in the course of consideration of an administrative 

case, a judge has to outline the circle of juridical facts which are to be established, 

which promotes complete and thorough consideration of a case. Juridical facts can be 

established by proving them. In this case, juridical facts are a part of a circumstance 

in proof. 

It has been established that specifics of juridical facts proving in administrative 

proceedings are determined by the principle of official clarification of all the 

circumstances of a case, presumption of guilt of a subject of power authority. 

It has been also established that a defect of juridical fact in administrative 

proceeding is such its state, characteristic or peculiarity which does not comply with 

the legal norm which regulates a certain type of legal relationships in the sphere of 

administrative court process, and stipulates the existence of circumstances which 

obstruct the provision of administrative proceeding tasks, efficient and timely 

consideration of a case and occurrence of expected forecast legal relationships. 

It has been suggested to depict legal and factual deficiency in administrative 

proceeding with the help of a formula. 

It has been pointed out that defective juridical fact is a legal abnormality. 

Elimination of legal abnormalities depends on efficient and timely legislative acts. It 

is necessary to adopt specific legislative acts which would regulate the issue of 

legislative technique. 

It has been specified that the main ways to eliminate juridical fact deficiency is a 

timely adopted efficient legislative act with a strictly regulated behaviour model for 

the participants of legal relationships and adoption of a specific legislative act which 

would regulate the issues of legislative technique, high level of legal culture for the 
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subjects of legal relationships, their interest in adherence to legal norms and high 

level of qualification of legislative or executive authorities. 

The attention has been drawn to the fact that the formation of a list of defects of 

juridical fact and other elements of a set of facts supports the avoidance of legally 

defective situations; as a result, there is an improvement in the enforcement activity 

of administrative proceeding participants and law administration activity of a court. 

It has been established that the law administration activity of an administrative 

court is a special juridical fact which leads to the occurrence, change or termination 

of legal relationships. 

A court mistake on administrative proceedings is a defective juridical fact or 

another element of a set of facts in the form of a decision, ruling, action or inaction 

by an administrative court, the erroneousness of which is established according to the 

procedure determined by the Code of Administrative Proceeding of Ukraine. 

The attention has also been drawn to the fact that in administrative proceeding of 

Ukraine dealing with the consideration of procedural issues on the enforcement of a 

court ruling there are the following main defective legal factual situations: 1) loss of 

an original copy of an executive document; 2) failure to present the writ of execution 

for its execution within the set term; 3) elimination of one of the parties of an 

executive proceeding; 4) termination of a court ruling (declaration of its annulment or 

loss of validity) and closing of a proceeding on a case, leaving a case without 

consideration or a refusal to satisfy an administrative claim or satisfaction of an 

administrative claim to a smaller extent. 

It has been pointed out that a thorough study of defective juridical factual 

situations regarding the consideration of procedural issues of execution of a court 

ruling stimulates the improvement of law enforcement activity of the participants of 

an administrative process and law administration by a court. 

Key words: administrative proceeding, defects of a set of facts, defects of 

juridical fact, juridical fact, set of facts. 
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