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АНОТАЦІЯ 

 

Юхтенко Л.Р. Адміністративно-правові засади вирішення спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин, у досудовому порядку. - 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право (081 – право). – Запорізький національний університет, 

Запоріжжя, 2020. 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення 

наукового завдання щодо визначення на основі аналізу норм національного 

законодавства, міжнародних актів, усталених положень доктрини 

адміністративного права і процесу, інших галузевих юридичних наук  сутності та 

змісту адміністративно-правових засад вирішення спорів, що випливають з 

публічно-правових відносин, у досудовому порядку.  

Здійснено обґрунтування сутності спорів, що випливають з публічно-

правових відносин, та виділено їх види за критеріями: склад учасників;  

відповідно ч.1 ст.19 КАС України;  форми провадження щодо розгляду в 

адміністративних судах (загального, спрощеного, особливого позовного 

провадження); складність категорії справи; терміновість розгляду справи. 

Окремо зазначено про виділення спорів, що випливають з публічно-правових 

відносин, за критерієм  можливості їх досудового врегулювання: медіаційні та 

немедіаційні спори.  

Визначено та проаналізовано способи досудового порядку вирішення 

спорів, що випливають з публічно-правових відносин, із врахуванням терміну 

«досудовий порядок», а також способів позасудового вирішення спорів. 

Доведено, що про способи досудового порядку вирішення спорів, які 

випливають з публічно-правових відносин, слід вказувати у розумінні ч.4 ст. 124 
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Конституції України, коли прямо встановлено законом правову вимогу 

обов’язковості досудового порядку врегулювання спорів. 

Виходячи з положень Рекомендації Rec (2001) 9 та Додатку до неї, а також 

Керівних принципів № 15, до досудових способів врегулювання спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин, віднесено:  внутрішній перегляд; 

примирення; врегулювання шляхом здійснення переговорів; медіацію.  

Доведено, що до способів досудового врегулювання спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин, не належать: а) арбітраж 

(третейський розгляд), враховуючи зміст, який стосується суто альтернативного 

порядку вирішення спорів та предмету спору; б) фасилітація, яка стосується 

процедур обговорення певних соціальних проблем у групах; в) оскарження у 

позасудовому порядку; г) оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів 

доходів і зборів (у митних правовідносинах), що передбачено ст. 24 Митного 

кодексу України; д) податковий компроміс, оскільки відповідні процедури 

узгодження застосовуються виключно у податкових правовідносинах щодо 

виконання податкових зобов’язань, а тому питання сутності, змісту та 

особливостей застосування потребує окремого дослідження проблем розвитку 

науки податкового права; е) консультування з питань державної митної справи 

(відповідно ст.21 МК України),  враховуючи його предмет – питання 

практичного застосування окремих норм законодавства України з питань 

державної митної справи (ч.1 ст.21 МК України); ж) надання контролюючими 

органами податкових консультацій, що являє собою роз’яснення, а 

узагальнююча податкова консультація – оприлюднення позиції уповноваженого 

суб’єкта щодо практичного використання норм податкового та іншого 

законодавства. 

Способи досудового вирішення спорів, що випливають з публічно-

правових відносин, систематизовано за критерієм сутності правовідносин щодо 

вирішення. Так, правовідносини щодо примирення і медіації подібні до 

правовідносин у сфері судового процесу. Щодо процедур компромісу у справах 
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про порушення митних правил, слід зазначити, що, хоча вони і здійснюються на 

добровільних началах, проте засади їх не можна назвати подібними до процедур 

судового розгляду. Окремо виділено процедуру адміністративного оскарження 

рішення контролюючого органу у податкових правовідносинах, яка відрізняється 

за змістом, підставами, суб’єктним складом, правовими наслідками від процедур 

оскарження, передбачених Законом України «Про звернення громадян», і 

вважається досудовим порядком вирішення спору, відповідно до ч.3 п. 56.18 ПК 

України. 

Обгрунтовано необхідність дослідження проблеми вирішення спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин, у досудовому порядку з позицій 

адміністративних процедур вирішення. Такі процедури являють собою 

сукупність послідовно вчинюваних уповноваженими суб’єктами та їх 

учасниками цілеспрямованих дій, що мають завершуватись прийняттям рішення, 

яке має юридичні наслідки. Вказане означає необхідність встановлення 

структури дій, їх стадій, етапів, обумовлює доцільність виокремлення кожного 

способу досудового врегулювання та аналіз відповідних процедур на предмет 

встановлення послідовного характеру дій, які здійснюють уповноважені суб’єкти 

та інші учасники адміністративної процедури досудового врегулювання 

виділеної категорії спорів.  

Адміністративні процедури вирішення спорів, які випливають з публічно-

правових відносин, у досудовому порядку розглянуто як такі, що становлять 

окремий вид адміністративних процедур. Ступінь їх урегульованості, порівняно 

із іншими видами адміністративних процедур, найменша. Такий характер їх 

нормативної урегульованості обумовлений, більшою мірою, необхідністю 

забезпечення більшого ступеню свободи для учасників процедур досудового 

врегулювання, що не виключає наявність проблеми меж і обсягу 

адміністративного розсуду, особливо у разі, коли учасниками таких процедур є 

уповноважені органи державної виконавчої влади (їх посадові особи). 

Суб’єктами вказаних адміністративних процедур можуть бути уповноважені 
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органи державної виконавчої влади (їх посадові особи), а у випадку застосування 

примирення - особи, не наділені владними повноваженнями. 

До елементів адміністративних процедур вирішення спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин, у досудовому порядку віднесено: 

1)суб’єктів (учасників) процедури; 2) підстави початку процедури; 3) початок 

процедури; 4) права і обов’язки учасників; 5) проведення процедури; 6) кінцевий 

результат. 

Принципи адміністративної процедури досудового порядку вирішення 

спорів, що випливають з публічно-правових відносин, виділено відповідно  трьох 

груп способів досудового вирішення. Принцип верховенства права визнано 

ключовим принципом процедури досудового вирішення виділеної категорії 

правових спорів. 

Особливостями визначення принципів правової процедури досудового 

вирішення спорів, що випливають з публічно-правових відносин, у квазісудовий 

спосіб, вказано, у першу чергу, виділення двох груп принципів: міжгалузевих (ті, 

які є основою АВС у приватноправових спорах, можуть і мають бути визначені 

як такі, що є основою власне адміністративно-правової квазісудової процедури) і 

галузевих (що є основою зазначеної квазісудової процедури).  Серед принципів 

компромісної процедури виділено тільки галузеві принципи: загальногалузеві і 

спеціальні галузеві принципи застосування компромісу. 

Одним із шляхів удосконалення судової системи в напрямку забезпечення 

доступності та довіри до суду є підвищення рівня застосування в 

адміністративному судочинстві правового інституту «примирення сторін». В 

редакції Кодексу адміністративного судочинства України від 03.10.2017 року 

(набула чинності з 15.12.2017 р.) передбачено застосування інституту 

примирення сторін, що відповідає практиці Європейського суду з прав людини. 

До етапів процедури примирення сторін віднесені: 1) Ініціювання примирення – 

подання учасниками справи до суду заяви про надання часу для примирення; 2) 

Затвердження умов примирення – поновлення провадження у справі для 
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розгляду умов примирення; 3)  Виконання умов примирення, яке можливе 

декілька способами: у добровільному порядку (у разі виконання можна вказувати 

про завершення процедури примирення); у примусовому порядку через 

державну виконавчу службу; у погоджувальному порядку – звернення до суду із 

заявою про проведення погоджувального засідання. Позитивним результатом 

процедури примирення має бути розв’язання спору, припинення спору, але 

можливість його оскарження (ухвали, якою затверджені умови примирення) не 

припиняє спір. Доведено, що приписами КАС України не враховані особливості 

процедури примирення та її основні ознаки, до яких, перш за все, відносяться 

добровільність процедури, вільне волевиявлення сторін щодо узгодженості умов 

примирення. 

Сучасний стан правового регулювання процедури медіації передбачає її 

віднесення до виду соціальної послуги, яка наразі застосовується щодо 

осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Публічність та 

соціальна значимість спорів, що випливають із публічно-правових відносин, 

спонукає до підвищеної відповідальності особи, яка буде виконувати роль 

медіатора в такій процедурі. Доведено доцільність розробки й прийняття 

Концепції розвитку медіації в Україні та необхідних планових заходів щодо її 

реалізації.  

Проаналізовано проблемні питання правового регулювання застосування 

компромісу у справах про порушення митних правил та процедур 

адміністративного оскарження у податкових правовідносинах. Проведене 

дослідження особливостей процедур адміністративного  оскарження у 

податкових правовідносинах, дозволило зазначити про його принципову різницю 

із Законом України «Про звернення громадян». Зазначено, що чинне 

законодавство передбачає використання однієї термінології, що позначає різні за 

призначенням процедури (адміністративне оскарження у податкових 

правовідносинах та оскарження за Законом України «Про звернення громадян»). 
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Запропоновано конкретні пропозиції щодо вдосконалення правового 

регулювання досудового порядку вирішення спорів, що випливають з митних та 

податкових правовідносин. 

Ключові слова: адміністративна процедура; досудовий порядок; спір; 

вирішення спору; публічно-правові відносини; компроміс; медіація; примирення; 

дискреційні повноваження 

 

ABSTRACT 

 

Yuktenko L. R. Administrative and legal bases for resolving disputes arising 

from public legal relations, in pre-trial order. - Qualified scientific work on the rights 

of the manuscript.   

Thesis for the degree of a Doctor of Philosophy (Ph.D) on the specialty 12.00.07 

“Administrative law and process; finance law; information law” (081 - law). - 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2020. 

The thesis contains a theoretical generalization and a new decision of the 

scientific task to determine on the basis of the analysis of norms of national legislation, 

international acts, established provisions of the doctrine of administrative law and 

process, other sectoral Legal sciences the essence and content of administrative and 

legal bases for resolving disputes arising from public legal relations, in pre-trial order.   

The rationale for the entity of disputes arising from public legal relations is 

carried out and the types of their criteria are singled out: the composition of the 

participants;  In accordance with part 1 of art. 19 of the CAS of Ukraine;  Forms of 

proceedings for consideration in administrative courts (general, simplified, special 

lawsuits); Complexity of the activity category; Urgency of the case consideration. 

Separately stated about the allocation of disputes arising from public legal relations, by 

the criterion for their pre-trial settlement: Mediation and non-mediation disputes.  The 

methods of pre-trial procedure for resolving disputes arising from public-legal relations 

are defined and analyzed, taking into account the term "pre-trial order", as well as 
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methods of extrajudicial resolution of disputes. It is proved that the methods of the pre-

trial procedure for resolving disputes arising from public legal relations should be 

specified in the understanding of Part 4 art. 124 of the Constitution of Ukraine, when 

the legal requirement of pre-trial dispute resolution is established directly. 

Proceeding from recommendation Rec (2001) 9 and annex to it, as well as 

guidelines No. 15, to the pre-trial methods of settlement of disputes arising from public 

legal relations, classified: internal view; Reconciliation settlement by negotiation; 

Mediation.  It is proved that the methods of pre-trial settlement of disputes arising from 

public legal relations do not belong to: a) Arbitration (arbitration proceedings), taking 

into account the content that relates to a purely alternative procedure for resolving 

disputes and the subject of the dispute; b) Facilitation, which relates to procedures for 

discussing certain social problems in groups; (i) The appeal of extrajudicial order; D) 

Appeal against decisions, actions or inaction of income authorities and duties (in 

Customs legal relations), stipulated by art. 24 of the Customs Code of Ukraine; e) The 

tax compromise, as appropriate approval procedures are applied solely in tax legal 

relations on the performance of tax liabilities, and therefore the issue of the entity, 

content and application features requires a separate study Problems of tax law 

development; e) Advising on State Customs affairs (article 21 of the Ukrainian MK of 

Ukraine), taking into account the subject matter of the practical application of certain 

norms of Ukrainian legislation. 

The methods of pre-trial dispute arising from public legal relations are 

systematized by the criterion of the legal relations for resolution. Thus, legal relations 

concerning reconciliation and mediation are similar to legal relations in the sphere of 

litigation. As regards the procedures of compromise in cases of violation of customs 

rules, it should be noted that, although they are made on a voluntary basis, but the 

principles of them can not be called similar to the procedures of judicial proceedings. 

Separately the procedure of Administrative appeal against decision of controlling 

authority in tax legal relations which differs in content, grounds, subject, legal 

consequences from appeal procedures stipulated by law of Ukraine is selected. "On the 
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appeals of citizens", and is considered pre-trial order of dispute resolution, in 

accordance with part 3 para. 56.18 of the PC of Ukraine. 

The need to investigate the problem of resolving disputes arising from public 

legal relations in the pre-trial manner from the standpoint of administrative procedures 

has been substantiated. Such procedures are the totality of consistently committed 

authorized entities and their participants in purposeful actions that are to be completed 

by the adoption of a decision which has legal consequences. This means the necessity 

to establish the structure of actions, their stages, phases, stipulates the expediency of 

the separation of each method of pre-trial settlement and the analysis of the respective 

procedures for the establishment of consecutive character of actions that Authorized 

subjects and other participants of the administrative procedure of pre-trial settlement of 

the selected dispute category. 

The administrative procedure for resolving disputes arising from public legal 

relations in pre-trial procedure is considered as having a separate type of administrative 

procedure. Their degree of regulation, compared to other types of administrative 

procedures, the smallest. Such a nature of normative regulation due to a greater extent 

the need to provide a higher degree of freedom for participants of pre-trial settlement 

procedures, which does not exclude the presence of problems of boundaries and 

volume of administrative discretion, Especially in the case when the participants of 

such procedures are authorized bodies of state executive power (their officials). The 

entities of these administrative procedures can be authorized by the state executive 

authorities (their officials), and in the case of reconciliation-a person not endowed with 

authoritative powers. 

The elements of the administrative procedures for resolving disputes arising 

from public legal relations, in pre-trial order are: 1) subjects (participants) of the 

procedure; 2) Grounds for initiating the procedure; 3) beginning of the procedure; 4) 

Rights and obligations of the participants; 5) procedure; 6) Final result. The principles 

of the pre-trial procedure for resolving disputes arising from public legal relations are 

highlighted in accordance with three groups of pre-trial methods. Rule of law was 
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recognized as the key principle of pre-trial litigation procedure in the selected legal 

disputes. 

Peculiarities of the definition of the principles of the legal procedure for pre-trial 

dispute resolution, arising from public legal relations, in quasi-judicial way, are stated 

primarily by the allocation of two groups of principles: inter-sectoral (those that are the 

basis of Private legal disputes May and should be identified as being the basis of their 

own administrative and legal quasi-judicial procedure) and sectoral (which is the basis 

of the specified quasi-judicial procedure).  Only sectoral principles are selected among 

the principles of Kompromìsnoï procedures: industry-wide and special industry 

principles for the use of compromise. 

One of the ways to improve the judiciary in the field of accessibility and trust in 

the court is to increase the level of application in the administrative proceedings of the 

Legal Institute "Reconciliation of the parties". In the wording of the Code of 

Administrative procedure of Ukraine from 03.10.2017 year (entered into force on 

15.12.2017) the application of the Institute of Reconciliation of the parties that 

corresponds to the practice of the European Court of Human Rights is envisaged. To 

the stages of procedure of reconciliation are referred to: 1) initiation of reconciliation-

submission of the Parties to the Court application for the provision of time for 

reconciliation; 2) Approval of conditions of reconciliation – renewal of the proceeding 

in case for consideration of conditions of reconciliation; 3) Fulfilling the conditions of 

conciliation, which may be possible in several ways: voluntarily (in the case of 

execution, it is possible to specify the completion of reconciliation procedure); In order 

to be enforced through the state Executive service; In conciliation – the appeal to the 

Court with a statement on the conciliation meeting. A positive outcome of the 

reconciliation procedure should be the resolution of the dispute, the termination of the 

dispute, but the possibility of its appeal (ruling to which the approved reconciliation 

conditions) is not terminated. It is proved that the norms of the Ukrainian CAS are not 

taken into account the peculiarities of the procedure of reconciliation and its main 
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features, which, above all, include voluntary procedure, free volition of the parties 

regarding consistency of the conditions of reconciliation. 

The current state of the legal regulation of mediation involves its attribution to 

the type of social services, which is currently applied to persons/families who are in 

difficult life circumstances. The publicity and significance of the disputes arising out of 

public legal relations encourages an increased responsibility of the person who will act 

as a mediator in such procedure. Expediency of developing and adopting the concept 

of mediation development in Ukraine and the necessary planned measures for its 

implementation are proved. 

The problematic issues of legal regulation of the application of compromise in 

cases on violation of customs rules and procedures of administrative appeal in tax legal 

relations are analyzed. The study of peculiarities of administrative appeal procedures in 

tax legal relations allowed to indicate its fundamental difference with the law of 

Ukraine "on citizen's appeals". It is pointed out that the current legislation involves the 

use of a single terminology, indicating different procedures (administrative appeal in 

tax legal relations and appeals under the law of Ukraine "on citizens ' appeals"). 

Concrete proposals were proposed to improve the legal regulation of the pre-trial 

procedure for resolving disputes arising from customs and tax legal relations.  

Keywords: Administrative procedure; Pre-trial order; Dispute Dispute 

resolution; Public legal relations; Compromise; Mediation; Reconciliation; 

Discretionary powers 
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ВСТУП 

 

Обгрунтування вибору теми дослідження. Процеси демократизації усіх 

сфер діяльності держави визначають необхідність активізації впровадження 

різних видів способів та процедур досудового врегулювання спорів, що в 

кінцевому випадку дозволить зменшити рівень конфліктності взаємовідносин 

між державою і громадянином, юридичною особою, забезпечити оперативність 

та економічність процедур подолання існуючих суперечок, не доводячи їх до 

представлення у формі позовної заяви або до процедур судового провадження. 

На пріоритетності і важливості дослідження проблеми визначення та оптимізації 

процедур досудового врегулювання спорів наголошено у міжнародних актах: 

Рекомендації № R (81) 7 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо 

заходів, що полегшують доступ до правосуддя (прийнята Комітетом Міністрів 14 

травня 1981 р. на 68-ому засіданні); Рекомендації REC (2001) 9  щодо 

альтернатив судовому розгляду спорів між адміністративними органами та 

сторонами –приватними особами, ухваленої Комітетом Міністрів Ради Європи 

на 762 засіданні заступників міністрів 5 вересня  2001 року, інших міжнародно-

правових актів. Світовий досвід доводить ефективність досудового 

врегулювання спорів, що випливають з публічно-правових відносин. Сучасна 

процедура досудового врегулювання спору в адміністративному процесі 

застосовується в США, Великобританії, Австралії, деяких країнах Європи, 

зокрема, у  Німеччині.  

З внесенням змін до Конституції України (щодо правосуддя) та 

прийняттям Закону України «Про судоустрій і статус суддів» в новій редакції, 

які набули чинності 30 вересня 2016 року, розпочався етап перебудови системи 

судоустрою в Україні. Зміна структури системи судоустрою порушило питання  

формування нових підходів до визначення та застосування різних способів 
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досудового врегулювання спорів, що набуває особливого значення для спорів, 

які випливають з публічно-правових відносин. 

Теоретико-правовий аналіз досліджуваної проблеми спирається на 

доктринальні праці у галузі адміністративного права і процесу таких вчених: 

В.Б. Аверʼянов, О.Ф. Андрійко, Д.М. Бахрах, Ю.П. Битяк, І.П. Голосніченко, 

В.М. Горшеньов, Е.Ф. Демський, В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, Б.М. Лазарєв, 

О.І. Миколенко, А.О. Селіванов, Ю.М. Старилов, С.Г. Стеценко, М.М. Тищенко, 

О. І. Харитонова та інші. Питання сутності спорів, що виникають у публічно-

правових відносинах, аналізували Л.В. Бринцева, Н.Б. Писаренко, Ю.С. Педько, 

В.А. Сьоміна, В.В. Тильчик та інші вчені. Предмет наукового аналізу визначив 

звернення до напрацювань вчених, присвячених альтернативному вирішенню 

спорів, медіації, примиренню, оскарженню: С.С. Білуга (12.00.07), 

А.Г. Бортнікова (12.00.07), Н.М. Грень (12.00.01), Н.П. Каменська (12.00.07), 

Д.В. Лученко (12.00.07), Н.А. Мазаракі (12.00.01), О.Д. Сидєльніков (12.00.07), 

М.М. Тищенко (12.00.07), О.С. Ткачук (12.00.03) та інші дослідники. 

Разом з тим, потужні наукові напрацювання не виключають необхідності 

проведення поглибленого наукового аналізу, присвяченого досудовому порядку 

вирішення спорів, що випливають з публічно-правових відносин, що обумовлено 

аргументами теоретичного і правозастосовного характеру. З теоретичних позицій 

необхідним постає визначення сутності спору, що виникає у сфері публічно-

правових відносин, враховуючи динаміку складу учасників таких спорів та 

предмету спорів. У правозастосовній практиці існує необхідність розвитку 

способів врегулювання спорів, які є оперативними і дієвими, зважаючи на 

міжнародний досвід функціонування досудового врегулювання спорів. 

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

Дисертацію виконано у межах науково-дослідної роботи кафедри 

адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету державної 

фіскальної служби України «Організація боротьби з контрабандою та іншими 

порушеннями податкового та митного законодавства: європейський досвід та 
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пропозиції для України» (державний реєстраційний номер 0116U008481) і є 

одним з напрямків реалізації Стратегії розвитку наукових досліджень 

Національної академії правових наук України на 2016–2020 роки, затвердженої 

постановою загальних зборів Національної академії правових наук України від 3 

березня 2016. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає 

у визначенні сутності і змісту адміністративно-правових засад вирішення спорів, 

що випливають з публічно-правових відносин, у досудовому порядку. 

Реалізація поставленої мети зумовила постановку та вирішення таких 

задач: 

розкрити сутність спорів, що випливають з публічно-правових відносин, та 

виділити їх види; 

визначити мету та виділити способи досудового порядку вирішення спорів, 

що випливають з публічно-правових відносин; 

обґрунтувати поняття адміністративної процедури досудового порядку 

вирішення спорів, що випливають з публічно-правових відносин, виділити 

елементи адміністративної процедури; 

сформулювати принципи досудового порядку вирішення спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин, у адміністративно-процедурній формі 

та розкрити їх зміст; 

здійснити характеристику адміністративних процедур вирішення спорів, 

що випливають з публічно-правових відносин, у квазісудовий спосіб, встановити 

їх ознаки та обґрунтувати напрямки поширення сфери їх застосування, 

відповідні законодавству ЄС; 

виділити актуальні питання правового регулювання досудового порядку 

вирішення спорів, що випливають з митних та податкових правовідносин, та 

запропонувати шляхи їх вирішення. 

Об’єктом дослідження є відносини щодо досудового врегулювання спорів 
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Предмет дослідження становлять адміністративно-правові засади 

вирішення спорів, що випливають з публічно-правових відносин, у досудовому 

порядку 

Визначені об`єкт, предмет, мета та завдання дослідження обумовлюють 

методологію наукового аналізу, відповідну його юридичній спрямованості. 

Багатоаспектність характеристики адміністративно-правової природи шляхів і 

способів досудового вирішення спорів, що випливають з публічно-правових 

відносин, забезпечується системним підходом у сукупності із герменевтикою 

розкриття юридичного змісту обгрунтованих наукових положень, що виносяться 

на захист. 

Логіко-семантичний у поєднанні із методом компаративного аналізу 

дозволив сформулювати поняття спорів, що випливають з публічно-правових 

відносин, адміністративної процедури зазначеного порядку та принципів її 

здійснення (підрозділ 1.1., розділ 2); при визначенні шляхів імплементації вимог 

міжнародних актів щодо альтернатив судовому розгляду у законодавство 

України (підрозділи 1.2, 3.1.) застосовувався порівняльно-правовий метод; 

юридичну компаративістику покладено в основу аналізу адміністративних 

процедур вирішення спорів, що випливають з публічно-правових відносин, у 

квазісудовий спосіб в Україні та визначення напрямків поширення сфери їх 

застосування, відповідні законодавству ЄС, обгрунтування шляхів вирішення 

актуальних  питань правового регулювання досудового порядку вирішення 

спорів, що випливають з митних та податкових правовідносин (розділ 3); 

методологія систематизації спорів, що випливають з публічно-правових 

відносин, та способів досудового порядку їх вирішення спорів, визначено 

принципи та елементи адміністративної процедури вирішення таких спорів у 

досудовому порядку (розділи 1, 2) грунтується на сукупності спеціально 

юридичних методів таких як аналіз, синтез, системно-структурний метод, що 

об`єднані системним аналізом. 
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Нормативно-правова база дисертації включає: Конституцію України, 

Кодекс адміністративного судочинства України, Цивільний кодекс України, 

Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський кодекс України, 

Митний кодекс України, інші акти законодавства, міжнародні правові акти, 

норми яких регулюють відносини у сфері досудового врегулювання спорів, а 

також пов`язані із ними відносини. Єдність теорії і практики досудового 

врегулювання спорів, що випливають з публічно-правових відносин, 

забезпечується зверненням до судової практики, правових позицій 

Конституційного Суду України, практики Європейського суду з прав людини. 

Вказано положення проектів законів (зокрема, щодо медіації). 

Емпіричну базу дисертації становить судова практика  адміністративних, 

господарських судів у спорах за участі суб’єктів публічно-правових відносин, 

починаючи з 2013 року і по теперішній час. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших у вітчизняній науці адміністративного права і процесу 

комплексним дослідженням теоретичних, нормативних питань щодо визначення 

сутності і змісту  адміністративно-правових засад вирішення спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин, у досудовому порядку та 

обґрунтуванні пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства із 

врахуванням особливостей кожного способу досудового врегулювання, сутності 

та елементів адміністративної процедури врегулювання, вимог міжнародних 

актів щодо альтернатив судовому розгляду, правових позиції Європейського 

суду з прав людини.  

У результаті здійсненого дослідження обґрунтовано такі результати, яким 

притаманні риси наукової новизни: 

уперше: 

доведено доцільність застосування категорії «спір, що випливає з 

публічно-правових відносин», ширшої за змістом, порівняно із категорією 
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«публічно-правовий спір». Сформульовано поняття «спір, що випливає з 

публічно-правових відносин» та виділено його ознаки; 

проведено класифікацію спорів, що випливають з публічно-правових 

відносин, та виділено їх види за критеріями: складу учасників; за характером 

правовідносин, з яких випливає спір;  форми провадження щодо розгляду в 

адміністративних судах (загального, спрощеного, особливого позовного 

провадження); складності категорії справи; терміновості розгляду справи; 

можливості досудового врегулювання спору;  

на основі підходу щодо праворозуміння адміністративно-правових засад 

вирішення  спору, що випливає з публічно-правових відносин, у досудовому 

порядку з позицій адміністративно-процедурних норм, визначено поняття 

адміністративної процедури вирішення вказаної категорії спору у досудовому 

порядку та виділено ознаки такої процедури; 

запропоновано виділяти способи досудового врегулювання спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин, за критерієм змісту правовідносин 

щодо здійснення процедур врегулювання. Процедури застосування способів 

досудового врегулювання таких спорів віднесені до адміністративних, 

враховуючи їх галузеву належність та публічно-правовий характер; 

удосконалено: 

підхід щодо визначення сутності досудового врегулювання спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин, згідно якого запропоновано виділяти 

його «широке» і «вузьке» значення. Доведено доцільність визначення сутності 

досудового порядку врегулювання спорів, що випливають з публічно-правових 

відносин,  у «вузькому» значенні, виходячи з встановленої законом правової 

вимоги обов’язковості досудового порядку врегулювання спорів (відповідно ч.4 

ст. 124 Конституції України); 

положення щодо визначення мети досудового врегулювання спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин, яка поєднує  подолання спірної 
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ситуації, нівелювання негативних наслідків існування суперечок між сторонами 

у найбільш оперативний і прийнятний для сторін спосіб; 

визначення елементів адміністративних процедур досудового порядку 

вирішення спорів, що випливають з публічно-правових відносин; 

дістало подальшого розвитку: 

наукове обґрунтування підходу щодо характеристики спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин, яким передбачено врахування їх 

матеріального і процесуального аспектів: у матеріальному аспекті такі спори 

розглядаються з позицій різновиду правового конфлікту, пов’язаного із 

публічно-владною, підзаконною діяльністю уповноважених суб’єктів публічної 

влади, а також суб’єктів публічно-правових відносин, які державно-владними 

повноваженнями не наділені (громадські організації, територіальні громади та 

інші  публічно-правові утворення, що є суб’єктами права). З  процесуальної – як 

юридичний факт, наявність якого є підставою звернення до адміністративного 

суду;  

визначення сутності і змісту адміністративно-правових засад вирішення 

спорів, що випливають з публічно-правових відносин, у досудовому порядку з 

позицій адміністративно-процедурних норм; 

підхід щодо визначення принципів адміністративної процедури досудового 

врегулювання спорів, що випливають з публічно-правових відносин та розкриття 

їх змісту; 

положення щодо ознак та етапів процедури примирення, яка 

застосовується для врегулювання спору, що випливає з публічно-правових 

відносин; 

визначення особливостей процедур медіації, відмінних від процедур 

примирення та пропозиції щодо поширення сфери застосування процедур 

посередництва, медіації, відповідні законодавству ЄС; 
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пропозиції щодо вирішення актуальних питань правового регулювання 

досудового порядку вирішення спорів, що випливають з митних та податкових 

правовідносин. 

Практичне значення одержаних результатів. Обгрунтовані у 

дисертаційному дослідженні наукові положення, висновки, рекомендації та 

пропозиції можуть отримати подальший розвиток і використання у: 

- науково-дослідній сфері – при формуванні оптимальної моделі 

вирішення спорів, що випливають з публічно-правових відносин, у досудовому 

порядку; 

- правотворчій діяльності – при внесенні змін до чинного 

законодавства з метою подолання існуючих прогалин і колізій у правовому 

регулюванні досудового порядку вирішення спорів, що випливають з публічно-

правових відносин, а також окремих процедур судового захисту у справах судової 

адміністративної юрисдикції; 

- правозастосуванні – для вдосконалення процедур реалізації 

процесуального статусу суб`єктами вирішення спорів, що випливають з 

публічно-правових відносин, у досудовому порядку; 

- навчальному процесі – при підготовці методичних матеріалів, 

підручників, навчальних посібників з дисциплін «Адміністративне право», 

«Адміністративне процесуальне право». 

Апробація матеріалів дисертації. Наукові положення, обгрунтовані в 

дисертації, та робота в цілому обговорювалась на засіданнях кафедри 

адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету державної 

фіскальної служби України. Основні положення та висновки дисертаційного 

дослідження були оприлюднені на 2 науково-практичних конференціях: 

«Międzynarodowa konferencja multidyscyplinarna «Kluczowe problemy edukacja i 

nauka: perspektywy rozwoju dla Ukrainy i Polski» (Stalowa Wola, Polska 20–21 lipca, 

2018); «Державне регулювання суспільних відносин: розвиток законодавства та 

проблеми правозастосування» (м.Київ, 13-14 липня 2018 р.). 
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Публікації. Основні теоретичні положення в висновки дисертації 

містяться у 8 публікаціях, з яких 6 статей опубліковано у наукових фахових 

виданнях, в тому числі 1 - у науковому фаховому виданні іншої держави. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох 

розділів, що охоплюють 6 підрозділів, висновків, списку використаних джерел. 

Повний обсяг дисертації становить 221 сторінку, з них основного тексту – 180 

сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ СПОРІВ, ЩО 

ВИПЛИВАЮТЬ З ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН, ТА СПОСОБІВ 

ДОСУДОВОГО ПОРЯДКУ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

 

1.1. Сутність та види спорів, що випливають з публічно-правових 

відносин 

 

Розкриття сутності категорії «спір» здійснено, виходячи з сутності цієї 

категорії з позицій філософії. У філософському значенні категорія «спір» 

позначає таке явище як сутичка позицій сторін або сутичка ідей, під час якої 

кожна сторона наводить аргументи на підтримку свого переконання, критикуючи 

при цьому уявлення іншої сторони, які суперечать уявленню сторони, яка 

критикує [188, с. 815]. 

Тож філософське розуміння сутності категорії «спір» виходить з 

врахування його головних ознак – наявність сутички, протиборства між сторона 

спору,  активна презентація різних підходів сторін спору одне до одного.  

Дотичною з категорією «спір» виступає категорія «конфлікт». А.К. 

Гасанова, досліджуючи проблему вирішення конфліктів в діяльності органів 

виконавчої влади, наводить позиції О. Картунова та О. Маруховської, згідно з 

якою в сучасній літературі налічується близько 70 різних визначень конфлікту. 

Узагальнення усіх визначень конфлікту дозволяє дослідникам цієї проблеми 

визначити сутність цього явища з позицій зіткнення і протиборства суспільних 

суб’єктів (індивідів, соціальних, етнонаціональних, релігійних та інших спільнот, 

а також держав чи їх блоків) з метою реалізації своїх суперечливих намірів, 

досягнення своїх цілей та забезпечення власних інтересів [34, с. 15; 44]. 

Отже, зміст обох категорій «спір» і «конфлікт» розкривається через явище, 

що містить ознаки діяльності, пов’язаної із зіткненням, протиборством. Проте, 
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наявність спільних ознак ще не означає тотожність цих явищ, які, у загально 

філософському значенні можуть бути визначені як соціальні явища, оскільки їх 

предмет стосується діяльності людини. Відмінність між цими соціальними 

явищами полягає у способі їх прояву. Так, якщо способом проявлення спору є 

активна презентація сторін протилежних позицій, ідей, тобто  має місце активна 

діяльність сторін спору (або однієї із сторін). У випадку конфлікту такий спосіб 

його прояву не завжди має місце. Інколи прояв конфліктів має пасивний 

характер, тобто має місце протиборство сторін, однак активна презентація 

протилежної позиції чи ідеї не завжди присутня. Саме тому доцільно вказувати 

про ширше, порівняно із спором, значення конфлікту. Наведені положення, які 

характеризують відмінність конфлікту від спору у філософському значенні 

обумовлені змістом вказаних вище теоретичних положень щодо їх сутності.  

Визнання зв’язку вказаних категорій із діяльністю людини, тобто наявність 

соціального змісту, обумовлює виділення їх правових форм – як самих явищ, так 

і способів вирішення спорів і конфліктів відповідно. При цьому слід виділити ту 

обставину, що наявність правової форми вирішення спорів чи конфліктів 

означає: по-перше, встановлення чинним законодавством процедур вирішення; 

по-друге – наявність правових наслідків здійснення відповідних процедур щодо 

вирішення спорів чи конфліктів. Однак визнання ширшого, порівняно із спором, 

значення конфлікту (у філософському його смислі як соціального явища) 

обумовлює презюмування підходу, за яким визнається наявність різниці у 

процедурах вирішення правового спору і правового конфлікту. 

Вірність зазначеного вище положення підтверджує визначення поняття 

правового конфлікту у юридичних енциклопедичних виданнях.  

Так, сутність категорії «правовий конфлікт» розкривається з позицій 

протиборства двох та більше суб’єктів, яке виникає внаслідок несумісності їх 

правових інтересів, потреб, цінностей. До характерних рис правового конфлікту 

відносять: його опосередкованість правовідносинами; правовий характер суб’єкт 

і об’єкт конфлікту має правовий характер; передбачено правові засоби та правові 
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процедури вирішення конфлікту; здатність конфлікту спричинити юридичні 

наслідки; належність до певної галузі суспільних відносин; правова можливість 

застосування заходів примусу під час вирішення конфлікту [27, с. 400]. Отже, 

вчені виділяють, насамперед, зв'язок правового конфлікту із правовідносинами, 

що означає неможливість його існування поза межами правовідносин, а тому – 

правову визначеність форми конфлікту, засобів і процедур вирішення. 

Виділяючи про різницю у правових засобах і процедурах вирішення спорів 

(правових спорів) і конфліктів (правових конфліктів), слід навести думку Н.Б. 

Писаренко, В.А. Сьоміної щодо ознак конфліктів, які виникають між фізичними 

чи юридичними особами та представниками влади у зв’язку з виконанням 

останніми владних управлінських функцій. Вчені наголошують на наявності 

правової можливості вирішення подібних суперечок не тільки у судовому, а й у 

позасудовому порядку [95, с. 8]. Тож, зазначаючи про різницю між правовими 

спорами і правовими конфліктами слід враховувати, що ширше, порівняно із 

спором, значення конфлікту проявляється і у наявності різних видів процедур їх 

вирішення. Разом з тим, слід визнати дотичний характер обох категорій 

«правовий конфлікт» і «правовий спір», оскільки останній можна розглядати 

різновидом правового конфлікту, його видовою підмножиною. Однак такий 

підхід не є вичерпним, особливо зважаючи на врахування практики діяльності 

адміністративних судів щодо розгляду і вирішення публічно-правових спорів. 

Так, існують випадки, коли особа (фізична чи юридична) звертається до 

адміністративного суду із позовною заявою, предмет якої стосується оскарження 

рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи 

бездіяльності суб’єкта владних повноважень (відповідно до п.1 ч.2 ст.17 Кодексу 

адміністративного судочинства України в редакції з 06.07.2005 р. до 

15.12.2017р., п. 1 ч. 1 ст. 19 Кодексу адміністративного судочинства України в 

редакції Закону № 2147-УІІІ від 03.10.2017 року). Однак на момент подання 

позову суб’єкт владних повноважень міг і не знати про існування позивача, не 

мати з ним контактів. Тож у такому випадку існує правовий спір, відтворений у 
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правовій формі позовної заяви, а конфлікт як такий, що є «протиборством 

сторін», до моменту подання позовної заяви відсутній. Наведений приклад 

свідчить про можливість розгляду питання про збіг правового спору і правового 

конфлікту при поданні позовної заяви. Проте проблема співвідношення цих 

категорій перебуває, більшою мірою, у площині теоретичних напрацювань.  

Поряд із цим виникають певні застереження щодо виділення таких ознак 

правового спору чи конфлікту як «протиборство», «зіткнення», що 

застосовуються як синонімічні. Наявність застереження обумовлена тим, що 

підставою здійснення правової процедури вирішення правового спору у сфері, 

зокрема, діяльності суб’єктів владних повноважень, є позовна заява, якою 

оформлено правові вимоги, звернені до відповідача у справі адміністративної 

юрисдикції. Відносно правового конфлікту у публічно-правовій сфері та 

здійснення, наприклад, правових процедур його вирішення у позасудовому 

порядку, підставою таких процедур виступає факт порушення права чи інший 

юридичний факт, який свідчить про необхідність застосування чи тлумачення 

норм публічних  галузей права.  

Л.В. Бринцева, аналізуючи наукові напрацювання, присвячені проблемі 

сутності адміністративно-правових спорів, слушно вказує про синонімічність   

термінів «адміністративно-правовий спір» і «спір про право адміністративне» 

[25, с. 16]. Вчена пропонує замість терміну «публічно-правовий спір» чи «спір з 

приводу публічно-правових відносин» застосовувати термін «адміністративно-

правовий спір» у значенні, закріпленому Кодексом адміністративного 

судочинства України. Мотивуючи таку пропозицію, Л.В. Бринцева підкреслює 

охоплення публічно-правовими спорами таких видів спорів як: адміністративні 

(в широкому розумінні усіх спорів, що виникають із публічних управлінських 

правовідносин); конституційні та міжнародні публічні [25, с. 21-22]. 

Із запропонований Л.В. Бринцевою підходом можна сперечатись, проте він 

відображає усю багатогранність управлінських правовідносин, відмежовуючи 

при цьому їх від інших публічно-правових відносин. Разом з тим, привертає 
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увагу конструкція «спір про право адміністративне», зміст якої виходить за межі 

суто управлінських відносин. Саме тому виникають застереження стосовно 

синонімічності понять «адміністративно-правовий спір» і «спір про право 

адміністративне» і, таким чином, неоднозначне ставлення до пропозиції 

застосовувати поняття «адміністративно-правовий спір» замість «публічно-

правовий спір». 

Запровадження поняття «адміністративно-правовий спір» пропонують Н.Б. 

Писаренко, В.А. Сьоміна. Підкреслюючи дискусійний характер визначення 

адміністративно-правового спору, вчені пропонують авторське визначення 

відповідного поняття. Так, адміністративно-правовим спором названо 

юридичний конфлікт між фізичною або юридичною особою, з одного боку, і 

суб’єктом владних повноважень – з другого, що зумовлений здійсненням 

останнім управлінських функцій і може вирішуватись як у судовому, так і 

позасудовому (адміністративному) порядку, однак із застосуванням спеціальних 

процедур, якими враховано ймовірну нерівність  учасників відносин, з яких він 

виник. Важливим і перспективним для подальшого наукового аналізу є 

положення про таку ознаку адміністративно-правового спору як можливість його 

виникнення з відносин різної галузевої належності. При цьому вчені також 

визначають необхідність врахування наявності повноважень «владарюючого» (за 

термінологією Н.Б. Писаренко, В.А. Сьоміної) суб’єкта як обов’язкового 

учасника такого спору [95, с. 24]. 

Виділений у адміністративно-правовій доктрині підхід, за яким необхідно 

виходити з правового статусу та компетенції при встановленні повноважень 

органу публічної влади, дозволяє вказати про те, що предметом публічно-

правового спору виступають правові претензії, які виникають внаслідок 

реалізації уповноваженими суб’єктами публічної влади функцій. При цьому такі 

претензії можуть виникати як у суб’єктів, не наділених владними 

повноваженнями (фізичних, юридичних осіб, які не реалізують встановлені 

державою функції), так і у суб’єктів, які такими повноваженнями наділені (у 
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такому разі виникають компетенційні спори). Такі претензії  звернені до 

владного суб’єкта, правовий статус і відповідна компетенція якого пов’язана із 

забезпеченням реалізації конституційних прав – на підприємництво, житло тощо. 

Застосування терміну «претензії» замість загальних термінів 

«протиборство» при позначенні змісту спірних відносин більшою мірою 

відповідає сутності і характеру спору у сфері публічно-правових відносин, 

оскільки складно за наявності ознаки нерівності сторін такого спору зазначати 

про протиборство між суб’єктом владних повноважень як однієї сторони спору і 

громадянином чи юридичною особою як іншою стороною спору. 

Обґрунтування поняття спорів, що випливають з публічно-правових 

відносин, та визначення видів таких спорів має спиратись на результати 

дослідження у такій структурно-логічній послідовності його морфологічної 

моделі, що передбачає, у першу чергу, аналіз базової категорії «публічно-правові 

відносини».  

Сутність цієї категорії розкрито у наукових роботах вчених з теорії права, 

юридичних енциклопедичних виданнях, які розкривають її доктринальне 

значення в контексті усталених, неконфліктних наукових підходів. 

Серед змістовних положень категорії «публічно-правові відносини» 

виділяють такі, які дозволяють виокремити їх з-поміж інших суспільних 

відносин, а саме – виникнення між певними суб’єктами права переважно з 

приводу здійснення публічно-владних повноважень, реалізації і захисту 

суб’єктивних публічних прав і свобод, задоволення публічних інтересів, що 

регулюються комплексом публічно-правових норм різних галузей права (Ю.С. 

Педько). У вказаному визначенні публічно-правових відносин відображено такі 

їх ознаки як публічна владність, специфічне суб’єктивно-цільове навантаження 

[28, с. 771-772].  

У доктрині права публічно-правовими названі відносини, пов’язані із 

реалізацією загального інтересу суспільства, який спирається на підтримку і 
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захист права (публічний інтерес). Публічно-правові відносини умовно поділяють 

на три великих блоки: 

1) відносини, пов’язані з діяльністю держави і місцевого самоврядування, 

що виникають між суб’єктами владних повноважень; 

2) відносини, пов’язані з діяльністю держави і місцевого самоврядування, 

що виникають між суб’єктом владних повноважень і іншим суб’єктом права; 

3) відносини між іншими суб’єктами права, коли вони прямо стосуються 

діяльності держави і місцевого самоврядування [26, с. 651; 43]. 

Спираючись на наведені вище визначення, можна вказати про такі відмітні 

риси публічно-правових відносин як обов’язкова участь суб’єкта, наділеного 

правовою нормою публічно-владними повноваженнями та виникнення з приводу 

реалізації публічного інтересу (або інтересу суспільства). Щодо останньої риси, 

то використання терміну «інтерес» здійснюється у контексті позначення ним 

цілеспрямованого характеру діяльності спеціальних суб’єктів, тобто тих, 

компетенція яких урегульована нормами публічних галузей права і пов’язана із 

виконанням функцій держави та/або місцевого самоврядування. Крім того, 

доречно звернути увагу на термін «реалізація» щодо інтересу (на відміну від 

терміну «задоволення», який застосовано при розкритті категорії «публічно-

правові відносини»). Використання терміну «реалізація» щодо публічного 

інтересу відображає цілеспрямований, нормативно урегульований характер 

відповідної діяльності спеціально уповноважених суб’єктів публічної влади. 

Сутність базової категорії «публічно-правові відносини» позначається і 

при розкритті сутності категорії «публічно-правовий спір». Таким спором 

названо вид правових спорів, що виникає між учасниками публічно-правових 

відносин у зв’язку з порушенням, застосуванням чи тлумаченням норм 

публічних  галузей права. Серед характеристик таких спорів називають: а) його 

предметом є спір про права і обов’язки суб’єктів публічно-правових відносин, 

що стосується реалізації владних повноважень; б) орган (посадова особа), 

наділена публічно-владними повноваженнями, є обов’язковою стороною спору; 
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в) підставою виникнення спірних публічно-правових відносин виступає факт 

порушення одним з учасників публічно-правових відносин загальнообов’язкових 

правил або факт реалізації правообов`язку, пов'язаного із реалізацією публічно-

владних повноважень, внаслідок чого виникає право звернення до суду із 

правовою вимогою (вимогами); 5) як законодавчу основу вирішення покладено 

право на оскарження неправомірних дій, що включає три правомочності: право 

на захист суб’єктивних прав від будь-якого незаконного зазіхання чи обмеження; 

право вимагати від держави, її органів дотримуватись і охороняти гарантовані 

законом права, свободи, інтереси; право звернутися до примусової сили держави 

для захисту прав і законних інтересів від неправомірних дій (бездіяльності) 

суб’єктів публічно-правових відносин; 6) вирішується у межах певних правових 

процедур компетентним юрисдикційним органом (органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування, судами загальної юрисдикції, у тому числі 

спеціалізованими адміністративними судами) шляхом визнання неправомірним 

і/чи незаконним нормативно-правового чи індивідуального адміністративного 

акта і відновлення порушеного права [28, с. 771].  

За наведеним вище підходом сутність категорії «публічний» у контексті 

відповідних відносин або виду правового спору розкривається через властивість 

публічної владності, притаманної діяльності уповноважених нормою галузей 

публічного права суб’єктів. Такі суб’єкти реалізують публічно-владні функції 

держави та/або місцевого самоврядування. Разом з тим категорія «публічний» 

стосується не тільки державно-владної діяльності чи діяльності, пов’язаної із 

реалізацію інтересів територіальних громад (місцеве самоврядування). Виходячи 

з наведеного вище визначення публічно-правових відносин, можна зробити 

висновок, про включення до їх суб’єктів не тільки тих, які здійснюють публічно-

владні повноваження (щоправда, таких переважна більшість з-поміж кола 

суб’єктів публічно-правових відносин), але й таких, що задовольняють 

публічний інтерес, а також тих, які є учасниками відносин з приводу реалізації та 

захисту суб’єктивних публічних прав і обов’язків [28, с. 771]. До таких суб’єктів 
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можна віднести громадські об’єднання, суб’єкти, в тому числі приватного права, 

які є розпорядниками публічної інформації, а також інших суб’єктів публічно-

правових відносин, зокрема, територіальні громади наявність у яких 

адміністративної процесуальної правосуб’єктності потребує окремого наукового 

аналізу.  

Належність громадських об’єднань до суб’єктів публічно-правових 

відносин випливає з ч.1 ст.1 Закону України «Про громадські об’єднання» від 

22.03.2012 № 4572-VI, яким передбачено такі ознаки громадського об’єднання як 

добровільність об’єднання певних суб’єктів, такими суб’єктами виступають 

фізичні та/або юридичні особи приватного права, цілеспрямований характер 

діяльності, що має публічний характер, оскільки спрямована на здійснення та 

захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, 

культурних, екологічних, та інших інтересів [124]. 

Слід звернути увагу на судову практику спорів адміністративної 

юрисдикції, пов’язану із різними підходами щодо наявності у громадських 

об'єднань права представляти інтереси своїх членів в органах державної влади. 

Зрозуміло, що така практика мала місце за Кодексом адміністративного 

судочинства України у редакції, яка діяла до 15.12.2017 року, коли набув 

чинності Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального 

кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 

03.10.2017 № 2147-VIII [121], однак проблема процесуального представництва 

при застосуванні адміністративними судами положень Закону України від 22 

березня 2012 року № 4572 «Про громадські об'єднання» залишається. Разом з 

тим, слід зазначити, що відповідно до предмету наукового аналізу, матеріали 

судової практики використані тільки з позицій доведення вірності тези про 

громадські об’єднання як суб’єкти публічно-правових відносин не тільки 

матеріальних, а й процесуальних – у відносинах реалізації судової 

адміністративної юрисдикції.  
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Так, Вищий адміністративний суд України ще у 2012 році констатував 

незначну кількість справ, в яких було застосовано законодавство про  громадські 

об'єднання, згідно з довідці щодо вивчення та узагальнення практики 

застосування адміністративними судами положень Закону України від 22 березня 

2012 року N 4572 «Про громадські об'єднання». Матеріали довідки були 

рекомендовані суддям до врахування під час ухвалення рішень у справах 

відповідної категорії [129]. 

Вищим адміністративним судом України було вказано на сумнівність 

наявності права безпосереднього представництва громадських організацій у 

справах адміністративної юрисдикції. Мотивуючи таку тезу, процитовано 

частину першу статті 1 профільного закону, де надано визначення громадського 

об’єднання та вказано про те, що при здійсненні захисту  інтересів громадян у 

судах визнаються тільки документи, які посвідчують повноваження 

представника, що передбачені відповідними процесуальними законами. Вищим 

адміністративним судом України наведено рішення у таких справах, які 

фактично свідчать про відсутність єдності судової практики – громадська 

організація може захищати в суді особисті майнові та немайнові права як своїх 

членів, так і права та охоронювані законом інтереси інших осіб, які звернулися 

до неї за таким захистом у разі, якщо відповідна компетенція передбачена у її 

статутних документах та якщо відповідний закон визначає право громадської 

організації звертатися до суду за захистом прав та інтересів інших осіб [149], а 

окремі суди визнають за громадськими об’єднаннями право представляти і 

захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у 

державних органах [137]. Відповідно відсутня єдність судової практики у 

рішеннях касаційної інстанції  [185;  136; 135]. Вищий адміністративний суд 

України посилався на правову позицію Конституційного Суду України, яка 

стосується правової можливості громадської організації захищати в суді особисті 

немайнові та майнові права як своїх членів, так і права та охоронювані законом 

інтереси інших осіб, які звернулися до неї за таким захистом. Така правова 
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можливість існує лише у випадках, якщо таке повноваження передбачено у її 

статутних документах та якщо відповідний закон визначає право громадської 

організації звертатися до суду за захистом прав та інтересів інших осіб (абз. 3 пп. 

2.6 п. 2 мотивувальної частини рішення від 28.11.2013 N 12-рп/2013 [182]). 

Також поки що не має однозначної судової практики Верховного Суду з 

цього питання. Проте в майбутньому вона може вже бути сформована, оскільки 

постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду у справі 

№ 804/4886/17 від 12 липня 2018 року була залишена без змін ухвала 

Дніпропетровського окружного адміністративного суду про повернення позовної 

заяви Громадської організації «Дніпропетровська незалежна правозахисна 

громадська організація», що діє в інтересах свого члена до відповідача Керівника 

апарату Апеляційного суду Дніпропетровської області про визнання дій та 

бездіяльності протиправними, зобов'язання вчинити певні дії саме з огляду на 

відсутність у позивача адміністративної процесуальної дієздатності та 

повноважень на ведення справи [181]. 

Наведена судова практика адміністративних судів, правова позиція єдиного 

органу конституційної юрисдикції свідчить про те, що громадські об’єднання є 

суб’єктами публічно-правових відносин, що має бути враховано при розкритті 

змісту категорії «публічно-правовий спір».  

Але те, що наявність публічного інтересу є однією із ключових ознак для 

визначення «публічно–правового спору» свідчить вже сформована законодавцем 

позиція щодо підсудності адміністративним судам справ щодо оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації (ч. 3 ст. 23 

Закону України «Про доступ до публічної інформації»)  [130].  

Існують і інші категорії суб’єктів публічно-правових відносин. Зокрема 

вказане стосується територіальних громад. Територіальна громада села, селища, 

міста визнана ст.6 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» як 

первинний суб'єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і 

повноважень [147]. Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого 
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самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та 

здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого 

самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами (ст. 

10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). 

Відсутність єдності судової практики у спорах, предмет яких пов'язаний із 

здійсненням органами місцевого самоврядування від імені та в інтересах 

територіальних громад відповідно до закону правоможностей щодо володіння, 

користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, 

обумовлена неоднаковим застосуванням судами норм Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України щодо набуття 

юридичною особою публічного права власності на майно, Господарського 

кодексу України, а також Кодексу адміністративного судочинства України 

стосовно юрисдикції адміністративних судів  [116]. 

Привертає увагу Постанова Касаційного господарського суду Верховного 

Суду України  «Про визнання незаконним рішення Хмельницької міської ради 

від 28.08.2013 N 70 "Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого 

комітету Хмельницької міської ради від 29.09.98 року N 532"» від 20.02.2018 

№924/817/16, де у мотивувальній частині зазначено: 

«до адміністративної відноситься справа, яка виникає зі спору в публічно-

правових відносинах, що стосується цих відносин, коли один із його учасників - 

суб'єкт владних повноважень, здійснює владні управлінські функції, в цьому 

процесі або за його результатами владно впливає на фізичну чи юридичну особу 

та порушує їх права, свободи чи інтереси в межах публічно-правових відносин. 

Натомість визначальні ознаки приватноправових відносин - юридична рівність та 

майнова самостійність їх учасників, наявність майнового чи немайнового, 

особистого інтересу суб'єкта. Спір буде мати приватноправовий характер, якщо 

він обумовлений порушенням приватного права (як правило майнового) певного 

суб'єкта, що підлягає захисту в спосіб, передбачений законодавством для сфери 

приватноправових відносин, навіть і в тому випадку, якщо до порушення 
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приватного права призвели владні управлінські дії суб'єкта владних 

повноважень» [123]. Вказану правову позицію Касаційного господарського суду 

Верховного Суду наведено у зв’язку з тим, що наголошено на необхідності 

враховувати при прийнятті судом рішень у справах характер спірних 

правовідносин.  

Аналогічна позиція була раніше – у 2013 році - надана Вищим 

адміністративним судом України у Постанові Пленуму від 20 травня 2013 року 

№ 8 «Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів» стосувалась, 

зокрема, і питань щодо визначення терміну «публічно-правовий спір». Для 

визначення належності спору до публічно-правового суддям було запропоновано  

встановити його публічно-правовий зміст (характер) і врахувати існування 

змістовної протилежності із приватноправовим спором [148].  

Така рекомендація судів вищої інстанції фактично означає необхідність 

здійснення суддею доктринального аналізу проблеми розмежування права на 

приватне і публічне.  

Складність такої рекомендації полягає в тому, що суддя має здійснити цей 

аналіз на стадії відкриття провадження у справі, що на практиці, майже  

неможливо. Дуже часто із позовної заяви та доданих до неї документів 

неможливо з’ясувати змістовність та критерії публічності спору. Для цього слід 

витребувати певні докази, провести з’ясування всіх фактичних обставин у справі. 

У свою чергу, якщо суд на стадії з’ясування обставин у справі дійде висновку, 

що цей спір не належить до публічно-правових та потрібно закривати 

провадження у справі, то виникає суттєве порушення права позивача на розгляд 

його спору належним судом та у розумні строки, що є гарантованим ст. 6 

Конвенції про захист прав та основоположних свобод фундаментальним правом 

людини [201]. 

Вчені визначають публічно-правовий спір як втілене у юридично значущих 

діях сторін протиріччя щодо реалізації прав, свобод та інтересів, повноважень в 

публічно-правових відносинах, а також щодо реалізації публічно-владних (в т.ч. 
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управлінських) функцій та пов’язаних з ними прав, свобод, інтересів поза 

конкретними правовідносинами [55, с. 111]. Отже, наведена точка зору 

передбачає широке значення публічно-правового спору, яке стосується публічно-

владної та право забезпечувальної діяльності, що здійснюється не тільки у межах 

публічно-правових відносин. 

Спосіб викладення норми права, якою закріплено ключову категорію 

адміністративного судочинства – «публічно-правовий спір», у Кодексі 

адміністративного судочинства України у редакції, що діяла до 15.12.2017 року, 

як  абстрактний об’єктивно потребував корегування, спроба якого була здійснена 

у новій редакції зазначеного Кодексу.  

Порівняно із ст.3 Кодексу адміністративного судочинства України у 

попередній редакції, новою редакцією Кодексу конкретизовано визначення 

публічно-правового спору. Відповідно до п.2 ч.1 ст.4 Кодексу адміністративного 

судочинства України у редакції Закону України «Про внесення змін до 

Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 

кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 

законодавчих актів» від 03.10.2017 № 2147-VIII спір визнається публічно-

правовим, якщо: 

- однією стороною є сторона, що здійснює публічно-владні управлінські 

функції, в тому числі на виконання делегованих повноважень, а предмет спору 

стосується виконання чи невиконання стороною цих функцій; 

- наявність у суб’єкта владних повноважень компетенції щодо надання 

адміністративних послуг, а предмет спору стосується їх надання або ненадання; 

- однією стороною виступає суб’єкт виборчого процесу або процесу 

референдуму, а предмет спору стосується порушення права цієї сторони з боку 

суб’єкта владних повноважень. 

Слід зауважити, що новою редакцією норми щодо визначення публічно-

правового спору не усі проблеми вирішено. Більше того, виникає низка 

додаткових питань, пов’язаних із необхідністю конкретизації предмету судової 
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адміністративної юрисдикції у зв’язку із використанням таких системо 

утворюючих категорій як «публічно-владні управлінські функції», «суб’єкт 

владних повноважень» у спорах, що випливають з виборчих правовідносин або 

відносин референдуму [201].  

У попередній редакції Кодексу адміністративного судочинства України 

публічно-правовим спором було названо спір за участі суб’єкта, який здійснює 

владні управлінські функції на основі законодавства,  в  тому  числі  на 

виконання делегованих повноважень (п. 1 ч. 1 ст. 3 КАС України в редакції до 

15.12.2017 року).  

У зазначеній вище Постанові Пленуму Вищого адміністративного суду 

України від 20.05.2013 р. № 8 «Про окремі питання юрисдикції адміністративних 

судів» надано правову позицію щодо розуміння функції як владної управлінської 

– такою є діяльність усіх суб'єктів владних повноважень з виконання покладених 

на них Конституцією чи законами України завдань (абз. 3 п. 3 Постанови 

Пленуму) [143]. Однак, така правова позиція за змістом значно розширює межі 

предмету судової адміністративної юрисдикції, уводячи до неї спори, які власне 

до управлінських не належать, виходячи із доктринальне визначеного на 

сьогодні змісту категорії «управління». Такими виступають, зокрема, спори 

щодо з приводу примусового повернення чи примусового видворення іноземців 

або осіб без громадянства за межі території України [201].  

Розкриття змісту категорії «управління» у юридичних енциклопедичних 

виданнях передбачає, що під цією категорією розуміється «функція 

організованих систем (соціальних, біологічних, технічних), що забезпечує 

збереження їх структури і впорядкування відповідно до закономірностей 

функціонування» [28, с. 947]. Тож врахування доктринально визначеного змісту 

категорії «управління» потребує конкретизації у правових приписах з метою 

уникнення випадків його неоднакового розуміння правозастосувачем.   

Однак у новій редакції Кодексу адміністративного судочинства України до 

ознак «владний управлінський» було додано ознаку «публічний», що за умови 
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наявних проблем у правозастосуванні додає додаткову проблему необхідності 

формування правової позиції Касаційним адміністративним  судом Верховного 

Суду з метою забезпечення єдності судової практики. 

Визнання законотворцем існування проблеми розмежування судових 

юрисдикцій при вирішенні спорів за участі публічно-правових утворень та 

прогнозування наявності такої проблеми в умовах дії нової редакції Кодексу 

адміністративного судочинства України обумовило включення до ст.19, якою 

визначено справи, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів, 

частини третьої, де встановлено заборону адміністративним судам розглядати 

позовні вимоги, які є похідними від вимог у приватноправовому спорі і заявлені 

разом з ними, якщо цей спір підлягає розгляду в порядку іншого, ніж 

адміністративне, судочинства і знаходиться на розгляді відповідного суду. 

Наявність такої норми тягне за собою необхідність чіткого викладення 

позивачем правових вимог, з яких випливає предмет публічно-правового спору, 

що, у свою чергу, передбачає фахову правову допомогу при викладенні позовних 

вимог. 

Звернення до наукової думки вчених з приводу визначення сутності 

публічно-правового спору дозволяє виділити окремі з них, в яких надається 

авторська позиція, що містить змістовні положення, спираючись на які можна 

здійснити спробу визначити змістовні ознаки такого спору. 

Так, Ю.С. Педько вказує, що публічно-правові спори можуть бути 

конституційно-правовими, адміністративно-правовими, фінансово-правовими 

тощо. Серед ознак публічно-правових спорів виділяються такі, що відображають 

їх особливості як правового явища – є спором про права суб’єктів публічно-

правових відносин, що стосується реалізації владних повноважень; обов’язкова 

сторона – орган (посадова особа), наділена публічно-владними повноваженнями; 

підстава ініціювання – може бути факт оскарження дій чи бездіяльності органів 

публічної влади; ініціюється юридично значущою заявою (позовом), 

передбаченим нормами права; законодавчою основою розгляду і вирішення 
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виступає право на оскарження, що включає три правомочності: право на захист 

суб’єктивних прав від будь-якого незаконного зазіхання чи обмеження; право 

вимагати від держави, її органів дотримуватись і охороняти гарантовані права, 

свободи, інтереси, право звернутись до примусової сили держави для захисту 

прав, законних інтересів від неправомірних дій (бездіяльності) суб’єктів 

публічно-правових відносин; вирішується у межах певної правової процедури 

[28, с. 771]. 

Отже Ю.С. Педько використовує загальні категорії «публічно-владні 

відносини», «публічно-владні повноваження», «орган публічної влади» для 

визначення ознак спору як публічно-правового. Зрозуміло, що такий підхід при 

впровадженні у чинне законодавство потребує конкретизації, яка може бути 

здійснена шляхом визначення і закріплення груп (видів) публічно-правових 

спорів. З наведеного вище підходу Ю.С. Педька звертають на себе увагу декілька 

основних положень, які можуть бути враховані при подальших дослідженнях 

змісту публічно-правового спору – визначення зв’язку предмету спору із 

реалізацією владних повноважень уповноваженими щодо здійснення публічно-

владної діяльності суб’єктами;  встановлення особливої підстави виникнення 

процесуальних відносин щодо вирішення таких спорів – звернення у формі 

позову; вирішення компетентним органом у межах визначеної законодавством 

правової процедури. 

Адміністративно-правова доктрина представлена положеннями про 

критерії відмежування публічно-правових спорів від приватноправових: 1) 

суб’єкти правового спору (правові спори, де однією із сторін є орган публічної 

влади, його посадова чи службова особа як суб’єкт владних повноважень, 

наділений компетенцією вирішувати питання про права і свободи, інтереси та 

обов’язки іншого учасника таких правовідносин, а його діяльність спрямована на 

виконання управлінських функцій – підзаконна, що має забезпечити виконання 

покладених державою завдань); 2) зміст правовідносин, з яких виникає спір 

(публічно-правовими є правові спори, що виникають з правових відносин, 
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пов’язаних з реалізацією публічної влади, а змістом цих правовідносин є взаємні 

права і обов’язки суб’єктів, що випливають зі здійснення суб’єктом його владних 

повноважень); 3) предмет та підстави правового спору (правові спори, в яких 

оскаржуються рішення, дії чи бездіяльність суб’єкта владних повноважень, а 

також адміністративні договори) [104, с. 334]. 

Наведений доктринальний підхід щодо критеріїв відмежування публічно-

правових спорів від приватноправових спорів, безумовно, цінний тим, що у 

ньому узагальнено викладено існуючі наукові погляди щодо сутності публічно-

правового спору, а також приписи Кодексу адміністративного судочинства 

України щодо юрисдикції адміністративних судів. Вказаний підхід дозволяє, 

певною мірою, вирішити проблему забезпечення чіткості та однозначності 

виділення публічно-правових спорів серед інших категорій правових спорів, 

проте не є беззаперечним. Зокрема і сам автор цього підходу зазначає про те, що 

по деяких категоріях правових спорів (особливо тих, що випливають із 

земельних правовідносин) складно розмежувати юрисдикцію адміністративного 

суду та судів цивільної та господарської юрисдикцій, оскільки суб’єктами як 

цивільних так і адміністративних правовідносин є публічно-правові утворення 

[104, с. 335]. Поряд із цим незрозумілим залишається характер публічно-

правового явища, критерії щодо змісту якого вказані, оскільки поза увагою 

залишено його прояв саме як спору. Разом з тим, до безумовних переваг 

наведеного доктринального підходу слід віднести: 1) чіткість визначення груп 

критеріїв, які мають бути застосовані комплексно – суб’єктна складова 

правового спору, його зміст, предмет та підстави; 2) виникнення спору з 

правовідносин, які пов’язані із реалізацією уповноваженими суб’єктами 

публічної влади функцій, якими вони наділені задля вирішення встановлених і 

закріплених правовою нормою завдань; 3) діяльність, що здійснюється у межах 

публічно-правових відносин (дія або бездіяльність), завжди має підзаконний 

характер; 4) ключовою ознакою публічного спору виступає його належність до 
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правового спору, тобто такого, який пов'язаний із публічно-правовими 

відносинами і поза їх межами не може існувати. 

Наведені у енциклопедичному юридичному виданні та колективній 

монографії доктринальні підходи щодо визначення сутності публічно-правового 

спору та його розмежування із приватноправовим спором дозволяють вказати 

про те, що при встановленні повноважень органів публічної влади як публічно-

владних слід виходити з їх правового статусу і компетенції, передбаченої чинним 

законодавством. Разом з тим, учасниками публічно-правових спорів можуть бути 

не тільки суб’єкти публічно-владної діяльності, але й суб’єкти публічно-

правових відносин, які державно-владними повноваженнями не наділені 

(громадські організації, територіальні громади та інші -  публічно-правові 

утворення, що є суб’єктами права).  

Враховуючи, насамперед, недоцільність обмеження розуміння публічно-

правових відносин суто з позицій властивості їх публічної владності, а також 

належність до кола суб’єктів публічно-правових відносин не тільки органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, а й інших суб’єктів, 

діяльність яких спрямована на задоволення публічного (суспільного) інтересу, 

реалізацію та захист суб’єктивних публічних прав і свобод, доцільно 

використовувати термін «спори, що випливають з публічно-правових відносин», 

який є ширший за змістом, порівняно із терміном «публічно-правовий спір».  

Серед таких спорів доцільно виділити публічно-правові спори (у їх 

нормативному значенні, відповідно КАСУ); спори за участі публічно-правових 

утворень, які є суб’єктами права. Остання категорія спорів може виникати і у 

приватно-правовій сфері, проте належність певного спору до такого, що 

випливає з публічно-правових відносин, визначається його предметом, який 

стосується реалізації загального інтересу суспільства. 

При формуванні ознак спору, що випливає з публічно-правових відносин, 

доцільно врахувати наступні положення: 
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- такий спір є завжди правовим, тобто виникає у межах певних 

правовідносин – публічно-правових; 

- зміст спору стосується реалізації уповноваженими суб’єктами публічної 

влади функцій, якими вони наділені задля вирішення встановлених і закріплених 

правовою нормою завдань; 

- предмет публічно-правового спору становлять правові претензії з 

приводу не тільки реалізації суб’єктом публічної влади компетенції, що 

стосується забезпечення реалізації конституційних прав і свобод, а також 

передбачених законодавством функцій, але й реалізації публічного (суспільного, 

загального) інтересу; 

- його нормативна основа включає три правомочності: правозахисна, 

праводомагання та правоохоронна. Правозахисна правомочність розкривається у 

праві на судовий захист від порушень конституційних прав, забезпечення 

реалізації яких здійснюється шляхом здійснення уповноваженими суб’єктами 

публічної влади підзаконної діяльності. Праводомагання означає наявність права 

вимагати від суб’єктів публічної влади дотримання і виконання функцій, 

покладених на них чинним законодавством. Правоохоронна правомочність 

означає право звернення до компетентних органів за захистом. 

Характеризуючи сутність і зміст спору, що випливає з публічно-правових 

відносин, необхідно звернути увагу на доцільність існування такої ознаки як 

вирішення шляхом здійснення правової процедури. Наявність такої ознаки 

обумовлена, насамперед, необхідністю зменшення рівня конфліктності публічно-

правових відносин, що передбачає встановлення ефективних засобів і способів 

вирішення конфліктів, різновидом яких і є спори, що випливають з публічно-

правових відносин. Разом з тим, такі спори можуть виникати (і виникають) поза 

межами судового адміністративного процесу (адміністративного судочинства), а 

учасники (суб’єкти) таких спорів набувають процесуальний статус у разі 

реалізації права на судовий захист шляхом звернення до адміністративного суду 

із позовною заявою у встановленому законодавством порядку. 
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Таким чином, спори, що випливають з публічно-правових відносин, можна 

розглядати у матеріальному і процесуальному аспектах: у матеріальному аспекті 

такі спори розглядаються з позицій різновиду правового конфлікту, пов’язаного 

із публічно-владною, підзаконною діяльністю уповноважених суб’єктів 

публічної влади, а також суб’єктів публічно-правових відносин, які державно-

владними повноваженнями не наділені (громадські організації, територіальні 

громади та інші -  публічно-правові утворення, що є суб’єктами права). З  

процесуальної – як юридичний факт, наявність якого є підставою звернення до 

адміністративного суду. 

Таким чином спір, що випливає з публічно-правових відносин, є соціальним 

явищем, що має правову форму, являє собою звернені його сторонами одне до 

одного правові претензії відносно одного предмету, який стосується реалізації 

публічного (суспільного) інтересу, виникає у зв’язку з порушенням, 

застосуванням чи тлумаченням норм галузей публічного  права, проявляється у 

активних діях сторін спору щодо захисту своїх позицій і вирішуються за 

встановленою законодавством процедурою. 

Серед ознак спору, що випливає з публічно-правових відносин, доцільно 

виділити: 

- виникає у сфері діяльності, пов’язаної із реалізацією публічного 

(суспільного) інтересу у зв’язку з порушенням, застосуванням чи тлумаченням 

норм публічних  галузей права; 

- наявні сторони спору, одна з яких – суб’єкт, наділений публічно-

владними повноваженнями або публічно-правове утворення, що є  суб’єктом 

права, створене для захисту та/або реалізації певних публічних (суспільно 

значимих) інтересів; 

- предмет спору один і той же для його сторін; 

- проявляється у активних діях сторін спору; 

- вирішується за встановленою законодавством процедурою; 

- наявні правові наслідки здійснення процедур щодо вирішення спору. 
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Наступним за логікою дослідження виникає питання про види спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин. Виділяючи види таких спорів, 

доцільно звернутись до адміністративного процесуального законодавства 

Федеративної Республіки Німеччина, запозичення якого має місце при 

формуванні та вдосконаленні судової адміністративної юрисдикції.  

Так, до найважливіших видів позовів, які подаються до адміністративного 

суду в Німеччині належать: 

- позов про оскарження (спрямований на скасування адміністративного 

акта) [7, с. 32]; 

- позов про примушування до виконання зобов’язання (примушення до дії, 

в якому порушується клопотання про видання відхиленого чи неприйнятого 

адміністративного акта) [7, с. 33]; 

- позов про виконання зобов’язання (претензія на отримання бажаної 

послуги) [7, с. 41]; 

- установчий позов (встановлення спірних правовідносин) [7, с. 41]. 

Наведені види позовів, які подаються до адміністративного суду в 

Німеччині, співвідносяться за предметом із більшою кількістю категорій 

адміністративних позовів, які подаються до адміністративного суду в Україні – 

позови, предмет яких становлять: оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єктів владних повноважень (п.1 ч.1 ст.19 КАСУ) або замовника у сфері 

оборони (п.11 ч.1 ст.19 КАСУ) або органів охорони державного кордону (п.12 ч.1 

ст.19 КАСУ); у сфері публічної служби (п.2 ч.1 ст.19 КАСУ); компетенційні 

спори (п.3 ч.1 ст.19 КАСУ); щодо адміністративних договорів (п.4 ч.1 ст.19 

КАСУ); у сфері виборчих правовідносин (п.6 ч.1 ст.19 КАСУ); у сфері 

забезпечення доступу до публічної інформації (п.7 ч.1 ст.19 КАСУ); що 

стосуються рішень комісій та інших органів, які є обов’язковими (п.9 ч.1 ст.19 

КАСУ); щодо формування складу державних органів, органів місцевого 

самоврядування, обрання, призначення, звільнення їх посадових осіб (п.10 ч.1 

ст.19 КАСУ); рішень Національної комісії з реабілітації (п.13 ч.1 ст.19 КАСУ). 
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Виняток складають спори за зверненням суб’єкта владних повноважень (п.5 ч.1 

ст.19 КАСУ) і ті, що стосуються вилучення або примусового відчуження майна 

для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності (п.8 ч.1 ст.19 КАСУ), 

оскільки такі спори звернені до фізичних чи юридичних осіб, які не наділені 

владними повноваженнями. 

Отже, проведений порівняльно-правовий аналіз видів публічно-правових 

спорів за процесуальним законодавством України і Федеративної Республіки 

Німеччина дозволяє визначити два види за складом учасників спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин:  

1) спори, в яких відповідачем є суб’єкт владних повноважень чи інший 

суб’єкт, який виконує функції публічного характеру (наприклад, у виборчих 

спорах); 

2) спори, в яких відповідачем є суб’єкт, не наділений владними 

повноваженнями. Однак, в цій категорії спорів завжди виступає позивачем 

суб’єкт владних повноважень, який має право подавати позов до відповідача – 

суб’єкта, не наділеного владними повноваженнями виключно у випадках, 

передбачених законом. 

Наступний підхід щодо виділення видів спорів, що випливають з публічно-

правових відносин, заснований на приписах ч.1 ст.19 КАСУ і передбачає 

встановлення відповідної кількості видів зазначених спорів – 13 за характером 

правовідносин, з яких випливає спір.  

Також можна виділити види спорів, що випливають з публічно-правових 

відносин, виходячи з форми провадження щодо розгляду в адміністративних 

судах (загального, спрощеного, особливого позовного провадження), 

передбачених ст. 12 КАС України, складності категорії справи та терміновості її 

розгляду. 

За формою провадження щодо розгляду в адміністративних судах спори 

можна поділити на три категорії : 
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1). Спори, що належать розгляду в порядку загального позовного 

провадження (ч. 4 ст. 12 КАСУ передбачені спори, які виключно розглядаються в 

такому порядку). 

2) Спори, що належать розгляду в порядку спрощеного позовного 

провадження (ч. 6 ст. 12 КАСУ передбачений перелік спорів незначної 

складності, які можуть бути розглянути в порядку спрощеного позовного 

провадження та ст. 263 КАСУ наводить перелік певної категорії справ). 

3) Спори, що належать до особливого позовного провадження (глава 11 

КАСУ). 

За складністю спори можна поділити на дві категорії: спори категорії 

незначної складності та спори категорії складних справ. 

Також з огляду на відокремлення приписами Кодексу адміністративного 

судочинства України справ, які потребують термінового розгляду, можна 

поділити спори, що випливають з публічно-правових відносин на термінові 

(наприклад, спори, пов’язані з виборчим процесом, або за звернення органів 

доходів та зборів) та звичайні спори. 

Слід звернути увагу, що поділ спорів за ознакою терміновості не 

ґрунтується тільки на приписах глави 11 КАС України. Для визначення 

терміновості розгляду спорів слід виходити із суспільної значимості спору. 

Наприклад, спори щодо застосування заходів реагування шляхом тимчасової 

заборони (зупинення) діяльності слід відносити до термінових справ, оскільки 

від терміновості розгляду таких спорів залежить час припинення загрози життю 

людей. 

 Наявність особливостей предметів публічно-правових спорів, що належать 

до юрисдикції адміністративних судів, мають позначатись не тільки на 

процедурах їх розгляду і вирішення адміністративними судами, але й на 

процедурах їх вирішення у досудовому порядку. Так, по окремих категоріях 

публічно-правових спорів доцільність застосування таких процедур викликає 

сумніви, оскільки чинне законодавство не передбачає при врегулюванні 
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відповідних правовідносин застосування дискреційних повноважень суб’єктів, 

які здійснюють юридично значимі дії у їх межах. Вказане стосується: 

- спорів за зверненням суб’єкта владних повноважень (п.5 ч.1 ст.19 КАСУ), 

крім стягнення податкового боргу; 

- спорів, що випливають з виборчих правовідносин (п.6 ч.1 ст.19 КАСУ);  

- спорів у сфері реалізації доступу до публічної інформації (п.7 ч.1 ст.19 

КАСУ);  

- спорів, що стосуються рішень комісій та інших органів, які є 

обов’язковими (п.9 ч.1 ст.19 КАСУ); 

- спорів, які стосуються формування складу державних органів, органів 

місцевого самоврядування, обрання, призначення, звільнення їх посадових осіб 

(п.10 ч.1 ст.19 КАСУ); 

- спорів, предмет яких стосується оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

органів охорони державного кордону у справах про правопорушення, 

передбачені Законом України «Про відповідальність перевізників під час 

здійснення міжнародних пасажирських перевезень» (п.12 ч.1 ст.19 КАСУ); 

- які стосуються оскарження рішень Національної комісії з реабілітації у 

правовідносинах, що виникли на підставі Закону України «Про реабілітацію 

жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років» (п.13 

ч.1 ст.19 КАСУ). 

Тому за ознакою можливості досудового врегулювання спору можна 

поділити спори на медіаційні та немедіаційні. 

На розмежування спорів, що випливають з публічно-правових відносин на 

медіаційні та немедіаційні мають вплив не тільки характер правовідносин, з яких 

виник спір та наявність у суб’єкта владних повноважень дискреційних 

повноважень, а й передбачений КАСУ порядок розгляду справ адміністративної 

юрисдикції – загальне позовне провадження, спрощене чи особливе.  

Передбачена КАС України процедура досудового врегулювання спору за 

участю судді (за виключенням певних категорій справ передбачені главою 11 



50 

 

КАС України, типові справи, справи за участю третіх осіб, які заявляють 

самостійні вимоги на предмет спору) можлива тільки в межах підготовчого 

провадження. Отже, якщо суд вирішив розглядати справу у порядку спрощеного 

позовного провадження, то цей спір є немедіаційним, оскільки приписами КАС 

України не передбачена можливість застосування процедури досудового 

врегулювання спору за участю судді в цій формі судочинства. Також одразу стає 

спір немедіаційним, якщо розгляд справи відбувається в режимі 

відеоконференції. З огляду на те, що судові засідання в режимі відеоконференції 

транслюються в інтернет, нівелюється конфіденційність досудового 

врегулювання спору. 

 

 

 

1.2. Мета та способи досудового порядку вирішення спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин, із врахуванням вимог 

міжнародних актів щодо альтернатив судовому розгляду 

 

Визначення та аналіз способів досудового порядку вирішення спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин має виходити із визначення терміну 

«досудовий порядок», оскільки у теорії та практиці вирішення правових спорів 

визначено і функціонують альтернативне вирішення спорів (Alternative Dispute 

Resolution – ADR, АВС – укр.), а також способи позасудового вирішення спорів. 

Метою досудового врегулювання спорів виступає подолання спірної ситуації, 

нівелювання негативних наслідків існування суперечок між сторонами у 

найбільш оперативний і прийнятний для сторін спосіб. У такому значенні 

категорія «досудовий» охоплює і процедури, які застосовуються при здійсненні 

альтернативного вирішення спорів і позасудових способів, проте із єдиною 

умовою – їх застосування здійснюється до того моменту, як має розпочатись  

судовий процес. Так, медіація застосовується як перед судовим процесом, так і 
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під час його здійснення (як присудовий порядок, що застосовується до моменту 

ухвалення рішення у справі), проте у контексті аналізу способів досудового 

врегулювання спорів медіацію слід досліджувати суто як порядок врегулювання 

суперечок до того як судовий процес має розпочатись (тобто як досудовий спосіб 

вирішення спорів, що випливають з публічно-правових відносин).  

Досудове врегулювання спорів має ряд переваг: прискорене провадження, 

порівняно з судовим процесом; забезпечення самоконтролю, більший обсяг 

перевірки; зменшення навантаження на суддів. На підставі  частини четвертої 

статті 122 КАС України, якщо законом передбачена можливість досудового 

порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом 

визначена обов'язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення 

до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який 

обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його 

скарги на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень. До того 

ж, не може йтися про обмеження права особи на судовий захист. Застосування 

або незастосування інституту досудового врегулювання спорів є виключним 

правом особи, за винятком встановлених у законі випадків. У частині четвертій 

статті 124 Конституції України встановлено, що лише законом може бути 

визначений обов'язковий досудовий порядок урегулювання спору. Наведена 

позиція узгоджується з приписами статті 6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. Через досудовий порядок вирішення спорів як 

додатковий засіб правового захисту реалізується право особи на обрання 

альтернативного засобу захисту прав і законних інтересів. При цьому особи, чиї 

права та законні інтереси порушені, не позбавлені можливості судового захисту 

для розв'язання спору. [80]. Однак, КАС України визначає особливості реалізації 

конституційного права на судовий захист у разі, якщо застосовуються процедури 

досудового врегулювання спорів у публічно-правових відносинах. 

Для визначення підходу щодо сутності досудового врегулювання спорів, 

що випливають з публічно-правових відносин доцільно звернутись і до 
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напрацювань вчених, присвячених альтернативному вирішенню спорів (далі – 

АВС). О.С. Ткачук, досліджуючи проблеми реалізації судової влади у 

цивільному судочинстві звертав увагу на відсутність єдиного підходу щодо 

визначення сутності цього поняття. Вчений відзначає п’ять основних точок зору 

щодо розуміння альтернативності: 1) як можливість вибору між усіма існуючими 

способами вирішення спорів, враховуючи і судову форму; 2) з позицій 

протиставлення державної форми захисту несудовим формам; 3) у 

протиставленні змагальних процедур не змагальним (що виключає арбітраж); 4) 

розглядається не лише щодо змагальних способів розгляду, а й щодо способів 

врегулювання спорів, що не пов’язані із залученням третьої сторони; 5) як 

можливість вибору між судовою та несудовими формами захисту [179, с. 220-

222]. 

Наведені вище напрацювання О.С. Ткачука щодо узагальнення підходів до 

визначення поняття АВС свідчать не тільки про їх плюралізм, але й про 

багатоаспектість зазначеного поняття, що об’єктивно позначається і на питанні 

про встановлення сутності досудового врегулювання спорів, що випливають з 

публічно-правових відносин, оскільки окремі способи АВС можуть і мають бути 

включені до кола способів досудового врегулювання виділеної категорії спорів. 

О.С. Ткачук вказує про традиційний поділ у літературі способів АВС на 

основні (базові) та комбіновані (гібридні). До основних належать переговори, 

медіація і арбітраж (третейський суд). Поряд із цим досвід використання АВС 

показує наявність комбінованих способів, які поєднують у різних комбінаціях 

основні способи АВС: медіація-арбітраж (мед-арб), арбітраж-медіація (мед-арб), 

міні-суд, омбудсмен, незалежна експертиза щодо встановлення обставин справи 

(neutral expert fact-finding) [179, с. 231]. 

Наявність різних підходів до визначення поняття АВС та багатоманітність 

способів АВС відповідають сутності цивільних і цивільних процесуальних 

правовідносин. Публічно-правові відносини інші за сутністю, а тому слід 

передбачити і різницю у обранні підходу до визначення сутності досудового 
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врегулювання спорів, що випливають з публічно-правових відносин, та 

встановлення способів досудового врегулювання.  

Так, логіко-семантичне значення ознаки «досудовий» передбачає 

виокремлення тих способів, які застосовуються до того як особа звертається до 

суду; тих способів, які застосовуються до початку судового процесу; тих 

способів, які застосовуються у позасудовому порядку. Більшість перелічених 

способів тією чи іншою мірою збігаються із способами АВС, що застосовуються 

у цивільному процесі. Однак слід враховувати різницю у їх застосуванні, 

насамперед, у підставах і процедурах, у судовому адміністративному процесі. 

Тому підхід, коли ознака «досудовий» застосовується до будь-яких способів 

врегулювання спору до моменту початку судового процесу, можна назвати 

«широким».  

Разом з тим, необхідно виділити підхід, який існує у науці міжнародного 

приватного права, згідно з яким під досудовим порядком вирішення спорів 

розуміється застосування альтернативних способів вирішення у випадку, коли 

таке застосування є обов’язковою умовою для звернення до державних 

юрисдикційних органів (наприклад, медіація як обов’язкова процедура, що 

застосовується перед зверненням до суду) [13]. У випадку виникнення спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин, відповідно до ч.1 ст. 17 Кодексу 

адміністративного судочинства України (далі – КАСУ [47]), вжиття заходів для 

досудового врегулювання спору відбувається за домовленістю сторін між собою 

або у випадках, коли такі заходи є обов'язковими згідно із законом. Відповідно 

до ч.4 ст. 122 КАСУ, якщо законом передбачена можливість досудового порядку 

вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена 

обов'язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до 

адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з 

дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на 

рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень. 
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Отже, якщо порівняти підхід у науці міжнародного приватного права і 

норму ч.1 ст.17 КАСУ, то можна вказати, що ч.1 ст.17  КАСУ передбачено 

ширше коло підстав застосування заходів для досудового врегулювання спорів. 

Так, у міжнародному приватному праві зазначено про те, що такі способи 

застосовуються тільки у випадку, коли їх застосування обов’язкове. В КАСУ 

вказано не тільки про умову обов’язкового застосування цих заходів, відповідно 

до закону, але і у випадку досягнення консенсусу між сторонами щодо їх 

застосування. При цьому слід вказати про ч.4 ст. 124 Конституції України, де  

встановлено, що лише законом може бути визначений обов'язковий досудовий 

порядок урегулювання спору [51], що узгоджується з приписами статті 6 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо права на 

справедливий суд [50]. 

Якщо звернутись до правових позицій Конституційного Суду України, слід 

виділити рішення за конституційним зверненням ТОВ «Торговий Дім «Кампус 

Коттон клаб» щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 

Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів) від 09.07.2002 N 

15-рп/2002, де зазначено, що обов'язкове досудове врегулювання спорів, яке 

виключає можливість прийняття позовної заяви до розгляду й здійснення за нею 

правосуддя, порушує право на судовий захист [183]. 

Враховуючи конституційні приписи, правову позицію єдиного органу 

конституційної юрисдикції, слід вказати про те, що норма ч.1 ст.17 КАСУ, якою 

встановлено альтернативні підстави вжиття заходів для досудового 

врегулювання спору, потребує уточнення та вилучення слів «за домовленістю 

між собою або», враховуючи необхідність приведення у відповідність з ч.4 ст. 

124 Конституції України. 

Таким чином, ч.1 ст.17 КАСУ доцільно викласти у такій редакції: 

«1. Сторони вживають заходів для досудового врегулювання спору у 

випадках, коли такі заходи є обов'язковими згідно із законом.» 
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Слід вказати про те, що норма ч. 1 ст. 17 КАСУ виключає можливість 

обрання альтернативного способу захисту прав і законних інтересів, оскільки 

приписами п. 4 ч. 4 ст. 169 КАСУ передбачено повернення позову позивачу, 

якщо до позовної заяви позивач не надав доказів звернення до відповідача для 

досудового врегулювання спору у випадках, в яких законом визначено 

обов’язковість досудового врегулювання, або на момент звернення позивача із 

позовом не сплив визначений законом строк для досудового врегулювання 

спору. 

Тобто якщо законом передбачене обов’язкове досудове врегулювання 

спору, то у позивача, без проходження цієї процедури або до закінчення строку, 

встановленого законом для проведення такої процедури не виникає право на 

подачу позову до суду. 

Між тим, враховуючи конвенційні принципи тлумачення 

фундаментального права людини «права на справедливий суд», позитивного 

обов’язку держави щодо забезпечення ефективного способу захисту порушених 

прав, відсутність можливості обрання засобу захисту  прав і законних інтересів, а 

саме: досудове врегулювання спору, а у разі негативного результату розгляду 

скарги, - звернення до суду, або одразу звернення до суду, не чекаючи закінчення 

встановленого законом строку, якщо, наприклад, будуть наведені належні та 

допустимі докази щодо неефективності застосування процедури досудового 

врегулювання спору, не забезпечують належного виконання вищевказаних 

позитивних обов’язків держави. 

Тому, доцільно викласти п. 4 ч. 4 ст. 169 КАСУ в такі редакції: 

«позивач не надав доказів звернення до відповідача для досудового 

врегулювання спору у випадках, в яких законом визначено обов’язковість 

досудового врегулювання, або доказів щодо неефективності досудового 

врегулювання спору», виключивши із статті «або на момент звернення позивача 

із позовом не сплив визначений законом строк для досудового врегулювання 

спору». 
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Слід вказати про те, що норма ч.1 ст.17 КАСУ встановлює правову 

можливість обрання альтернативного засобу захисту прав і законних інтересів як 

додаткового засобу правового захисту. При цьому особи, чиї права та законні 

інтереси порушені, не позбавлені можливості судового захисту для розв'язання 

спору. 

Отже, про способи досудового порядку врегулювання спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин, слід вказувати у розумінні ч.4 ст. 124 

Конституції України, коли прямо встановлено законом правову вимогу 

обов’язковості досудового порядку врегулювання спорів.  

У наукових дослідженнях з адміністративного права і процесу проблему 

досудового врегулювання адміністративно-правових спорів аналізував С.С. 

Білуга [21]. Дослідник здійснив теоретико-правове обґрунтування концепції 

досудового врегулювання адміністративно-правових спорів в Україні як 

альтернативного адміністративному судочинству способу врегулювання спорів 

на основі посередництва [21, с. 4]. Концептуально С.С. Білуга обґрунтував 

доцільність повного відмежування процедури досудового врегулювання 

адміністративно-правових спорів від адміністративного судочинства та від 

приватної медіації та запропонував визначати досудове врегулювання 

адміністративно-правового спору як особливу примирювальну процедуру 

узгодження позиції сторін адміністративного спору за допомогою судді-

посередника (медіатора) шляхом проведення переговорів з метою прийняття 

компромісного рішення та задоволення інтересів сторін спору [21, с. 7]. Підхід 

С.С. Білуги щодо визначення сутності досудового врегулювання 

адміністративно-правових спорів за допомогою судді-медіатора не виключає 

подальший науковий пошук шляхів вдосконалення способів досудового 

врегулювання спорів, що випливають з публічно-правових відносин, оскільки 

перелік таких способів ширший, а врахування формально-юридичної складової 

цієї проблеми передбачає поглиблене теоретичне дослідження проблеми 

медіації. 
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З наукових аналітичних робіт, виконаних на рівні докторської дисертації 

слід відзначити дослідження Н.А. Мазаракі, присвячене теоретико-правовим 

засадам запровадження медіації в Україні [63]. Дослідниця пропонує визначати 

медіацію медіація як «альтернативний метод вирішення спорів, що, з одного 

боку, відображає високий рівень розвитку правової культури суспільства, а з 

іншого – із залученням нейтрального посередника (медіатора) дозволяє сторонам 

обирати найефективніший і прийнятний для них варіант вирішення спору на 

основі фундаментальних принципів права, які відображають визначні цінності 

суспільного розвитку, такі як добросовісність, розумність, справедливість, що є 

одночасно з цим основою для реалізації принципу верховенства права в Україні» 

[63, с. 5]. Викликає неабияку зацікавленість положення про медіабельність спору 

як «сукупності ознак, які потенційно дають можливість розпочати медіаційну 

процедуру та досягти мирного і взаємовигідного вирішення правового спору».  

[63, с.5]. Крім того, запропоновано законодавче забезпечити прозорість та якість 

як медіаційної процедури, так і якість надання медіаційних послуг шляхом 

встановлення незалежної оцінки компетенції медіатора як ключової фігури 

(професійного учасника) процедури медіації [63, с. 6]. 

Наукові положення, обґрунтовані Н.А. Мазаракі, засновані на ретельному 

опрацюванні теоретичної та нормативної бази і мають дослідницький потенціал 

подальшого наукового аналізу. 

Аналогічний підхід щодо «медіабельності публічно-правових спорів» 

знаходимо у дисертації А.Г. Бортнікової, присвяченої правовим засадам 

застосування медіації як способу вирішення публічно-правових спорів [24, с. 4]. 

Медіацію використовують і як альтернативний засіб вирішення спорів, і як 

позасудовий спосіб. У міжнародних нормативно-правових актах серед 

альтернативних засобів врегулювання спорів передбачено не тільки медіацію, а й 

процедури внутрішнього перегляду, примирення, врегулювання шляхом 

здійснення переговорів, арбітраж (п.п.ii п.1 ч.I Додатку до Рекомендації Rec 

(2001) 9 [42, с. 465]). Перелічені альтернативні засоби вирішення спорів, крім 
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арбітражу, можуть бути віднесені до способів досудового врегулювання спорів. 

Більше того, у ч.ІІ Додатку до Рекомендації Rec (2001) 9 запропоновано 

застосування цих способів зробити обов’язковою попередньою умовою судового 

розгляду, застосування арбітражу має виключати судовий розгляд, а примирення 

сторін, медіація й урегулювання шляхом переговорів, можуть застосовуватися за 

рекомендацією судді під час судового процесу  [42, с. 466]. 

Слід вказати про доктринальне визначення сутності поняття «арбітраж»: 1) 

як спосіб вирішення спорів спеціально уповноваженими на це органами – 

арбітражними судами тощо; 2) як суд, у якому спір вирішується суддею-

посередником (арбітром або колегією арбітрів). Арбітр – це посередник, 

третейський суддя, якого обирають сторони за взаємною згодою, або який 

призначається у передбаченому законом порядку для розв’язання спору [28, 

с. 38].  

Відповідно до Закону України «Про третейські суди» від 11.05.2004 № 

1701-IV [153], третейський розгляд здійснюється з метою захисту майнових і 

немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних 

осіб (ч.1 ст.1). Виключення третейського розгляду з переліку способів 

досудового врегулювання спорів, що випливають з публічно-правових відносин, 

обумовлене, насамперед, підвідомчістю третейського суду щодо спорів, що 

виникають з цивільних та господарських правовідносин, крім випадків, 

передбачених законом (ч.2 ст.1), тобто не стосується сфери публічно-владної 

діяльності, у межах якої можуть виникати конфліктні ситуації. Більше того, 

відповідно до п.6 ч.1 ст.6 Закону України «Про третейські суди» від 11.05.2004 

№ 1701-IV,  третейські суди не розглядають справи, однією із сторін в яких є 

орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи 

службова особа, інший суб'єкт під час здійснення ним владних управлінських 

функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих 

повноважень, державна установа чи організація, казенне підприємство.  
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Отже, арбітраж (третейський розгляд) слід виключити  з переліку способів 

досудового врегулювання спорів, що випливають з публічно-правових відносин, 

враховуючи зміст, який стосується суто альтернативного порядку вирішення 

спорів та предмету спору.  

Ще одним способом АВС є діяльність комісії з розгляду трудових спорів 

(відповідно статтям 221 – 230 Кодексу законів про працю України [48]), проте 

компетенція вказаної комісії також не стосується спорів, що випливають з 

публічно-правових відносин. 

Якщо розглядати спір у широкому смислі – як конфлікт, суперечка, то до 

альтернативних способів вирішення суперечок відносять фасилітацію. Однак 

такий спосіб навряд чи можна віднести до способів досудового вирішення 

спорів, оскільки він стосується процедур обговорення проблем у соціальних 

групах (спільнотах) і більшою мірою стосується процесу управління  [186].  

Окремо слід виділити процедури оскарження у позасудовому порядку, 

відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Як вірно вказував 

М.М. Тищенко, скарга виступає способом захисту та відновлення порушених 

прав громадян. Об’єктом оскарження виступають дії або бездіяльність органів 

держави, місцевого самоврядування або посадових осіб, а також акти, які ними 

видаються, і які є причиною порушення прав і законних інтересів громадян. 

Обов’язковим елементом змісту скарги є вказівка на конкретний факт порушення 

прав і законних інтересів громадянина [15, с. 135]. Оскарження, на думку Д.В. 

Лученка, виступає однією з найважливіших і найбільш дієвих гарантій 

дотримання прав і свобод особи у відносинах із суб’єктами публічно-владних 

повноважень [62, с. 163]. Щоправда, вчений не уточнював, про яке саме 

оскарження йдеться – у порядку звернення до адміністративного суду чи у 

позасудовому порядку, проте таке зауваження не виключає факт погодження із 

попереднім твердженням Д.В. Лученка.  

Н.П. Каменська аналізує сутність і зміст інституту звернень до публічної 

адміністрації у своїй докторській дисертації. Серед положень наукової новизни 
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привертають увагу ті, які стосуються сприйняття звернень як: а) дозволеної 

законом форми реалізації та/або захисту фізичними та юридичними особами 

інших суб’єктивних прав та основних свобод; б) юридичного засобу за 

допомогою якого фізичними та юридичними особами реалізується право вимоги 

необхідно їм поведінки (з метою задоволення певного інтересу) від 

уповноваженого органу (органів) публічної адміністрації [45, с. 8]. 

Презентована Н.П. Каменською точка зору щодо сприйняття звернень не 

можуть бути прийнята беззаперечно. Зауваження стосуються тих положень, 

сформульованих дослідницею, за якими сфера застосування звернень практично 

необмежена. Таке твердження здійснено на підставі положення про сприйняття 

звернення як, серед усіх, дозволеної законом форми реалізації фізичними та 

юридичними особами суб’єктивних прав та основних свобод. 

Отже, враховуючи призначення оскарження у позасудовому порядку 

(відповідно Закону України «Про звернення громадян»), його не можна 

відносити до способів досудового врегулювання спорів, що випливають з 

публічно-правових відносин. 

Аналогічний висновок можна сформулювати стосовно процедур 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів доходів і зборів (у митних 

правовідносинах). 

Відповідно до статті 24 Митного кодексу України, кожна особа має право 

оскаржити рішення, дії або бездіяльність органів доходів і зборів, їх посадових 

осіб та інших працівників, якщо вважає, що цими рішеннями, діями або 

бездіяльністю порушено її права, свободи чи інтереси [68]. 

В цій статті чітко визначено, що може бути предметом оскарження, а 

саме:1) рішення - окремі акти, якими органи доходів і зборів або їх посадові 

особи приймають рішення з питань, передбачених законодавством України з 

питань державної митної справи, а також задовольняють скарги, заяви, 

клопотання конкретних фізичних чи юридичних осіб або відмовляють у їх 

задоволенні; 2) дії - вчинки посадових осіб та інших працівників органів доходів 
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і зборів, пов’язані з виконанням ними обов’язків, покладених на них відповідно 

до цього Кодексу та інших актів законодавства України; 3) бездіяльність - 

невиконання органами доходів і зборів, їх посадовими особами та іншими 

працівниками обов’язків, покладених на них відповідно до цього Кодексу та 

інших актів законодавства України, або неприйняття ними рішень з питань, 

віднесених до їх повноважень, протягом строку, визначеного законодавством 

[68]. 

Особа, яка вважає, що певними рішеннями, діями або бездіяльністю 

порушено її права, свободи чи інтереси має право оскаржити ці рішення, дії чи 

бездіяльність до вищого за рівнем управління органу.  

Процедура оскарження дворівнева. Вимоги до скарги, яку подає 

громадянин, співпадають з вимогами, передбаченими Законом України «Про 

звернення громадян». До скарг, поданих від підприємства, відповідно до статті 

26 Митного кодексу України ще додаються необхідні реквізити цього 

підприємства. Така скарга повинна бути підписана керівником зазначеного 

підприємства або особою, яка виконує його обов’язки.  

Скарга повинна містити конкретну інформацію про предмет оскарження і 

бути належним чином аргументованою. У разі, якщо особа при поданні скарги не 

може надати відповідних доказів, такі докази можуть бути представлені пізніше, 

але в межах строку, відведеного законом на розгляд скарги. Виконання 

оскаржуваного рішення може бути зупинено повністю чи в певній частині 

посадовою особою або органом, що розглядає скаргу. Посадова особа або орган, 

які розглядають скаргу, зобов’язані надати особі, яка подала скаргу, належним 

чином обґрунтовану письмову відповідь у визначений законом строк [68; 142]. 

Слід зазначити, що МК України прямо не закріплено норму про те, що 

право на оскарження рішення органу доходів і зборів вважається досудовим 

порядком вирішення спору. Натомість відповідно до ч.2 ст.29 МК України, у 

випадку одночасного оскарження в адміністративному порядку та судовому 

порядку і відкриття провадження у справі судом, розгляд скарги органом доходів 
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і зборів вищого рівня (його посадовою особою) припиняється, тобто 

припиняється процедура адміністративного оскарження.  

Слід звернути увагу, що Митним кодексом України передбачені витоки  

запровадження «втручальної» адміністративної процедури. Так, згідно зі статтею 

28 Митного кодексу України, центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, має 

право в порядку контролю за діяльністю підпорядкованих органів доходів і 

зборів або їх посадових осіб скасовувати або змінювати їхні неправомірні 

рішення, а також вживати передбачених законом заходів за фактами 

неправомірних рішень, дій або бездіяльності зазначених органів або осіб [68]. 

Втручальна процедура, залежно від наслідків для приватної особи, 

поділяється на: «позитивні» заходи, які не мають правообмежувального 

характеру;  «негативні», які обмежують особу у правах [33]. 

Отже, порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів доходів і 

зборів, їх посадових осіб аналогічний встановленому Законом України «Про 

звернення громадян». Митним кодексом України не передбачено віднесення 

такого порядку до процедур досудового врегулювання спорів. Зазначені 

аргументи є підставою висновку про те, що такий порядок не може бути 

виділений як такий, що віднесений до одного із способів досудового 

врегулювання спорів, що випливають з публічно-правових відносин. 

Разом з тим, відповідно до ч.3 п. 56.18 Податкового кодексу України, 

процедура адміністративного оскарження рішення контролюючого органу 

вважається досудовим порядком вирішення спору [96]. Із цією нормою 

Податкового кодексу України кореспондується положення п.2 наказу 

Міністерства фінансів України від 21.10.2015 №916, яким затверджено Порядок 

оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими 

органами, яким передбачено, що процедура адміністративного оскарження 

платниками податків податкових повідомлень-рішень або інших рішень 

контролюючих органів вважається досудовим порядком вирішення спору [141]. 
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Внутрішній перегляд визначено важливим засобом попередження спору до 

його виникнення, що має передувати застосуванню процедур альтернативного 

розвʼязання спорів навіть за їхньої наявності. Процедуру внутрішнього перегляду 

слід застосовувати адміністративним органам з питань щодо належності та/або 

законності адміністративних актів у повсякденній практиці відносин з 

приватними сторонами. ((п.п.21, 22 Керівних принципів № 15 для кращого 

виконання Рекомендації щодо альтернатив судовому розгляду спорів між 

адміністративними органами й сторонами – приватними сторонами) [42, с. 491]; 

пп.іі п.1 ч.ІІІ Додатку до Рекомендації Rec (2001) 9 [42, с. 466]).  

Стосовно примирення і медіації вказано про можливість розпочати 

відповідні процедури з ініціативи зацікавлених сторін, судді або бути 

обовʼязковим за законом (пп.і п.2 ч.ІІІ Додатку до Рекомендації Rec (2001) 9). До 

компетенції посередників та медіаторів віднесено можливість пропонувати 

адміністративному органу анулювати акт, відкликати його або вносити до нього 

зміни з підстав доцільності або законності (пп.ііі п.2 ч.ІІІ Додатку до 

Рекомендації Rec (2001) 9).  [42, с. 467]). 

Т.М. Трояновська звертає увагу на ту обставину, що сучасна правова 

доктрина, чинне законодавство чітко не розрізняє поняття примирення, медіація 

та урегулювання шляхом переговорів. Поряд із цим виділено існування певних 

напрацювань, присвячених медіації як найпоширенішого наразі виду 

альтернативного врегулювання спорів. Медіацію називають методом вирішення 

спорів за допомогою медіатора як посередника. Роль медіатора полягає у 

допомозі сторонам суперечки вирішити її самостійно і таким чином, щоб були 

задоволені усі сторони суперечливої (конфліктної) ситуації [180, с. 147-148]. 

Серед нормативних актів Європейського Союзу, спрямованих на 

врегулювання процедур застосування медіації виділяють Директиву 2008/52/EC 

Європейського Парламенту та Ради з певних аспектів медіації у цивільних та 

комерційних справах, та низку рекомендацій та керівних принципів. Відповідно 

до п. 8 Преамбули Директиви «ніщо не повинно заважати застосовувати ці 
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положення також у внутрішніх медіаційних процесах». Крім Директиви, діє 

Модельний Закон ЮНСІТРАЛ про міжнародну примирну процедуру 2002 р., 

який був взятий за основу для національного законодавства щодо медіації 26 

країнами світу, та «Принципи для організацій, які забезпечують проведення 

медіації», які були створені в 2002 році світовими лідерами в сфері медіації і 

відтворюють найкращу світову практику в цій галузі (Principles for ADR Provider 

Organizations) [146]. 

Ініціатори законопроектів про медіацію відзначають, що медіацією є  

структуровані переговори, в яких сторони намагаються самостійно, на 

добровільній основі, досягти згоди за допомогою третьої незалежної сторони – 

медіатора, який використовує інноваційні технології переговорів, спрямовані на 

прийняття рішень сторонами, максимально задовольняючи їх реальні інтереси та 

потреби. Медіація може бути впроваджена в сфері податкових та митних 

відносин в: спорах з приводу фактів та обставин (щодо реальності вчинених 

операцій, місцезнаходження майна тощо); спорах щодо неоднозначного 

тлумачення окремих правових норм; спорах, в яких платник податків 

посилається на допущені податковим органом процесуальні порушення [122]. 

О.Д. Сидієльніков аналізує сутність і зміст інституту примирення сторін на 

різних стадіях судового адміністративного процесу, а медіацію розглядає у 

рамках інституту примирення [170, с. 11]. 

Аналізуючи питання досудового врегулювання спорів, що випливають з 

публічно-правових відносин, не можна оминути питання застосування 

компромісу у податкових та митних правовідносинах. Аналізуючи вказане 

питання, слід враховувати їх нормативно закріплений зміст і особливості 

застосування. Так, податковий компроміс та компроміс у митних 

правовідносинах застосування у межах реалізації уповноваженими щодо їх 

застосування суб’єктами дискреційних повноважень. 

Податковий компроміс - це режим звільнення від юридичної 

відповідальності платників податків та/або їх посадових (службових) осіб за 
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заниження податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та/або 

податку на додану вартість за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року з 

урахуванням строків давності, встановлених статтею 102 Податкового кодексу 

України (ч.1 підрозділу 9-2 Розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового 

кодексу України [96]). Податковий компроміс розповсюджується виключно на 

факти заниження податкових зобов'язань з податку на додану вартість (у зв'язку 

із завищенням податкового кредиту) та податку на прибуток (у зв'язку із 

завищенням витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування) 

[60].  

Аналіз питання встановлення способів досудового врегулювання спорів, 

що випливають з публічно-правових відносин, визначає необхідність виділення 

узгоджувальних процедур, які застосовуються у податкових правовідносинах. 

Узгоджувальні процедури передбачені при визначенні суми податкового боргу 

(п. 14.1.175 ст.14 ПК України), при взятті на облік векселя контролюючим 

органом (п. 14.1.204 ст.14 ПК України), в договорі про попереднє узгодження 

ціноутворення  (ч.10 п. 39.3.2.1 ст.39 ПК України) щодо протидії трансфертному 

ціноутворенню та інші. 

Однак податковий компроміс, вказані процедури узгодження 

застосовуються виключно у податкових правовідносинах щодо виконання 

податкових зобов’язань питання сутності, змісту та особливостей застосування 

потребує окремого дослідження проблем розвитку науки податкового права. 

Стосовно інституту компромісу у справах про порушення митних правил, 

його адміністративно-правова природа випливає з приписів ч.1 ст.458 Митного 

кодексу України (далі – МК України), якою закріплено належність порушень 

митних правил до адміністративних правопорушень [67].  

Новелою  МК України  є запровадження інституту компромісу у справах 

про порушення митних правил. Відповідно до ч.1 ст. 521 МК України, за 

відсутності в діях особи, яка вчинила порушення митних правил, ознак 

кримінального правопорушення провадження у справі про це правопорушення 
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може бути припинено шляхом компромісу. Компроміс полягає в укладенні 

мирової угоди між зазначеною особою та органом доходів і зборів, посадова 

особа якого здійснює провадження у справі [67]. Хоча зазначеною нормою 

передбачені чіткі умови такої мирової угоди, вважаємо, що вказаний інститут є 

проривом у врегулюванні форми застосування органів доходів і зборів 

дискреційних повноважень в митній справі. 

Аналізуючи способи досудового врегулювання спорів, що випливають з 

публічно-правових відносин, доцільно звернутись до сучасного наукового 

дослідження О.Д. Сидєльнікова, присвяченого характеристиці інституту 

примирення сторін в адміністративному судочинстві [170]. Дослідник доводить, 

що до основних категорій, які становлять зміст інституту примирення, належить 

категорія мирової угоди як письмового процесуального договору, в якому на 

основі вольного волевиявлення та взаємних поступок сторони встановлюють 

умови повного або часткового врегулювання спору між ними, що є підставою 

закриття провадження в адміністративній справі [170, с. 14].  

Зміст мирової угоди розкрито у доктрині цивільного процесу. Так, під 

мировою угодою розуміють досягнуту сторонами в ході судового розгляду і під 

контролем суду, засновану на взаємних поступках угоду, яка по-новому визначає 

їхні суб’єктивні права та обов’язки. Мирова угода має двосторонній характер, 

оскільки це взаємна угода сторін, що тягне за собою закриття провадження у 

справі, виключає можливість повторного звернення до суду з приводу спору між 

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

що мирова угода може бути укладена і прийнята судом лише у справах 

позовного провадження  [98, с. 310]. 

О.Д. Сидєльніков, досліджуючи інститут примирення в адміністративному 

судочинстві, обґрунтовував доцільність визначення позасудової мирової угоди 

при вирішенні адміністративного спору одним із різновидів адміністративного 

договору, а інститут примирення сторін визначав  як комплексний, міжгалузевий 

правовий інститут, який об’єднує норми адміністративного права та 
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адміністративного процесуального права в організаційно визначену структуру на 

підставі їхньої спрямованості на мирне врегулювання адміністративно-правового 

спору у судовому порядку. На думку дослідника, зміст інституту примирення 

сторін в адміністративному судочинстві утворюють три найголовніші правові 

категорії, а саме: процедура примирення як певна нормативно визначена 

діяльність сторін адміністративного спору спрямована на його мирне 

врегулювання з формальним закріпленням досягнутих домовленостей та 

наданням їм юридично-обов’язкового значення; мирова угода як процесуальний 

договір, в якому закріплюються умови врегулювання адміністративного спору; 

примирення сторін як певний юридичний факт, що охоплює попередні дві 

категорії та створює фактичний склад, за якого адміністративний спір об’єктивно 

перестає існувати, а провадження в адміністративній справі відповідно також 

припиняється [170, с. 4]. 

Наведена точка зору О.Д. Сидєльнікова свідчить про впровадження 

категорій цивільного процесу у судовий адміністративний процес. Такий підхід 

ґрунтується на існуванні спільних засад цивільного і судового адміністративного 

процесів, що не виключає існування різниці у підставах і процедурах розгляду 

справ у порядку цивільного і адміністративного судочинства. Слід також 

звернути увагу на ту обставину, що оновлення процесуального законодавства у 

зв’язку із  прийняттям у новій редакції Господарського процесуального кодексу 

України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів, відповідно 

Закону України від 03.10.2017 № 2147-VIII  [121] відбулось на засадах фактично 

уніфікації процедур судового розгляду, хоча доцільність саме такого способу 

новелізації процесуального законодавства сприймається неоднозначно, оскільки 

існує різниця у підставах цивільного, адміністративного і господарського 

процесів. 

Отже, у наукових дослідженнях, присвячених проблемам сутності і змісту 

окремих адміністративно-процесуальних інститутів, відзначається роль 
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примирення як способу врегулювання публічно-правового спору на будь-якій 

стадії судового адміністративного процесу (О.Д. Сидєльніков) та аналізується 

можливість запровадження медіації у межах інституту примирення. Тож, 

досліджуючи проблему сутності способів досудового врегулювання спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин, слід звернути увагу на змістовну 

складову дослідження, присвяченого інституту примирення в адміністративному 

судочинстві, яка стосується, насамперед, визначення цього інституту як 

комплексного, міжгалузевого правового інституту, який утворюють три правові 

категорії – відповідна цілеспрямована процедура, як правова форма і як 

юридичний факт [170, с. 4]. Такий підхід може бути застосований до розкриття 

сутності кожного способу досудового врегулювання спорів, що випливають з 

публічно-правових відносин, що створюватиме умови поглибленого вивчення 

правової природи і особливостей кожного способу. 

Звернення до міжнародних актів дозволяє виділити особливості 

застосування процедури урегулювання шляхом переговорів (Додаток до 

Рекомендації Rec (2001) 9). Так, вказано про необхідність врегулювання такої 

процедури законом та про наявність у посадових осіб, які беруть участь у такій 

процедурі, достатнього обсягу повноважень для того, щоб дістати компромісу. 

При цьому відповідні повноваження посадових осіб повинні бути встановлені 

законом (п.3 ч.ІІІ Додатку до Рекомендації Rec (2001) 9) [42, с. 467]). 

Міжнародними актами встановлено вимоги до регулювання способів 

досудового врегулювання спорів (щоправда у зазначених актах вони вказані як 

засоби), а також особливості процедур їх застосування. При цьому особливу 

увагу звернено на такі дві обставини: умови застосування, компетенція суб’єктів 

здійснення відповідних процедур і правові наслідки. Так, до умов застосування 

кожного з перелічених альтернативних засобів врегулювання спорів належать, 

насамперед, закріплення компетенції уповноважених осіб (суду чи посадових 

осіб) щодо прийняття рішення про їх застосування, а також правова можливість 

застосування до судового процесу чи під час його здійснення. При цьому тільки 
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процедури примирення, переговорів та медіації можуть бути застосовані під час 

здійснення судового процесу. Якщо звернутись до визначення особливостей 

процедур застосування альтернативних засобів врегулювання спорів, то 

закріплено рекомендацію, звернену до законодавця, щодо закріплення процедури 

внутрішнього перегляду як обов’язкової за усіх обставин виникнення спірного 

правовідношення. Викликає зацікавленість і та обставина, що у  Додатку до 

Рекомендації Rec (2001) 9 Комітету Міністрів Ради Європи щодо альтернатив 

судовому розгляду спорів між адміністративними органами й сторонами – 

приватними особами між процедурами примирення і медіації не виділено 

різниці. 

Поряд із цим слід звернути увагу на практику застосування способів 

досудового врегулювання спорів в Україні. Так, Рішенням Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів від 28 лютого 2018 року N 7зп-18 «Про 

ухвалення звернення до Генерального прокурора України» засобом  досудового 

врегулювання спору названо звернення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів до Генерального прокурора України щодо приведення Положення 

про організацію кадрової роботи в органах прокуратури, затвердженого наказом 

Генерального прокурора України N 351 від 18.12.2017, у відповідність із Законом 

України «Про прокуратуру» із одночасним зверненням до Міністра юстиції 

України щодо проведення перевірки додержання вимог законодавства при 

державній реєстрації Положення про організацію кадрової роботи в органах 

прокуратури, затвердженого наказом Генерального прокурора України N 351 від 

18.12.2017. Предмет звернень стосується процедур звільнення прокурора з 

адміністративної посади, визначеної пунктами 4, 5, 9, 10, 12 - 15 частини першої 

статті 39 Закону України «Про прокуратуру» [154]. 

Наведений приклад свідчить про необхідність внесення змін до чинного 

законодавства з метою закріплення способів досудового врегулювання спорів, 

оскільки вказаний розпорядчий акт та інші супутні розпорядчі акти складно 

визначити як «засіб досудового врегулювання спорів», про що зазначено у п.2 
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Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів України від 

28.02.2018 № 7зп-18. 

Отже, виходячи з положень Рекомендації Rec (2001) 9 та Додатку до неї, а 

також Керівних принципів № 15, до досудових способів врегулювання спорів, 

що випливають з публічно-правових відносин, слід віднести: 

- внутрішній перегляд,  

- примирення,  

- врегулювання шляхом здійснення переговорів, 

- медіацію. 

Більшість з цих способів можуть бути застосовані і під час судового 

процесу (крім внутрішнього перегляду). Разом з тим, врахування вимоги 

обов’язковості визначення законом досудового порядку вирішення спорів 

визначає необхідність обмеження цього переліку способів примиренням.  

Аналіз кожного способу досудового врегулювання спорів, що випливають 

з публічно-правових відносин, доцільно проводити за підходом, обґрунтованим 

О.Д. Сидєльніковим, що передбачає, насамперед, визнання місця певного 

способу у структурі права та доведення, у разі виявлення міжгалузевого 

характеру, змісту його трьох правових категорій: відповідної цілеспрямованої 

процедури, правової форми, юридичного факту [170, с. 4]. 

Встановлено, що як арбітраж, третейський розгляд (які розглядають як 

тотожні поняття) мають визначатись способами альтернативного вирішення 

спорів за квазісудовою процедурою і не належать до способів досудового 

врегулювання спорів, що випливають з публічно-правових відносин. Також до 

досудових способів не належать і процедури фасилітації як такі, що стосуються 

сфери управління, та процедури оскарження у позасудовому порядку, 

враховуючи їх правову природу, цільове призначення. 

Виняток становить процедура адміністративного оскарження рішення 

контролюючого органу у податкових правовідносинах. Адміністративне 



71 

 

оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору, відповідно до ч.3 

п. 56.18 Податкового кодексу України.  

Досудовим порядком вирішення спорів, що випливають з публічно-

правових відносин, не можна визнавати процедури оскарження рішення, дії чи 

бездіяльності органу доходів і зборів (у митних правовідносинах), відповідно до 

ст.24, ч.2 ст.29  МК України, наказу Міністерства фінансів України від 

02.03.2015 №271, яким затверджено Порядок  розгляду звернень та організації 

особистого прийому громадян у Державній фіскальній службі України та її 

територіальних органах [142]. 

Стосовно консультування з питань державної митної справи, що 

здійснюється за зверненням підприємств, громадян, відповідно ст.21 МК 

України, його не можна віднести до способів позасудового врегулювання спорів, 

що випливають з публічно-правових відносин, враховуючи його предмет – 

питання практичного застосування окремих норм законодавства України з 

питань державної митної справи (ч.1 ст.21 МК України). 

Крім консультування з питань державної митної справи, передбачено 

надання контролюючими органами податкових консультацій (Розділ 3 

Податкового кодексу України [96]). Відповідно до підпунктів 14.1.172-1, 14.1.173 

пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, індивідуальна податкова 

консультація являє собою роз’яснення, а узагальнююча податкова консультація – 

оприлюднення позиції уповноваженого суб’єкта щодо практичного 

використання норм податкового та іншого законодавства.   

Чинне законодавство України передбачає врегулювання спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин, у досудовому порядку із 

застосуванням дискреційних повноважень. Вказане стосується процедур 

компромісу у справах про порушення митних правил, які потребують 

поглибленого дослідження. 

Кожен з виділених способів досудового врегулювання спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин, відрізняється, у першу чергу, за тими 
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заходами і засобами, які використовуються для подолання спірної ситуації, 

суб’єктами, які беруть участь у процедурах досудового регулювання, їх правами 

та обов’язками, що реалізуються під час здійснення досудового регулювання, 

юридичними наслідками. Разом з тим, доцільно виділити єдину мету досудового 

врегулювання спорів, що випливають з публічно-правових відносин, наявність 

якої дозволяє виділити способи досудового врегулювання серед інших способів 

вирішення спорів, що випливають з публічно-правових відносин. Така мета 

поєднує  подолання спірної ситуації, нівелювання негативних наслідків 

існування суперечок між сторонами у найбільш оперативний і прийнятний для 

сторін спосіб. 

Способи досудового врегулювання спорів, що випливають з публічно-

правових відносин, доцільно систематизувати за критерієм сутності 

правовідносин щодо врегулювання. Так, правовідносини щодо примирення і 

медіації подібні до правовідносин у сфері судового процесу. Щодо процедур 

компромісу у справах про порушення митних правил, слід зазначити, що, хоча 

вони і здійснюються на добровільних началах, проте засади їх не можна назвати 

подібними до процедур судового розгляду. Окремо необхідно виділити 

процедуру адміністративного оскарження рішення контролюючого органу у 

податкових правовідносинах, яка відрізняється за змістом, підставами, 

суб’єктним складом, правовими наслідками. 

Таким чином, способи досудового врегулювання спорів, що випливають з 

публічно-правових відносин, доцільно систематизувати у три групи за критерієм 

змісту правовідносин щодо здійснення процедур врегулювання: 

- способи альтернативного вирішення спорів (примирення, медіація) – 

квазісудовий спосіб; 

- компроміс у справах про порушення митних правил – компромісний 

спосіб; 

- адміністративне оскарження у податкових правовідносинах. 
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Процедури застосування усіх перелічених способів досудового 

врегулювання спорів, що випливають з публічно-правових відносин, 

здійснюються у порядку поза процесуальної діяльності адміністративного суду. 

Такі процедури доцільно назвати адміністративними, враховуючи їх галузеву 

належність та публічно-правовий характер. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Впровадження категорії «спір, що випливає з публічно-правових 

відносин», яка є  ширшою за змістом, порівняно із категорією «публічно-

правовий спір» уможливило віднесення до таких спорів: публічно-правових (у їх 

нормативному значенні, відповідно КАС України) та спорів за участі публічно-

правових утворень, які є суб’єктами права. Остання категорія спорів може 

виникати і у приватно-правовій сфері, проте належність певного спору до такого, 

що випливає з публічно-правових відносин, визначається його предметом, який 

стосується реалізації загального інтересу суспільства. 

2. Доведено, що предметом публічно-правового спору виступають правові 

претензії, які виникають внаслідок реалізації уповноваженими суб’єктами 

публічної влади функцій. Застосування терміну «претензії» замість загальних 

термінів «протиборство» при позначенні змісту спірних відносин більшою мірою 

відповідає сутності і характеру спору у сфері публічно-правових відносин, 

оскільки складно за наявності ознаки нерівності сторін такого спору зазначати 

про протиборство між суб’єктом владних повноважень як однієї сторони спору і 

громадянином чи юридичною особою як іншою стороною спору. 

3. Визначення та аналіз способів досудового порядку вирішення спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин здійснено із врахуванням визначення 

терміну «досудовий порядок», оскільки у теорії та практиці вирішення правових 

спорів визначено і функціонують альтернативне вирішення спорів (Alternative 

Dispute Resolution – ADR, АВС – укр.), а також способів позасудового вирішення 

спорів.  

4. Обґрунтовано необхідність визначення сутності досудового 

врегулювання спорів, що випливають з публічно-правових відносин, спираючись 

на «вузький» підхід, що означає встановлення законом правової вимоги 

обов’язковості досудового порядку врегулювання спорів. 
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5. Доведено, що до способів досудового врегулювання спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин, не належать: а) арбітраж 

(третейський розгляд), враховуючи зміст, який стосується суто альтернативного 

порядку вирішення спорів та предмету спору; б) фасилітація, яка стосується 

процедур обговорення певних соціальних проблем у групах; в) оскарження у 

позасудовому порядку (відповідно Закону України «Про звернення громадян»), 

що ґрунтується на значенні скарги як способу захисту та відновлення порушених 

прав громадян (М.М. Тищенко); г) оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

органів доходів і зборів (у митних правовідносинах), що передбачено ст. 24 

Митного кодексу України; д) податковий компроміс, оскільки відповідні 

процедури узгодження застосовуються виключно у податкових правовідносинах 

щодо виконання податкових зобов’язань, а тому питання сутності, змісту та 

особливостей застосування потребує окремого дослідження проблем розвитку 

науки податкового права; е) консультування з питань державної митної справи 

(відповідно ст.21 МК України),  враховуючи його предмет – питання 

практичного застосування окремих норм законодавства України з питань 

державної митної справи (ч.1 ст.21 МК України); ж) надання контролюючими 

органами податкових консультацій, що являє собою роз’яснення, а 

узагальнююча податкова консультація – оприлюднення позиції уповноваженого 

суб’єкта щодо практичного використання норм податкового та іншого 

законодавства.  

6. Виходячи з положень Рекомендації Rec (2001) 9 та Додатку до неї, а 

також Керівних принципів № 15, до досудових способів врегулювання спорів, 

що випливають з публічно-правових відносин, слід віднести:  внутрішній 

перегляд; примирення; врегулювання шляхом здійснення переговорів; медіацію. 

Більшість з цих способів можуть бути застосовані і під час судового процесу 

(крім внутрішнього перегляду). Разом з тим, врахування вимоги обов’язковості 

визначення законом досудового порядку вирішення спорів визначає необхідність 

обмеження цього переліку способів примиренням.  
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7. Способи досудового врегулювання спорів, що випливають з публічно-

правових відносин, доцільно систематизувати за критерієм сутності 

правовідносин щодо врегулювання. Так, правовідносини щодо примирення і 

медіації подібні до правовідносин у сфері судового процесу. Щодо процедур 

компромісу у справах про порушення митних правил, слід зазначити, що, хоча 

вони і здійснюються на добровільних началах, проте засади їх не можна назвати 

подібними до процедур судового розгляду. Окремо необхідно виділити 

процедуру адміністративного оскарження рішення контролюючого органу у 

податкових правовідносинах, яка відрізняється за змістом, підставами, 

суб’єктним складом, правовими наслідками і вважається досудовим порядком 

вирішення спору, відповідно до ч.3 п. 56.18 ПК України. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ ДОСУДОВОГО ПОРЯДКУ 

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ 

ВІДНОСИН 

 

 

2.1. Поняття та елементи адміністративної процедури досудового 

порядку вирішення спорів, що випливають з публічно-правових відносин 

 

Значимість процедурної регламентації досудового порядку вирішення 

спорів, що випливають з публічно-правових відносин, збільшується, враховуючи 

трансформацію пріоритетів у взаємовідносинах між державними інституціями і 

громадянами, набуття нового значення концепції людино центризму, її 

пануванням над концепцією державо центризму. Тому з метою визначення 

поняття, ознак адміністративних процедур досудового порядку вирішення спорів, 

що випливають з публічно-правових спорів, перш за все, слід проаналізувати 

теоретичні положення, що розкривають зміст поняття «адміністративна 

процедура». 

Поняття «адміністративна процедура» є правовою категорією, яка 

походить від загальнотеоретичної юридичної категорії – «процедура», 

«юридична (правова) процедура».  

Термін «процедура» є словом латинського походження «procedo», що 

означає «проходжу, або просуваюсь» [197, с. 234].  

За Толковим словником В.М. Даля, «процедура» означає будь-яку тривалу, 

послідовну справу, порядок, обряд [38,с. 526]  

Також в словниках російської та української мови є такі варіанти 

визначення, як «установлена, прийнята послідовність дій для здійснення або 
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оформлення якоїсь справи» [40, с. 543] або «офіційно встановлений чи 

узвичаєний порядок здійснення, виконання або оформлення чого-небудь» [11 ]. 

Отже, процедура – це унормована послідовність дій, яка має певну мету 

досягнення певного результату. 

Правова (або юридична) процедура – це регламентований юридичною 

нормою порядок дій або регулювання відповідних суспільних відносин у сфері 

правозастосування [174, c. 37]. 

В юридичній науки поняття «юридична процедура» та «правова 

процедура» вважаються синонімами. 

Але як зазначає вчена О.О. Середа, між цими поняттями є певні 

відмінності, які полягають в тому, що юридична процедура є явищем ширшим 

від правової процедури, оскільки юридична процедура може бути і неправовою у 

випадку «порушення норм права» [168, c. 117]. 

Але юриспруденція націлена на дотримання норм права, тому в цьому 

контексті ці поняття є, безперечно, тотожними. 

Відповідно до довідкової юридичної літератури, юридична (правова) 

процедура являє собою систему, яка [196, c. 72]: 

1) Орієнтована на досягнення конкретного правового результату 

2) Складається з актів поведінки, які постійно змінюють одне одного, і 

так, як і діяльність, внутрішньо структурована правовими відносинами 

3) Володіє моделлю (програмою) свого розвитку, попередньо 

встановленою на нормативному або індивідуальному рівні 

4)  Ієрархічно побудована 

5) Постійно знаходиться в динаміці, розвитку 

6) Має службовий характер: є засобом реалізації основного для нього 

відношення. 

На думку К. Николиної, юридичну процедуру варто визначати як 

самостійний різновид соціальної процедури, що регламентується відповідними 

процедурними нормами права, має офіційний правовий характер, складається із 
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певної послідовності дій суб’єктів юридичної процедури, в результаті чого 

досягається певний результат у вигляді зміни правої дійсності [87, c. 45]. 

При цьому, К. Николина відокремлює наступні ознаки юридичної 

процедури [87, c. 45]: 

1) Юридична процедура є особливим різновидом правовідносин, що 

мають процедурний характер. 

2) Має цілісний характер, оскільки складається із певної послідовності 

дій суб’єктів юридичної процедури. 

3) Виникає на підставі норм права, та має офіційний правовий характер. 

4)  Порядок здійснення юридичної процедури регламентується 

відповідними процедурними нормами права. 

5) Має власну націленість, що полягає у зміні правової дійсності. 

6) Має інтелектуальний та вольовий характер, оскільки залежить від 

свідомості і волевиявлення суб’єкта юридичної процедури. 

7) Визначає послідовність діяльності суб’єктів юридичної процедури. 

8) Результатом здійснення юридичної процедури є реалізація прав, 

свобод, законних інтересів суб’єкта права або виконання юридичних обов’язків. 

9) Виявляється в юридичної діяльності. 

10) Являє собою сукупність послідовних актів поведінки, кожний з який 

викликає відповідні локальні наслідки, що впливає на зміст та результативність 

всієї юридичної процедури. 

Нове розуміння державної влади зумовлює до відновлення основних 

гуманітарних цінностей, пріоритет держави - це людина, її права та свободи. 

Відносини людини з владою повинні відбуватись в правовому полі, тому роль 

юридичної процедури під час побудови правової держави зростає. 

Роль процедури потрібно оцінювати, враховуючи те, що зародження, 

тривалість і припинення існування правовідносини пов’язані з дією різних 

елементів правової норми, і процедура може бути формою опосередкування 
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будь-якого з них і, відповідно, - будь-якого етапу розвитку правовідносин [155, 

c. 85-86]. 

Узагальнюючи вище приведений аналіз теоретичних підходів до поняття 

юридична (правова) процедура можна дійти до висновку, що юридична 

процедура – це різновид правовідносин, який регламентований процедурними 

нормами права, яким характерна послідовність дій, направлених на досягнення 

певного правового результату. 

Основними ознаками правової процедури є  

1) Перш за все, це правовідносини 

2) Вони регулюються нормами права процедурного характеру 

3) Ці правовідносини виникають з певною правовою метою для 

досягнення певного правового результату. 

Тому, дуже слушна думка Р.С. Алімова, що юридична процедура має 

визначатись через категорію «правовідносини» [12, c. 131]. 

Отже, адміністративні процедури виступають формою адміністративно-

правових відносин процедурного характеру. 

У преамбулі проекту Адміністративно-процедурного кодексу України, 

розміщеному на сайті Міністерства юстиції України, вказано про те, що цим 

Кодексом визначено процедуру, що здійснюється органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування, пов’язану із реалізацією і захистом прав, 

свобод, законних інтересів  фізичних та юридичних осіб. Проте у законопроекті 

вказано про адміністративні провадження, а не адміністративну процедуру [9]. 

У вітчизняній науковій літературі підходи до розуміння адміністративної 

процедури відрізняються. 

В.П. Тимощук визначає, що адміністративна процедура – це встановлений 

законодавством порядок розгляду та вирішення адміністративними органами 

індивідуальних адміністративних справ [5, c. 24] 
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С.С. Овчарук зазначає, що адміністративні процедури – це процесуальний 

порядок розгляду органами виконавчої влади адміністративних справ [14; 88, c. 

184]. 

О.С. Лагода визначає адміністративну процедуру як установлений законом 

порядок розгляду та вирішення індивідуальних справ органами виконавчої влади 

й місцевого самоврядування, який закінчується прийняттям адміністративного 

акту або укладанням адміністративного договору [56, c. 4]. 

Із наведених визначень можна дійти до висновку, що адміністративна 

процедура можлива тільки за участю органів виконавчої влади й місцевого 

самоврядування, при вирішенні питань індивідуального характеру. 

Є більш розширені наукові підходи в розумінню поняття «адміністративні 

процедури». 

Так, на думку Л. Попова, адміністративні процедури – це процедури 

здійснення різних видів позитивної управлінської діяльності (процедури 

нормотворчої діяльності, процедури реалізації прав і обов’язків громадян, 

процедури контрольної діяльності), а також процедури, пов’язані з організацією 

роботи органів виконавчої влади [2, c. 222]. 

А В. Філатова визначає адміністративну процедуру як нормативно-правове 

закріплення (правову модель) певних видів діяльності, що реалізуються в межах 

адміністративних правовідносин і відбиваються в певній, встановленій законом, 

правовій формі [14; 187, c. 92]. 

І вірно зазначає В.Р. Біла, що «зазначені підходи до визначення 

адміністративної процедури призводять до парадоксальних висновків: 

адміністративні процедури здійснюються органами публічної адміністрації під 

час розгляду справ про адміністративні правопорушення та не здійснюються 

судами загальної юрисдикції, які розглядають справи про адміністративне 

правопорушення, хоча керуються тими самими нормами Кодексу України про 

адміністративне правопорушення» [20, c. 12]. І в свою чергу, В.Р. Біла пропонує 
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інше визначення адміністративної процедури, яке являє собою нормативну 

модель адміністративно-процесуальних відносин [20, с. 14]. 

Такої думки підтримується професор О.В. Кузьменко, яка визначає 

адміністративну процедуру як встановлений адміністративно-процесуальними 

нормами порядок діяльності уповноважених суб’єктів щодо розгляду і 

вирішення індивідуально-конкретних справ [10, с. 142]. 

Не заперечуючи принципово проти наукового підходу О.В. Кузьменко, 

В.Р. Білої, тим не менше, можна зазначити про сприйняття ними 

адміністративної процедури у вузькому значенні – як послідовності вчинення 

процесуальних дій.  

На думку І. М. Лазарєва, адміністративні процедури слід розглядати як  

частину адміністративного процесу. Вчений підкреслює урегульованість 

адміністративної процедури адміністративно-процесуальними нормами, а саму 

таку процедуру пропонує розглядати як правозастосовну діяльність органів 

виконавчої влади цілеспрямованого характеру. Виділяючи спрямованість 

адміністративної процедури, вчений підкреслював її правореалізаційний зміст 

щодо повноважень, які реалізуються під час здійснення правозастосовної 

діяльності у відносинах з не підпорядкованими їм громадянами, організаціями. 

Така діяльність не пов’язана з розглядом спорів або застосуванням примусових 

заходів [61; 58, с. 53–54]. 

Інший підхід пропонує Н.Галіцина, яка формулює поняття 

адміністративної процедури з позицій встановлених законодавством правил, 

порядку та умов (зразку), за якими вчиняються процесуальні дії у сфері 

публічного управління. Такі дії стосуються розгляду, розв’язання і вирішення 

конкретної адміністративної справи [5, c. 174]. 

Наступний науковий погляд щодо сутності адміністративної процедури 

пропонує Т. Ф. Весельська. Дослідниця розкриває зміст адміністративної 

процедури з позицій ініційованого належним суб`єктом  адміністративного 

провадження, спрямованого на реалізацію конкретного права чи забезпечення 
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конкретного обов’язку. Під адміністративним провадженням розуміється 

порядок підготовки і прийняття рішень та вчинення дій суб’єктами владних 

повноважень (органами публічної адміністрації), який визначений 

законодавством. Тож, вважає Т. Ф. Весельська, має місце  безперечний зв’язок 

між адміністративною процедурою та адміністративним провадженням. 

Адміністративне провадження має загальнорегламентуючий, а адміністративна 

процедура  – індивідуально-регламентуючий характер [61; 30, с. 145]. 

Як і інші науковці, В.В. Галунько визнає урегульованість адміністративної 

процедури нормами чинного законодавства. Розкриваючи зміст адміністративної 

процедури, вчений підкреслював її змістовний зв'язок із порядком розгляду і 

вирішення індивідуальних адміністративних справ. Суб`єктом адміністративної 

процедури виступає орган публічної адміністрації, а мета – 

правозабезпечувальна щодо прав, свобод та законних інтересів, а також 

нормального функціонування громадянського суспільства та держави [61; 32, c. 

224]. 

Серед інших вище перелічених ознак адміністративної процедури, 

професор В.В. Галунько додає такі ознаки адміністративної процедури як: 

ключовим результатом адміністративної процедури є ухвалення індивідуального 

адміністративного акта, яке здійснюється через опосередкування розсуду 

суб’єкта публічної адміністрації. Під адміністративним розсудом науковець 

рекомендує розуміти правозастосовну діяльність публічної адміністрації з 

використанням можливого варіанту поведінки, передбаченого законом, на 

власний розсуд [32, c. 223]. 

Пошук наукового підходу, що передбачає розкриття змісту терміну 

«процедурні норми», який використовується при визначенні юридичної 

процедури, обумовлює необхідність пошуку ґрунтовних наукових досліджень, 

предметом яких є визначення сутності і правової природи адміністративної 

процедури як правового явища. Саме у такому значенні привертає увагу 

концепція О.І. Миколенка, в якій відображено ключові категорії 
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адміністративно-процедурного права. Вчений встановлює доцільність уведення 

категорії адміністративна процедурна (процесуальна) форма при визначенні 

змісту якої застосовується поняття адміністративно-процедурні (процесуальні) 

норми та наголошується на послідовному характері діяльності уповноважених 

суб’єктів та дій інших учасників адміністративної процедури. При цьому 

підкреслено, що адміністративно-процедурні (процесуальні) норми 

встановлюють той порядок (стан, лад), у межах якого здійснюється урегульована 

послідовна діяльність. По суті О.І. Миколенко вказував про широке значення 

категорії «адміністративна процедура». Саме такий висновок можна зробити з 

підходу вченого, згідно якого процедурними нормами регламентовано будь-яку 

послідовно здійснювану діяльність – розгляд юридичної справи, документообіг, 

порядок реалізації суб’єктивних прав та юридичних обов’язків тощо [66, с. 217–

222]. О.І. Миколенко виділяв наступні ознаки адміністративної процедури: 

завжди послідовний характер вчинюваних дій, які здійснюються безпосередньо 

одна за одною чи кількома етапами та структуровані доцільними суспільними 

відносинами; такі дії здійснюються, згідно існуючих (встановлених) правил 

поведінки; є цілеспрямованими та об’єднані спільною метою; являє собою 

динамічне явище, зовнішній вираз якого відбувається у статичних поняттях; має 

обслуговуючий характер, який проявляється у тому, що велика кількість 

суспільних відносин реалізується лише завдяки існуванню певних процедур [66, 

с. 216]. О.І. Миколенко вказував про наявність внутрішньої структури процедури 

і процесу, до якої належать такі елементи: провадження, стадії, етапи, 

процесуальні дії [66, с. 215]. 

По суті, концепція О.І. Миколенка може бути покладена в основу 

виділення адміністративних процедур не тільки у межах діяльності органів 

державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (органів 

публічної адміністрації), як на тому наголошено у дослідженнях вчених, які 

аналізували проблему сутності адміністративної процедури. Послідовний і 

обслуговуючий характер адміністративної процедури, її динамізм і, водночас, 
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виявлення у статичних формах і поняттях, існування правил здійснення 

процедури визначає доцільність поширення цієї концепції і на діяльність, 

пов’язану із досудовим порядком вирішення спорів, що випливають з публічно-

правових відносин. Підґрунтям вказаного виступають ознаки відповідної 

діяльності, які не суперечать сформульованим О.І. Миколенком ознакам 

адміністративної процедури. Так, досудове врегулювання спорів, що випливають 

з публічно-правових відносин, являє собою передбачений законодавством 

порядок послідовних, цілеспрямованих дій, які здійснюються у межах публічно-

правових відносин. Такі спори виникають у сфері публічного управління, що 

визначає специфіку застосування способів і методів їх вирішення, в тому числі – 

і у досудовому порядку.  

Слід звернути увагу на ту обставину, що підхід, доведений О.І. 

Миколенком, суголосний із науковою думкою Ю.О. Тихомирова, який визначав 

адміністративну процедуру з позиції нормативно встановленого порядку 

здійснення уповноваженими суб’єктами права послідовно вчинюваних дій з 

метою реалізації їхньої компетенції та надання публічних послуг. Ю.О. 

Тихомиров підкреслював необхідність визнання процедури порядком. У такому 

значенні процедури сутність юридичного процесу розкривається з позицій 

порядку діяльності уповноважених суб’єктів, урегульованого процесуальними 

нормами [176, с. 233–236]. Тож вчений відзначав невід’ємний взаємозв’язок 

процедури і процесу. Причому такий зв'язок можна розкривати як сутнісний, 

тобто такий, який ґрунтується на визнанні послідовного характеру процесу та 

відображення такої послідовності через термін «процедура». Тож використання 

терміну «процедура» семантично пов’язане із відображенням ознаки 

послідовності вчинюваний дій, а вказівка на адміністративну процедуру позначає 

не просто послідовність певних дій, але дій, що здійснюються уповноваженими 

органами (суб’єктами) задля реалізації їх компетенції.  

Підтримуючи, в цілому, підхід О.І. Миколенка і Ю.О. Тихомирова, можна 

зазначити, що у контексті аналізу проблеми адміністративно-правових засад 
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вирішення спорів, що випливають з публічно-правових відносин, у досудовому 

порядку, про адміністративно-процедурні норми слід вказувати як про 

встановлений порядок здійснення послідовних дій уповноваженими суб’єктами. 

Вказане означає необхідність встановлення структури таких дій, їх стадій, етапів. 

При цьому визнання того, що адміністративно-процедурні норми встановлюють 

певний стан послідовно здійснюваної діяльності щодо досудового врегулювання 

спорів, що випливають з публічно-правових відносин, обумовлює доцільність 

виокремлення кожного способу досудового врегулювання та аналіз відповідних 

процедур на предмет встановлення послідовного характеру дій, які здійснюють 

уповноважені суб’єкти та інші учасники адміністративної процедури досудового 

врегулювання виділеної категорії спорів.  

Визнання адміністративно-процедурних норм як нормативної основи 

послідовно здійснюваних дій у межах адміністративної процедури обумовлює 

підхід до розкриття змісту адміністративно-правових засад вирішення спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин, у досудовому порядку. 

Зміст адміністративно-правових засад вирішення спорів, що випливають з 

публічно-правових відносин, у досудовому порядку становлять адміністративно-

процедурні норми, якими урегульовано відносини, у межах яких уповноважені 

суб’єкти та учасники адміністративної процедури щодо вирішення виділеної 

категорії спорів у досудовому порядку здійснюють послідовну, цілеспрямовану 

діяльність, спрямовану на подолання спірної ситуації, нівелювання негативних 

наслідків існування суперечок між сторонами у найбільш оперативний і 

прийнятний для сторін спосіб.  

Такий підхід обумовлює необхідність дослідження проблеми вирішення 

спорів, що випливають з публічно-правових відносин, у досудовому порядку з 

позицій адміністративних процедур вирішення. Вказані адміністративні 

процедури являють собою сукупність послідовно вчинюваних уповноваженими 

суб’єктами та їх учасниками цілеспрямованих дій, які мають завершуватись 

прийняттям рішення, яке має юридичні наслідки.  
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Розкриття загальних ознак адміністративної процедури здійснено на 

підставі узагальнення наукових підходів до визначення поняття «адміністративна 

процедура». 

1). Адміністративна процедура – сукупність послідовно здійснюваних дій 

уповноваженими суб’єктами, що стосуються вирішення індивідуальних 

конкретних справ або дій, які мають юридичні наслідки. Адміністративна 

процедура – публічно-правове явище, що існує у межах публічно-правових 

відносин. За допомогою адміністративних процедур надається правова форма 

правовідносинам, що забезпечує належну роботу суб’єктів публічного права. 

2). Одним із суб’єктів цих відносин обов’язково є суб’єкт публічного 

права, якій наділений публічно-владними повноваженнями упорядковуючого 

(управлінського) характеру. Інший суб’єкт цих відносин може бути також 

суб’єкт публічного права того самого рівня, або вищого рівня. Такі процедури 

регулюють внутрішні питання діяльності у сфері публічного управління. Також 

інший суб’єкт може бути фізична або юридична особа, або декілька осіб одразу. 

Такі процедури регулюють зовнішні відносини суб’єкта публічного права з 

суб’єктом приватного права. У більшості випадків, адміністративні процедури, 

що регулюють зовнішні відносини, стосуються питань індивідуального 

характеру, але також можуть стосуватись нормотворчої діяльності суб’єктів 

публічного права, здійснення контролю та нагляду з боку суб’єктів владних 

повноважень. 

3). Адміністративна процедура – це врегульовані нормами права правила 

поведінки суб’єктів публічних правовідносин. Адміністративна процедура, як 

правова форма правовідносин, є зовнішнім виразом послідовних, 

цілеспрямованих дій, які здійснюються у межах компетенції компетентними 

органами і посадовими особами і, тим самим, виступає гарантом правомірності 

поводження суб’єктів публічного права.  

4). Завданням адміністративної процедури є упорядкування дій її учасників 

– уповноважених суб’єктів публічного права та інших суб’єктів.  
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5). Метою адміністративної процедури є створення умов для ефективної 

реалізації прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб та досягнення 

певного результату, дотримуючись необхідного балансу між приватними та 

суспільними інтересами. 

6). Існує невід’ємний зв'язок адміністративної процедури і 

адміністративного процесу, обумовлений послідовним характером цих правових 

явищ. Наявність ознаки послідовного характеру вчинюваних уповноваженими 

суб’єктами дій є підставою визнання структури адміністративної процедури, що 

складається з певних стадій, етапів. 

7) Адміністративна процедура завжди завершується прийняттям рішення у 

правовій формі індивідуального або нормативного акту. 

З викладеного вбачається, що адміністративна процедура являє собою 

різновид цілеспрямованих, послідовно здійснюваних дій , урегульованих 

адміністративно-процедурними нормами щодо порядку розгляду органами 

публічної влади адміністративних справ індивідуального характеру або вчинення 

дій, які мають юридичне значення, із застосуванням норм матеріального права з 

метою забезпечення належної реалізації прав, свобод та законних інтересів 

фізичних і юридичних осіб, дотримуючись необхідного балансу між приватними 

та суспільними інтересами. Адміністративна процедура завжди здійснюється у 

межах публічно-правових відносин і стосується сфери публічного управління 

безпосередньо або опосередковано (зокрема – у випадку виникнення спору у цій 

сфері та процедур його вирішення). 

Стосовно ознак адміністративної процедури вирішення спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин, у досудовому порядку, можна 

вказати, що відповідні положення є похідними від загальних ознак 

адміністративної процедури, а їх конкретизація здійснена, виходячи з предмету 

врегулювання адміністративно-процедурними нормами: 

- є сукупністю послідовно здійснюваних дій особами, зацікавленими у 

вирішенні спору; 
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- такі послідовно здійснювані дії є цілеспрямованими – щодо вирішення 

спору. Вирішення спору завершується прийняттям індивідуального акту, що має 

юридичні наслідки для сторін спору; 

- виділена процедура здійснюється у межах публічно-правових відносин на 

засадах конфіденційності; 

- вказана процедура являє собою правила поведінки її учасників, а її 

завданням – упорядкування, уведення у правову площину дій, спрямованих на 

вирішення спору, що випливає з публічно-правових відносин, у досудовому 

порядку. 

Отже, адміністративна процедура вирішення спору, що випливає з 

публічно-правових відносин, у досудовому порядку являє собою публічно-правове 

явище, що проявляється сукупністю послідовних, цілеспрямованих дій щодо 

подолання спірної ситуації, нівелювання негативних наслідків існування 

суперечок між сторонами у найбільш оперативний і прийнятний для сторін 

спосіб, здійснюваних зацікавленими у вирішенні спору учасниками (суб’єктами),  

завершуються прийняттям індивідуального акту, яким закріплюється рішення, 

прийняте внаслідок вчення таких дій. 

Якщо розглянути класифікацію адміністративних процедур в правовій 

науці, то можна зазначити про відсутність єдиного підходу до визначення 

критеріїв (ознак) класифікації, виділення видів процедур. 

А.М. Луцик у своєму дисертаційному дослідженні, присвяченому 

проблематиці адміністративних процедур у сфері оподаткування наводить 

класифікацію адміністративних процедур, запропоновану Н.В. Галіциною, 

І. М. Лазарєвим, С. Д. Хазановим [61].  

Так, Н. В. Галіцина виділяє шість критеріїв класифікації адміністративних 

процедур, в яких відображено цілеспрямований, публіний, послідовний характер 

процедурних дій. Тож сереж критеріїв вчена виділяє: 1) функціональне 

призначення; 2) наявність чи відсутність спору у відносинах між 

адміністративним органом та приватною особою; 3) суб’єктна ознака; 4)  ступінь 
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правообмежень; 5) порядок здійснення; 6) предмет діяльності публічної 

адміністрації  [61; 31, c. 54]. 

І. М. Лазарєв підкреслює суб`єктну складову адміністративних процедур: 

органи виконавчої влади, з одного боку, та громадяни й організації, з іншого. 

Серед адміністративних процедур виділялись: 1) правопредставницькі; 2)  

пов’язані із забезпеченням виконання обов’язків громадянами та їх 

організаціями; 3) ліцензійно-дозвільні; 4) реєстраційні; 5) контрольно-наглядові; 

6) державно-заохочувальні [61; 57, c. 16]. 

С. Д. Хазанов підкреслює публічно-правовий характер адміністративної 

процедури та, застосовуючи системний підхід до праворозуміння діяльності 

публічної адміністрації, вказував про такі три групи адміністративних процедур, 

які стосуються послідовності здійснення внутрішньоорганізаційної діяльності,  

взаємодії як між суб’єктами публічної адміністрації, так і з фізичними і 

юридичними особами [61; 189, с. 58]. 

Вказану класифікацію наводить В.І. Мащук, розглядаючи проблематику 

класифікації адміністративних процедур [64]. Вчений наводить і класифікацію, 

запропоновану С.Т. Гончаруком, який вважає, що поділ адміністративних 

процедур на види може бути здійснений за функціональним та компетенційним 

критерієм. Саме про такий критерій можна зазначати, враховуючи, що на думку 

С.Т. Гончарука, серед адміністративних процедур можна вказувати про ті, які 

стосуються розгляду звернень громадян, справ про адміністративні 

правопорушення, здійснення заохочень, реєстрації тощо [35,  с. 87–88; 64]. 

За ініціатором порушення адміністративної процедури, вони можуть бути 

поділені на заявні та втручальні. З таким підходом до класифікації 

адміністративних процедур погоджується В.П. Тимощук, акцентуючи увагу, що 

втручальну процедуру адміністративний орган за наявності правових підстав 

розпочинає самостійно, для початку заявної процедури вимагається подання 

приватною особою заяви [5, с. 24]. 
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Н.В. Галіцина називає заявну процедуру – провадженням, що починається 

за зверненням фізичних та юридичних осіб до органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, особливість якої полягає в тому, що 

суб’єктом ініціативи вступає приватна особа, а під «втручальними» процедурами 

– провадження, що здійснюються за ініціативою адміністративного органу, за 

наявності потреби в захисті державних та суспільних інтересів, забезпечення 

прав і свобод громадян, припинення адміністративних правопорушень тощо [31, 

c. 56]. 

Такий підхід до поділу адміністративних процедур запозиченої з німецької 

доктрини процедурного права. Але слід звернути увагу, що процедура не буде 

відрізнятися від того, хто її ініціював. Як зазначає німецький науковець П. 

Штелькенс, у випадку прийняття адміністративним органом рішення «не має 

значення та обставина, чи таке рішення з окремого питання приймається за 

заявою громадянина (наприклад, дозвіл на будівництво) чи у вигляді втручання в 

його права без подання ним заяви (наприклад, розпорядження про знесення  

будинку, зведеного в недозволеному для будівництва місці» [8, c. 6] 

Також з доктрини західних країн запозичений поділ адміністративних 

процедур на безспірну (непозовну) та спірну (позовну), тобто в залежності, чи 

існує спір між учасниками процедури чи ні.  

В.П. Тимощук зазначає, що під непозовною адміністративною процедурою 

розуміється порядок вирішення адміністративних справ, які не передбачають 

«юрисдикційного» розгляду спору. Спірною адміністративною процедурою 

вважається порядок розгляду та вирішення адміністративним органом спору, 

тобто те, що у вітчизняному праві називається адміністративним оскарженням. 

[5, с. 24].  

Такого підходу до розподілу адміністративних процедур дотримуються 

М.М. Тищенко, він пропонує поділяти адміністративні процедури на 

юрисдикційні та неюрисдикційні [177, c. 117]. 
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При цьому, як зазначає С.Г. Стеценко, що одним із результатів 

юрисдикційних проваджень є негативні наслідки для однієї зі сторін спору або 

застосування адміністративних стягнень для порушника норм адміністративного 

законодавства [173]. 

А.М. Школик, виходячи з тих самих підстав, пропонує ділити 

адміністративні процедури на спірні і безспірні [192, c. 123-124], а І.В. Панова - 

на судові та позасудові [92, с. 22-24 ]. 

Також за порядком здійснення адміністративні процедури можуть бути 

поділені на звичайні та спрощені (формальні та неформальні). [31, c. 57]. 

Н.В. Галіцина зазначає, звичайна (формальна) процедура відбувається в 

чітко визначених законом формах, дотримання яких є необхідною умовою 

законності прийнятого рішення органом публічної адміністрації, а застосування 

спрощеної  (неформальної) процедури передбачає можливість коригування в бік 

виключення або зменшення процедурних вимог до реалізації певних стадій. [31, 

c. 58]. 

За критерієм складності правил, що охоплюються процедурою, 

адміністративну процедуру можна поділити на просту і складну. [4, c. 9 ]. 

За думкою Бойко І.В. та Соловйової О.М., проста адміністративна 

процедура полягає у вчиненні суб’єктом публічного адміністрування дій, 

спрямованих на реалізацію прав та виконання обов’язків приватними особами, 

що не передбачає залучення до процедури інших учасників, додаткового 

вивчення та дослідження обставин справи. Складна адміністративна процедура 

характеризується наявністю правил щодо залучення експертів, заслуховування 

свідків та іншого додаткового вивчення обставин адміністративної справи. І 

лише після цього може бути прийнято рішення, спрямоване на вирішення 

поставленого перед владарюючим суб’єктом питання [4, c. 9-10 ]. 

Також І.В. Бойко зазначає, що за наслідками для приватної особи 

адміністративну процедуру поділяють на: правонадавальну (призначення пенсії, 

субсидії)або правопідтверджувальну (реєстрація речових прав на нерухоме 
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майно тощо); правообмежувальну (викуп земельних ділянок, інших об’єктів 

нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб); зобов’язальну 

(проведення контрольно-наглядових заходів) [4, c. 11 ]. 

Теоретичний аналіз наукових підходів до класифікації адміністративних 

процедур дозволяє сформулювати таки висновки:  

1). Основний чинник поділу адміністративних процедур на види – є 

конкретна сфера життєдіяльності суспільства, яка охоплюється межами 

повноважень відповідного органу публічної влади та предмет діяльності такого 

органу. Звідки випливають такі види адміністративних процедур як дозвільні, 

реєстраційні, наглядові та контрольні, заохочувальні тощо. 

2). Також суттєвий чинник поділу адміністративних процедур на види є 

порядок здійснення процедури: в скороченій чи повній формі здійснюється 

адміністративна процедура, на зовнішні та внутрішні, на просту та складну 

форми. 

3). Поділ адміністративних процедур на види за суб’єктом ініціювання 

порушення адміністративної процедури, є несуттєвим, оскільки зміст процедури 

не буде відрізнятися за таким чинником. 

4). Поділ адміністративних процедур в залежності від наявності спору 

(конфлікту) на спірні (конфліктні) та безспірні (безконфліктні) свідчить про 

тісний зв'язок адміністративних процедур з адміністративним процесом. 

Але справа в тому, що не завжди можна одразу визначити спірність 

адміністративної справи. Будь-яка адміністративна процедура за вище 

переліченими видами може перейти з безспірної стадії у спірну, і при цьому 

процедура не набуватиме ознак судового адміністративного процесу 

(адміністративного судочинства). І навпаки,  якщо сторони, справа яких вже 

знаходиться в суді, дійдуть згоди щодо розгляду можливості примирення, то в 

цьому випадку процедура стає частиною процесу. Про таку трансформацію 

процесуально-процедурних правовідносин не можна вказати щодо 

адміністративних процедур у разі їх поділу на юрисдикційні та неюрисдикційні. 
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Так, чітко відмежуються юрисдикційні процедури – як ті, що виступають 

частиною адміністративного процесу, а неюрисдикційні – ті, які є окремим 

видом адміністративних процедур. 

Як слушно зазначено В.В. Середою, що юрисдикційний процес, 

провадженнями якого є провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, провадження з розгляду скарг, передбачає, за певних обставин, 

наявність такого суб’єкта, як суд. [167,  c. 280] 

Виходячи із загального наукового підходу до поняття «адміністративні 

процедури», в адміністративній процедурі обов’язково приймає участь суб’єкт 

владних повноважень, у розумінні викладеному в статті 3 КАС України - орган 

державної влади або місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова 

особа, іншій суб’єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на 

основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. 

Тобто в адміністративній процедурі він продовжує виконувати 

управлінські владні повноваження і результатом завершення цієї процедури як 

раз буде прийняте цим органом рішення управлінського та публічно-владного 

характеру.  

А.М. Школик зазначає, що «якщо громадянин або юридична особа 

вважають, що їх право порушене органом публічної адміністрації або на них 

неправомірно покладено виконання певних обов‘язків чи притягнуто до 

відповідальності, вони мають можливість звернутися за захистом своїх прав, 

свобод та інтересів принаймні до трьох видів органів публічної влади, подавши: 

— скаргу до вищого органу публічної адміністрації або посадової особи; 

— заяву або скаргу до прокуратури; 

— позовну заяву до адміністративного суду» [163, с. 19].  

Також А.М. Школик зазначає, що разом з тим, публічно-правові спори 

можна вирішувати без звернення до уповноважених органів публічної влади 

способами, які в літературі прийнято називати альтернативними: переговори, 

фасилітація, медіація, арбітраж [163, с. 19] 
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Тобто це такі адміністративні процедури, в яких суб’єкт публічної влади 

присутній, але його участь в цій процедурі не входить до його управлінських та 

владних повноважень. 

Відповідно до пункту 1 пп. ii) Додатку Рекомендації REC (2001) 9  щодо 

альтернатив судовому розгляду спорів між адміністративними органами та 

сторонами – приватними особами, до таких альтернативних засобів відносяться: 

внутрішній перегляд, примирення, медіація, урегулювання шляхом переговорів 

та арбітраж [156]. 

Системно аналізуючи положення РекомендаціїREC (2001) 9 від 5 вересня 

2001 року щодо альтернатив судовому розгляду спорів між адміністративними 

органами та сторонами – приватними особами, альтернативні судовому розгляду 

варіанти вирішення публічно-правових спорів можна поділити на групи: 

адміністративні процедури щодо прийняття адміністративних актів (тобто 

прийняття рішення таким чином та такого змісту, щоб одразу не виникало 

сумніву щодо його законності та необхідності в його оскарженні), внутрішні 

процедури перегляду прийнятих адміністративних актів (тобто перегляд власних 

рішень або тим самим органом, який його прийняв або вищим за рівнем 

управління органом), урегулювання спору шляхом проведення переговорів, 

примирення та медіація (дані альтернативні способи вже передують подачі 

позову, як правило, позов вже є). 

Тому адміністративні процедури за критерієм спірності можна поділити на 

адміністративні процедури досудового порядку вирішення публічно-правових 

спорів без залучення суб’єкта владних повноважень та адміністративні 

процедури досудового порядку вирішення публічно-правових спорів із 

залученням суб’єкта владних повноважень. 

До адміністративних процедур досудового порядку вирішення спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин, із залученням суб’єкта владних 

повноважень можна віднести процедури перегляду прийнятих адміністративних 
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актів (рішень)  власне органом, який його прийняв або вищим за рівнем 

управління органом. 

До адміністративних процедур досудового порядку вирішення спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин, без залучення суб’єктів владних 

повноважень можна віднести урегулювання спору шляхом проведення 

переговорів, примирення та медіацію.  

Якщо адміністративні процедури досудового порядку вирішення спорів, 

що випливають з публічно-правових відносин, із залученням суб’єкта владних 

повноважень врегульовані окремими нормативно-правовими актами України, то 

врегулювання адміністративних процедур досудового порядку вирішення 

публічно-правових спорів без залучення суб’єкта владних повноважень потребує 

вдосконалення, враховуючи запровадження таких процедур нормами КАС 

України. 

Адміністративні процедури вирішення спорів, які випливають з публічно-

правових відносин, у досудовому порядку, можна розглядати як такі, що 

становлять окремий вид адміністративних процедур, враховуючи, насамперед, ту 

обставину, що ступінь їх урегульованості, порівняно із іншими видами 

адміністративних процедур, найменша. Однак такий характер їх нормативної 

урегульованості обумовлений, більшою мірою, необхідністю забезпечення 

більшого ступеню свободи для учасників процедур досудового врегулювання, 

що не виключає наявність проблеми меж і обсягу адміністративного розсуду, 

особливо у разі, коли учасниками таких процедур є уповноважені органи 

державної виконавчої влади (їх посадові особи). Вказане стосується, зокрема, 

процедури застосування компромісу у справах про порушення митних правил. 

Слід також враховувати і різницю у суб’єктному складі адміністративних 

процедур досудового врегулювання спорів, що випливають з публічно-правових 

відносин, який можна охарактеризувати як наявність зацікавлених у вирішенні 

спору суб’єктів. Такими суб’єктами можуть бути і уповноважені органи 

державної виконавчої влади (їх посадові особи), а у випадку застосування 
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примирення суб’єктами відповідної процедури є особи, не наділені владними 

повноваженнями, хоча їх діяльність щодо примирення розглядається у межах 

публічно-правового регулювання за предметною ознакою спору, що має 

вирішуватись у досудовому порядку. 

Для всебічного розкриття змісту поняття «адміністративні процедури 

досудового порядку вирішення спорів, що випливають з публічно-правових 

відносин» важливе визначити елементний склад таких адміністративних 

процедур. 

У адміністративно-правовій науці немає єдиного підходу до визначення 

елементного складу адміністративних процедур.  

Н.Л. Губерська зазначає, що основними складовими елементами 

адміністративних процедур є стадії, етапи й окремі дії, здійснення яких 

визначаються логікою адміністративно-процедурної діяльності. [37, с. 11.]. 

Перелік виділених Н.Л. Губерською елементів адміністративних процедур 

сформований, спираючись на визнання послідовного характеру адміністративної 

процедури, що уможливило визнання стадійності як основної властивості 

процедури, врахування якої обумовило розгляд і виділення упорядковуючи 

процедуру елементів. 

На думку В. О. Зюзіна, до елементів адміністративних процедур органів 

публічної влади слід віднести: а) сторони процедури; б) права і обов’язки сторін 

процедури; в) індивідуальні акти управління; г) строки процедур [44, с. 75]. 

Презентований підхід побудований на характеристиці адміністративної 

процедури з позицій змісту процедурних правовідносин, що дозволило 

зосередити увагу на тих елементних складових процедури матеріального 

характеру – сторонах, їхньої компетенції, формах рішень, які приймаються під 

час та за результатами здійснення адміністративної процедури, темпоральних 

характеристиках. Разом з тим, поза уваги залишилось визначення предмету 

адміністративної процедури, мети та принципів її здійснення. 
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В. П. Тимощук в складі адміністративної процедури розглядає такі 

елементи: 1) початок процедури; 2) неформальна процедура; 3) строки 

процедури; 4) права особи; 5) обов’язки адміністративного органу; 

6) інформування і особистий прийом; 7) запрошення; 8) докази і доказування; 

9) слухання [5, с. 46–61]. Презентований В.П. Тимощуком підхід передбачає 

врахування послідовності здійснюваних дій, які згруповані за ознакою 

однорідності та цільовим призначенням. Поряд із цим, до елементів 

адміністративної процедури віднесено матеріальну складову, а саме – права 

особи та обов’язки адміністративного органу. 

Із наведених наукових підходів до елементного складу адміністративної 

процедури робиться висновок, що кожному з елементів (стадій) адміністративної 

процедури притаманні власні завдання та ціль. Також має місце послідовний 

характер дій від однієї стадії адміністративної процедури до іншої після того, як 

досягнута ціль та вирішені завдання на попередній стадії.  

Аналіз адміністративно-процедурних відносин, що виникають із 

досудового порядку вирішення спорів, що випливають з публічно-правових 

відносин, дозволяє виділити такі елементи адміністративних процедур у цій 

сфері: 

1) суб’єкти (учасники) процедури (суб’єкти публічного права, суб’єкти 

приватного права, суд); 

2) підстави початку процедури - втручання суб’єкта публічного права у 

права суб’єкта приватного права (прийняттям рішенням, вчиненням дії чи 

бездіяльністю). Елемент втручання у права суб’єкта приватного права є 

обов’язковим в адміністративній процедурі досудового порядку вирішення 

публічно-правового спору. За відсутністю цього елементу не буде існувати спір; 

3) початок процедури (ініціювання процедури за заявою суб’єкта 

публічного права або/та суб’єкта приватного права); 

4) права і обов’язки учасників адміністративної процедури; 

5) проведення процедури (аналіз фактичних обставин у справі); 
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6) кінцевий результат процедури - урегульований спір (прийняте 

рішення, укладений договір) або не урегульований спір та передання справи до 

суду. 

 

 

 

2.2. Принципи досудового порядку вирішення спорів, що випливають з 

публічно-правових відносин, у адміністративно-процедурній формі 

 

Розгалуженість за змістом правових процедур вирішення спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин, обумовлює необхідність  

опрацювання питання про принципи здійснення таких процедур. Формування та 

систематизація вказаних принципів має виходити із визнання таких процедур 

суто правовими, тобто такими, які здійснюються на підставі і у порядку, 

визначеною нормами права. У зв’язку з цим висхідними положеннями 

формування принципів досудового порядку вирішення спорів, що випливають з 

публічно-правових відносин, виступають принципи права та принципи 

застосування норм права. 

Принципами права виступають такі відправні ідеї його буття, які 

виражають найважливіші закономірності і підвалини даного типу держави і 

права, є одно порядковими із сутністю права і утворюють його основні риси, 

відрізняються універсальністю, вищою імперативністю і загально значимістю, 

відповідають об’єктивній потребі побудови і зміцнення певного суспільного ладу 

[26, с. 633]. Принципи права становлять головний зміст права, а тому 

відтворюють сутність правового явища, його властивості, а, будучи 

зафіксованими у праві, набувають значення загальних правил поведінки [26, 

с. 634].  

У правовідносинах з досудового врегулювання спорів, що випливають з 

публічно-правових відносин, категорія «принципи права» використовується у 
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значені виділення головної ідеї і ключових положень процедур врегулювання. 

При цьому, визнаючи адміністративно-правову природу правовідносин щодо 

здійснення зазначених процедур, слід вказувати, насамперед, про галузеві 

принципи, які ґрунтуються на 3-х групах правових зв’язків: 1) зв’язках, що 

існують у предметі галузі; 2) зв’язках, що існують у методі галузі; 3) зв’язках у 

механізмі галузевого правового регулювання [26, с. 637].  

Вказаний загальнотеоретичний підхід до виділення 3-х груп правових 

зв’язків, які становлять висхідні начала галузевих принципів, має бути 

конкретизований із врахуванням сутності досліджуваного правового явища. Так, 

визнання процедур досудового врегулювання спорів, що випливають з публічно-

правових відносин, правовими, дозволяє передбачити зміст галузевих принципів 

досудового врегулювання, похідних від принципів адміністративного 

процесуального права та адміністративного процесу. Обраний підхід спирається 

на визнання у доктрині адміністративного права невід’ємного зв’язку між 

процедурою і процесом (В.М. Горшеньов [194, с. 13], О.В. Кузьменко [53, с. 179], 

О.І. Миколенко [66], О. І. Харитонова [190, с. 203], Ю.О. Тихомиров [176, с. 233–

236] та інші). 

Визнання процедури досудового врегулювання визначеної категорії спорів 

як правової обумовлює необхідність звернення до принципів  застосування норм 

права. 

Принципами застосування норм права визначено фундаментальні, 

імперативні положення, реалізація яких забезпечує ефективність 

правозастосовної діяльності шляхом висунення відповідних вимог до осіб, 

уповноважених на її здійснення [26, с. 622]. До основних властивостей 

принципів правозастосування відносять: фундаментальність, орієнтуючий 

характер, вищу імперативність і підвищену стійкість, відображення офіційно-

виконавчої та процесуальної природи діяльності [26, с. 623]. 

Наведене поняття принципів застосування  норм права закріплює основу 

правозастосування, а тому стосується, насамперед, діяльності уповноважених 
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суб’єктів, що, безумовно, має бути враховано при побудові  формуванні поняття 

принципів досудового врегулювання спорів, що випливають з публічно-правових 

відносин. Разом з тим, у поняття принципів досудового врегулювання  мають 

бути включені і положення, які відображають закономірності існування права. 

Мова йде про те, що принципи права розглядаються не тільки як основоположні 

ідеї, керівні засади права, а і як відображення у праві головних зв’язків, що 

реально існують у правовій системі [26, с. 637]. Саме тому формулювання 

принципів досудового врегулювання спорів, що випливають з публічно-правових 

відносин, має бути відображати зміст і характер принципів, а також правову 

природу діяльності, що здійснюється на засадах таких принципів. 

Обґрунтування сутності принципів досудового врегулювання спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин, має бути здійснене також із 

врахуванням наукового підходу, за яким принципи набувають зміст правових 

вимог, обов’язкових як для правозастосувача, так і для нормо творця [108, c. 51]. 

Отже, враховуючи сутність принципів права, принципів застосування норм 

права, а також специфіку діяльності, засади якої відображаються у відповідних 

принципах, можна сформулювати поняття принципів  адміністративної 

процедури досудового врегулювання спорів, що випливають з публічно-правових 

відносин. Такі принципи являють собою висхідні положення імперативного 

характеру, які становлять зміст правових вимог, на засадах яких здійснюється 

процедура досудового врегулювання зазначених видів спорів. Серед основних 

властивостей зазначених принципів слід вказати про:  

- вищу імперативність; 

- фундаментальне (основоположне) значення; 

-  усталеність, що гарантує незмінність, передбачуваність процедури; 

- офіційність та упорядковуюче значення, що відображає засади 

послідовності здійснення, правову можливість упорядкування дій, пов’язаних із 

здійсненням досудового врегулювання. 
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С.С. Білуга застосовує підхід до виділення системи принципів досудового 

врегулювання адміністративно-правових спорів, прийнятий у загальній теорії 

права і адаптований до предмету дослідження. Зокрема, вказано на загально 

правові, міжгалузеві і спеціальні принципи. Загальногалузевими названо: 

демократизм, гуманізм, соціальна справедливість, законність, кореляція прав та 

обов’язків, невід’ємність природних прав людини, вища цінність людського 

життя, пріоритетність норм міжнародного права, вища сила Конституції, 

верховенство права тощо. Спеціальними принципами названо: диспозитивність, 

процесуальна рівність перед законом, безпосередність дослідження доказів, 

принцип об’єктивної істини, охорони честі і гідності особистості, 

недоторканності особистості, презумпції невинуватості, незалежності суддів, 

допустимості і належності доказів, всебічності повноти і об’єктивності 

дослідження усіх матеріалів, дотримання вимог мовного режиму провадження, 

оцінки доказів за внутрішнім переконанням, дотримання процесуальної форми 

[22, с. 66-67]. До конкретно-правових принципів віднесено: добровільність, 

рівноправність сторін, нейтральності і незацікавленості, конфіденційності, 

справедливості, добросовісності та розумності [22, с. 82 ].  

Не заперечуючи принципово проти застосування підходу «від загального 

до конкретного» при формуванні системи принципів досудового врегулювання 

адміністративно-правових спорів, тим не менше слід зазначити про можливість 

прояву цього підходу для пізнання сутності правових процедур.  

Е.Ф. Демський слушно зауважує про наявність двох груп (видів) 

принципів: а) принципи адміністративного процесуального права; б) принципи 

адміністративного процесу, або адміністративно-процесуальні принципи. Такий 

підхід вчений презентує, спираючись на визнання неможливості ототожнення 

принципів галузі права, за якими формується і функціонує система, та зміст 

галузі права і принципи діяльності суб’єктів правовідносин, її складових частин 

[39, с. 26].  
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Підтримуючи підхід Е.Ф. Демського та екстраполюючи (поширюючи, 

застосовуючи) його до предмету наукового аналізу, слід вказати про доцільність 

виділення принципів адміністративного процесуального права та принципів 

адміністративної процедури досудового врегулювання спорів, що випливають з 

публічно-правових відносин, що співвідносяться як загальне і особливе. 

Принципами адміністративного процесуального права названо складову 

частину загально правових принципів, які відбивають соціально-політичний стан 

та потреби суспільства і держави, закріплені Конституцією та іншими законами 

України, є підґрунтям формування і розвитку адміністративно-процесуальної 

діяльності [39, с. 26]. Головними ознаками зазначений принципів, які 

випливають зі сформульованого Е.Ф. Демським поняття є:  

- зв'язок між загально правовими принципами і принципами 

адміністративного процесуального права, що може бути охарактеризований як 

«загальне і частка» і свідчить про системо утворююче значення загально 

правових принципів;  

- нормативна визначеність, що означає їх офіційний характер; 

- конкретизацію за предметом – адміністративно-процесуальною 

діяльністю. 

Ознака нормативної визначеності означає, що до таких принципів можуть 

бути віднесені тільки принципи, формально закріплені у чинному законодавстві і 

які відображають головні ідеї, основи відповідної процесуальної діяльності. 

Відповідність вказаному забезпечена Кодексом адміністративного судочинства 

України (ч.3 ст.2), Податковим кодексом України (стосовно діяльності 

контролюючих органів, визначених п.41.1 ст.41 цього Кодексу, у межах засад 

податкового законодавства, відповідно ст.4 цього Кодексу) [96], іншими 

нормативно-правовими актами, в яких прямо закріплено засади адміністративно-

процесуальної діяльності.  

Зрозуміло, що такий підхід до визначення принципів адміністративного 

процесуального права викликає певні застереження, обумовлені, принаймні 
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двома аргументами: по-перше, належність певної діяльності до адміністративно-

процесуальної потребує додаткового теоретичного обґрунтування, за 

виключенням процесуальної діяльності щодо розгляду і вирішення справ 

адміністративної юрисдикції адміністративними судами; по-друге, не усі 

законодавчі акти, якими врегульовано адміністративно-процесуальну діяльність, 

містять прямі норми, якими закріплено принципи її здійснення. Вказане 

стосується, зокрема, Кодексу України про адміністративні правопорушення [49], 

Закону України «Про звернення громадян»  [144]. 

Отже, підхід Е.Ф. Демського щодо визначення сутності принципів 

адміністративного процесуального права не може сприйматись як остаточний. 

Разом з тим, проблема виділення принципів адміністративного процесуального 

права не втрачає актуальності, особливо за умови триваючого формування 

положень, присвячених ключовим категоріям адміністративного процесу (В.Б. 

Авер`янов [1, с. 414-440], Ю.Б. Битяк [19], О.В. Кузьменко [54; 10], О.П. 

Рябченко [160] та інші). 

Не зважаючи на існування застережень щодо визначення поняття 

принципів адміністративного процесуального права, тим не менше доцільно 

навести перелік відповідних принципів, обґрунтованих Е.Ф. Демським, та 

виділити з цього переліку ті, які відображають засади процесуальних 

правовідносин. Так, Е.Ф. Демським було виділено наступні принципи 

адміністративного процесуального права: верховенство права, презумпція 

правомірності дій і вимог суб’єкта звернення і заінтересованої особи, 

верховенство закону в системі адміністративно-процесуальних нормативних 

актів, забезпечення і охорони інтересів особи і держави, диференціації і 

спеціалізації адміністративного процесу, відповідності норм адміністративного 

процесуального права України положенням міжнародно-правових актів [39, 

с. 27].   

Слід вказати, що з наведеного переліку принципів адміністративного 

процесуального права тільки принцип верховенства права може бути врахований 
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при визначенні принципів досудового врегулювання спорів, що випливають з 

публічно-правових відносин, оскільки інші, виділені Е.Ф. Демським принципи, 

відображають основу процедури вирішення справи по суті, а не процедури, що 

стосуються консенсуального чи іншого позасудового врегулювання спорів.  

У наукових публікаціях виділяються наступні вимоги принципу 

верховенства права у діяльності суду: 1) суд при вирішенні справи керується 

принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи 

визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави; 2) суд застосовує принцип верховенства права з 

урахуванням практики Європейського суду з прав людини; 3) звернення до 

адміністративного суду для захисту прав і свобод людини і громадянина 

безпосередньо на підставі Конституції України гарантується; 4) забороняється 

відмова в розгляді та вирішенні адміністративної справи з мотивів неповноти, 

неясності, суперечливості чи відсутності законодавства, яке регулює спірні 

відносини. Відповідно до виділених вимог принципу верховенства права 

вітчизняне адміністративне судочинство має забезпечити достатні гарантії 

судового захисту прав і свобод особи не тільки від протиправної діяльності 

публічної адміністрації, а й від її діяльності, яка формально хоч і відповідає 

вимогам позитивного закону, однак суперечить правовим цінностям 

справедливості, свободи слова, моралі, гуманізму [113, с.116-133]. 

Вказані вимоги принципу верховенства права, хоча і виділено стосовно 

адміністративного судочинства, проте містять ключові положення, що 

відображають його зміст незалежно від того, засада якого саме правового явища 

визначена як верховенство права – поєднання людино центристської та 

соціоцентристської спрямованості дії норм права, якими урегульовано певне 

правовідношення.  

Розкриття змісту принципу верховенства права у контексті засади 

процедур досудового врегулювання спорів, що випливають з публічно-правових 

відносин, має бути здійснене, спираючись на правову позицію Конституційного 
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Суду України, викладену у мотивувальній частині Рішення від 02.11.2004 №15-

рп/2004 у справі про призначення судом більш м'якого покарання. 

Конституційним Судом України вказано про розуміння принципу верховенства 

права, виходячи із проникнення у право ідей соціальної справедливості, свободи, 

рівності тощо, що не дозволяє ототожнювати право із законом (абз.2 пп.4.1 п.4 

мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 02.11.2004 

№15-рп/2004 [184]. Сутність принципу верховенства права як засади процедури 

досудового врегулювання спорів, що випливають з публічно-правових відносин, 

розкривається через врахування не тільки норми права, якою закріплено правову 

можливість здійснення таких процедур, а й інших соціальних регуляторів 

(моралі, традицій, звичаїв тощо), прийнятих суспільством та сформованих 

історією розвитку держави, культурним рівнем суспільства, які застосовуються 

при здійсненні процедур.  

Вказуючи про верховенство права як засаду процедури досудового 

врегулювання  спорів, що випливають з публічно-правових відносин, необхідно 

виділити Європейську Конвенцію про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950р., до якої Україна приєдналась у 1997 р.. У преамбулі Європейської 

Конвенції з прав людини закріплено, що «… сповнені рішучості, як уряди 

європейських держав, що є однодумцями і мають спільну спадщину політичних 

традицій, ідеалів, свободи і верховенства права, зробити перші кроки для 

забезпечення колективного гарантування певних прав, проголошених у Загальній 

декларації…» [55, с. 51; 40]. В контексті змісту цитованих положень 

Європейської Конвенції з прав людини принцип верховенства права як основи 

процедури досудового врегулювання виділеної категорії правових спорів набуває 

змісту, що охоплює не тільки історико-культурні традиції держави і суспільства, 

де застосовуються такі процедури, але й сприйняття такий процедур з позицій 

загально гуманітарних цінностей, ідеалів свободи і справедливості.  

Наступною категорією за логікою дослідження виступає категорія 

принципів адміністративного процесу.  
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Виділяючи принципи адміністративного процесу, доцільно вказати про 

підхід М.М. Тищенка, який виділяв наступні принципи: законність, рівність 

суб’єктів та учасників провадження перед законом, охорона інтересів особи і 

держави, офіційності, об’єктивної істини, гласності, здійснення державною 

мовою та забезпечення права використання рідної мови, презумпції 

невинуватості, економічності, оперативності, самостійності у прийнятті рішень 

[3, с. 207-211]. Звернення до наукових положень, обґрунтованих і презентованих 

іншими вченими (зокрема, Е.Ф. Демським), дозволяє зазначити про 

несуперечливість виділення принципів законності, гласності, об’єктивної істини 

[39, с. 33-38] Ці принципи названі функціональними, тобто такими, які 

визначають спрямованість адміністративного процесу, форму і зміст його 

інститутів [39, с. 33]. Поряд із цим виділяються такі принципи як принцип 

перегляду рішень органу, уповноваженого розглядати адміністративні справи; 

обов’язковості виконання прийнятого рішення. Також пропонується виділяти 

низку організаційних принципів – юрисдикційної підвідомчості 

адміністративних справ; рівності учасників адміністративного процесу перед 

законом; провадження державною мовою; публічності (офіційності) та інші [39, 

с. 38-40].  

Виділені М.М. Тищенком, Е.Ф. Демським принципи адміністративного 

процесу можуть бути покладені в основу виділення принципів досудового 

врегулювання спорів, що випливають з публічно-правових відносин, із певними 

застереженнями, які стосуються необхідності врахування особливостей 

відповідних процедур. Зокрема, вказане стосується принципу гласності, який не 

зазначається дослідниками процедур АВС, натомість виділено принцип 

конфіденційності [105, с. 757]. Крім того, виникають застереження щодо 

доцільності виділення організаційних принципів, які запропоновані І.Ф. 

Демським, враховуючи відтворення ними засад судового адміністративного 

процесу. Поряд із цим, необхідно врахувати такі принципи як законність, 

офіційність, здійснення державною мовою та забезпечення права використання 
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рідної мови, економічність і оперативність. Принцип презумпції невинуватості 

стосується судового процесу, тому при формуванні системи принципів правової 

процедури досудового врегулювання спорів, що випливають з публічно-

правових відносин, не може бути врахований. Принцип самостійності у  

прийнятті рішень стосовно процедур досудового врегулювання спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин, у квазісудовий спосіб набуває 

значення принципу добровільності та свободи обрання й укладання угоди про 

застосування.  

Принципи адміністративної процедури досудового врегулювання спорів, 

що випливають з публічно-правових відносин, слід виділяти із врахуванням 

виділених трьох груп способів досудового врегулювання. Так, враховуючи, що 

примирення і медіацію відносять до способів АВС, можна вказати про 

доктринальний підхід щодо принципів здійснення відповідних процедур: 

рівність, диспозитивність, конфіденційність, добровільність та свобода обрання 

й укладання угоди про застосування, сприяння у вирішенні спору [105, с. 757]. 

На засадах принципів здійснення процедур АВС, виділених у доктрині 

приватного права, здійснюються і процедури примирення, медіації у досудовому 

врегулюванні спорів, що випливають з публічно-правових відносин. Враховуючи 

зазначене, перелічені принципи рівності, диспозитивності, конфіденційності, 

добровільності та свободи обрання й укладання угоди про застосування, 

сприяння у вирішенні спору можна назвати міжгалузевими принципами, тобто 

такими, які є основою застосування способів досудового вирішення спорів у 

приватноправових та публічно-правових відносинах. Разом з тим, наявність 

різниці у вказаних видах правових спорів позначається на сутності принципів їх 

досудового врегулювання і випливає з предмету спірного правовідношення, що, 

у свою чергу, позначається на меті процедур досудового врегулювання. Поряд із 

міжгалузевими принципами правової процедури досудового врегулювання 

спорів, що випливають з публічно-правових відносин, у квазісудовий спосіб, 

виділено і галузеві принципи адміністративного процесу, які сформовані із 



109 

 

врахуванням специфіки відповідних адміністративних процедур позасудового 

вирішення спорів. 

Отже, до принципів процедури досудового врегулювання спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин у квазісудовий спосіб (шляхом 

примирення, медіації) віднесені: 

1) міжгалузеві принципи: рівність, диспозитивність, конфіденційність, 

добровільність та свобода обрання й укладання угоди про застосування, 

сприяння у вирішенні спору; 

2) галузеві принципи: верховенство права, законність, офіційність, 

здійснення державною мовою та забезпечення права використання рідної мови, 

економічність і оперативність. 

Зміст принципу рівності процедур досудового врегулювання спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин, виходить із змісту рівності як одного 

з основних принципів конституційно-правового статусу людини і громадянина, 

що передбачає визнання Україною всіх людей вільними і рівними у своїй 

гідності і правах (ст..21 Конституції України). Громадяни України мають рівні 

конституційні права і свободи та є рівними перед законом (ст..24 Конституції 

України). Винятки передбачаються Конституцією і Законами України  [196, 

с. 329]. Цей принцип передбачений міжнародно-правовими актами, а у смислі 

Рекомендації Rec (2001) 9 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам 

щодо альтернатив судовому розгляду спорів між адміністративними органами й 

сторонами — приватними особами (ухвалена Комітетом Міністрів 5 вересня 

2001 року на 762-ому засіданні заступників Міністрів) набуває значення 

принципів рівності й неупередженості й прав сторін [42, с. 463]. При цьому у 

Додатку до Рекомендації Rec (2001) 9 (п.3) встановлено вимогу до регулювання 

альтернативних засобів -  гарантувати належний розгляд, який зокрема 

забезпечив би дотримання прав сторін і принципу рівності [42, с. 465].  

Розкриття змісту принципу рівності процедур досудового врегулювання 

спорів, що випливають з публічно-правових відносин, має враховувати 
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положення ст.14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 р., якою заборонено дискримінацію за будь-якою ознакою при користуванні 

визнаними в ній правами і свободами. Протоколом №12 до Конвенції 

встановлено загальну заборону дискримінації за будь-якою ознакою (ст.1) [26, 

с. 331]. Важливим з позицій встановлення засад процедури досудового 

врегулювання спорів є положення про необхідність забезпечення розумної 

співмірності між засобами, що використовуються, і метою, що досягається [26, 

с. 332]. Таке положення випливає зі змісту ст..14 Конвенції, застосування якої 

Комісією з прав людини і Європейським Судом з прав людини дозволило 

виявити елементи, що утворюють дискримінацію: 1) мають бути встановлені 

факти, щ свідчать про різне ставлення; 2) відмінність у ставленні не виправдана 

легітимною метою, тобто відсутнє об’єктивне і розумне обґрунтування мети і 

результатів відповідно; 3) відсутня розумна співмірність між засобами, що 

використовуються, і метою, яка досягається [26, с. 331-332]. Наказом 

Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Державного 

стандарту соціальної послуги посередництва (медіації)» від 17.08.2016 №892 

встановлено, що посередники/медіатори як надавачі соціальної послуги 

посередництва (медіації) повинні застосовувати  індивідуальний підхід та з 

повагою ставитися до раси, національності, культури, віросповідання, віку, статі, 

стану здоров'я, інших індивідуальних особливостей отримувачів соціальної 

послуги (абзац другий пункту 3 розділу VII  [139]). 

Отже, зміст принципу рівності процедури досудового врегулювання 

спорів, що випливають з публічно-правових відносин, виходячи з його 

конституційно-правового змісту, приписів міжнародних нормативно-правових 

актів, чинного законодавства означає: 1) наявність правової можливості обрання 

способу досудового врегулювання; 2) право кожного обирати спосіб вирішення 

спору, що випливає з публічно-правових відносин; 3) відсутність привілеїв при 

обранні способу досудового врегулювання спору; 4) відсутність дискримінації на 

ознаками раси, національності, культури, віку, інших індивідуальних 
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особливостей осіб, які беруть участь як сторони конфлікту/спору у процедурах 

досудового врегулювання; 5) обрання способу досудового врегулювання спору 

має бути співмірним меті, яка має бути досягнута шляхом реалізації правової 

процедури, відповідної способу врегулювання. Положення щодо співмірності 

обрання способу досудового врегулювання і мети врегулювання пов’язане із 

реалізацією принципу пропорційності, який відображає баланс між процедурою 

врегулювання, відповідною обраному способу, і ступенем дотримання прав і 

свобод при реалізації такої процедури при досудовому врегулюванні спору, що 

випливає з публічно-правових відносин. 

Принцип рівності суголосний із принципом неупередженості, який 

стосується, в першу чергу, засад діяльності посередника, що бере участь у 

процедурах примирення або медіації. Зміст принципу неупередженості 

розкритий стосовно посередника/медіатора при здійсненні посередництва 

(медіації)і передбачає встановлення наступних заборони: перешкоджання 

сторонам у прийнятті рішення щодо вирішення конфлікту/спору чи порядку 

ведення переговорів;  варіантів вирішення конфлікту/спору, примушування до 

прийняття будь-якого рішення, надання оцінки діям сторін, прийняття позиції 

будь-якої сторони, надання консультацій з приводу перспектив розв'язання 

конфлікту/спору; бути представником однієї зі сторін з питань, що стосуються 

цього конфлікту/спору (абзаци 6-8 пункту 2 розділу VII Наказу Міністерства 

соціальної політики України «Про затвердження Державного стандарту 

соціальної послуги посередництва (медіації)» від 17.08.2016 №892 [139]).  

До суб`єктів процедур примирення/медіації належать, крім 

посередника/медіатора, сторони конфлікту/спору. Чинне законодавство надає 

сторонам конфлікту/спору статус отримувача соціальної послуги і встановлює 

засаду незалежності отримувача вказаної послуги/ його законного представника: 

поінформованість щодо своїх прав, обов'язків;  наявність у отримувачів 

соціальної послуги однакових прав та обов'язків, права кожної зі сторін 

висловлювати свої думки, пропонувати варіанти розв'язання конфлікту/спору, 
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робити заяви, подавати документи, які стосуються конфлікту/спору; право брати 

участь у переговорах, докладати необхідних зусиль для вироблення 

варіантів/шляхів розв'язання конфлікту/спору; дотримання вимоги шанобливо 

ставитися до посередників/медіаторів та інших учасників посередництва 

(медіації), виконувати досягнуті домовленості (абзац п'ятий пункту 3 розділу VII 

Наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження 

Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації)» від 

17.08.2016 №892). За змістом принцип незалежності діяльності отримувачів 

соціальної послуги містить положення, що розкривають принцип рівності 

(наявність однакових прав та обов’язків), змагальності та диспозитивності (право 

кожної сторони вчиняти активні дії щодо вирішення конфлікту/спору – 

висловлювати думки, робити заяви тощо).  

Серед принципів процедури досудового врегулювання спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин, вказано принцип добровільності та 

свободи обрання й укладання угоди про застосування, сприяння у вирішенні 

спору. При цьому зазначені принципи вирішення спору, що випливає з публічно-

правових відносин у процедурах медіації набуває змісту принципу рівності та 

активності сторін посередництва (медіації), який логічно пов'язаний із 

принципами змагальності і диспозитивності. 

Принцип конфіденційності є одним із принципів процедури досудового 

врегулювання спорів, що випливають з публічно-правових відносин. Зміст цього 

принципу розкритий у міжнародних нормативно-правових актах, в яких 

закріплено основи погоджувальних процедур. Так, у ст.9 Типового Закону 

Комісії Організації Об’єднаних Націй з права міжнародної торгівлі про 

міжнародну комерційну погоджувальну процедуру закріплено вимогу 

збереження конфіденційності усієї інформації, яка належить погоджувальній 

процедурі, за виключенням, коли її розкриття потрібно по закону або з метою 

виконання чи приведення до виконання мирової угоди [175]. Розкриття змісту 

принципу конфіденційності як засади здійснення процедур примирення/медіації 
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передбачає наступні правові вимоги: вжиття суб'єктом, що надає відповідну 

соціальну послугу, заходів щодо захисту персональних даних, відповідно до 

вимог Закону України «Про захист персональних даних»; обов’язковий порядок 

ознайомлення  із переліком і змістом заходів щодо дотримання принципу 

конфіденційності отримувачів соціальної послуги / їхніх законних 

представників; інформування надавачами соціальної послуги отримувачів 

послуги/їхніх законних представників про нерозголошення отриманої ними 

конфіденційної інформації (пункт 5 розділу VII Наказу Міністерства соціальної 

політики України «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги 

посередництва (медіації)» від 17.08.2016 №892). 

Отже, принцип конфіденційності процедур досудового врегулювання 

спорів, що випливають з публічно-правових відносин, стосується інформації, яка 

використовується отримувачами послуги/їх законними представниками, 

суб'єктом, що надає відповідну соціальну послугу, для здійснення процедур 

врегулювання конфлікту/спору і проявляється у правових вимогах, які 

ставляться до учасників процедур врегулювання. При цьому обов’язок 

застосування заходів щодо захисту персональних даних покладено на  суб'єкта, 

що надає соціальну послугу з примирення (медіації). На отримувачів такої 

послуги/їх законних представників покладено обов’язок ознайомлення із 

переліком і змістом заходів щодо дотримання принципу конфіденційності.  

Виходячи з розподілу обов’язків між учасниками (суб’єктами) процедури 

досудового врегулювання спору, що випливає з публічно-правових відносин, 

можна зазначити про необхідність забезпечення чіткості та однозначності 

встановлення правових вимог, які стосуються змісту принципу конфіденційності. 

Вказане стосується врахування вимоги щодо прозорості та доступу до інформації 

(ст.60 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII 

[138]), закріплення використання терміну «конфіденційна інформація», 

відповідно ст.7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 

13.01.2011  № 2939-VI  [130]. 
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Серед принципів процедури досудового врегулювання спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин, доцільно виділити принцип захисту і 

безпеки отримувача соціальної послуги (відповідно пункту 4 розділу VII Наказу 

Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Державного 

стандарту соціальної послуги посередництва (медіації)» від 17.08.2016 №892). 

Зміст цього принципу розкрито у таких правових вимогах, що стосуються 

переважно надавача соціальної  послуги з примирення (медіації) -  провадження 

діяльності з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з 

недопущенням негуманних і дискримінаційних дій щодо них; інформування 

отримувачів соціальної послуги / їхніх законних представників про 

відповідальність згідно з чинним законодавством у разі застосування ними 

фізичного чи іншого насильства щодо надавачів соціальної послуги; заборона 

використовувати речі отримувачів соціальної послуги, отримувати від них 

кошти, подарунки тощо; інформування отримувача соціальної послуги / їхнього 

законного представника про порядок оскарження непрофесійних дій надавача 

соціальної послуги. Слід зауважити про те, що деякі правові вимоги стосуються 

інших принципів – зокрема, принципу рівності (вимога щодо недопущення 

негуманних і дискримінаційних дій).  

Таким чином, до особливостей визначення принципів правової процедури 

досудового врегулювання спорів, що випливають з публічно-правових відносин, у 

квазісудовий спосіб, належить, у першу чергу, виділення двох груп принципів: 

міжгалузевих (ті, які є основою АВС у приватноправових спорах, можуть і 

мають бути визначені як такі, що є основою власне адміністративно-правової 

квазісудової процедури) і галузевих (що є основою зазначеної квазісудової 

процедури). Серед міжгалузевих принципів вказаної процедури виділено такі 

принципи як: рівність, активність сторін посередництва, змагальність, 

диспозитивність, незалежність, неупередженість, пропорційність, доступність, 

конфіденційність. Принципом захисту та безпеки отримувачів соціальної 

послуги може бути доповнений перелік галузевих принципів. Поряд із цим слід 
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вказати про те, що зміст міжгалузевих принципів зазнає змін, відповідно сутності 

правовідносин, у межах яких виникає правовий спір і застосовується процедура 

досудового врегулювання. 

Визначаючи принципи застосування компромісного способу досудового 

врегулювання спорів, що випливають з публічно-правових відносин - компромісу 

у справах про порушення митних правил, слід враховувати його застосування із 

використанням дискреційних повноважень.  

Завданням застосування дискреційних повноважень у досудовому 

регулюванні спорів є зниження рівня конфліктності ситуації та переведення 

взаємовідносин з агресивних на конструктивні. Новий формат використання 

дискреційних повноважень включає навички об’єктивного та критичного 

відношення до діяльності, вміння неупереджено оцінювати ситуацію та 

усвідомлювати помилки, вміння визнати помилки або порушення, якщо були 

допущені і навпаки. Якщо все ж такі помилки допущені з боку опонента - вміння 

переконати в цьому, допомогти усвідомити помилковість поведінки. Саме 

усвідомлення доводів опонента та об’єктивне й критичне відношення до себе 

надасть можливість спільно знайти новий шлях розв’язання спору, прийняття 

нового рішення, яке задовольнятиме обидві сторони [200]. 

Важливим фактором якісного застосування дискреційних повноважень у 

досудовому регулюванні спору є дотримання етичних норм - сумлінність, 

тактовність, чесність, ввічливість, повага та однакове ставлення до кожного 

учасника правовідносин. Поведінка із дотриманням етичних норм є 

фундаментом, на якому будуватимуться наступні конструктивні відносини під 

час урегулювання спору. 

Слід підкреслити, що стрижнем моделі застосування дискреційних 

повноважень у досудовому регулюванні спорів має бути усвідомлення, що 

людина, її права, свободи та законні інтереси є найвищою соціальною цінністю, 

що завершальним етапом діяльності будь - якого органу влади є утвердження та 

захист прав та свобод людини. 
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Таким чином, застосування дискреційних повноважень у досудовому 

врегулюванні спорів, що випливають з правовідносин у галузі державної митної 

справи, вимагає кардинально нового ставлення до процедур застосування. 

Вказане зумовлено зміною ідеології діяльності держави, зовнішніми чинниками 

розвитку зовнішньо-економічних зв’язків, необхідністю стимулювання цього 

розвитку у контексті процесів євроінтеграції. Новий спосіб сприйняття 

застосування дискреційних повноважень органами доходів і зборів при 

розв’язанні спірних ситуацій полягає у поєднанні юридичної і етичної складових 

правової поведінки з боку учасників правовідносин, зниженні рівня 

конфліктності у взаємовідносинах між фізичною чи юридичною особою та 

зазначеними органами при здійсненні діяльності у галузі державної митної 

справи. Такий підхід до застосування дискреційних повноважень органами 

доходів і зборів є складовою побудови ефективних способів захисту прав 

людини та фундаментом для економічного зростання держави, а тому потребує 

поглибленого вивчення [200]. 

Отже, перелік принципів застосування процедури компромісу у справах 

про порушення митних правил слід доповнити принципами: дотримання етичних 

норм; поєднання юридичної і етичної складових правової поведінки учасників 

правовідносин; зниження рівня конфліктності. Такі принципи доцільно віднести 

до галузевих принципів та згрупувати їх у групу спеціальних галузевих 

принципів застосування компромісу. При цьому галузеві принципи, які виділені 

як засади застосування примирення та медіації, доцільно назвати 

загальногалузевими, враховуючи відображення ними засад здійснення усіх видів 

процедур досудового врегулювання спорів, що випливають з публічно-правових 

відносин. 

Крім того, до принципів застосування компромісу у справах про 

порушення митних правил слід віднести принцип укладання угоди про 

застосування, враховуючи, що відповідно ч.1 ст.521 МК України, мирова угода 

визначена як форма застосування компромісу. Сторонами мирової угоди є особа, 
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яка вчинила порушення митних правил, і звертається до керівника органу 

доходів і зборів із заявою довільної форми з проханням про припинення справи 

про це порушення митних правил шляхом компромісу (ч.4 ст.521 МК України) 

та уповноважені посадові особи органів доходів і зборів (керівники митниці або 

їх заступники, а від імені центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну податкову і митну політику, - посадові особи, 

уповноважені на це відповідно до посадових інструкцій (ч.5 ст.521 МК 

України)).  

Слід вказати про те, що належність міжгалузевих принципів (тобто тих, які 

виділено у доктрині приватного права і притаманні процедурам примирення, 

медіації у досудовому врегулюванні спорів, що випливають з публічно-правових 

відносин) до принципів застосування процедури компромісу у справах про 

порушення митних правил недоцільна. Тому серед принципів компромісної 

процедури слід назвати тільки галузеві принципи: загальногалузеві і спеціальні 

галузеві принципи застосування компромісу.  

Так, загальногалузевими принципами компромісу у справах про 

порушення митних правил названо: верховенство права, законність, офіційність, 

здійснення державною мовою та забезпечення права використання рідної мови, 

економічність і оперативність, захисту та безпеки.  

До спеціальних галузевих принципів застосування компромісу віднесено 

такі принципи: дотримання етичних норм; поєднання юридичної і етичної 

складових правової поведінки учасників правовідносин; зниження рівня 

конфліктності; укладання мирової угоди про застосування. 

Про принципи процедури адміністративного оскарження у податкових  

правовідносинах слід вказувати, враховуючи положення доктрини 

адміністративного права щодо принципів адміністративного оскарження, 

підстави та процедури якого урегульовані Законом України «Про звернення 

громадян», іншими нормативно-правовими актами. 
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Право платника податків оскаржувати прийняте контролюючим органом 

(його посадовою особою) рішення, дію чи бездіяльність закріплене п.17.1.7 ст.17, 

п.56.1.ст.56 Податкового кодексу України (далі – ПК України) [96]. Таке 

оскарження може бути здійснене у адміністративному чи судовому порядку 

(п.56.1 ст.56 ПК України). 

Новелою ПК України є визнання податкової консультації актом 

індивідуального характеру, що означає наявність правових наслідків тільки для 

платника податків, який звернувся за консультацією. Закріплення правової 

форми результату податкової консультації передбачає правову можливість 

оскарження, відповідно п.17.1.7 ст.17.  

Дослідники проблеми правової природи відносин щодо адміністративного 

оскарження рішень контролюючих органів у податкових правовідносинах 

називають відносини, які складаються під час винесення рішень, 

адміністративно-податковими. Їх охарактеризовано як похідні  від відносин під 

час реалізації платниками податків господарської та компетенції у межах 

адміністративних повноважень податкового органу [111, с. 33].  

Не вдаючись до теоретичної дискусії з приводу наукової коректності 

застосування терміну «адміністративно-податкові» щодо позначення змісту 

відносин, пов’язаних із прийняттям уповноваженим контролюючим органом 

(його посадовою особою) рішення, тим не менше слід вказати про 

адміністративно-правову природу такого рішення на підставі його відповідності 

наступним ознакам управлінського рішення: стабільність, не виходить за межі 

вимог законності, відповідає змісту функцій управління (зокрема – функції 

контролю), сприяння досягненню цілей управлінського впливу, враховує 

особливості конкретного керованого об’єкта [6, с. 275]. 

Дослідники виділяють наступні переваги адміністративного способу 

оскарження у податкових правовідносинах, порівняно із судовим способом: 1) 

простота процедури, що дозволяє платникові податків самостійно захищати свої 

права, не користуючись послугами юристів; 2) швидкий розгляд скарги; 3) 
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відсутність необхідності сплати мита; 4) оскарження навіть із негативним для 

платника податків результатом дозволяє йому краще усвідомити точку зору 

податкового органу, і при зверненні до суду платник податків одержує 

можливість більш ретельно підготуватися до захисту своєї позиції [110].  

Процедуру оскарження платниками податків податкових повідомлень-

рішень або інших рішень контролюючих органів, органів доходів і зборів під час 

адміністративного оскарження урегульовано на підставі статті 19-1 розділу I та 

статей 55, 56 глави 4 розділу II ПК України, статті 24 глави 4 розділу I Митного 

кодексу України, з урахуванням вимог статті 8 Закону України «Про звернення 

громадян» [144] наказами Міністерства фінансів України від 21.10.2015 №916, 

яким затверджено  Порядок оформлення і подання скарг платниками податків та 

їх розгляду контролюючими органами [141], від 09.12.2015 №1124, яким 

затверджено  Порядок розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про 

сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення 

штрафу [143].  

Для виділення принципів процедури адміністративного оскарження у 

податкових правовідносинах доцільно звернутись до підходу М.М. Тищенка 

щодо принципів адміністративного процесу. Доцільність звернення до вказаного 

підходу обумовлена тим, що вчений розумів адміністративний процесу як процес 

юрисдикційний, до якого віднесені, в тому числі - провадження щодо 

адміністративного оскарження. Тож принципами адміністративного процесу, на 

думку М.М. Тищенка, є: законність, рівність суб’єктів та учасників провадження 

перед законом, охорона інтересів особи і держави, офіційність, об’єктивна 

істина, гласність, здійснення державною мовою та забезпечення права 

використання рідної мови, презумпція невинуватості, економічність, 

оперативність, самостійність у прийнятті рішень [3, с. 207-211].  

Сформульовані М.М. Тищенком принципи можуть бути доповнені 

принципом доступності, що передбачає встановлення належних правових 
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процедур оскарження, а саме – чіткість їх визначення у нормативно-правових 

актах,  відсутність прогалин і колізій у чинному законодавстві, наявність у 

контролюючого органу чи органу доходів і зборів достатнього обсягу 

компетенції щодо прийняття рішення за скаргою, встановлення правових 

наслідків прийняття рішення.  

Серед принципів адміністративного оскарження слід виділити також 

принцип досягнення об’єктивного результату. Зміст цього принципу 

розкривається у положеннях щодо досягнення належного результату вирішення 

конфлікту/спору шляхом здійснення процедури адміністративного оскарження, 

що передбачає усебічний розгляд матеріалів скарги,  . Цей принцип дотичний до 

принципу об’єктивної істини. 

Включення до переліку принципів адміністративного оскарження у 

податкових правовідносинах принципу досягнення об’єктивного результату 

передбачає зв'язок із наступним принципом – презумпції правомірності дій 

суб’єкта, який реалізує право на звернення до контролюючого органу (у 

податкових правовідносинах) зі скаргою. Наявність принципу презумпції 

правомірності обумовлює необхідність виключення принципу презумпції 

невинуватості як такого, що відображає основи іншого за змістом процесу – 

процесу притягнення до юридичної відповідальності. 

Визнання доцільності включення до переліку принципів адміністративного 

оскарження принципу рівності суб’єктів та учасників провадження перед 

законом визначає доцільність доповнення принципом стадійності правової 

процедури оскарження. Наявність цього принципу відображає послідовний 

характер здійснюваних адміністративних процедур, що вказує на об’єктивну 

потребу виділення стадій і етапів процедури адміністративного оскарження 

рішення контролюючого органу у податкових правовідносинах. 

До принципів адміністративного оскарження у податкових 

правовідносинах слід віднести принцип конфіденційності, що випливає з п.6 

наказу Міністерства фінансів України від 21.10.2015 №916, яким затверджено  



121 

 

Порядок оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду 

контролюючими органами. Так, встановлено, що розгляд матеріалів скарг 

платників податків відбувається у закритому засіданні. У відкритому засіданні 

розгляд матеріалів скарг відбувається виключно на підставі письмового 

клопотання платника податків про такий розгляд. Також встановлено заборону 

відкритого розгляду скарги, якщо в матеріалах справи наявні відомості, що 

становлять державну таємницю. 

Таким чином, до принципів адміністративного оскарження у податкових 

правовідносинах слід віднести наступні принципи: законність; рівність суб’єктів 

та учасників провадження перед законом; охорона інтересів особи і держави; 

офіційність; презумпція правомірності дій суб’єкта, який реалізує право на 

звернення до контролюючого органу (у податкових правовідносинах) чи органу 

доходів і зборів (у відносинах щодо державної митної справи) зі скаргою; 

конфіденційності; здійснення державною мовою та забезпечення права 

використання рідної мови; економічність; оперативність; самостійність у 

прийнятті рішень; доступність; стадійність; досягнення об’єктивного результату.  

Серед цих принципів слід виділити загальногалузеві та спеціальні галузеві 

принципи застосування адміністративного оскарження у податкових 

правовідносинах. 

До загальногалузевих принципів адміністративного оскарження у 

податкових правовідносинах віднесено: верховенство права, законність, 

офіційність, здійснення державною мовою та забезпечення права використання 

рідної мови, економічність і оперативність, захисту та безпеки. 

Спеціальними галузевими принципами названо: рівність суб’єктів та 

учасників провадження перед законом; презумпція правомірності дій суб’єкта, 

який реалізує право на звернення до контролюючого органу (у податкових 

правовідносинах) чи органу доходів і зборів (у відносинах щодо державної 

митної справи) зі скаргою; конфіденційності; самостійність у прийнятті рішень; 

доступність; стадійність; досягнення об’єктивного результату. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. В основу визначення поняття адміністративної процедури досудового 

порядку вирішення спорів, що випливають з публічно-правових відносин 

покладено концепції О.І. Миколенка, в якій відображено ключові категорії 

адміністративно-процедурного права, та Ю.О. Тихомирова, який визначав 

адміністративну процедуру з позиції нормативно встановленого порядку 

здійснення уповноваженими суб’єктами права послідовно вчинюваних дій з 

метою реалізації їхньої компетенції та надання публічних послуг. 

2. У контексті аналізу проблеми адміністративно-правових засад 

вирішення спорів, що випливають з публічно-правових відносин, у досудовому 

порядку, про адміністративно-процедурні норми слід вказувати як норми, якими 

урегульовано порядок здійснення послідовних дій уповноваженими суб’єктами. 

Такий підхід обумовив необхідність дослідження проблеми вирішення спорів, 

що випливають з публічно-правових відносин, у досудовому порядку з позицій 

адміністративних процедур вирішення, які являють собою сукупність послідовно 

вчинюваних уповноваженими суб’єктами та їх учасниками цілеспрямованих дій, 

що мають завершуватись прийняттям рішення, яке має юридичні наслідки. 

Вказане означає необхідність встановлення структури таких дій, їх стадій, етапів, 

обумовлює доцільність виокремлення кожного способу досудового 

врегулювання та аналіз відповідних процедур на предмет встановлення 

послідовного характеру дій, які здійснюють уповноважені суб’єкти та інші 

учасники адміністративної процедури досудового врегулювання виділеної 

категорії спорів.  

3. Адміністративні процедури вирішення спорів, які випливають з 

публічно-правових відносин, у досудовому порядку, можна розглядати як такі, 

що становлять окремий вид адміністративних процедур, враховуючи, 

насамперед, ту обставину, що ступінь їх урегульованості, порівняно із іншими 
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видами адміністративних процедур, найменша. Однак такий характер їх 

нормативної урегульованості обумовлений, більшою мірою, необхідністю 

забезпечення більшого ступеню свободи для учасників процедур досудового 

врегулювання, що не виключає наявність проблеми меж і обсягу 

адміністративного розсуду, особливо у разі, коли учасниками таких процедур є 

уповноважені органи державної виконавчої влади (їх посадові особи). Вказане 

стосується, зокрема, процедури застосування компромісу у справах про 

порушення митних правил. Слід також враховувати і різницю у суб’єктному 

складі адміністративних процедур досудового врегулювання спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин, який можна охарактеризувати як 

наявність зацікавлених у вирішенні спору суб’єктів. Такими суб’єктами можуть 

бути і уповноважені органи державної виконавчої влади (їх посадові особи), а у 

випадку застосування примирення суб’єктами відповідної процедури є особи, не 

наділені владними повноваженнями, хоча їх діяльність щодо примирення 

розглядається у межах публічно-правового регулювання за предметною ознакою 

спору, що має вирішуватись у досудовому порядку. 

4. Адміністративної процедури досудового порядку вирішення спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин за критерієм спірності можна 

поділити на: 1) адміністративні процедури досудового порядку вирішення 

публічно-правових спорів без залучення суб’єкта владних повноважень; 2) 

адміністративні процедури досудового порядку вирішення публічно-правових 

спорів із залученням суб’єкта владних повноважень. 

5. Узагальнення існуючих наукових підходів до елементного складу 

адміністративної процедури (Н.Л. Губерська, В. О. Зюзіна, В. П. Тимощук та 

інші) дозволило вказати, що кожному з елементів (стадій) адміністративної 

процедури притаманні власні завдання та ціль. Також має місце послідовний 

характер дій від однієї стадії адміністративної процедури до іншої після того, як 

досягнута ціль та вирішені завдання на попередній стадії. У зв’язку з цим до 

елементів адміністративних процедур вирішення спорів, що випливають з 
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публічно-правових відносин, у досудовому порядку віднесено: 1)суб’єктів 

(учасників) процедури; 2) підстави початку процедури; 3) початок процедури; 4) 

права і обов’язки учасників; 5) проведення процедури; 6) кінцевий результат. 

6. Принципи адміністративної процедури досудового врегулювання спорів, 

що випливають з публічно-правових відносин, виділено відповідно  трьох груп 

способів досудового врегулювання. При цьому принцип верховенства права 

постає ключовим принципом процедури досудового врегулювання виділеної 

категорії правових спорів, який набуває змісту, що охоплює не тільки історико-

культурні традиції держави і суспільства, де застосовуються такі процедури, але 

й сприйняття такий процедур з позицій загально гуманітарних цінностей, ідеалів 

свободи і справедливості. 

7. Особливостями визначення принципів правової процедури досудового 

врегулювання спорів, що випливають з публічно-правових відносин, у 

квазісудовий спосіб, вказано, у першу чергу, виділення двох груп принципів: 

міжгалузевих (ті, які є основою АВС у приватноправових спорах, можуть і 

мають бути визначені як такі, що є основою власне адміністративно-правової 

квазісудової процедури) і галузевих (що є основою зазначеної квазісудової 

процедури).   

8. Серед принципів застосування компромісного способу досудового 

врегулювання спорів, що випливають з публічно-правових відносин - 

компромісу у справах про порушення митних правил, виділено тільки галузеві 

принципи: загальногалузеві і спеціальні галузеві. При формулюванні принципів 

враховано використання дискреційних повноважень органами доходів і зборів, 

що вимагає кардинально нового ставлення до процедур застосування і 

обумовило доповнення принципів такими: дотримання етичних норм; поєднання 

юридичної і етичної складових правової поведінки учасників правовідносин; 

зниження рівня конфліктності. До принципів застосування компромісу у справах 

про порушення митних правил віднесено принцип укладання угоди про 
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застосування, враховуючи, що відповідно ч.1 ст.521 МК України, мирова угода 

визначена як форма застосування компромісу. 

9. Принципи процедури адміністративного оскарження у податкових  

правовідносинах визначені із врахуванням положень доктрини 

адміністративного права щодо принципів адміністративного оскарження, 

підстави та процедури якого урегульовані Законом України «Про звернення 

громадян», іншими нормативно-правовими актами. Доведено, що вказані 

принципи мають бути доповнені принципом доступності, що передбачає 

встановлення належних правових процедур оскарження, а саме – чіткість їх 

визначення у нормативно-правових актах,  відсутність прогалин і колізій у 

чинному законодавстві, наявність у контролюючого органу чи органу доходів і 

зборів достатнього обсягу компетенції щодо прийняття рішення за скаргою, 

встановлення правових наслідків прийняття рішення. Серед принципів 

адміністративного оскарження виділено принцип досягнення об’єктивного 

результату, який є дотичним до принципу об’єктивної істини. Включення до 

переліку принципів адміністративного оскарження у податкових 

правовідносинах принципу досягнення об’єктивного результату передбачає 

зв'язок із наступним принципом – презумпції правомірності дій суб’єкта, який 

реалізує право на звернення до контролюючого органу (у податкових 

правовідносинах) зі скаргою. Визнання доцільності включення до переліку 

принципів адміністративного оскарження принципу рівності суб’єктів та 

учасників провадження перед законом визначає доцільність доповнення 

принципом стадійності правової процедури оскарження. До принципів 

адміністративного оскарження у податкових правовідносинах також віднесено 

принцип конфіденційності, що випливає з п.6 наказу Міністерства фінансів 

України від 21.10.2015 №916, яким затверджено  Порядок оформлення і подання 

скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами. 
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ДОСУДОВОГО ПОРЯДКУ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З 

ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН 

 

 

3.1. Адміністративні процедури вирішення спорів, що випливають з 

публічно-правових відносин, у квазісудовий спосіб в Україні та напрямки 

поширення сфери їх застосування, відповідні законодавству ЄС 

 

Засадами державної політики щодо права на справедливий суд мають 

стати, перш за все, доступність та довіра до суду. Тому, на цей час у 

практичному та науковому юридичному світі приділяється велика увага 

знаходження шляхів удосконалення судової системи в цьому напрямку. На 

думку автора, одним із таких шляхів є підвищення рівня застосування в 

адміністративному судочинстві правового інституту «примирення сторін».  

Одним із правових інститутів адміністративного судочинства є 

«примирення сторін». У цивільному судочинстві таким інститутом є «мирова 

угода сторін» (відповідно статті 175 Цивільного процесуального кодексу України 

(редакція з 18.03.2004 до 15.12.2017) [191] та статті 205 Цивільного 

процесуального кодексу України (редакція з 15.12.2017) [191]). 

Незважаючи на те, що адміністративне судочинство, також як й цивільне 

судочинство, будується на принципах: рівність учасників процесу, змагальність 

та їх диспозитивність, та передбачено право сторін на їх примирення, судова 

практика адміністративних судів показує, що в судах адміністративної 

юрисдикції випадки застосування інституту «примирення сторін» поодинокі. 

Аналогічний стан справ із застосуванням зазначеного інституту в цивільному 
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судочинстві. В рік можуть бути завершені примиренням сторін менше одного 

відсотку адміністративних справ. 

Публічно-правові спори, які вирішуються в порядку адміністративного 

судочинства, часто називають немедіабельними, тобто такими, які не можуть 

бути вирішені мирним шляхом. Насамперед, це зумовлено з тим, що 

обов’язковою стороною у спорі є суб’єкт владних повноважень – орган 

державної влади чи місцевого самоврядування, який, як вважають деякі юристи – 

практики та науковці,  жодним чином, в силу своїх повноважень, не може 

погодитись на взаємні поступки з другою стороною спору. 

Так, О.Т. Боннер писав, що “під час розгляду справ, які виникають із 

публічних правовідносин, не можуть застосовуватися такі категорії позовного 

провадження, як мирова угода, зміна розміру позовних вимог, відмова від 

позову, зміна предмету чи підстав позову, визнання позову, зустрічний позов” 

[23, с. 921]. 

В.М.Бевзенко, аналізуючи проблеми врегулювання інституту примирення 

у адміністративному судочинстві за КАС України, який діяв до його нової 

редакції, що набула чинності з 15.12.2017 р., зазначав, що «…досягнення 

примирення між сторонами в адміністративній справі унеможливлює здійснення 

правової оцінки рішень, дій чи фактів бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень, захисту, відновлення чи визнання порушених (оспорюваних) 

суб’єктивних прав, свобод, законних інтересів публічного характеру та 

сприятиме: - приховуванню фактів прийняття (вчинення) суб’єктом владних 

повноважень рішень, дій чи бездіяльності, які не відповідають умовам, 

передбаченим ч. 3 ст. 2 КАС України; - уникненню суб’ єктами владних 

повноважень відповідальності за рішення, дії чи бездіяльність, які не 

відповідають умовам, передбаченим ч. 3 ст. 2 КАС України; - подальшому 

порушенню суб’єктами владних повноважень прав, свобод й законних інтересів 

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

правових відносин» [17]. 
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Безумовно, існує певний ризик у зловживанні суб’єктами владних 

повноважень, а також іншими учасниками адміністративного судового процесу 

процедурою примирення. Проте існування даного ризику не повинно стати 

підставою для категоричної відмови від правового інституту «примирення 

сторін» в адміністративному судочинстві. Допущені взаємні поступки сторін під 

час примирення повинні відповідати закону та не порушувати права, свободи або 

інтереси. В свою чергу, саме принцип адміністративного судочинства щодо 

офіційного з’ясування суддею всіх обставин по справі та обов’язок судді 

перевірити умови примирення на законність та порушення ними прав, свобод або 

інтересів перед закриттям провадження у справі з підстав примирення сторін, 

виступатиме гарантом утримання суб’єктів владних повноважень від свавілля. 

Навіть в публічно-правових спорах можна знайти законний та прийнятний для 

обох сторін варіант розв’язання спору, тим більш це дозволяють робити чинні 

положення законодавства України, що регулюють основні правовідносини 

адміністративно-владного характеру. Наприклад, укладання суб’єктом владних 

повноважень адміністративного договору або прийняття рішення в рамках 

«податкового компромісу» [203].  

Сучасні суспільні відносини вимагають паритетності у відносинах, 

уважного та пропорційного ставлення, з урахуванням вільного волевиявлення, 

вміння приймати рішення самостійно, на власний розсуд. 

Важливою причиною суто декларативного характеру функціонування 

наразі інституту «примирення сторін» в адміністративному судочинстві виступає 

відсутність зацікавленості до застосування процедур примирення з боку 

адвокатів та представників сторін. Безумовно, адвокати та представники сторін 

можуть мати позицію щодо визнання потенційної незгоди суб’єкта владних 

повноважень як сторони спору, що випливає з публічно-правових відносин, із 

застосуванням процедур примирення. Проте не можна ігнорувати правову 

можливість застосування таких процедур. 
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Іншою причиною відсутності належної роботи правового інституту 

«примирення сторін» виступає пасивне ставлення до нього судді, відповідно до 

положень Кодексу адміністративного судочинства України. 

Так, КАС України у редакції, що наразі втратила чинність, було 

передбачено, що сторони можуть повністю або частково врегулювати спір на 

основі взаємних поступок (ст.113). Суддя під час проведення попереднього 

судового засідання (ст. 111 КАС України) був зобов’язаний роз’яснювати 

сторонам можливості щодо примирення, а під час судового розгляду (ст. 135 

КАС України) лише з’ясовувати чи не бажають сторони примиритися. Стаття 

136 КАС України передбачала, що сторони можуть примиритися протягом 

всього часу судового розгляду або заявити клопотання про надання їм часу для 

примирення[47]. 

Отже, з приписів КАС України, редакція якої наразі втратила чинність, 

вбачається, що суддя лише роз’яснював та з’ясовував чи не бажають сторони 

примиритись. Суддя ніякої участі в угоді сторін не приймав: його роль полягала 

лише в визначенні строку для примирення та зупиненні провадження на час 

такого примирення. За результатами переговорів, у разі якщо сторони дійшли 

компромісу, суддя перевіряв умови примирення на законність і відсутність 

порушення чиї-небудь права, свобод або інтересів та закривав провадження у 

справі, а якщо компроміс не був досягнений - продовжував розгляд справи по 

суті. Сторони при цьому мали самі визначати можливість розв’язання спору 

мирним шляхом. 

В редакції Кодексу адміністративного судочинства України від 03.10.2017 

року (набула чинності з 15.12.2017 р.) передбачено застосування інституту 

примирення сторін, що відповідає практиці Європейського суду з прав людини, 

відповідно рішень у справах «Engel and Others v. the Netherlands», «Lawless v. 

Ireland», «Michael Kuhnen v. Germany», «Preda and Dardari v. Italy», «Refah Partisi 

and Others v. Turkey», «Witzsch v. Germany», «Z'danoka v. Latvia» тощо [76]. Так, 
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відповідно до статті 190 КАС України (ред. з 15.12.2017 р.), сторони можуть 

повністю або частково врегулювати спір на підставі взаємних поступок. 

Г.Й. Ткач підкреслювала, що примирення сторін може стосуватися лише 

прав та обов’язків сторін, а відповідно не  може стосуватися або торкатися прав 

та обов’язків інших осіб, які беруть участь у справі або не є її учасниками. Умови 

примирення можуть стосуватися лише тих спірних правовідносин та матеріально 

– правової вимоги, яка заявлена позивачем до відповідача, стосовно яких суд 

повинен постановити судове рішення [178]. 

Однак, статтею 190 КАС України передбачено правову можливість 

примирення сторін на умовах, які виходять за межі предмета спору, якщо такі 

умови примирення не порушують прав чи охоронюваних законом інтересів 

третіх осіб. Умови примирення не можуть суперечити закону або виходити за 

межі компетенції суб’єкта владних повноважень. 

Суд надає можливість сторонам примиритись шляхом зупинення 

провадження у справі на час, необхідний їм для примирення (ч. 2 ст. 190, п.4 ч.1 

ст.236  КАС України). 

Як наслідок, формуються умови для повного, всебічного та об'єктивного 

судового розгляду та вирішення адміністративної справи протягом розумного 

строку. У пункті 8 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду 

України від 30.01.2003 №3-рп/2003 у справі за конституційним поданням 

Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень частини третьої статті 120, частини шостої статті 

234, частини третьої статті 236 Кримінально-процесуального кодексу України 

(справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) вказано на 

оцінний характер юридичної категорії розумності процесуальних строків, тобто 

її визначення в кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх 

обставин, включаючи обсяг і складність справи. У § 47 рішення у справі 

«Бараона проти Португалії», § 18 рішення у справі «Міласі проти Італії» 

Європейський суд з прав людини встановив, що категорія "розумність" діє в 
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ракурсі доцільності тривалості судочинства з огляду на конкретні обставини 

справи з урахуванням критерію комплексності справи (в аспекті оцінки її 

складності з урахуванням обставин і фактів, що ґрунтуються на праві (законі) і 

тягнуть юридичні наслідки), поведінки позивача та суб'єктів владних 

повноважень. [81]. 

Приписи КАС України більш детально регламентують, яким чином 

оформлюються умови примирення. 

Так, відповідно до частини 3 ст. 190 КАС України, умови примирення 

сторони викладають у заяві про примирення сторін. Заява про примирення сторін 

може бути викладена у формі єдиного документа, підписаного сторонами, або у 

формі окремих документів: заяви однієї сторони про умови примирення та 

письмової згоди іншої сторони з умовами примирення. Відповідно ст..229 КАС 

України, передбачено можливість фіксування технічними засобами. 

Умови примирення сторін затверджуються ухвалою суду. Затверджуючи 

умови примирення сторін, суд цією самою ухвалою одночасно закриває 

провадження у справі [47]. 

Приписи КАС України покладають на суд обов’язок щодо роз’яснення 

сторонам наслідки закриття провадження у справі через примирення сторін, 

перевіряє, чи не обмежені представники сторін у праві вчинити відповідні дії. 

Орієнтирами дій суду є принципи диспозитивності та рівності, враховуючи 

положення частини першої статті 14 Міжнародного пакту про громадянські та 

політичні права; частини першої статті 24, частини шостої статті 55 Конституції 

України; статті 8 Кодексу адміністративного судочинства України; рішень 

Європейського суду з прав людини у справах «Ankerl v. Switzerland» (§ 38), 

«Dombo Beheer B.V. v. The Netherlands» (§ 33), «Engel and Others v. the 

Netherlands», «Golder v. The United Kingdom», «Lawless v. Ireland», «Michael 

Kuhnen v. Germany», «Preda and Dardari v. Italy», «Refah Partisi and Others v. 

Turkey», «Witzsch v. Germany», «Z'danoka v. Latvia», «Артіко проти Італії», 

«Іґваль Колль проти Іспанії», «Кайя проти Австрії» (§ 28), «Кресс проти 
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Франції» (§ 72), «Т. проти Італії» (§ 26), «Ф.С.Б. проти Італії» (§ 33); рішень 

Конституційного Суду України N 6-зп від 25.11.97, N 19-рп/2011 від 14.12.2011 

[81]. 

Законодавець чітко регламентував альтернативні випадки, коли суд 

постановляє ухвалу про відмову у затвердженні умов примирення і продовжує 

судовий розгляд, якщо: 1)умови примирення суперечать закону чи порушують 

права чи охоронювані законом інтереси інших осіб або є невиконуваними; або 2) 

одну зі сторін примирення представляє її законний представник, дії якого 

суперечать інтересам особи, яку він представляє [47].  

До того ж, як правило, примирення сторін не може бути пов'язаним із 

справами щодо оскарження нормативно-правових актів (ст.ст.264 - 266 КАС 

України), юридична дія яких стосується прав, свобод і законних інтересів, а 

обов'язків невизначеного кола інших осіб, окрім сторін [81]. 

Разом з тим, аналіз судової практики з розгляду публічно – правових 

спорів, які завершились примиренням сторін, свідчить, що найчастіше ця 

адміністративна процедура використовується для урегулювання спорів щодо 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень 

індивідуального характеру, щодо оскарження нормативно-правових актів органів 

виконавчої влади, спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її 

проходження, звільнення та поновлення на такій службі, спорів між суб’єктами 

владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, 

у томи числі делегованих повноважень, стягнення податкового боргу. 

Відповідно до статті 191 КАС України, ухвала про затвердження умов 

примирення виконується сторонами в порядку і строки, які нею визначені або у 

примусовому порядку, оскільки ухвала про затвердження умов примирення стала 

виконавчим документом, яка повинна відповідати вимогам до виконавчого 

документа, встановленим законом. У разі невиконання ухвали суду про 

затвердження умов примирення вона може бути подана для її примусового 

виконання в порядку, визначеному законодавством для виконання судових 



134 

 

рішень, а не стати підставою для відновлення провадження у справі, як було 

передбачено попередньою редакцією КАС України. 

Важливим чинником цієї процедури є те, що сторони мають право на 

примирення на будь-якій стадії судового процесу, включаючи апеляційну та 

касаційну інстанції, також сторони мають право на примирення й у процесі 

виконання судового рішення. 

Незважаючи на простоту цитованих положень КАС України в частині 

примирення сторін, процедура примирення, яка закріплена Кодексом 

адміністративного судочинства України є дуже складною правовою матерією 

досудового порядку вирішення публічно-правового спору, до розуміння якої 

існують різні підходи вчених. 

Так, О. Михайлов вважає, що примирення має винятково процесуальну 

сутність. Примирення це лише дія направлена на припинення провадження у 

справі. Така теорія заснована на тому, що процедура примирення регламентована 

виключно процесуальними нормами КАС України [72]. В свою чергу М. 

Рожкова вважає, що примирення має матеріально-правову сутність. Вона 

стверджує, що угода між сторонами спору регулює правовідносини 

матеріального характеру, а процесуальні характеристики примирення є лише 

формою закріплення та легалізації вказаних домовленостей. Укладена угода 

регулює відносини, які виникають та існують у матеріальній сфері. 

Примиренням є врегулювання матеріально-правового спору, а не закриття 

провадження у справі [158]. Також серед науковців є прихильники думки, що 

примирення має змішану або складну сутність, одночасно і матеріальну і 

процесуальну. Так, Г. Ткач вважає, що сторонам надається матеріальне право 

дійти згоди та самостійно врегулювати спірні відносини між ними, а 

процесуально встановлені норми дають змогу на практиці реалізувати цю 

можливість шляхом затвердження угоди про примирення [178].  

Якщо повернутись до аналізу положень КАС України та судової практики 

щодо примирення, то можна приєднатись до підходу Г.Ткач про змішану 
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сутність примирення. Так, відповідна процедура починається з усвідомлення 

сторін щодо бажання врегулювати спір, бажання отримати певний результат  

щодо розв’язання спору, а процесуальна площина є гарантією, що цей результат 

буде мати юридичну силу. Визнання змішаної сутності примирення дозволяє 

сприймати відповідну процедуру комплексно, у причинно-наслідковому зв’язку 

її застосування, що, у свою чергу, актуалізує проблему формування належних 

умов компромісного (примирного) способу врегулювання спору, що випливає з 

публічно-правових відносин. Крім того, виникає необхідність критичного 

аналізу меж застосування дискреції суб’єктами владних повноважень. 

Процедура примирення може бути розпочата тільки за клопотанням обох 

сторін у справі, тобто за добровільним волевиявленням обох сторін.  

Згідно з ч. 5 ст. 47 КАС України, сторони можуть досягнути примирення на 

будь-якій стадії судового процесу, що є підставою для закриття провадження у 

справі. При цьому, у частині 1, 2 статті 60 КАС України зазначено, що 

представник, якій має повноваження на ведення справи в суді, здійснює від імені 

особи, яку він представляє, її процесуальні права та обов’язки. Обмеження 

повноважень представника на вчинення певної процесуальної дії мають бути 

застережені у виданій йому довіреності або ордері. 

Отже, якщо у виданій довіреності або ордері не має застережень щодо того, 

що представник не має право на примирення сторін, то такий представник може 

погоджуватись на прийняття участі у примиренні та надавати згоду на умови 

примирення. 

На початку процедури примирення суддя повинен роз’яснити можливість 

та права сторонам щодо урегулювання спору за допомогою примирення сторін. 

Суд не може самостійно ініціювати цю процедуру. Також цю процедуру не може 

самостійно ініціювати в імперативному порядку суб’єкт владних повноважень, 

або суб’єкт приватного права, які є стороною у справі, тільки за обоюдною 

згодою.  
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Форма, спосіб та порядок проведення примирення сторін чітко не 

регламентовані законодавством, а це означає, що сторони можуть обрати різні 

варіанти проведення цієї процедури. В цій процедурі офіційно відсутній 

посередник.  

Відповідно до ст. 190 КАС України, єдиними вимогами до форми 

примирення є те, що сторонни мають врегулювати спір повністю чи частково на 

основі взаємних поступок. Це означає, що кожна сторона, з метою досягнення 

компромісу має уступити в своїх інтересах на користь іншої сторони. 

Примирення слід відрізняти від відмови від позову (коли позивач 

відмовляється від позову повністю або частково), або визнання позову (коли 

відповідач визнає повністю або частково позовні вимоги), або коли з обставин 

справи випливає, що позивач має відмовитись від позову, наприклад через повне 

добровільне виконання його вимог відповідачем. У останньому випадку  

зрозуміло, що відповідач має визнати позов, але сторони розцінюють такі дії як 

досягнення примирення і просять суд закрити провадження у справі саме у 

зв’язку з примиренням. Проте, в такому випадку, дії відповідача і позивача не 

можуть визнаватись примиренням сторін, що узгоджується й судовою 

практикою.  

Для прикладу можна навести ухвалу Вінницького окружного 

адміністративного суду від  24 січня 2017 року у справі № 802/2195/16а за 

позовом Жмеринської об’єднаної державної податкової інспекції Головного 

управління ДФС у Вінницькій області до фізичної особи – підприємця про 

стягнення податкового боргу. У цій справі позивач просив закрити провадження 

у справі у зв’язку з примиренням сторін шляхом врегулювання спору на основі 

взаємних поступок, а саме: відповідач добровільно сплатив податковий борг. 

Відповідач підтвердив, що він сплатив податковий борг і не заперечував проти 

примирення. Проте судом було відмовлено у задоволенні цього клопотання, 

оскільки між сторонами не було досягнуто домовленості на основі взаємних 
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поступок, а просто відповідачем були виконані позовні вимоги у добровільному 

порядку [119].  

Але, якщо при вчиненні цих дій сторони домовляються про умови 

врегулювання спору, то можна стверджувати, що сторони провели роботу щодо 

врегулювання спору на підставі взаємних поступок. 

В якості прикладу, можна привести ухвалу Херсонського окружного 

адміністративного суду  від 13.03.2015 року у справі № 821/381/15а, якою суд 

закрив провадження у справі у зв’язку з примиренням сторін та зафіксував 

наступні умови примирення:«Херсонське міське управління Міністерства 

внутрішніх справ України в Херсонській області визнає позовні вимоги в частині 

стягнення на користь ОСОБА_1 грошового забезпечення за час вимушеного 

прогулу в сумі  36 236 (тридцять шість тисяч двісті тридцять шість) грн. 64 

(шістдесят чотири) коп. та зобов'язується виплатити ці кошти позивачу на 

протязі трьох місяців з дня набрання законної сили ухвалою про закриття 

провадження у справі в зв'язку з примиренням сторін; ОСОБА_1 відмовляється 

від позовних вимог в частині визнання протиправною бездіяльності відповідача 

та стягнення моральної шкоди в розмірі 5 000,00 грн. і зобов'язується на протязі 

трьох місяців з дня набрання законної сили ухвалою про закриття провадження у 

справі в зв'язку з примиренням сторін не вживати будь-яких заходів, 

направлених на примусове виконання рішення суду» [134]. 

На відміну від попередньої редакції статті, що регулювала питання 

примирення в КАС України (стаття 113), у ст..190 КАС України від 03.10.2017 

року, сторони можуть примиритися в тому числі й на умовах, які виходять за 

межі предмета спору, якщо такі умови примирення не порушують прав чи 

охоронюваних законом інтересів третіх осіб. 

На перший погляд, така процедура співпадає з процедурою медіації в 

частині щодо можливості врегулювання відносин сторін на майбутнє. Проте, 

усвідомлюючи завдання адміністративного судочинства та його основні засади 

(принципи), стає очевидним, що вихід за межі предмету спору у разі примирення 
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сторін можливий в межах наданого суду права на вихід за межі позовних вимог, 

якщо це необхідно для ефективного захисту прав, свобод, інтересів людини і 

громадянина, інших суб’єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень 

з боку суб’єктів владних повноважень. 

В якості прикладу, можна привести ухвалу Харківського окружного 

адміністративного суду від 18.10.2007 року у справі № 2а-2209/07 про 

затвердження мирової угоди та закриття провадження у справі. Суть спору 

полягала в тому, що особа звернулася до адміністративного суду з 

адміністративним позовом до військової частини А – 3074, в якому просила  

поновити її на посаді техніка відділу, стягнути заробітну плату за 11 місяців в 

розмірі 8939,50 грн. та моральну шкоду в розмірі 2000 грн.  

В ухвалі зазначено, що у судовому засіданні сторони зробили спільну заяву 

і надалі суду укладену та підписану мирову угоду з метою врегулювання спору 

на основі взаємних поступок, за умовами якої позивачка зобов’язується не 

стягувати з відповідача заробітну плату за 11 місяців та моральну шкоду, а 

відповідач – поновити позивачку на посаді діловода у відділі служби захисту 

інформації з врахуванням стажу за період з червня 2006 року до визначеного 

часу [115]. 

Наведена ухвала є прикладом затвердження примирення, умови якого не 

сформовані виключно на предметі спору, ці умови виходять за межі позовних 

вимог, оскільки позивач просила поновити її на іншій посаді (посаді техніка 

відділу), а суд затвердив умови примирення щодо поновлення позивача на посаді 

діловода відділу служби захисту інформації.   Суд оцінив, що такий вихід за межі 

позовних вимог необхідний для захисту прав позивача. 

Слід звернути увагу на ту обставину, що КАС України не урегульовано 

спосіб досягнення примирення, що дозволяє зробити припущення про 

потенційну можливість трансформації процедури примирення у процедури 

медіації чи процедури проведення переговорів чи адміністративні процедури із 

залученням суб’єкта владних повноважень. З приписів КАС України стосовно 
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врегулювання процедури примирення можна вказати про відсутність участі суду 

у цих процедурах. Тільки у разі досягнення сторонами певної домовленості, та 

подання суду клопотання про закриття провадження у справі разом з умовами 

примирення, суд повинен перевірити ці умови примирення, щоб вони не 

суперечили закону або не порушували права, свободи або інтереси і можна 

взагалі їх виконати. 

Процедура примирення буде завершеною з позитивним результатом 

тільки, якщо обидві сторони заявлять суду клопотання про закриття провадження 

у справі через їх примирення. Так, ухвалою Тернопільського окружного 

адміністративного суду від 30.06.2015 року у справі № 819/1312/15 було 

відмовлено у закритті провадження у справі, у зв’язку з тим, що з клопотанням 

про закриття провадження у справі через примирення сторін звернулася до суду 

тільки одна із сторін у справі, а не дві сторони одночасно [120].  

Через відсутність у попередньої редакції КАС України чіткої 

регламентації, яким чином повинні бути затверджені судом умови примирення, 

зокрема через затвердження судом мирової угоди (угоди про примирення) або 

перелік умов примирення сторонами в клопотанні про примирення сторін та 

закриття провадження у справі, у судовій практиці зустрічалися обидві варіанти 

затвердження умов примирення.  

Так, в ухвалі Одеського окружного адміністративного суду від 16 лютого 

2016 року  у справі № 815/6884/15 зазначено, що сторони заявили клопотання 

про прийняття та визнання мирової угоди та закриття провадження у справі, так 

як вони дійшли згоди щодо порядку та способу виконання зобов’язань у справі і 

уклали мирову угоду. Розглянувши клопотання сторін у справі по суті, суд 

задовольнив це клопотання, прийняв та визнав мирову угоду, укладену між 

сторонами, та закрив провадження у справі у зв’язку з примиренням сторін на 

умовах, які чітко були перелічені судом у резолютивній частині ухвали суду 

[133]. Тобто судом і затверджена мирова угода і перелічені в ухвалі умови 

примирення.  
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Інші приклади, які свідчили про відсутність єдності судової практики у 

справах адміністративної юрисдикції за КАС України, редакція якого наразі 

втратила чинність, проілюстровані процесуальними рішеннями Херсонского та 

Волинського окружних адміністративних судів. 

В ухвалі Херсонского окружного адміністративного суду від 13 березня 

2015 року у справі № 821/381/15а, незважаючи на те, що сторонами було надано 

угоду про примирення, суд не затверджував вказану угоду ухвалою суду, а 

тільки в резолютивній частині ухвалив умови примирення сторін [134]. Ухвалою 

Волинського окружного адміністративного суду від 17.08.2017 року у справі № 

803/887/17 було відмовлено у задоволенні клопотання сторін про закриття 

провадження у справі у зв’язку з примиренням сторін, оскільки сторонами не 

надано суду угоди (договору) щодо примирення сторін, в якій були б викладені 

відповідні умови примирення, у клопотанні також не вказано умов примирення 

[132] 

Але з прийняттям КАС України в новій редакції від 03.10.2017 року, 

законодавець чітко визначився, що умови примирення сторони викладають 

тільки у заяві про примирення сторін. Заява про примирення сторін може бути 

викладена у формі єдиного документа, підписаного сторонами, або у формі 

окремих документів: заяви однієї сторони про умови примирення та письмової 

згоди іншої сторони з умовами примирення. Єдиною передумовою залишились, 

що умови примирення повинні бути узгоджені з обома сторонами. 

Консенсуальний характер процедур узгодження умов примирення сторін 

не протирічить науковій думці щодо визнання умов примирення продуктом 

індивідуальних волевиявлень (О.М. Михайлов [72, с. 302]. 

Узгоджується із частиною першою статті 14 Міжнародного пакту про 

громадянські та політичні права; ч.1 ст.24, ч.6 ст.55 Конституції України; ст.8 

КАС України; рішеннями Європейського суду з прав людини у справах «Артіко 

проти Італії», «Кайя проти Австрії» (§ 28), «Кресс проти Франції» (§ 72), «Т. 

проти Італії» (§ 26), «Ф.С.Б. проти Італії» (§ 33), «Ankerl v. Switzerland» (§ 38), 
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«Dombo Beheer B.V. v. The Netherlands» (§ 33); рішеннями Конституційного Суду 

України N 6-зп від 25.11.97, N 19-рп/2011 від 14.12.2011, від 30.01.2003 N 3-

рп/2003 у справі N 1-12/2003 (пункт 9 мотивувальної частини) [81] норма про 

відмову суду у задоволенні клопотання про закриття провадження у справі у 

зв’язку з примиренням, якщо суд дійде висновку, що умови примирення 

суперечать закону та порушують чиї-небудь права, свободи або інтереси. У 

такому разі суд повинен прийняти ухвалу про відмову та продовжити розгляд 

справи. 

Так, ухвалою Одеського апеляційного адміністративного суду від 17 

жовтня 2017 року у справі № 815/2486/17 було відмовлено у задоволенні 

клопотання сторін про закриття провадження у справі у зв’язку з примиренням 

сторін, оскільки суд дійшов висновку, що визначені сторонами умови 

примирення не відповідають предмету справи, що розглядається, а також в 

умовах примирення визначені права третьої особи, що прямо суперечить 

вимогам КАС України [131]. 

Відповідно до ст. 190 КАС України, суд має перевірити чи не виходять за 

межі компетенції суб’єкта владних повноважень примирення сторін з наданими 

на затвердження умовами. Мало того, суд повинен перевірити чи можливо 

взагалі виконати такі умови примирення. Також суд повинен перевірити 

повноваження представників сторін, які погоджуються з умовами примирення, 

чи не суперечать їх дії інтересам особи, яку вони представляють. В іншому 

випадку, відповідно до ч. 6 ст. 190 КАС України, суд постановляє ухвалу про 

відмову у затвердженні умов примирення і продовжує судовий розгляд.  

Відмова суду в задоволенні клопотання про закриття провадження у справі 

у зв’язку з примиренням сторін не є остаточною. Сторони можуть змінити умови 

примирення, привести їх у відповідність до вимог законодавства та повторно 

подати на затвердження суду. 

Проте, з урахуванням приписів ст.ст. 293, 294 КАС України  ухвала про 

відмову в затвердженні умов примирення не може бути оскаржена до суду 
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апеляційної інстанції окремо від рішення суду. Заперечення на таку ухвалу 

можуть бути включені лише до апеляційної скарги на рішення суду.  

Ухвала про закриття провадження у справі у зв’язку з примиренням, в якій 

зафіксовані умови примирення є виконавчим документом. З набуттям статусу 

виконавчого документу, ухвала про закриття провадження у справі у зв’язку з 

примиренням сторін набуває статусу судового рішення, виконання якого 

обов’язкове. КАС України передбачено два способи виконання ухвали: 

сторонами у добровільному порядку, а також можливість передання документу 

до примусового виконання в порядку, визначеному законом.  

Ухвала про закриття провадження у справі  у зв’язку з примиренням сторін 

може бути оскаржена в апеляційному порядку (п. 8 ч. 1 ст. 294 КАС України) 

учасниками справи, також особами, які не брали участі у справі, якщо суд 

вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки повністю 

або частково (ч. 1, 2 ст. 293 КАС України). 

Системний аналіз ст.317 КАС України дозволяє дійти висновку, що ухвала 

про закриття провадження у справі у зв’язку з досягненням примирення сторін 

може бути скасована та змінена на загальних підставах. 

Приписами КАС України не враховані особливості процедури примирення 

та її основні ознаки, до яких, перш за все, відносяться добровільність процедури, 

свобідне волевиявлення сторін щодо узгодженості умов примирення.  

Право на оскарження такої ухвали не тільки учасниками справи, а й 

іншими особами, які не брали участь у справі, у проведенні процедури 

примирення та загальні підстави для скасування та зміни цього судового 

рішення, передбачені ст. 317 КАС України, є втручанням у процедуру 

примирення та нанівець нівелює значення цієї процедури як добровільної, що 

здійснюється на засадах узгодження позицій сторін, які приймали участь у 

примиренні. 
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Позитивним результатом процедури примирення має бути розв’язання 

спору, припинення спору, але можливість його оскарження (мається на увазі 

ухвали, якою затверджені умови примирення) не припиняє спір.   

З урахуванням таких норм КАС України, суд, розглядаючи можливість 

затвердження умов примирення, тим самим фактично починає судовий розгляд 

справи, оскільки для того, щоб встановити відповідність умов примирення 

вимогам закону, відсутності порушень прав, свобод та інтересів сторін та третіх 

осіб, суду необхідно встановити фактичні обставини у справі та перевірити їх 

наявними в матеріалах справи доказами.  В свою чергу, сторонам слід довести 

наявність чи відсутність тих чи інших фактичних обставин, на яких ґрунтуються 

умови примирення. 

Таким чином, процедура примирення набуває ознак судового процесу.  

Відсутність у сторін можливості відновити провадження у справі у разі 

невиконання однією із сторін  умов примирення позбавляє таких осіб права на 

захист своїх прав у судовому порядку.  

Тобто можна погодитись з думкою О.М. Михайлова, що досягаючи 

примирення (укладаючи мирову угоду), сторони спору відмовляються тим самим 

від перспективи вирішення їх спору судом, який може дати одну єдину відповідь 

про характер і зміст правовідносин (за умови, що рішення буде законним і 

обґрунтованим) [72, с. 301]. 

Слід вказати, що наявність ухвали про закриття провадження у справі у 

зв’язку з примиренням сторін є прямою забороною на повторне звернення до 

суду зі спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих 

підстав (ч. 2 ст. 239 КАС України). 

Формулюючи ознаки та виділяючи особливості процедури примирення 

сторін у судовому адміністративному процесі, доцільно вказати про 

напрацювання О.М. Михайлова, Л.Боуля.   

О.М. Михайлов вважає, що ознаками примирення сторін в 

адміністративній справі є: розпорядча дія; багатостороння (частіше двостороння) 
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дія; процесуальна дія, спрямована на вирішення спору сторонами, що 

сперечаються, а не судом; процесуальна дія, що здійснюється шляхом 

узгодження умов, на яких сторони припиняють спір; затверджене судом 

примирення (мирової угоди) є підставою для закриття провадження в 

адміністративній справі [72, с. 303]. Безумовно, презентовані О.М. Михайловим 

положення щодо ознак примирення сторін, можуть бути враховані при 

подальшому опрацюванні відповідних теоретичних положень, враховуючи 

наявність певних застережень, обумовлених неоднозначністю сприйняття 

відповідної дії як розпорядчої поряд із визнанням консенсуального характеру 

примирення та відсутність врахування готовності сторін до примирення, яке 

здійснюється шляхом взаємних поступок.  

У цьому контексті викликає зацікавленість думка професора Л. Боуля, який 

виділяв випадки, коли можливе проведення процедури примирення: конфлікт є 

утриманим (є можливість подолати емоційність та налагодити комунікацію між 

сторонами); обидві сторони бажають досягти угоди; учасники спору знаходяться 

в триваючих стосунках та бажають їх зберегти; сторони є дієздатними, можуть 

адекватно оцінювати значення своїх дій та їх наслідки; учасники мають достатні 

повноваження для укладення угоди; вони спроможні вести рівноправні 

переговори; спір носить комплексний характер і включає декількох проблемних 

аспектів; сторони бажають отримати результат, відмінний від судового рішення; 

у сторін є достатньо ресурсів (часу, фінансів, інформаційних тощо) для 

врегулювання спору та розподілу їх між сторонами; відсутні імперативні 

заборони щодо врегулювання спору; витрати на судовий розгляд справи 

непропорційно великі зі ціною позову; важлива конфіденційність процедури 

врегулювання спору [206]. 

Наведені вище теоретичні положення можуть бути враховані при 

формуванні ознак процедури примирення сторін у судовому адміністративному 

процесі. Проте необхідно вказати про їх доповнення сприйняттям примирення 

сторін як процедури, що передбачає оперативне врегулювання правової 
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суперечки між сторонами у випадку, коли сторони готові до досягнення 

консенсусу. Крім того, необхідно врахувати суб’єктний склад процедури 

примирення, яка не передбачає залучення судді або іншої особи для того, щоб 

сприяти вирішенню правової суперечки між сторонами конфліктного 

правовідношення. 

Серед ризиків, які потрібно усунути, та недоліків чинного законодавства, 

доцільно виділити:  

1) можливість оскарження на загальних підставах нівелює значення  

процедури примирення та нівелює фундаментальні принципи примирення 

(добровільність, оперативність та швидкість у вирішенні спору). Має  бути 

передбачена інша процедура оскарження: строки оскарження можуть бути 

залишені загальні, оскільки вони дорівнюють п’ятнадцяти дням стосовно ухвал, 

однак строки розгляду скарги можуть бути зменшені (наприклад, до 10 днів). 

Скарга може бути подана учасниками справи з підстав, які не були відомі під час 

прийняття рішення про затвердження умов примирення, а також іншими особами 

з підстав доведення, що умови примирення порушують їх права та законні 

інтереси. Відповідні зміни слід внести до КАС України; 

2)  визнання ухвали про закриття провадження у справі, якою затверджені 

умови примирення, виконавчим документом, є передумовою застосування 

процедур примусового виконання судового рішення. Ризиком при застосуванні 

таких процедур виступає конфронтація сторін і виникнення нових спорів, а тому 

– не завжди може бути позитивний результат від застосування примирення. З 

метою уникнення ризику нових конфліктів між тими самими учасниками спору у 

разі невиконання в добровільному порядку умов примирення можна передбачити 

декілька варіантів дій: використання додаткової платформи для вирішення спору 

або передбачити право однієї із сторін звернутися до суду з проханням провести 

процедуру врегулювання спору, яка проводиться суддею незалежно від бажання 

іншої сторони спору. Також можливе звернення до виконавчої служби із заявою 

про примусове виконання ухвали про затвердження умов примирення. Серед 



146 

 

варіантів уникнення ризиків конфліктної ситуації можна запропонувати 

звернення до суду, який затвердив ухвалою умови примирення однієї сторони із 

заявою про проведення процедури врегулювання спору - погоджувального 

засідання щодо невиконаних умов примирення. Погоджувальне засідання може 

бути завершене шляхом досягнення згоди щодо виконання умов примирення, 

внесення змін до умов або до скасування ухвали про прийняття рішення про 

затвердження умов примирення, закриття провадження у справі та переходу до 

судового розгляду справи. 

Реалізація наведених пропозицій передбачає внесення наступних змін до 

КАС України. 

Для цього доцільно внести  такі зміни до КАСУ: 

1) Доповнити частину 5 ст. 190 КАСУ таким змістом:  

«Ухвала може бути оскаржена учасниками справи з підстав, які не були 

відомі під час прийняття рішення про затвердження умов примирення та іншими 

особами з підстав, що умови примирення порушують їх права та законні інтереси 

учасниками справи в порядку та строки, встановлені цим Кодексом. Суд 

апеляційної інстанції розглядає справу у десятиденний строк після закінчення 

строку на апеляційне оскарження.». 

Відповідно доповнити частину 5 статті 377 КАС України реченням:  

«Суд апеляційної інстанції розглядає справу у десятиденний строк після 

закінчення строку на апеляційне оскарження.». 

Доповнити частину 2 ст. 190 КАС України після слів «за клопотанням 

сторін», словами «а у разі необхідності сторін та третьої особи». 

Статтю 191 КАС України доповнити новою частиною такого змісту:  

«У разі невиконання ухвали про затвердження умов примирення за 

заявою однієї із сторін суд, який постановив таку ухвалу, може провести 

погоджувальне засідання щодо невиконання умов примирення у порядку та 

строки, встановлені цим Кодексом». 

Відповідно доповнити КАС України статтею 191-1 такого змісту: 
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«Стаття 191-1. Погоджувальне засідання щодо невиконання умов 

примирення 

1. У разі невиконання ухвали про затвердження умов примирення одна із 

сторін може подати до суду заяву про проведення погоджувального засідання. 

2. Заява про проведення погоджувального засідання розглядається судом, 

який постановив ухвалу про затвердження умов примирення,  у десятиденний 

строк у судовому засіданні з викликом учасників справи у судовому засіданні. 

3. Погоджувальне засідання проводиться з метою врегулювання спору 

щодо виконання умов примирення. Суд з’ясовує підстави та причини 

невиконання умов примирення. 

4. За результатами погоджувального засідання суд постановляє ухвалу 

про: 

досягнення згоди щодо виконання умов примирення; 

внесення змін до умов примирення;  

скасування ухвали про затвердження умов примирення та закриття 

провадження у справі та переходу до судового розгляду справи.» 

Процедуру примирення слід розділити на наступні етапи. 

1) Ініціювання примирення – подання учасниками справи до суду заяви 

про надання часу для примирення. Цей етап завершується винесенням судом 

ухвали про зупинення провадження у справі до закінчення строку для 

примирення. Цей етап може бути розпочатий тільки за згодою сторін у справі, 

що є безумовною підставою для надання судом часу для примирення. Будь-яких 

застережень щодо початку цього етапу не існує. 

Специфіка спорів, що випливають з публічно-правових відносин, така, що 

по деяких категоріях справ реально спір існує ні між позивачем та відповідачем, 

а між  позивачем та третьою особою. Наприклад, спори про визнання 

протиправними дії щодо здійснення запису про державну реєстрацію права 

власності на нерухомий об’єкт, реєстрації декларації про ведення в експлуатацію 

закінченого будівництвом об’єкта за третьою особою. Позивачем, як правило, 
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виступає особа, права та законні інтереси якої зачіпаються саме оскаржуваною 

дією через те, що це право зареєстровано за третьою особою.  

Конфлікт можна подолати, якщо розуміти причину виникнення 

конфлікту. В таких спорах не можна дійти згоди між позивачем та відповідачем, 

якщо не розібратися з причиною конфлікту, який як раз потрібно з’ясовувати 

між позивачем та третьою особою. Тому в таких спорах можна допускати участь 

у проведенні примирення не тільки позивача та відповідача, а й третьої особи, 

що надасть можливість швидше усунути конфліктну ситуацію. 

2) Затвердження умов примирення – поновлення провадження у справі 

для розгляду умов примирення. Цей етап може бути завершений двома шляхами: 

затвердження судом умов примирення та закриття провадження у справі або 

відмова суду у затвердженні умов примирення. 

Ухвала про затвердження умов примирення та закриття провадження у 

справі означає, що спір можна вважати вичерпаним, сторони не можуть повторно 

звернутись до суду з тим самим спором з тих самих підстав та з тим самим 

предметом. 

Проте зазначене не відповідає дійсності, оскільки як ухвала про закриття 

провадження у справі, так й ухвала про відмову у затвердженні умов 

примирення, як показує судова практика, може бути предметом апеляційного та 

касаційного оскарження. В свою чергу, процедуру оскарження при застосуванні 

примирення слід максимально спростити. 

3)  Виконання умов примирення, яке можливо декілька способами:  

у добровільному порядку (у разі виконання можна говорити про 

завершення процедури примирення);  

у примусовому порядку через державну виконавчу службу; 

у погоджувальному порядку – звернення до суду із заявою про 

проведення погоджувального засідання. 

Ці способи можуть бути використані почергово. Використання одного 

способу не позбавляє права на використання іншого способу виконання умов 
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примирення. Головна мета використання цих способів - виконання умов 

примирення та завершення процедури примирення. 

Стосовно процедури посередництва (медіації), слід вказати, що така 

процедура, згідно Наказу Міністерства соціальної політики України від 17 

серпня 2016 року N 892, яким затверджено Державний стандарт соціальної 

послуги посередництва (медіації) наразі застосовується щодо осіб/сімей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. Встановлено заборону її 

застосування між потерпілою особою та особою, яка вчинила правопорушення 

або злочин, у випадках насильства у сім'ї, торгівлі людьми, жорстокого 

поводження з дітьми. Процедура посередництва (медіації) здійснюється за 

участю посередника/медіатора [134]. Отже, послуга з посередництва (медіації) 

віднесена до соціальної послуги. 

Звернення до Закону України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 

№966-IV [151] дозволяє виділити норми ст..5, де встановлено, що наступні 

основні форми надання соціальних послуг: матеріальна допомога та соціальне 

обслуговування. Вказаним Законом України «Про соціальні послуги»  не 

закріплено правові вимоги до осіб, які можуть здійснювати посередництво 

(медіацію). Також відсутнє визначення соціальної послуги посередництва 

(медіації) серед видів соціальних послуг, хоча цей перелік, виходячи з приписів 

ст.5 зазначеного Закону, відкритий. Медіацію як базову соціальну послугу 

закріплено у Законі України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019  № 2671-VIII 

[151], який набирає чинності з 01.01.2020 р. 

Слід вказати, що у КАС України термін «медіація» застосована у п.2 ч.1 

ст.66 стосовно осіб, щодо яких встановлено заборону допиту як свідків. До таких 

осіб віднесено, в тому числі осіб, які надають послуги посередництва (медіації) 

під час проведення позасудового врегулювання спору. 

Отже, стан урегульованості у чинному законодавстві правовідносин щодо 

здійснення посередництва (медіації) вкрай незадовільний і потребує суттєвого 

вдосконалення. 
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Узагальнення інформації про зареєстровані законопроекти дозволяє 

вказати, що протягом 2014 – 2015 років було подано 5 проектів законів, які 

стосуються уведення процедури медіації (реєстр.№1666 від 28.12.2014; №2480 

від 27.03.2015; №2480-1 від 09.04.2015; № 3665 від 17.12.2015; №3665-1 від 

29.12.2015). Разом з тим, жоден з наведених законопроектів не став законом, а 

серед них за основу був прийнятий проект Закону про медіацію (реєстр. № 3665 

від 17.12.2015 ). 

Тільки протягом роботи сесій Верховної Ради України  VIII скликання 

були зареєстровані шість законопроектів, спрямованих на подолання існуючої 

прогалини у правовому регулювання відносин щодо досудового врегулювання 

спорів шляхом застосування медіації. Останній у роботі цієї сесії законопроект 

був зареєстрований у липні 2019 року. Проектом Закону України «Про діяльність 

в сфері медіації» (від 05.07.2019 реєстр.номер 10425), який пропонується на 

підставі норми ст.124 Конституції України. Проектом передбачено: а) 

визначення базових термінів «медіація», «медіатор», «сторони медіації», 

«учасники медіації», конфлікт (спір); статус медіатора, набуття права на заняття 

медіацією; принципи медіації, процедура медіації; дисциплінарна 

відповідальність медіаторів; самоврядування медіаторів; підготовка кадрів для 

медіації; б) зміни до процесуального законодавства (Цивільного процесуального 

кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України), а саме – уведення зобов'язання сторін 

щодо здійснення досудового врегулювання спору шляхом медіації у всіх 

випадках, коли це не суперечить положенням процесуальних  кодексів (крім 

Кримінального процесуального кодексу України) або інших законів, а також за 

бажанням сторін звертатися до медіації як позасудового способу врегулювання 

спору вже на стадії судового розгляду справи; запобіжники «затягування» 

строків розгляду справи при застосуванні процедури медіації  [128]. 

До особливостей процедур медіації, наявність яких дозволяє їх 

відмежувати із процедурами примирення доцільно віднести:  
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- належність до соціальних послуг;  

- наявність потенційної і реальної можливості широкого використання 

медіації не тільки у позасудовому порядку, а і як процедури, що може бути 

ініційована судом чи учасниками судового процесу на будь-якій його стадії;  

- наявність особливого суб’єктного складу правовідносин щодо медіації;  

- особливості  врегулювання правового статусу суб’єктів медіації;  

- відмінна структура процедури медіації. 

Одним з питань, яке обговорюється у юридичних колах в Україні, є 

запровадження обов’язкової досудової медіації, тобто до початку розгляду 

справи по суті. Дослідники зазначають про відсутність єдиного підходу у різних 

країнах щодо запровадження моделі досудової медіації: закріплення медіації як 

права сторін; встановлення рекомендаційного характеру судового рішення про 

застосування відповідної процедури сторонами спору; зобов’язання сторін спору 

застосувати процедури медіації (як по усіх категоріях спорів, так і по окремих 

категоріях спорів). Європейська практика запровадження медіації виходить з 

Директиви 2008/52/ЄC Європейського Парламенту та Ради з певних аспектів 

медіації в цивільних і комерційних справах, яка  була затверджена ще 21.05.2008 

р. [18].  

Звернення до досвіду застосування медіації у країнах ЄС дозволяє 

виділити наступні показники кількості медіацій на рік: Італія – 200000, 

Німеччина, Нідерланди, Велика Британія – по 10000 відповідно [159]. В Україні 

відповідні показники складно виявити, навіть на сайті Міністерства соціальної 

політики України.  

Дослідники проблеми запровадження медіації в Україні відзначали ту 

обставину, що серед усіх переговорів щодо медіації в середньому 75-85% 

завершились угодою, а від 5% до 10% учасників медіації вже після медіації 

укладали повну або часткову угоду [59, с. 170]. Ці дані були наведені у 2011 році 

щодо цивільних, господарських справ та сімейних спорів.  
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Доводячи доцільність запровадження присудової медіації Н.М. Грень 

наводила наступні результати опитування суддів щодо строку медіації: менше 

ніж 20 днів (20% респондентів); менше ніж 1 місяць (42%); менше ніж 3 місяці 

(32%) [36, с. 91]. Вчена розглядала присудову медіацію як особливий вид 

медіації, де медіатором виступає суддя, а відповідна процедура може бути 

застосована на будь-якій стадії судового процесу. Дослідниця пропонує 

впровадження такої процедури у разі «медіабельності» спору, а результати 

медіації, на її думку, мають бути затверджені як юридично значущий акт 

двосторонньої поведінки. При цьому вказано про необхідність розмежування 

застосування присудової медіації – класичну (приватноправові спори між 

рівноправними сторонами, що можуть самостійно обирати різні варіанти 

врегулювання конфлікту) та розширену (спори публічного характеру, як-то: 

адміністративні та кримінальні незалежно від ступеня тяжкості скоєного 

правопорушення [36, с. 7]. Серед етапів процедури присудової медіації виділено 

підготовчий, переговорний і завершальний [36, с. 8]. 

Наведені вище результати дослідження Н.М. Грень свідчать про наявність 

потенційної і реальної можливості широкого використання медіації не тільки у 

позасудовому порядку, а і як процедури, що може бути ініційована судом чи 

учасниками судового процесу на будь-якій його стадії. Проте сфера застосування 

медіації, визначення суб’єктного складу правовідносин щодо медіації та 

врегулювання правового статусу суб’єктів, формування теоретичних положень 

щодо структури процедури медіації ще потребує свого окремого наукового 

аналізу. У межах предмету дослідження звернено увагу на проблемні питання 

сучасного стану правового регулювання відносин у сфері медіації, а також на ту 

обставину, що відповідні процедури ще недостатньо застосовуються при 

вирішення спорів, що випливають з публічно-правових відносин. 

Вирішення проблеми поширення сфери застосування процедур 

посередництва (медіації) передбачає два напрямки розробки на впровадження 

необхідних заходів: правовий та організаційний. Правовий напрямок охоплює 
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питання формування ефективного законодавства, норми якого мають 

врегульовувати правовідносини у сфері медіації, а організаційний – систему 

заходів управлінського, інформаційного, фінансового, кадрового, 

просвітницького характеру. Фактично вказане означає необхідність розробки й 

прийняття Концепції розвитку медіації в Україні та необхідних планових заходів 

щодо її реалізації. 

Така пропозиція відповідає Рекомендації Rec (2001) 9 Комітету Міністрів 

Ради Європи щодо альтернатив судовому розгляду спорів між 

адміністративними органами й сторонами – приватними особами (ухвалена 

Комітетом Міністрів 5 вересня 2001 року на 762-му засіданні заступників 

Міністрів) та Додатку до неї, а також Керівним принципам № 15 для кращого 

виконання Рекомендації щодо альтернатив судовому розгляду спорів між 

адміністративними органами й сторонами – приватними сторонами (Європейська 

комісія з питань ефективності правосуддя (ЄКЕП-CEPEJ) Страсбург, 7 грудня 

2007 р., CEPEJ (2007) 15). Зокрема, зазначено про необхідність опрацювання 

національних програм щодо застосування альтернативних способів вирішення 

спорів, або задля попередження спорів до їхнього виникнення, або для їхнього 

врегулювання в подальшому [42, с. 490]. 

При розробці Концепції розвитку медіації в Україні слід враховувати її 

особливе значення для розвитку медіації, яка має застосовуватись до спорів, що 

випливають із публічно-правових відносин. Сутність таких спорів зумовлює 

зовсім інший підхід до такої процедури. Публічність та соціальна значимість 

спорів, що випливають із публічно-правових відносин спонукає до підвищеної 

відповідальності особи, яка буде виконувати роль медіатора в такій процедурі. 

Тому у розробці  Концепції розвитку медіації в Україні слід врахувати, що 

медіація як адміністративна процедура вирішення спорів, що випливають із 

публічно-правових відносин у квазісудовий спосіб може бути запроваджена за 

умови, що таку процедуру будуть виконувати сертифіковані державою 

медіатори, які є працівниками Державної медіаційної служби. 
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Ця процедура може виглядати таким чином: 

До Державної медіаційної служби за обоюдною згодою можуть 

звернутись учасники (суб’єкти) спору із заявою щодо проведення медіації з 

вирішення спору, що випливає із публічно-правових відносин.  

Учасники (суб’єкти) спору можуть звернутись із такою заявою як до 

подачі позову до суду, так й після його подачі. Вирішення учасників справи 

скористатись із такою процедурою повинно бути безумовною підставою для 

зупинення провадження у справі.  

 Для того, щоб не порушувати сутності та принципи «медіації», слід 

передбачити можливість вибору учасниками спору медіатора. 

Угода, яка буде укладена за позитивними результатами проведення буде 

мати юридичну силу та підлягатиме добровільному виконанню. Можна 

передбачити затвердження такої угоди Державною медіаційною службою, яка 

буде підставою для закриття провадження у справі, якщо спір перебуватиме на 

розгляді у суді. 

У разі невиконання у добровільному порядку такої угоди, учасники спору 

можуть звернутись до суду за захистом порушеного права, а якщо ця процедура 

була проведена в ході судового провадження, то подати заяву про проведення 

погоджувального засідання, як то запропоновано передбачити у проведенні 

процедури примирення. 

Також Кодексом адміністративного судочинства України в редакції, що 

діє з 15.12.2017 року передбачено абсолютно нова для вітчизняного 

процесуального закону – процедура досудового врегулювання спору за участі 

судді. З аналізу змісту глави 4 КАС України, що регулює цю процедуру 

вбачається, що по суті це є процедура медіації: суддя виконує роль посередника 

– медіатора. В цій процедурі суддя має розширене коло повноважень, зокрема, 

суддя може проводити спільні та закриті наради (в судовому процесі суддя не 

може вислуховувати одну сторону за свідомим видаленням із зали судового 

засідання іншої сторони). Суддя проводить цю процедуру таким чином, щоб 
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спрямувати проведення врегулювання спору за участі судді для досягнення 

сторонами примирення. Суддя може запропонувати сторонам можливий шлях 

мирного врегулювання спору. Під час закритих нарад суддя має право звертати 

увагу сторони на судову практику у аналогічних спорах, пропонувати стороні та 

(або) її представнику можливі шляхи мирного врегулювання спору, що 

категорично не допустимо під час проведення судового процесу (ст. 186 КАС 

України). 

З урахуванням наданих положенням КАС України повноважень суду, цю 

процедуру слід віднести до переговорів за участі судді.  

Переговори вимагають мати відповідні комунікативні та психологічні 

навички спілкування у судді, вони відрізняються від професійних навиків судді 

під час ведення судового процесу. Тим більш дуже важливо при веденні таких 

переговорів не перейти етичну межу судді.  Не кожний суддя зможе провести 

процедуру врегулювання спору. Тому, дуже слушні слова віце-президента 

Української академії медіації Луїза Романадзе про те, що нав'язування інституту 

примирення як сторонам, так і суддям спричинить опір і буде неефективним. 

Доцільніше передати справу спеціально навченому судді або професійному 

медіатору, які мають і бажання займатися примиренням, і навички ефективно 

допомагати [172]. 

Статистика розгляду судових справ показує, що відсоток вирішених справ 

шляхом проведення процедури досудового врегулювання спору за участі судді 

дорівнює «0». Суспільство не сприймає професійних суддів як переговорників 

або посередників. Це очевидна тенденція, оскільки як показує досвід 

застосування такої процедури в Канаді, є судді, які виключно займаються 

досудовим врегулюванням спорів. 

Таким чином, підводячи підсумки, можна зазначити, що адміністративні 

процедури вирішення спорів, що випливають з публічно-правових відносин, у 

квазісудовий спосіб можна поділити на два підвиди: процедури без участі 



156 

 

нейтральної сторони (процедури примирення) та процедури з участю 

нейтральної сторони (медіація, переговори).  

Особа, яка виступає нейтральною стороною в таких процедурах з огляду 

на публічний та соціально значимий характер спорів, що випливають з публічно-

правових відносин має бути представником влади, мати відповідний дозвіл на 

проведення такої процедури, та займатись такою діяльністю на постійній 

професійній основі. 

 

 

 

3.2. Актуальні питання правового регулювання досудового порядку 

вирішення спорів, що випливають з митних та податкових правовідносин, 

та шляхи їх вирішення 

 

Право застосовувати компроміс у митних деліктних відносинах 

передбачено міжнародними нормативними актами, а саме - стандартним 

правилом 4 Розділу 1 "Митні правопорушення" Спеціального додатка Н до 

Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур 

«адміністративне врегулювання митного правопорушення», укладеної 18 травня 

1973 року (Конвенція Кіото). Вказано,  що «врегулювання на основі компромісу» 

- угода, відповідно до якої митна служба, будучи на те уповноваженою, 

відмовляється від здійснення процесуальних дій стосовно осіб, причетних до 

митного правопорушення, якщо ці особи згодні на дотримання певних умов. 

Стандартним правилом права на оскарження встановлено, що будь-яка особа, 

причетна до митного правопорушення, що підлягає адміністративному 

врегулюванню, має право на подачу скарги в орган, незалежний від митної 

служби, за винятком випадків, коли ця особа погодилася з врегулюванням на 

основі компромісу [74]. 
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Виходячи з наведеного припису Міжнародної конвенції про спрощення і 

гармонізацію митних процедур, можна виділити такі ключові положення 

застосування компромісу у митних правовідносинах: 

- передбачено право, а не обов’язок застосовувати компроміс;  

- підстава застосування – вчинення порушення митних правил; 

- привід застосування – наявність відмови уповноваженого суб’єкта – 

митної служби від вчинення процесуальних дій, з одного боку, а з іншого – згода 

особи, яка вчинила митне правопорушення, дотриматись певних умов;  

- правова природа процедур застосування компромісу для врегулювання 

митного правопорушення – адміністративна; 

- форма застосування компромісу – угода; 

-  у разі застосування компромісу для вирішення питання про юридичну 

відповідальність за митне правопорушення не застосовується процедура 

оскарження. 

Якщо звернутись до норми ч.1 ст.521 МК України, якою закріплено 

юридичну формулу визначення компромісу у справі про порушення митних 

правил, можна зазначити про конкретизацію форми рішення, яке досягли 

сторони шляхом застосування компромісу, порівняно із приписами Міжнародної 

конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур. Так, Міжнародною 

конвенцією про спрощення і гармонізацію митних процедур передбачено угоду, 

а у ч.1 ст.521 МК України – мирову угоду. Ч.2 ст.521 МК України передбачено 

перелік конкретних умов, які зобов’язуються дотримуватись сторони мирової 

угоди: особа, яка вчинила порушення митних правил, і орган доходів і зборів.  

Важливим для визначення стану адміністративної караності є норма ч.8 

ст.521 МК України, де прямо встановлено умову, настання якої виключає 

визнання особи, яка вчинила порушення митних правил, такою, що була 

притягнена до адміністративної відповідальності - припинення провадження у 

справі про порушення митних правил шляхом компромісу. Приписами 
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Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур 

відповідне правило не передбачене. 

До умов, які зобов’язується дотримуватись особа, яка вчинила порушення 

митних правил, належить внесення у визначений термін до Державного бюджету 

коштів та/або декларування в митний режим відмови на користь держави 

товарів, які були безпосередніми предметами порушення митних правил, 

транспорті засоби, за допомогою яких здійснювались переміщення безпосередніх 

предметів порушень митних правил. Такі товари підлягають поміщенню в режим 

знищення або руйнування у разі неможливості їх випуску у вільний обіг. Серед 

умов, які зобов’язується дотримуватись орган доходів і зборів – припинення 

провадження у справі про порушення митних правил та здійснення митного 

оформлення задекларованих товарів відповідно до заявленого митного режиму. 

Мирова угода як форма застосування компромісу при здійсненні 

провадження у справах про порушення митних правил може бути застосована 

лише у випадку, якщо мають місце відносини власності стосовно товарів і 

транспортних засобів особи, яка вчинила таке порушення (ч.3 ст.521 МК 

України).   

Порівняння норм МК України та приписів Міжнародної конвенції про 

спрощення і гармонізацію митних процедур свідчить, в цілому, про відповідність 

норм МК України приписам зазначеної Конвенції у частині, що стосується 

врегулювання підстав, умов та приводів застосування компромісу у провадженні 

у справі про порушеннях митних правил. Проте, на відміну від положень 

Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур, норми 

МК України конкретизовані. Поряд із цим слід вказати, що положення 

Конвенції, як правило, мають рамковий характер, а їх конкретизація має 

відбуватись у митному законодавстві держави-підписанта Конвенції. 

За даними Державної фіскальної служби України у 2016 році митницями 

укладено 296 мирових угод, за результатами виконання яких до державного 

бюджету переховано коштів на суму 2,9 млн. гривень. У митні режими «відмова 
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на користь держави» та «знищення та руйнування» оформлено товарів на суму 

649 тис. гривень. Отже, шляхом компромісу провадження в справах про 

порушення митних правил припинено лише в 1,5 відс. від загальної кількості 

заведених упродовж 2016 року справ.  

За перше півріччя 2018 року Енергетичною митницею ДФС України було 

укладено 1 мирову угоду про припинення провадження в справі про порушення 

митних правил  шляхом досягнення компромісу.  

Протягом перших двох місяців 2018 року Донецькою митницею ДФС 

України було укладено мирових угод на загальну суму майже 46 тис. грн, з 

урахуванням сплати порушниками митного законодавства України розстрочених 

штрафів за попередні періоди, до казни країни загалом надійшло додатково 

більше 54 тис. гривень [69]. 

Наведені вище дані застосування норми ст.521 МК України свідчать про 

недостатнє використання компромісу у провадженнях у справах про порушення 

митних правил. Серед причин такого стану застосування компромісу можна 

назвати ту обставину, що зазначені процедури є порівняно новими для митної 

діяльності. Слід також зазначити і про постійні організаційні зміни структури 

органів доходів і зборів протягом 2012 року і по теперішній час, що ускладнює 

правозастосовну діяльність. Необхідно звернути увагу на приписи ч.4 ст.521 МК 

України, якою визначено суб’єкта, що ініціює застосування компромісу. Таким 

суб’єктом встановлено особу, яка вчинила порушення митних правил. Зазначена 

особа має право звернутись із відповідною заявою до керівника органу доходів і 

зборів. Заява складається у довільній формі і містить прохання про припинення 

справи про порушення митних правил шляхом компромісу. 

Разом з тим, доцільним є надання права ініціювання процедури 

застосування компромісу не тільки особі, яка вчинила порушення митних 

правил, а й органу доходів і зборів, що створить законодавче підґрунтя для більш 

активного застосування компромісу для врегулювання деліктного конфлікту, 

який стосується порушення митних правил. 
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Реалізація цієї пропозиції передбачає внесення змін до ст.521 МК України 

шляхом доповнення її частиною четвертою такого змісту: 

«4. Керівник органу доходів і зборів може запропонувати укласти мирову 

угоду з метою припинення справи про це порушення митних правил шляхом 

компромісу. У разі, якщо особа, яка вчинила порушення митних правил, 

погоджується укласти мирову угоду, про застосування компромісу за 

ініціативою керівника органу доходів і зборів видається відповідний наказ, у 

якому вказується факт укладання мирової угоди за ініціативою керівника органу 

доходів і зборів та за погодженням сторін. Невід’ємною частиною наказу є 

особиста заява особи, яка погоджується укласти мирову угоду за ініціативою 

керівника органу доходів і зборів.» 

Частини 4-8 статті 521 МК України стають частинами 5-9 відповідно.   

Питання застосування компромісу у справах про порушення митних 

правил пов’язані із питаннями застосування органами доходів і зборів 

дискреційних повноважень [200]. 

Багато наукових робіт радянського періоду та періоду української 

сучасності присвячено проблематиці «дискреційного права» та «дискреційних 

повноважень» органів державної влади. Даній проблематиці приділяли увагу 

видатні вчені, такі як В.Г. Лебединський та В.І. Ремньов, О.Т. Боннер, Е.В. 

Васьковський та інші. Окремі питання дискреційних повноважень глави 

держави, органів суду, внутрішніх справ та митних органів розкриваються в 

наукових публікаціях таких вчених як: А.М.Старик, Г. Задорожня, М.І. Бойчук, 

Ю.В. Білоусов, М.Б. Рибчак, А.Б. Лялька та інші. Однак, аналіз наукової 

літератури свідчить, що у науковому світі мало приділялось уваги питанню щодо 

реалізації дискреційних повноважень саме в досудовому регулюванні митних 

спорів [200]. 

У доктринальних джерелах дискреційність відображається  різнопланово. 

В залежності від причетності до той чи іншої правової матерії, в наукової 
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юриспруденції дискреційність розглядається і як принцип, і як метод правового 

регулювання, як основоположна засада діяльності [200].  

Поняття «дискреційність» виходить із поняття «дискреція», слова 

латинського походження (discretio), що означає вирішення особою або органом 

якого-небудь питання за власним розсудом[29, с. 298]. В юридичній сфері під 

дискреційними повноваженнями слід розуміти вирішення посадовою особою чи 

державним органом питання за власним розсудом за певних умов та в межах 

закону[195, с. 195].  

Незважаючи на те, що про дискреційне право, дискреційні повноваження є 

багато робіт юристів – науковців, до сих пір, термін «дискреційні повноваження» 

на рівні закону не визначений в Україні.  

В нормативно-правовій базі України лише в одному нормативно-

правовому документі зустрічається термін «дискреційні повноваження». Цим 

документом є Методологія проведення антикорупційної експертизи, затверджена 

наказом Міністерства юстиції України від 24.04.2017 № 1395/5, в якому 

формулюються ознаки дискреційних повноважень [140]. 

Також поняття «дискреційні повноваження» наведено в Рекомендаціях від 

11.03.1980 р. № R(80)2 Комітету Міністрів Ради Європи Державам-членам 

«Стосовно реалізації адміністративними органами влади дискреційних 

повноважень», в яких під «дискреційними повноваженнями» розуміють 

повноваження, яке адміністративний орган, приймаючи рішення, може 

здійснювати з певною свободою розсуду – тобто, коли такий орган може обирати 

з кількох юридичне допустимих рішень те, яке він вважає найбільш відповідним 

за даних обставин, при цьому, під час реалізації дискреційних повноважень 

адміністративний орган влади дотримується принципу рівності перед законом, 

не допускаючи несправедливої дискримінації [157, с. 439]. 

Таким чином, дискреційне повноваження – це  певні права та обов’язки 

органу влади, посадової чи службової особи діяти за власним розсудом, 

вирішуючи завдання, визначені компетенцією, встановленою законом, обираючи 
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один із декількох варіантів вирішення завдання, який є найбільш доцільним, 

раціональним та оптимальним [200]. 

Дискреційні повноваження надають можливість органам чи посадовим 

службовим особам приймати рішення на свій розсуд, але в межах закону.  

Під «власним або вільним розсудом» слід розуміти певні інтерпретації 

правової норми при застосуванні того чи іншого положення закону, орган має 

можливість вибору між кількома варіантами рішення, маржою якого є правові 

норми [200]. 

Зарубіжний дослідник А. Барак писав, що вільний розсуд — це 

повноваженні, надані особі, яка наділена владою, вибирати між двома або більше 

альтернативами, коли кожна альтернатива законна. Отже, це вибір лише із 

законних альтернатив. Якщо законна альтернатива відсутня, не може бути мови 

про розсуд [16, с. 13].  

Обраний варіант для кінцевого рішення не повинен порушувати права, 

свободи та законні інтереси всіх учасників конкретних правовідносин, він 

повинен бути пропорційним. Саме у сукупності притаманних дискреційним 

повноваженням ознак: власний розсуд, повноваження надані законом разом з 

законністю, доцільністю, раціональністю, пропорційністю та оптимальністю 

обраного варіанту вирішення справи створюється дійсна модель дискреційних 

повноважень [200]. 

Прийнятий в 2012 році  МК України  є результатом узагальнення практики 

становлення та розвитку зовнішньоекономічних відносин за роки незалежності 

України. Аналізуючи положення МК України розумієш, що широке коло 

нормативно закріплених повноважень органів доходів і зборів мають ознаки 

дискреційності, вимагають від посадових та службових осіб зазначених органів 

самостійно приймати певні рішення, вчиняти юридично значимі дії у межах, 

передбачених законодавством [200]. 

Наприклад, відповідно до ч.2 ст. 19 МК України, органи доходів і зборів 

наділені повноваженнями щодо інформування про митні правила та для 
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спрощення доступу заінтересованих осіб до такої інформації органи доходів і 

зборів застосовують інформаційні технології. При цьому, з аналізу ст. 20 МК 

України вбачається, що органи доходів і зборів при виконанні покладених на них 

повноважень щодо інформування мають можливість діяти на свій розсуд. 

«Органи доходів і зборів надають не тільки інформацію, яку запитувала 

заінтересована особа, а й будь-яку іншу інформацію, яка стосується запиту, якщо 

її доведення до відома заінтересованої особи вважається органом доходів і зборів 

доцільним» (ч. 2 ст. 20 МК України). 

Також органи доходів і зборів наділені повноваженнями щодо 

консультування з питань державної митної справи (ст. 21 МК України). 

Відповідно до ч. 1 ст. 21 МК України, за зверненнями підприємств та громадян, 

що переміщують товари, транспортні засоби комерційного призначення через 

митний кордон України або провадять діяльність, контроль за якою відповідно 

до цього Кодексу покладено на органи доходів і зборів (заінтересованих осіб), 

органи доходів і зборів безоплатно надають консультації з питань практичного 

застосування окремих норм законодавства України з питань державної митної 

справи. Таки консультації надаються митницями за місцем розташування 

підприємств (за місцем проживання або тимчасового перебування громадян) або 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну податкову і митну політику, в усній, письмовій або, за бажанням 

заінтересованої особи, електронній формі у строк, що не перевищує 30 

календарних днів, наступних за днем отримання відповідного звернення. 

Консультації в письмовій формі надаються у вигляді рішень органів доходів і 

зборів (ч. 2 ст. 21 МК України) [200]. 

Процедура консультування передбачена в процесі митного оформлення 

товару. Так, ч. 5 ст. 55 МК України передбачено, що декларант може провести 

консультації з органом доходів і зборів з метою обґрунтованого вибору методу 

визначення митної вартості на підставі інформації, яка наявна в органі доходів і 
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зборів. На вимогу декларанта консультації проводяться у письмовому вигляді (ч. 

6 ст. 55 МК України). 

Відповідно до ч. 4 ст. 57 МК України, застосуванню другорядних методів 

передує процедура консультацій між органом доходів і зборів та декларантом з 

метою визначення основи вартості згідно з положеннями статей 59 і 60 цього 

Кодексу. Під час таких консультацій орган доходів і зборів та декларант можуть 

здійснити обмін наявною у кожного з них інформацією за умови додержання 

вимог щодо її конфіденційності. 

Статтею 23 МК України передбачено повноваження органів доходів і 

зборів щодо прийняття попередніх рішень. За письмовими зверненнями 

декларантів або уповноважених ними осіб органи доходів і зборів приймають 

попередні рішення щодо застосування окремих положень законодавства України 

з питань державної митної справи. Такі рішення виносяться до початку 

переміщення товарів через митний кордон України та є обов’язковим для 

виконання будь-яким органом доходів і зборів (ч.1, 2 ст. 23 МК України).  

Кодексом передбачено прийняття рішень органами доходів і зборів на 

підставі застосування системи управління ризиками (Глава 52 МК України). Така 

система з покладеними кодексом на неї цілями (ч. 3 ст. 361 МК України) та 

обов’язками на органи доходів і зборів постійно проводити аналіз та оцінювати 

результати такої оцінки, сприяє приймати самостійно рішення посадових та 

службових осіб органів доходів і зборів, які є найбільш доцільними та 

ефективними, в межах закону.  

Кодексом передбачено певні запобіжники утримання від свавілля органів 

доходів і зборів при використанні системи управління ризиками. Так, наприклад, 

частиною 4 ст. 363 МК України передбачено, що якщо товари, транспортні 

засоби комерційного призначення, що переміщуються підприємством через 

митний кордон України, у 25 і більше відсотках випадків такого переміщення 

протягом року піддавалися митному контролю внаслідок застосування системи 

управління ризиками, що спричинило затримку митного оформлення понад 4 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/page3#n942
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/page3#n954
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робочі години, і при цьому фактів порушення митних правил виявлено не було, 

це підприємство має право знати причини та підстави застосування до 

зазначених товарів, транспортних засобів відповідних форм митного контролю. 

Таким чином, самі положення МК України свідчать про те, що органи 

доходів і зборів наділені широким колом дискреційних повноважень [200]. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 року № 236 «Про 

Державну фіскальну службу України» затверджено Положення  про дану 

службу, яким покладені на Державну фіскальну службу України ряд 

повноважень, що свідчать про можливість регулювання правовідносин за 

допомогою диспозитивного методу та застосування принципів дискреційності 

[127]. 

Згідно з п. 4 Положення, Державна фіскальна служба України відповідно 

до покладених на неї завдань, наприклад: здійснює диференціацію платників 

податків; вирішує відповідно до Митного кодексу України питання щодо 

реалізації компромісу; проводить роботу з відстрочення, розстрочення та 

реструктуризації грошових зобов’язань та/або податкового боргу, погоджує з 

Міністерством фінансів України рішення про розстрочення або відстрочення 

грошових зобов’язань платників податків чи податкового боргу на строк, що 

виходить за межі одного бюджетного періоду, здійснює в межах повноважень, 

передбачених законом, списання безнадійного податкового боргу; здійснює 

разом з митними органами іноземних держав заходи щодо вдосконалення 

процедури пропуску через державний кордон України товарів і транспортних 

засобів, їх митного контролю та митного оформлення; впроваджує спрощені 

митні процедури відповідно до законодавства та сприяє створенню відповідних 

умов для полегшення торгівлі, сприяє транзиту, збільшенню товарообігу та 

пасажиропотоку через митний кордон України; застосовує та контролює 

процедури використання гарантій забезпечення сплати митних платежів, 

взаємодіє з гарантами; надає консультації відповідно до Податкового та Митного 

кодексів України [127]. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
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Аналізуючи вище перелічені положення митного законодавства, розумієш, 

що законодавець надав вагоме підґрунтя для розвитку дискреційних 

повноважень в митній справі. Проте, на практиці виникає багато проблем щодо 

виконання та належної реалізації таких повноважень, направленої на зміцнення 

економічної безпеки та вдосконалення й розвиток  зовнішньоекономічних 

зв’язків. Тому залишається відкритим ключове питання щодо застосування 

дискреційних повноважень, способу визначення певного варіанту поведінки або 

рішення щодо підвищення ефективності практичного застосування таких 

повноважень [200]. 

На жаль, на практиці мають місце випадки формального ставлення 

посадових осіб органів доходів і зборів до застосування дискреційних 

повноважень, що відображається у прийнятих рішеннях. Наприклад, відомий 

факт, що кожний наступний метод визначення митної вартості застосовується 

лише у разі, якщо митна вартість товарів не може бути визначена шляхом 

застосування попереднього методу відповідно до норм Митного кодексу 

України, а застосуванню другорядних методів передує процедура консультацій 

між органом доходів і зборів та декларантом (ч.3, 4 ст. 57 МК України). Проте на 

практиці ця норма рідко дотримується, що часто є підставою оскарження 

прийнятих органами доходів і зборів рішень. 

На сьогодні змінюється світогляд суспільства, змінюються стереотипи, 

замість старих ідеалів формуються нові. Всі зміни, які відбуваються у світі та 

суспільстві, визначають необхідність змін, побудови нових моделей 

взаємовідносин. Тому формування нової конструктивної моделі застосування 

дискреційних повноважень (не тільки у досудовому регулюванні спору) має 

спиратись на правосвідомість, правове сприйняття та внутрішнє переконання 

необхідності зміни відношення до їх застосування [200]. 

Наступний напрямок дослідницької розвідки стосується останнього з 

виділених способів досудового врегулювання спорів, що випливають з публічно-

правових відносин – адміністративного оскарження, що застосовується у 
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податкових правовідносинах. Наявність такого способу оскарження та 

доцільність виділення ґрунтується на ст.40 Конституції України, якою 

передбачено право осіб і громадян на направлення індивідуальних і колективних 

письмових звернень  до органів державної влади й місцевого самоврядування та 

посадових  і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і 

дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк, а стаття 55 

Конституції України гарантує право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх 

службових і посадових осіб. В свою чергу правова регламентація 

адміністративних процедур досудового порядку вирішення спорів закладена в 

частині четвертій статті 124 Конституції України, в якій закріплено, що законом 

може бути визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору. 

У п. 5 розділу 10 Концепції вдосконалення судівництва для утвердження 

справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів, схваленої 

Указом Президента України від 10.05.2006 р. № 361/2006 передбачено, що з 

метою розвантаження судів потрібно розвивати альтернативні (позасудові) 

способи врегулювання спорів, а також створювати умови для стимулювання 

дешевших і менш формальних способів їх врегулювання [145].  

Процедури адміністративного оскарження у податкових правовідносинах 

розроблені на підставі статті 191 розділу I та статей 55, 56 глави 4 розділу II 

Податкового кодексу України, статті 24 глави 4 розділу I Митного кодексу 

України із врахуванням норм базового Закону України «Про звернення 

громадян», що прямо вказано у п.1 Порядку оформлення та подання скарг 

платниками податків та їх розгляду контролюючими органами, затвердженого 

Наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2015 №916 [141]. 

Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР  

загальним законом, який регулює порядок  розв’язання спорів між суб’єктом 

публічного та приватного права. Цей Закон вміщує загальні правила розгляду 

звернень громадян, та права громадян «для відстоювання своїх прав і законних 
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інтересів та відновлення їх у разі порушення» (преамбула) [144]. На думку І.В. 

Бойко, зазначений Закон є базовим для інституту адміністративної процедури [4, 

с. 15] 

Спираючись на приписи статті 3 Закону України «Про звернення 

громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР  , під зверненнями громадян слід розуміти 

викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви 

(клопотання) і скарги. У разі втручання суб’єктом публічного права у права 

фізичної особи, така особа має право на подачу скарги - звернення з вимогою про 

поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями 

(бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, 

посадових осіб.(ст.3) [144]. 

Порядок розгляду скарг регулюється статтею 16 Закону України «Про 

звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР. Відповідно до цієї статті 

Закону, скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого 

самоврядування,  посадової особи подається у порядку підлеглості вищому 

органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до 

суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або 

незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду. 

До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які 

приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для 

розгляду скарги, які після її розгляду повертаються громадянину [144]. 

Дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг 

громадян, встановлений кримінальним процесуальним, цивільно-процесуальним, 

трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, 

законами України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про доступ до судових 

рішень», Кодексом адміністративного судочинства України, законами України 

«Про засади запобігання корупції», «Про виконавче провадження». А 

особливості розгляду скарг громадян на рішення, дії або бездіяльність державних 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3262-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3262-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1404-19
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реєстраторів речових прав на нерухоме майно визначаються Законом України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

[120], особливості розгляду скарг громадян на реєстраційні дії, відмову в 

державній реєстрації, бездіяльність державного реєстратора визначаються 

Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань» [126]. 

Узагальнення загальних норм профільного Закону України «Про звернення 

громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР   дозволяє сформулювати наступні 

положення. 

1). Адміністративні процедури звернення громадян  належать до «заявних» 

процедур. За вказаним Законом, адміністративна процедура починається тільки 

за ініціативою громадянина або групи громадян. 

2). Громадянин може оскаржити рішення, дію чи бездіяльність органу 

державної влади або місцевого самоврядування тільки до вищого за рівнем 

управління органу. Законом не передбачена процедура перегляду органом 

прийнятих ним рішень. Не передбачена можливість виправлення допущених 

помилок суб’єктом владних повноважень, що має місце при реалізації 

компетенції та закріпленні прийнятих рішень у нормативних та індивідуальних 

правових актах. Якщо вищий за рівнем управління орган, до якого за профільним 

Законом має звернутись громадянин зі скаргою, відсутній, то чинне 

законодавство передбачає єдиний спосіб відновлення своїх порушених прав – 

судовий - шляхом звернення, зокрема до адміністративного суду з позовом. 

Звернення особи зі скаргою не позбавляє права звернутись до суду. 

3). Чітко встановлено строки звернення зі скаргою, а саме: протягом 

одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу 

ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням 

зазначеного строку, не розглядаються. Але, одночасно, законодавець надає 

можливість відновити такий строк, а саме: пропущений з поважної причини 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1952-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15
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термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає 

скаргу.  

4).  Законом передбачені права особи, яка звернулась зі скаргою, та 

обов’язки органу, якій розглядає скаргу, між тим не передбачені обов’язки особи, 

яка звернулась зі скаргою, та права органу, який розглядає скаргу. 

5). Особа, яка звернулась зі скаргою, має право бути присутньою на 

засіданні при розгляд своєї скарги лише у разі звернення із відповідною заявою.  

6). Обов’язки органу, який розглядає скаргу, спрямовані на забезпечення 

реалізації мети оскарження - захист прав та законних інтересів громадян, вжиття 

всіх необхідних заходів для їх відновлення у разі порушення. 

7). Адміністративна процедура оскарження  має завершитись відновленням 

порушених прав скаржника, якщо таке мало місце, для чого на орган, який 

розглядає скаргу, покладено обов’язок скасовувати або змінювати оскаржувані 

рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не 

відповідають закону або іншим нормативним актам; невідкладно вживати 

заходів щодо припинення неправомірних дій; виявляти, усувати причини та 

умови, які сприяли порушенням. 

Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР   

спрямований на практичну реалізацію ст. 40 Конституції України, яка гарантує 

усім право направляти індивідуальні чи  колективні письмові звернення або 

особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та посадових і службових осіб. Проте у ньому передбачено 

право звернення до органів державної влади місцевого самоврядування тільки 

громадян України, а стаття 40 Конституції України гарантує таке право усім. 

Тобто за цим Законом такого права позбавлені юридичні особи.  

Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, 

мають право на звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено 

міжнародними договорами. За статтею 1 Першого факультативного протоколу 

до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права Україна визнає 
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компетенцію Комітету з прав людини щодо прийняття та розгляду повідомлень 

від окремих осіб, які твердять, що вони є жертвами порушень якогось із прав, 

викладених у Пакті про громадянські та політичні права. Відповідно до 

Протоколу, Комітет може визнати неприйнятним повідомлення, що є анонімним 

або яке, на його думку, являє зловживання правом. Комітет не розглядає 

повідомлень (петицій) від окремих осіб, поки не переконається в тому, що: а) це 

саме питання не розглядається згідно з іншою процедурою міжнародного 

розгляду чи врегулювання; б) особа використала всі доступні національні 

способи правового захисту. Зазначене правило не діє у випадках, коли 

застосування таких засобів невиправдано затягується [52, с. 301]. 

Заявні адміністративні процедури досудового порядку вирішення 

публічно-правових спорів передбачені Податковим кодексом України [96]. 

Так, заявними процедурами будуть процедури розгляду скарг платників 

податків, які надходять до вище стоячих контролюючих органів, про скасування 

податкових повідомлень-рішень та інших рішень, прийнятих нижче стоячим 

органом (п.55.1. статті 55 Податкового кодексу України [96]). У пункті 56.18. 

статті 56 Податкового кодексу України зазначено, що процедура 

адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору 

[96]. 

Ця процедура дворівнева, скаржник має право оскаржувати рішення до 

останнього вищого органу, у підпорядкуванні якого знаходиться орган, який 

приймав останнє рішення стосовно скаржника. 

Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій 

формі (за потреби - з належним чином засвідченими копіями документів, 

розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати) 

протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником 

податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення 

контролюючого органу, що оскаржується (п. 56.3. статті 56 Податкового кодексу 

України [96]). У разі недотримання цих вимог, скарга повертається без розгляду. 
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До особливостей врегулювання процедур адміністративного  оскарження 

податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу 

про нарахування грошового зобов'язання слід віднести зв'язок між строками 

звернення до суду платника податку суду з вимогою щодо протиправності 

податкового повідомлення-рішення та здійснення процедури адміністративного  

оскарження. 

Із змісту зазначеної законодавчої норми, з урахуванням вимог статті 102 

Податкового кодексу України, випливає, що платник податків може звертатися 

до суду з вимогою щодо протиправності податкового повідомлення-рішення 

протягом 1095 днів з моменту отримання такого рішення. 

Поряд із цим абзацом другим пункту 56.18 статті 56 Податкового кодексу 

України передбачено, що в разі, коли платником податків до подання позовної 

заяви проводилася процедура адміністративного оскарження, строк звернення до 

суду продовжується на строк, що фактично пройшов з дати звернення платника 

податків із скаргою до контролюючого органу до дати отримання (включно) 

таким платником податків остаточного рішення контролюючого органу, 

прийнятого за результатами розгляду скарги [188]. 

Серед особливостей процедури адміністративного  оскарження 

податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу 

слід відзначити порядок подання скарги на рішення, прийняте за результатами 

адміністративного оскарження. Рішення центрального органу виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, 

прийняте за розглядом скарги платника податків, є остаточним і не підлягає 

подальшому адміністративному оскарженню, але може бути оскаржене в 

судовому порядку [150]. 

Додаткові вимоги до оформлення скарги, особливості порядку подання та 

розгляду скарг встановлено Наказом Міністерства фінансів України від 21 

жовтня 2015 року № 916 «Про затвердження Порядку оформлення і подання 

скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами» [141].  
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Зокрема цим Наказом Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2015 

року № 916  передбачено розгляд матеріалів скарги у відкритому засіданні або у 

закритому засіданні. 

Розгляд матеріалів скарги у відкритому засіданні – це розгляд матеріалів 

скарги контролюючим органом, який відбувається на підставі клопотання 

платника податків – скаржника, податкового агента або його уповноважених 

представників (у тому числі адвокатів), а також: уповноважених представників 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну фінансову політику; уповноважених представників центрального 

органу виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику; 

уповноваженого представника Ради бізнес-омбудсмена; представників засобів 

масової інформації; 

Розгляд матеріалів скарги у закритому засіданні – це розгляд матеріалів 

скарги контролюючим органом, який відбувається виключно за участю платника 

податків – скаржника або його уповноважених представників (у тому числі 

адвокатів), уповноваженого представника Ради бізнес-омбудсмена (за умови 

прийняття Радою бізнес-омбудсмена до розгляду скарги, поданої платником 

податків) та представників центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну фінансову політику. 

Основний порядок розгляду скарги платника податків встановлений у 

закритому засіданні, у відкритому засіданні розгляд скарги здійснюється тільки 

за клопотанням платника податків. 

Права особи, яка подала скаргу, перелічені в Порядку оформлення і 

подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами. 

Зокрема особа, яка подала скаргу на рішення контролюючого органу, має право: 

брати участь у розгляді матеріалів скарги особисто або через його 

уповноважених представників (у тому числі адвокатів);під час розгляду 

матеріалів скарги висловлювати свою думку з питань, які виникають під час 

такого розгляду; надавати документи, пояснення, доводи, які стосуються 
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предмета скарги; до прийняття рішення по скарзі відкликати її повністю або 

частково шляхом направлення письмової заяви до контролюючого органу, який 

її розглядає; отримувати інформацію про розгляд скарги та одержувати рішення 

за результатами розгляду скарги; ознайомлюватись із матеріалами перевірки та 

адміністративного оскарження в електронній та письмовій формі, робити з них 

копії, виписки за допомогою технічних засобів; здійснювати технічну фіксацію 

засідання з розгляду матеріалів скарги за допомогою фото- кінозйомки, відео-, 

звукозапису; заявляти клопотання, що стосуються предмета розгляду скарги, в 

тому числі про: участь та надання пояснень під час розгляду матеріалів скарги 

осіб, що проводили перевірку, приймали рішення (вчиняли дії) або брали участь 

у прийнятті оскаржуваного рішення; присутність під час розгляду матеріалів 

скарги за участю платника податків представників засобів масової інформації 

(якщо здійснюється відкритий розгляд матеріалів скарги) [141]. 

Незважаючи на те, що в цій адміністративній процедурі надано багато прав 

платнику податків для відстоювання своєї позиції, в цій процедурі все рівно 

домінує принцип презумпції винуватості контролюючого органу, тому що 

Податковим кодексом України передбачено, що під час процедури 

адміністративного оскарження обов'язок доведення того, що будь-яке 

нарахування, здійснене контролюючим органом у випадках, визначених цим 

Кодексом, або будь-яке інше рішення контролюючого органу є правомірним, 

покладається на контролюючий орган. А, у разі коли норма цього Кодексу чи 

іншого нормативно-правового акту, виданого на підставі цього Кодексу, або 

коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів, або коли норми 

одного і того ж нормативно-правового акту суперечать між собою та 

припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників 

податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти 

рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення 

приймається на користь платника податків. (п.56.21. ст.56 Податкового кодексу 

України [96]). 
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На платника податків покладається обов’язок письмово повідомляти 

контролюючий орган, яким визначено суму грошового зобов'язання або 

прийнято інше рішення, про оскарження його податкового повідомлення-

рішення або будь-якого іншого рішення. 

Слід вказати про різницю у формі розгляду матеріалів скарги під час 

адміністративного оскарження – у відкритому або закритому засіданні 

(відповідно Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку 

оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими 

органами» від 21.10.2015 №916 [141]), на відміну Закону України «Про 

звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР, де передбачено тільки усну 

або письмову форму звернення. 

Контролюючий орган, який розглядає скаргу платника податків, 

зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 

календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника 

податків поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку. 

Цей строк може бути продовжений керівником (його заступником або 

уповноваженою особою) контролюючого органу, але не більше 60 календарних 

днів. 

Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається 

платнику податків протягом 20-денного строку або протягом строку, 

продовженого за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) 

контролюючого органу, така скарга вважається повністю задоволеною на 

користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначених 

строків.Скарга вважається також повністю задоволеною на користь платника 

податків, якщо рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) 

контролюючого органу про продовження строків її розгляду не було надіслано 

платнику податків до закінчення 20-денного строку. 

Податковим кодексом України передбачено, коли процедура 

адмінистративного оскарження закінчується: днем, наступним за останнім днем 
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строку, передбаченого для подання скарги на податкове повідомлення-рішення 

або будь-яке інше рішення відповідного контролюючого органу у разі, коли така 

скарга не була подана у зазначений строк; днем отримання платником податків 

рішення відповідного контролюючого органу про повне задоволення скарги; 

днем отримання платником податків рішення центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну податкову і митну політику; днем звернення 

платника податків до контролюючого органу із заявою про розстрочення, 

відстрочення грошових зобов'язань, що оскаржувались. День закінчення 

процедури адміністративного оскарження вважається днем узгодження 

грошового зобов'язання платника податків. 

Строки оскарження можуть бути продовжені, у разі наявності поважних 

причин пропуску таких строків.  

Подача скарги зупиняє виконання рішення, що оскаржується. Протягом 

цього строку податкові вимоги з податку, що оскаржується, не надсилаються, а 

сума грошового зобов'язання, що оскаржується, вважається неузгодженою. 

Підсумовуючи проведений аналіз адміністративної процедури досудового 

порядку вирішення публічно-правових спорів за участю контролюючих органів 

можна підкреслити додаткові риси цієї процедури : 

1). Законодавчо визнано, що ця процедура є досудовим порядком 

вирішення спору. 

2). Можливість розгляду скарги у відкритому засіданні, що підкреслює 

притаманність цієї процедури принципу публічності. 

3). Більш детально визначені права особи, яка подала скаргу. 

4). Обов’язок доказування правомірності прийнятого рішення, що є 

предметом оскарження, покладається на контролюючий орган. 

Наявність принципової різниці у: призначенні адміністративного 

оскарження та оскарження в адміністративному порядку за Законом України 

«Про звернення громадян», строках, процедурах, порядку оскарження 

прийнятого рішення дозволяє вказати про те, що Закон України «Про звернення 
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громадян» потребує оновлення. Таке оновлення передбачає оновлення засад 

адміністративного оскарження, уніфікацію відповідних процедур та 

встановлення загальних правових вимог до рішень, прийнятих за результатами 

здійснення відповідних процедур. Слід у цьому зв’язку зауважити про наявність 

чисельних законодавчих ініціатив у цьому напрямку (зокрема, проекти 

Адміністративно-процедурного кодексу України реєстрац. №8413 від 29.12.2001 

р., №2789 від 18.07.2008, №5462 від 29.04.2004, №11472 від 03.12.2012р.). 

Ґрунтуючись на проведеному теоретичному та практичному аналізі 

адміністративних процедур досудового порядку вирішення спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин,  пропонуємо  такий перелік прав та 

обов’язків учасників адміністративних процедур оскарження. 

Права скаржника: 

- знати про дату, час і місце розгляду своєї скарги; 

- брати участь у розгляді матеріалів скарги особисто або через його 

уповноважених представників (у тому числі адвокатів) та за участі перекладача, 

у разі необхідності;  

- клопотати про проведення відкритих засідань, у присутності 

представників засобів масової інформації; 

- під час розгляду матеріалів скарги висловлювати свою думку з 

питань, які виникають під час такого розгляду;  

- надавати документи, пояснення, доводи, заявляти клопотання, які 

стосуються предмета скарги, в  тому числі клопотати про залучення експерта, 

спеціаліста, допит свідків;  

- знайомитися з матеріалами розгляду скарги, отримувати інформацію 

про розгляд скарги та одержувати рішення за результатами розгляду скарги; 

- здійснювати технічну фіксацію засідання з розгляду матеріалів 

скарги за допомогою фото- кінозйомки, відео-, звукозапису;  

- одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги; 
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- інші права, необхідні для належного захисту порушених прав та 

законних інтересів скаржника. 

Обов’язки скаржника: 

- добросовісно користуватись та не зловживати належними йому правами; 

- повідомляти орган, який прийняв оскаржуване рішення про його 

оскарження в адміністративному порядку; 

- повідомляти про зміну місце проживання, причини нез’явлення на 

засідання з розгляду скарги;  

 Права особи, яка розглядає скаргу: 

- продовжувати строк розгляду скарги, у разі необхідності (складності 

справи, великий обсяг матеріалів справи, необхідності витребування додаткових 

матеріалів); 

- залучати експертів, спеціалістів та інших осіб для належного 

розгляду скарги; 

- зупинити виконання оскаржуваного рішення, у разі необхідності; 

Обов’язки особи, яка розглядає скаргу: 

- об'єктивно, всебічно і вчасно здійснювати розгляд скарги; 

- не допускати безпідставної відмови у розгляді скарги, передачі її 

іншим органам; 

- забезпечувати участь скаржника на засіданні відповідного органу, що 

розглядає його скаргу, у разі його бажання брати участь; 

- письмово повідомляти скаржника про результати розгляду скарги і 

суть прийнятого рішення; 

- обґрунтовувати прийняте рішення; 

- забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання 

прийнятих у зв'язку зі скаргою рішень; 

- вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом 

порядку матеріальних збитків. 
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Висновки до розділу 3 

 

Одним із шляхів удосконалення судової системи в напрямку забезпечення 

доступності та довіри до суду є підвищення рівня застосування в 

адміністративному судочинстві правового інституту «примирення сторін». В 

редакції Кодексу адміністративного судочинства України від 03.10.2017 року 

(набула чинності з 15.12.2017 р.) передбачено застосування інституту 

примирення сторін, що відповідає практиці Європейського суду з прав людини. 

Аналіз судової практики з розгляду публічно – правових спорів, які завершились 

примиренням сторін, свідчить, що найчастіше ця адміністративна процедура 

використовується для урегулювання спорів щодо оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єктів владних повноважень індивідуального характеру, щодо 

оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, спорів з 

приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення та 

поновлення на такій службі, спорів між суб’єктами владних повноважень з 

приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у томи числі 

делегованих повноважень, стягнення податкового боргу. Разом з тим, в судах 

адміністративної юрисдикції випадки застосування інституту «примирення 

сторін» поодинокі. 

Слід приєднатись до думки вчених (Г.Й. Ткач) щодо визнання змішаної 

сутності примирення, що дозволяє сприймати відповідну процедуру комплексно, 

у причинно-наслідковому зв’язку її застосування та актуалізує проблему 

формування належних умов компромісного (примирного) способу врегулювання 

спору, що випливає з публічно-правових відносин. Крім того, виникає 

необхідність критичного аналізу меж застосування дискреції суб’єктами владних 

повноважень. Примирення сторін віднесено до процедур досудового 

врегулювання спору, що випливає з публічно-правових відносин, на підставі 



181 

 

врахування позапроцесуального порядку здійснення адміністративних 

примирних процедур.  

До етапів процедури примирення сторін віднесені: 1) Ініціювання 

примирення – подання учасниками справи до суду заяви про надання часу для 

примирення. Цей етап завершується винесенням судом ухвали про зупинення 

провадження у справі до закінчення строку для примирення. Цей етап може бути 

розпочатий тільки за згодою сторін у справі, що є безумовною підставою для 

надання судом часу для примирення; 2) Затвердження умов примирення – 

поновлення провадження у справі для розгляду умов примирення. Цей етап може 

бути завершений двома шляхами: затвердження судом умов примирення та 

закриття провадження у справі або відмова суду у затвердженні умов 

примирення; 3)  Виконання умов примирення, яке можливе декілька способами: 

у добровільному порядку (у разі виконання можна вказувати про завершення 

процедури примирення); у примусовому порядку через державну виконавчу 

службу; у погоджувальному порядку – звернення до суду із заявою про 

проведення погоджувального засідання. Ці способи можуть бути використані 

почергово. Використання одного способу не позбавляє права на використання 

іншого способу виконання умов примирення. Головна мета використання цих 

способів - виконання умов примирення та завершення процедури примирення. 

Позитивним результатом процедури примирення має бути розв’язання 

спору, припинення спору, але можливість його оскарження (ухвали, якою 

затверджені умови примирення) не припиняє спір. Доведено, що приписами КАС 

України не враховані особливості процедури примирення та її основні ознаки, до 

яких, перш за все, відносяться добровільність процедури, вільне волевиявлення 

сторін щодо узгодженості умов примирення. 

Сучасний стан правового регулювання процедури медіації передбачає її 

віднесення до виду соціальної послуги, згідно Закону України «Про соціальні 

послуги» від 17.01.2019  № 2671-VIII, який набирає чинності з 01.01.2020 р., 

Наказу Міністерства соціальної політики України від 17 серпня 2016 року N 892, 
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яким затверджено Державний стандарт соціальної послуги посередництва 

(медіації). Така послуга наразі застосовується щодо осіб/сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах. Встановлено заборону її застосування між 

потерпілою особою та особою, яка вчинила правопорушення або злочин, у 

випадках насильства у сім'ї, торгівлі людьми, жорстокого поводження з дітьми. 

Процедура посередництва (медіації) здійснюється за участю 

посередника/медіатора. 

Публічність та соціальна значимість спорів, що випливають із публічно-

правових відносин спонукає до підвищеної відповідальності особи, яка буде 

виконувати роль медіатора в такій процедурі. 

Доведено доцільність розробки й прийняття Концепції розвитку медіації в 

Україні та необхідних планових заходів щодо її реалізації. При розробці 

Концепції розвитку медіації України слід врахувати, що медіація як 

адміністративна процедура вирішення спорів, що випливають із публічно-

правових відносин у квазісудовий спосіб може бути запроваджена за умови, що 

таку процедуру будуть виконувати сертифіковані державою медіатори, які є 

працівниками Державної медіаційної служби. 

Виходячи з Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних 

процедур, Митного кодексу України, виділено такі ключові положення 

застосування компромісу у митних правовідносинах:  а) передбачено право, а не 

обов’язок застосовувати компроміс;  б) підстава застосування – вчинення 

порушення митних правил;  в) привід застосування – наявність відмови 

уповноваженого суб’єкта – органу доходів і зборів від вчинення процесуальних 

дій, з одного боку, а з іншого – згода особи, яка вчинила митне правопорушення, 

дотриматись певних умов;  г) правова природа процедур застосування 

компромісу для врегулювання митного правопорушення – адміністративна;  д) 

форма застосування компромісу – мирова угода; е) мирова угода як форма 

застосування компромісу при здійсненні провадження у справах про порушення 

митних правил може бути застосована лише у випадку, якщо мають місце 
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відносини власності стосовно товарів і транспортних засобів особи, яка вчинила 

таке порушення; ж) передбачено перелік конкретних умов, які зобов’язуються 

дотримуватись сторони мирової угоди: особа, яка вчинила порушення митних 

правил, і орган доходів і зборів;  з) у разі застосування компромісу для 

вирішення питання про юридичну відповідальність за митне правопорушення не 

застосовується процедура оскарження; к) встановлено умову, настання якої 

виключає визнання особи, яка вчинила порушення митних правил, такою, що 

була притягнена до адміністративної відповідальності - припинення 

провадження у справі про порушення митних правил шляхом компромісу.  

Серед проблемних питань застосування компромісу у справах про 

порушення митних правил виділено, насамперед, застосування дискреційних 

повноважень. 

Проведене дослідження особливостей процедур адміністративного  

оскарження у податкових правовідносинах, дозволило зазначити про його 

принципову різницю із Законом України «Про звернення громадян» по таких 

позиціях: а) адміністративне оскарження визначене Податковим кодексом 

України  досудовим порядком вирішення  спору. Законом України «Про 

звернення громадян» відповідне призначення скарги не передбачене; б) існує 

різниця у строках адміністративного оскарження та зв’язку  цих строків із 

строками звернення платника податку до суду. У Законі України «Про звернення 

громадян» такий зв'язок не передбачений. Стосовно різниці у строках, слід 

вказати, насамперед, про такі як  визначення початку перебігу строку; в) є 

різниця у процедурах адміністративного оскарження і процедурах розгляду 

скарги за Законом України «Про звернення громадян». Зокрема вказане 

стосується порядку подання скарги на рішення, прийняте за результатами 

адміністративного оскарження. Таке рішення є остаточним і не підлягає 

подальшому адміністративному оскарженню, але може бути оскаржене в 

судовому порядку. Законом України «Про звернення громадян» встановлено 

відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян. Зокрема – 
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за подання звернень протиправного характеру (ст.26), до якої можуть бути 

притягнені громадяни. Посадові особи, визнанні винними у порушенні 

законодавства про звернення громадян, несуть цивільну, адміністративну або 

кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України (ст.24). Крім 

того, існує різниця у формі розгляду матеріалів скарги під час адміністративного 

оскарження – у відкритому або закритому засіданні, на відміну Закону України 

«Про звернення громадян», де передбачено тільки усну або письмову форму 

звернення. 

Зазначено, що чинне законодавство передбачає використання однієї 

термінології, що позначає різні за призначенням процедури (адміністративне 

оскарження у податкових правовідносинах та оскарження за Законом України 

«Про звернення громадян»). 

Запропоновано конкретні пропозиції щодо вдосконалення правового 

регулювання досудового порядку вирішення спорів, що випливають з митних та 

податкових правовідносин. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення 

наукового завдання щодо визначення на основі аналізу норм національного 

законодавства, міжнародних актів, усталених положень доктрини 

адміністративного права і процесу, інших галузевих юридичних наук  сутності та 

змісту адміністративно-правових засад вирішення спорів, що випливають з 

публічно-правових відносин, у досудовому порядку. У результаті проведеного 

дослідження сформульовано низку нових наукових положень, висновків, 

пропозицій та рекомендацій. Зокрема: 

Спір, що випливає з публічно-правових відносин, є соціальним явищем, що 

має правову форму, являє собою звернені його сторонами одне до одного правові 

претензії відносно одного предмету, який стосується реалізації публічного 

(суспільного) інтересу, виникає у зв’язку з порушенням, застосуванням чи 

тлумаченням норм галузей публічного  права, проявляється у активних діях 

сторін спору щодо захисту своїх позицій і вирішуються за встановленою 

законодавством процедурою. 

Сутність спору, що випливає з публічно-правових відносин, виявляється у 

його ознаках: 1) виникає у сфері діяльності, пов’язаної із реалізацією публічного 

(суспільного) інтересу у зв’язку з порушенням, застосуванням чи тлумаченням 

норм публічних  галузей права; 2)  наявні сторони спору, одна з яких – суб’єкт, 

наділений публічно-владними повноваженнями або публічно-правове утворення, 

що є  суб’єктом права, створене для захисту та/або реалізації певних публічних 

(суспільно значимих) інтересів; 3) предмет спору один і той же для його сторін; 

4) проявляється у активних діях сторін спору; 5) вирішується за встановленою 

законодавством процедурою; 6) наявні правові наслідки здійснення процедур 

щодо вирішення спору. 
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Спори, що випливають з публічно-правових відносин, систематизовано у 

такі види за критеріями: 

А) складу учасників спору: 1) спори, в яких відповідачем є суб’єкт владних 

повноважень чи інший суб’єкт, який виконує функції публічного характеру 

(наприклад, у виборчих спорах); 2) спори, в яких відповідачем є суб’єкт, не 

наділений владними повноваженнями; 

Б) за характером правовідносин, з яких випливає спір (13 категорій, 

відповідно КАС України); 

В)  за формою провадження щодо розгляду в адміністративних судах: 1) 

спори, що належать розгляду в порядку загального позовного провадження (ч. 4 

ст. 12 КАС України передбачені спори, які виключно розглядаються в такому 

порядку); 2) спори, що належать розгляду в порядку спрощеного позовного 

провадження (ч. 6 ст. 12 КАС України передбачений перелік спорів незначної 

складності, які можуть бути розглянути в порядку спрощеного позовного 

провадження та ст. 263 КАС України наводить перелік певної категорії справ); 3) 

спори, що належать до особливого позовного провадження (глава 11 КАС 

України); 

Г) за складністю спори: спори категорії незначної складності; спори 

категорії складних справ; 

Д) за терміновістю розгляду справи: термінові (наприклад, спори, пов’язані 

з виборчим процесом, або за звернення органів доходів та зборів); звичайні; 

Е) за можливістю досудового врегулювання спору: медіаційні; 

немедіаційні. 

Метою досудового врегулювання спорів виступає подолання спірної 

ситуації, нівелювання негативних наслідків існування суперечок між сторонами 

у найбільш оперативний і прийнятний для сторін спосіб. У такому значенні 

категорія «досудовий» охоплює і процедури, які застосовуються при здійсненні 

альтернативного вирішення спорів і позасудових способів, проте із єдиною 
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умовою – їх застосування здійснюється до того моменту, як має розпочатись  

судовий процес.  

Виділено «широке» і «вузьке» значення досудового врегулювання спорів, 

що випливають з публічно-правових відносин. Широке значення досудового 

врегулювання спорів, що випливають з публічно-правових відносин, передбачає 

врахування способів, які застосовуються до того як особа звертається до суду; 

способів, які застосовуються до початку судового процесу; способів, які 

застосовуються у позасудовому порядку, тобто до будь-яких способів 

врегулювання спору до моменту початку судового процесу. У «вузькому» 

значенні досудове врегулювання розкриття сутності досудового порядку 

врегулювання спорів, що випливають з публічно-правових відносин, спирається 

на ч.4 ст. 124 Конституції України, коли прямо встановлено законом правову 

вимогу обов’язковості досудового порядку врегулювання спорів.  

Способи досудового врегулювання спорів, що випливають з публічно-

правових відносин, систематизовані у три групи за критерієм змісту 

правовідносин щодо здійснення процедур врегулювання: 1) способи 

альтернативного вирішення спорів (примирення, медіація) – квазісудовий спосіб; 

2) компроміс у справах про порушення митних правил – компромісний спосіб; 3) 

адміністративне оскарження у податкових правовідносинах. Процедури 

застосування усіх перелічених способів досудового врегулювання спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин, здійснюються у порядку поза 

процесуальної діяльності адміністративного суду. Такі процедури названо 

адміністративними, враховуючи їх галузеву належність та публічно-правовий 

характер. 

Зміст адміністративно-правових засад вирішення спорів, що випливають з 

публічно-правових відносин, у досудовому порядку становлять адміністративно-

процедурні норми, якими урегульовано відносини, у межах яких уповноважені 

суб’єкти та учасники адміністративної процедури щодо вирішення виділеної 

категорії спорів у досудовому порядку здійснюють послідовну, цілеспрямовану 
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діяльність, спрямовану на подолання спірної ситуації, нівелювання негативних 

наслідків існування суперечок між сторонами у найбільш оперативний і 

прийнятний для сторін спосіб. 

Адміністративна процедура вирішення спору, що випливає з публічно-

правових відносин, у досудовому порядку являє собою публічно-правове явище, 

що проявляється сукупністю послідовних, цілеспрямованих дій, здійснюваних 

зацікавленими у вирішенні спору учасниками (суб’єктами) у досудовому 

порядку щодо подолання спірної ситуації, нівелювання негативних наслідків 

існування суперечок між сторонами у найбільш оперативний і прийнятний для 

сторін спосіб, завершуються прийняттям індивідуального акту, яким 

закріплюється рішення, прийняте внаслідок вчення таких дій. 

Ознаки адміністративної процедури вирішення спорів, що випливають з 

публічно-правових відносин, у досудовому порядку, є похідними від загальних 

ознак адміністративної процедури, а їх конкретизація здійснена, виходячи з 

предмету врегулювання адміністративно-процедурними нормами: 

- є сукупністю послідовно здійснюваних дій особами, зацікавленими у 

вирішенні спору; 

- такі послідовно здійснювані дії є цілеспрямованими – щодо вирішення 

спору. Вирішення спору завершується прийняттям індивідуального акту, що має 

юридичні наслідки для сторін спору; 

- виділена процедура здійснюється у межах публічно-правових відносин на 

засадах конфіденційності; 

- вказана процедура являє собою правила поведінки її учасників, а її 

завданням – упорядкування, уведення у правову площину дій, спрямованих на 

вирішення спору, що випливає з публічно-правових відносин, у досудовому 

порядку. 

Виділено елементи адміністративних процедур вирішення спорів, що 

випливають з публічно-правових відносин, у досудовому порядку: 1)суб’єкти 

(учасники) процедури (суб’єкти публічного права, суб’єкти приватного права, 
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суд); 2) підстави початку процедури - втручання суб’єкта публічного права у 

права суб’єкта приватного права (прийняттям рішенням, вчиненням дії чи 

бездіяльністю). Елемент втручання у права суб’єкта приватного права є 

обов’язковим в адміністративній процедурі досудового порядку вирішення 

публічно-правового спору. За відсутністю цього елементу не буде існувати спір; 

3) початок процедури (ініціювання процедури за заявою суб’єкта публічного 

права або/та суб’єкта приватного права); 4) права і обов’язки учасників 

адміністративної процедури; 5) проведення процедури (аналіз фактичних 

обставин у справі); 6) кінцевий результат процедури - урегульований спір 

(прийняте рішення, укладений договір) або не урегульований спір та передання 

справи до суду. 

Принципами  адміністративної процедури досудового врегулювання 

спорів, що випливають з публічно-правових відносин названо висхідні 

положення імперативного характеру, які становлять зміст правових вимог, на 

засадах яких здійснюється процедура досудового врегулювання зазначених видів 

спорів. Розкриття змісту зазначених принципів здійснено із врахуванням їх 

основних властивостей: вища імперативність; фундаментальне (основоположне) 

значення; усталеність, що гарантує незмінність, передбачуваність процедури; 

офіційність та упорядковуюче значення, що відображає засади послідовності 

здійснення, правову можливість упорядкування дій, пов’язаних із здійсненням 

досудового врегулювання. Обґрунтовано необхідність виділення принципів, 

відповідно  трьом групам способів досудового врегулювання. Вказано, що 

принцип верховенства права постає ключовим принципом процедури досудового 

врегулювання виділеної категорії правових спорів 

Виділено дві групи принципів правової процедури досудового 

врегулювання спорів, що випливають з публічно-правових відносин, у 

квазісудовий спосіб: міжгалузеві та галузеві. До міжгалузевих віднесено: 

рівність, активність сторін посередництва, змагальність, диспозитивність, 

незалежність, неупередженість, пропорційність, доступність, конфіденційність. 
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Зміст міжгалузевих принципів зазнає змін, відповідно сутності правовідносин, у 

межах яких виникає правовий спір і застосовується процедура досудового 

врегулювання. До галузевих принципів виділеної процедури віднесені: 

верховенство права, законність, офіційність, здійснення державною мовою та 

забезпечення права використання рідної мови, економічність і оперативність, 

захисту та безпеки отримувачів соціальної послуги. 

До принципів компромісної процедури віднесено тільки галузеві принципи 

застосування компромісу у справах про порушення митних правил: 

загальногалузеві і спеціальні галузеві принципи. Загальногалузевими 

принципами названо: верховенство права, законність, офіційність, здійснення 

державною мовою та забезпечення права використання рідної мови, 

економічність і оперативність, захисту та безпеки. До спеціальних галузевих 

принципів застосування компромісу віднесено: дотримання етичних норм; 

поєднання юридичної і етичної складових правової поведінки учасників 

правовідносин; зниження рівня конфліктності; укладання мирової угоди про 

застосування. 

Обґрунтовано виділення загальногалузевих та спеціальних галузевих 

принципів адміністративного оскарження у податкових правовідносинах. До 

загальногалузевих принципів віднесено: верховенство права, законність, 

офіційність, здійснення державною мовою та забезпечення права використання 

рідної мови, економічність і оперативність, захисту та безпеки. Спеціальними 

галузевими принципами названо: рівність суб’єктів та учасників провадження 

перед законом; презумпція правомірності дій суб’єкта, який реалізує право на 

звернення до контролюючого органу (у податкових правовідносинах) чи органу 

доходів і зборів (у відносинах щодо державної митної справи) зі скаргою; 

конфіденційності; самостійність у прийнятті рішень; доступність; стадійність; 

досягнення об’єктивного результату. 

Визначено ознаки, характерні для примирення сторін: а) необхідність 

застосування процедури примирення виникає тоді, коли має місце факт 
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порушення суб’єктивного права у публічно-правових відносинах, який вже 

відбувся. Вчиняючи її, сторони переслідують мету захисту свого права. Таким 

чином, основною визначальною ознакою виступає правова мета прийняття 

рішення про примирення – захист суб’єктивного права у публічно-правових 

відносинах; б) з урахуванням специфіки мети прийняття рішення у зв'язку з 

примиренням сторін суб’єктами такого рішення повинні бути сторони правової 

суперечки (спору) у публічно-правових відносинах, однією з яких (стороною) 

може виступати особа, яка має безпосередній інтерес у прийнятті рішення про 

примирення; в) для ухвалення судового рішення у зв'язку з примиренням сторін 

необхідне волевиявлення сторін правової суперечки (спору) у публічно-правових 

відносинах; г) має місце взаємний характер поступок обох сторін: кожна сторона 

повинна поступитися частиною свого права, розраховуючи на таку ж поступку 

від іншої сторони. Ця ознака дозволяє вказувати про особливу (компромісну) 

природу примирення; д) невизначеність, спірність права, наявність сумнівів у 

його реалізації сприяють існуванню намагання сторін без втручання держави (в 

особі суду) захистити те, що їм належить шляхом пошуку і погодження 

взаємоприйнятного рішення у спорі, що випливає з публічно-правових відносин; 

е) наявність компетенції суб’єктів щодо застосування процедури примирення та 

підписання заяви про примирення. 

Виділено етапи процедури примирення: 1) ініціювання примирення; 2) 

затвердження умов примирення; 3) виконання умов примирення. 

Особливостями процедур медіації, відмінними від процедур примирення, 

визначено: належність до соціальних послуг; наявність потенційної і реальної 

можливості широкого використання медіації не тільки у позасудовому порядку, а 

і як процедури, що може бути ініційована судом чи учасниками судового 

процесу на будь-якій його стадії; наявність особливого суб’єктного складу 

правовідносин щодо медіації; особливості  врегулювання правового статусу 

суб’єктів медіації; відмінна структура процедури медіації. 
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Серед актуальних питань правового регулювання досудового порядку 

вирішення спорів, що випливають з податкових правовідносин визначено: 

недостатнє використання компромісу у провадженнях у справах про порушення 

митних правил (причини - зазначені процедури є порівняно новими для митної 

діяльності, постійні організаційні зміни структури органів доходів і зборів 

протягом 2012 року і по теперішній час, що ускладнює правозастосовну 

діяльність); розширення кола суб’єктів, що ініціюють застосування компромісу; 

застосування органами доходів і зборів дискреційних повноважень; 

використання однієї термінології, що позначає різні за призначенням процедури 

(адміністративне оскарження у податкових правовідносинах та оскарження за 

Законом України «Про звернення громадян»). 

З метою вирішення актуальних питань правового регулювання досудового 

порядку вирішення спорів, що випливають з митних та податкових 

правовідносин: 

- запропоновано надання права ініціювання процедури застосування 

компромісу у справах про порушення митних правил не тільки особі, яка 

вчинила порушення митних правил, а й органу доходів і зборів, що передбачає 

внесення змін до ст.521 МК України шляхом доповнення її частиною четвертою, 

в якій поряд із відповідною компетенцією передбачити запобіжники 

зловживання таким правом; 

- доведено необхідність оновлення засад адміністративного оскарження, 

уніфікації відповідних процедур та встановлення загальних правових вимог до 

рішень, прийнятих за результатами здійснення відповідних процедур. 

Запропоновано перелік прав та обов’язків учасників процедур оскарження.  

Виділено ризики, які потрібно усунути, та недоліки чинного законодавства, 

що регулює процедури примирення, та запропоновано пропозиції щодо 

вдосконалення чинного законодавства: 

Серед ризиків, які потрібно усунути, та недоліків чинного законодавства, 

що регулює процедури примирення, віднесено такі:  
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1) можливість оскарження на загальних підставах нівелює значення  

процедури примирення та нівелює фундаментальні принципи примирення 

(добровільність, оперативність та швидкість у вирішенні спору). Має  бути 

передбачена інша процедура оскарження: строки оскарження можуть бути 

залишені загальні, оскільки вони дорівнюють п’ятнадцяти дням стосовно ухвал, 

однак строки розгляду скарги можуть бути зменшені (наприклад, до 10 днів). 

Скарга може бути подана учасниками справи з підстав, які не були відомі під час 

прийняття рішення про затвердження умов примирення, а також іншими особами 

з підстав доведення, що умови примирення порушують їх права та законні 

інтереси. Відповідні зміни слід внести до КАС України; 

2)  визнання ухвали про закриття провадження у справі, якою затверджені 

умови примирення, виконавчим документом, є передумовою застосування 

процедур примусового виконання судового рішення. Ризиком при застосуванні 

таких процедур виступає конфронтація сторін і виникнення нових спорів, а тому 

– не завжди може бути позитивний результат від застосування примирення. З 

метою уникнення ризику нових конфліктів між тими самими учасниками спору у 

разі невиконання в добровільному порядку умов примирення можна передбачити 

декілька варіантів дій: використання додаткової платформи для вирішення спору 

або передбачити право однієї із сторін звернутися до суду з проханням провести 

процедуру врегулювання спору, яка проводиться суддею незалежно від бажання 

іншої сторони спору. Також можливе звернення до виконавчої служби із заявою 

про примусове виконання ухвали про затвердження умов примирення. Серед 

варіантів уникнення ризиків конфліктної ситуації можна запропонувати 

звернення до суду, який затвердив ухвалою умови примирення однієї сторони із 

заявою про проведення процедури врегулювання спору - погоджувального 

засідання щодо невиконаних умов примирення. Погоджувальне засідання може 

бути завершене шляхом досягнення згоди щодо виконання умов примирення, 

внесення змін до умов або до скасування ухвали про прийняття рішення про 
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затвердження умов примирення, закриття провадження у справі та переходу до 

судового розгляду справи. 

Реалізація наведених пропозицій передбачає внесення наступних змін до 

КАС України: ч.ч. 2, 5 ст. 190; ч. 5 ст. 377; доповнення КАС України статтею 

191-1 «Погоджувальне засідання щодо невиконання умов примирення». 

Запропоновано конкретні редакції зазначених змін. 

Вирішення проблеми поширення сфери застосування процедур 

посередництва (медіації) передбачає два напрямки розробки на впровадження 

необхідних заходів: правовий та організаційний. Правовий напрямок охоплює 

питання формування ефективного законодавства, норми якого мають 

врегульовувати правовідносини у сфері медіації, а організаційний – систему 

заходів управлінського, інформаційного, фінансового, кадрового, 

просвітницького характеру. Вказане передбачає  розробку й прийняття Концепції 

розвитку медіації в Україні у межах якої запропоновано структуру процедури 

медіації у досудовому врегулюванні виділеної категорії спорів та вимоги до 

уповноважених суб’єктів. 

Обґрунтовано необхідність: 

- приведення у відповідність з ч.4 ст. 124 Конституції України норми ч.1 

ст.17 КАСУ, якою встановлено альтернативні підстави вжиття заходів для 

досудового врегулювання спору, що потребує уточнення та вилучення слів «за 

домовленістю між собою або»; 

- викладення у новій редакції п. 4 ч. 4 ст. 169 КАС України з метою 

врахування позитивного обов’язку держави щодо забезпечення ефективного 

способу захисту порушених прав, відсутність можливості обрання засобу захисту  

прав і законних інтересів, а саме: досудове врегулювання спору, а у разі 

негативного результату розгляду скарги, - звернення до суду, або одразу 

звернення до суду, не чекаючи закінчення встановленого законом строку, якщо, 

наприклад, будуть наведені належні та допустимі докази щодо неефективності 
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застосування процедури досудового врегулювання спору, не забезпечують 

належного виконання вищевказаних позитивних обов’язків держави. 
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