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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. У сучасному правовому просторі відбувається 

переосмислення значення прецеденту як джерела права в правових системах 

країн романо-германської правової сім’ї, доктрина яких раніше заперечувала 

саму можливість існування правових норм в іншій формі, крім офіційного 

нормативно-правового акта або іншого акта, що містить санкціоновану норму. 

Попри те, що судовий прецедент як джерело права не властивий правовій 

системі України, правова доктрина, а також правозастосовна практика часто 

вдаються до його дослідження як джерела права з метою з’ясування питань, що 

не регламентуються актами законодавства, та забезпечення єдності судової 

практики.  

Не так давно у правовій науці існувало тотальне панування нормативізму, 

відповідно до якого юриспруденція тлумачила систему джерел права як 

систему нормативно-правових актів, заперечуючи судову правотворчість. 

Унаслідок цього більшість наукових робіт радянських учених через ідеологічне 

перевантаження супроводжувалася критикою науковців (передусім 

зарубіжних), що визнавали вирішальне місце судової практики серед джерел 

права. Проте нині відбуваються зміни у праворозумінні: на зміну нормативізму 

приходять різноманітні правові школи та концепції; зникла догма ідеології та її 

вплив на науку; відбулося усвідомлення, що право і його верховенство не 

тотожні законності. 

Еволюція соціально-економічних і суспільно-політичних відносин на 

сучасному етапі розвитку людської цивілізації перебуває в тісному зв’язку з 

процесами глобалізаційного характеру, які вимагають нового розуміння 

сутності механізмів та інструментів управління суспільством. Зокрема, це 

стосується правового складника регулювання суспільних відносин. Правові 

системи країн романо-германського й англосаксонського типів починають 

втрачати чітко окреслені межі своєї унікальності. Насамперед ідеться про 

прецедент, який є елементом еволюційного розвитку правової системи країни 

загалом. Здатність прецеденту як джерела права оперативно реагувати на зміну 

соціально-політичної кон’юнктури в Україні та на міжнародній арені робить 

його подеколи більш ефективним регулятором суспільних відносин, ніж 

традиційні для континентального права нормативно-правові акти. 

Питання, які стосуються проблем судової правотворчості в правовій системі 

України, є невизначеними не тільки на рівні законодавства, але й на рівні 

доктрини. Проблема місця прецеденту в системі джерел права в країнах 

романо-германської правової сім’ї не є новою, дискусії на цю тему тривають 

упродовж багатьох років як серед вітчизняних, так і серед зарубіжних учених. 

Аналіз окремих аспектів цього явища, його природи й особливостей знаходимо 

в працях таких дослідників: Т. М. Анакіної, М. В. Буроменського, 

М. М. Гнатовського, І. А. Грицяка, С. П. Добрянського, А. І. Дрішлюк, 

Л. П. Дроздовського, С. Ю. Ігнатовського, Є. А. Кобрусєвої, Л. П. Коваленко, 

Н. В. Коваленко, Д. В. Ковша, Т. О. Коломоєць, Т. В. Комарової, А. Т. Комзюка, 

В. В. Копійки, І. В. Кравчука, Л. А. Луць, П. С. Лютікова, М. О. Лютікової, 
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Б. В. Малишева, М. М. Микієвича, О. М. Москаленка, В. І. Муравйова, 

А. В. Омельченка, В. Ф. Опришка, М. В. Парапана, Н. М. Пархоменко, 

Ю. Ю. Попова, В. О. Посельського, О. Ф. Скакун, К. В. Смирнової, 

Л. Я. Трагнюк, А. В. Тюшки, Р. Б. Хорольського, С. В. Шевчука, 

Л. Є. Шмарова, О. М. Шпакович та ін. Більш детально питання про місце та 

роль судових прецедентів розкрито зарубіжними науковцями; варто відзначити 

роботи К. Альтер, Е. Арнула, М. Бланке, К.-Д. Борхардта, Л. Брауна, Ж. Бульва, 

Г. де Бурки, С. Везеріл, М. Велбрук, Д. В’ята, М. Гердегена, П. Грейга, 

А. Дашвуда, Г. Ісаака, Т. Кеннеді, В. Кернза, Д. Лейсока, К. Ленаертса, Ж.-

В. Луї, Ф. Мане, П. фон Нюффеля, Х. Расмуссена, Ж. Рідо, А. Розас, 

П. Свободи, Дж. Стейнер, А. Татама, Е. Тоса, Т. Трідімаса, Т. К. Хартлі, 

Г. Шермерза, Дж. Шо та ін. Не применшуючи значення попередніх досліджень, 

слід зазначити, що, незважаючи на їх кількість, остаточно не вирішені багато 

теоретичних та прикладних питань судового прецеденту, особливо на 

галузевому рівні. 

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

виконана в межах реалізації Указу Президента України «Про затвердження 

Національної стратегії у сфері прав людини» від 25 серпня 2015 року 

№ 501/2015, низки урядових програм реформування системи публічного 

адміністрування, відповідно до Основних наукових напрямів та найважливіших 

проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і 

гуманітарних наук на 2014–2018 роки, затверджених постановою Президії НАН 

України від 20 грудня 2013 року № 179 (п. 3.4.2.5). 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у розкритті 

правової сутності судового прецеденту в адміністративному судочинстві 

України, визначенні особливостей його формування та функціонування, 

з’ясуванні його значення та ролі в адміністративному процесі, а також 

специфіки застосування національними адміністративними судами. Для 

досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й вирішено такі 

основні задачі: 
– з’ясувати сутність прецедентного права та судового прецеденту, зокрема 

сформулювати визначення поняття «судовий прецедент», яке може 

використовуватися в адміністративному судочинстві; 

– виокремити особливості застосування норми прецедентного права; 

– висвітлити стан наукового розроблення питань судової практики та 

судової правотворчості, зокрема питання можливості застосування прецеденту 

як джерела права в адміністративному процесі; 

– визначити підстави та практику застосування рішень Європейського суду з 

прав людини (далі – ЄСПЛ) в адміністративному судочинстві; 

– встановити особливості застосування практики ЄСПЛ для визначення 

вимоги до «якості» закону»; 

– визначити правові можливості використання практики Верховного Суду 

України як підстави для формування прецедентного права; 

– обґрунтувати можливість та доцільність закріплення за судами 

нормотворчих функцій; 
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– сформулювати конкретні пропозиції до адміністративного процесуального 

законодавства, за умови введення в дію яких в Україні де-юре буде 

запроваджено прецедент як джерело права і визначено правила його 

застосування. 

Об’єктом дослідження є правові відносини, що пов’язані з формуванням та 

застосуванням судового прецеденту в адміністративному судочинстві України.  

Предметом дослідження є судові прецеденти в адміністративному 

судочинстві України. 

Методи дослідження. Методологічне підґрунтя дисертації становить 

сукупність методів і прийомів наукового пізнання. У роботі широко 

використано порівняльно-правовий метод для дослідження особливостей 

функціонування судового прецеденту в Україні та країнах Європейського 

Союзу; історико-правовий – для визначення ґенези становлення судового 

прецеденту в адміністративному судочинстві України; діалектичний, 

структурно-функціональний метод та метод абстрагування – для виявлення 

специфіки прецеденту судових органів як правового феномену; за допомогою 

формально-юридичного (формально-логічного) методу з’ясовано юридичну 

природу судового прецеденту в адміністративному судочинстві, оброблено та 

проаналізовано емпіричний матеріал, визначено послідовність висловлених 

суджень, понять та умовиводів. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, законодавчі 

акти України, підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні договори, 

зокрема Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. 

Емпіричну базу дослідження становить судова практика ЄСПЛ, 

Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого 

адміністративного суду України, а також рішення адміністративних судів 

першої та апеляційної інстанцій. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вона є 

першим у вітчизняній юридичній науці комплексним науково-практичним 

дослідженням судового прецеденту в адміністративному судочинстві. Крім 

того, наукова новизна визначається сучасною постановкою проблеми, 

вивченням нових ідей та тенденцій розвитку правових механізмів, що 

розглядаються в роботі. На підставі результатів дослідження дисертантом 

сформовано нові наукові положення, висновки та пропозиції, які виносяться на 

захист, зокрема: 

уперше: 
– визначено найважливіші особливості судового прецеденту в 

адміністративному судочинстві, зумовлені відсутністю обов’язкового 

врахування суб’єктивної сторони у прийнятті судом рішень щодо оскарження 

рішень, дій, бездіяльності суб’єктів владних повноважень та обов’язком 

суб’єктів публічної адміністрації діяти лише у чітко визначений законом 

спосіб; 

– розкрито роль адміністративного суду касаційної інстанції у встановленні 

та визначенні загальних принципів права, а також безпосередньої участі цього 

суду у формуванні та розвитку норм права через судові рішення, узагальнення і 



4 

роз’яснення, які мають безпосередній регулятивний вплив на найрізноманітніші 

суспільні відносини, містять правові норми, конкретизують, доповнюють, а 

іноді й коригують чи скасовують приписи законодавства та є засобом його 

вдосконалення; 

– наведені конкретні пропозиції до адміністративного процесуального 

законодавства, за умови введення в дію яких в Україні де-юре буде 

запроваджено прецедент як джерело права і визначено правила його 

застосування. Запропоновані зміни до Кодексу адміністративного судочинства 

України (далі – КАС України), Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів», Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень та 

інших нормативно-правових актів; 

удосконалено: 
– наукові підходи до юридичних механізмів застосування практики ЄСПЛ в 

адміністративному судочинстві, якими є: законодавча імплементація; реалізація 

принципу прямої дії рішень ЄСПЛ; тлумачення національного права у світлі 

правозастосовної практики ЄСПЛ; притягнення держави до відповідальності за 

порушення, невиконання рішень ЄСПЛ;  

– розуміння прецеденту як рішення суду у конкретній юридичній справі, що 

створює нову норму права і є обов’язковим для судів у разі розгляду 

аналогічних справ. Судовий прецедент як джерело права має такі ознаки: 

а) індивідуальність (виноситься за результатами розгляду конкретної справи); 

б) нормативність (включає в себе правову норму, внаслідок чого нижчестоящі 

суди посилаються на нього у своїх наступних рішеннях); 

в) загальнообов’язковість (є обов’язковим для застосування усіма судовими 

інстанціями);  

– наукові погляди про недоцільність запровадження в національну правову 

систему прецедентів з огляду на теорію розподілу влад та непритаманність 

судовій гілці влади правотворчої функції; 

дістали подальшого розвитку: 
– твердження про те, що для національної правової системи України 

характерне дотримання прецедентів національних судових органів; при цьому 

прецедент має переважно переконливу силу; 

– дослідження правової природи судових рішень, аналіз їх специфічних 

ознак порівняно з іншими актами правозастосування, актами правотворчості; 

визначення критеріїв, яким повинні відповідати судові рішення, з урахуванням 

практики ЄСПЛ та національного законодавства. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

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

використані у: 

– науково-дослідницькій сфері – для подальшого дослідження теоретичних 

питань правової природи судового прецеденту в адміністративному 

судочинстві, особливостей його застосування; 

– правотворчій діяльності – як теоретичний матеріал під час розроблення, 

обговорення, укладання міжнародно-правових документів та національних 
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нормативно-правових актів, спрямованих на адаптацію законодавства України 

до acquis communautaire; 

– навчальному процесі – у викладанні курсів з адміністративного права і 

адміністративного процесу, а також для підготовки відповідних навчальних 

видань (акт впровадження в роботу Університету митної справи та фінансів 

від 01.11.2016); 

– правозастосовчій діяльності – для вдосконалення діяльності органів 

судової влади. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 3 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах 

міжнародних інтеграційних процесів» (м. Дніпро, 2016 р.); «Тенденції розвитку 

приватно-правових відносин в сучасних умовах» (м. Дніпро, 2016 р.); «Роль 

національного права України в умовах євроінтеграції» (м. Дніпро, 2016 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 5 

наукових статтях, з них 4 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 3 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, що містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 214 сторінок, у т. ч. 

основного тексту – 180 сторінок. Список використаних джерел налічує 222 

найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію 

результатів і публікації. 

Розділ 1 «Загальна характеристика судового прецеденту» складається з 

трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Сутність прецедентного права та судового прецедента» 

визначено, що еволюція соціально-економічних і суспільно-політичних 

відносин на сучасному етапі розвитку людської цивілізації перебуває в тісному 

зв’язку з процесами глобалізаційного характеру, які вимагають нового 

розуміння сутності механізмів та інструментів управління суспільством. 

Зокрема, це стосується правового складника регулювання суспільних відносин. 

Встановлено, що романо-германська й англосаксонська правові системи 

починають втрачати чітко окреслені межі своєї унікальності. Підкреслено, що 

здатність прецеденту як джерела права оперативно реагувати на зміну 

соціально-політичної кон’юнктури в Україні та на міжнародній арені робить 

його подеколи більш ефективним регулятором суспільних відносин, ніж 

традиційні для континентального права нормативно-правові акти. 
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Визначено, що в класичному розумінні судовий прецедент з’явився й 

отримав розвиток в Англії. З’ясовано, що ще у XIII ст. в цій країні були 

утворені і діяли так звані роз’їзні королівські суди, а у XIV ст. в Англії поряд із 

«загальним правом» починає функціонувати і так зване право справедливості, 

що виникло як апеляційний інститут. Зрештою «загальне право» і «право 

справедливості» «злилися», і в результаті утворилося загальне прецедентне 

право. 

Доведено, що судовий прецедент – це судове рішення вищих судів, 

прийняте більшістю голосів його членів з конкретної справи, яке має 

імперативний характер і застосовується як джерело права під час розгляду 

аналогічних справ. 

Вказано, що судова практика судів загальної юрисдикції, окружних 

адміністративних судів в Україні офіційно не визнається джерелом права, проте 

нижчі судові інстанції завжди намагаються наслідувати практику вищих судів у 

розв’язанні аналогічних справ, вона виступає орієнтиром для них. 

При цьому визначено, що в адміністративному судочинстві України 

застосовується практика ЄСПЛ. Це передбачено як ст. 9 Конституції України, 

згідно з якою чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України, 

так і ст. 8 КАС України, а також іншими нормативними актами України. Так, 

відповідно до ч. 2 ст. 8 КАС України, суд застосовує принцип верховенства 

права з урахуванням судової практики ЄСПЛ. Інтеграція України до 

європейського співтовариства спонукає нас до адаптації українського права до 

європейських правових стандартів. Логічним у контексті цього є прийняття 

українським парламентом 23 лютого 2006 року Закону України «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини». У ч. 1 

ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» говориться, що українські суди, 

вирішуючи справи, застосовують Конвенцію та практику ЄСПЛ як джерело 

права. 

У підрозділі 1.2 «Особливості застосування норми прецедентного права» 

досліджено досвід Сполученого Королівства Великої Британії та Північної 

Ірландії як країни, що використовує класичну систему прецедентів, у якій 

доктрина прецеденту виступає як юридичний механізм дії всього 

прецедентного права. З іншого боку, доктрина прецеденту, зважаючи на 

особливу роль суду, є однією з форм виконання англійською правовою 

системою свого головного призначення – правового впливу на економічне, 

соціальне, політичне та духовне життя суспільства, який сприяє розвитку та 

стабілізації останнього. 

Встановлено, що судовий прецедент виступає головним каналом, через який 

здійснюється зворотний зв’язок англійського суспільства з правовою системою. 

Зворотний зв’язок є одним із найважливіших чинників, що визначають 

ефективність будь-якої системи регулювання. Суд як основний за кількісними 

показниками суб’єкт правотворчості у Сполученому Королівстві Великої 

Британії та Північної Ірландії має постійний і безпосередній контакт із 
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середовищем, в якому і для якого функціонує вся правова система. Як і будь-

яка інша відкрита та «м’яка» (та, що здатна пристосовуватись до змін 

зовнішнього середовища) система, вона для виконання своїх завдань 

намагається перебувати у постійному стані рухливої рівноваги, а вплив 

навколишнього середовища на неї може бути як позитивним, так і негативним. 

Перевищення критичного рівня останнього породжує глибокі структурні 

протиріччя, які призводять до дезорганізаційних тенденцій усередині системи. І 

в цьому ракурсі судовий прецедент є тим інтегруючим компонентом правової 

системи, що забезпечує її стійкість, а також адекватне і вчасне її реагування на 

вплив із боку середовища. 

Аргументовано положення про те, що доктрина прецеденту є своєрідним 

механізмом забезпечення стабільності функціонування системи. Тому завдяки 

специфічним властивостям прецеденту як засобу правового регулювання 

(з’ясуванню яких, по суті, і присвячена дисертаційна робота) зворотний зв’язок, 

а також протиріччя між системою та зовнішнім середовищем не лише не 

викликають перешкод у функціонуванні правової системи Сполученого 

Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, а, навпаки, стимулюють її 

розвиток, причому головним чином у вигляді якісного збагачення 

прецедентного права. 

У підрозділі 1.3 «Судова практика та судова правотворчість: ґенеза 
наукових поглядів» розглянуті наукові погляди на факт існування та доцільність 

прецедентів у правовій системі, починаючи з другої половини XVII ст., але з 

повним усвідомленням існування прецедентного права у світі протягом двох 

останніх тисячоліть. Раніше, ніж у Сполученому Королівстві Великої Британії 

та Північної Ірландії, судовий прецедент став джерелом права ще у 

Стародавньому Римі, де рішення преторів визнавались обов’язковими під час 

розгляду аналогічних справ. Тут правовий захист міг надаватися у разі, коли 

позивач отримував від урядовця, який перебував на службі у правосуддя, але не 

був суддею, – претора (постать, тотожна англійському канцлеру) – спеціальний 

позовний формуляр. 

Визначено, що до видання судових статутів 1864 року на законодавчому, 

правозастосовчому й офіційно-доктринальному рівнях панувала система 

буквального застосування законів, хоча саме законодавство – суперечливе, 

неповне – вимагало допущення судової правотворчості. Судові статути поклали 

кінець системі «буквалізму», заборонивши суддям припиняти провадження «з 

підстави неповноти, неясності, нестачі або протиріччя законів», наказавши 

керуватися «точним розумом закону» і їх загальним змістом (ст. 9–10 Статуту 

цивільного судочинства). 

Обґрунтовано, що обов’язковість урахування (преюдиційність) судових 

рішень (ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів») для інших 

судів, органів прокуратури, слідства, дізнання визначається процесуальним 

законом. Право «судового прецеденту» на сьогодні фактично існує і посідає 

дедалі впевненіші позиції в українському судочинстві; юридичною основою 

для прецеденту є положення процесуальних законів, зокрема їх розділів, що 

стосуються касаційного оскарження судових рішень, порядку касаційного 
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розгляду та виникнення підстав для касаційного оскарження. Більше того, 

впродовж півроку найвищі судові інстанції (Верховний Суд України (далі – ВС 

України), Вищий господарський суд України (далі – ВГС України), Вищий 

адміністративний суд України (далі – ВАС України) прийняли низку постанов 

про практику застосування окремих норм законодавства, і ці постанови 

надіслані місцевим та апеляційним судам для правильного застосування 

законодавства під час прийняття рішень у конкретних справах. Визначено, що 

недотримання єдності правотворчої діяльності спостерігається вже на рівні 

узагальнюючих рекомендаційних рішень Президії ВГС України та Пленуму ВС 

України. 

Розділ 2 «Застосування практики Європейського суду з прав людини в 

адміністративному судочинстві України» складається з двох підрозділів. 

Підрозділ 2.1 «Підстави для застосування практики Європейського суду з 

прав людини в адміністративному судочинстві України» містить аналіз 

основних положень Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод, що є найбільш важливими у розгляді справ у порядку 

адміністративного судочинства і що розкриті в окремих рішеннях ЄСПЛ та 

ілюструють конвенційні положення щодо права на справедливий суд, свободу 

вираження поглядів, свободу зібрань та об’єднань. Особливу увагу приділено 

застосуванню практики ЄСПЛ для тлумачення загальних положень та 

принципів адміністративного судочинства. 

Доведено, що прецедентні рішення ЄСПЛ є не просто джерелом права в 

Україні, а й офіційною підставою для вжиття необхідних заходів, щоб змінити 

закони та адміністративну практику з метою їх узгодження з Конвенцією про 

захист прав людини та основоположних свобод. Для цього необхідно 

покращити або створити відповідні механізми перегляду, які слід систематично 

і невідкладно застосовувати, якщо положення національного права визнано 

несумісними з Конвенцією. Однак варто зазначити, що для забезпечення такої 

узгодженості зазвичай достатньо вдатися до змін у судочинстві та практичній 

діяльності. 

У підрозділі 2.2 «Застосування практики Європейського суду з прав людини 

для визначення вимоги до «якості» закону» проаналізовано такі категорії, як 

«якість» закону», «легітимна мета», «необхідність у демократичному 

суспільстві». Визначено, що основними вимогами до якості закону є його 

доступність, передбачуваність, досить чітко встановлені межі дискреційних 

повноважень, наданих органам влади, та спосіб їх здійснення. Дано визначення 

загальних вимог щодо виправданості втручання у права, гарантовані статтями 

8–11 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також 

проаналізована практика ЄСПЛ щодо права держави регламентувати 

використання власності відповідно до суспільного закону. 

Доведено, що, не будучи формально джерелом права в Україні, судовий 

прецедент тим не менш активно використовується паралельно з розвитком 

процесу законодавчого закріплення використання в Україні прецедентного 

права. Таким чином, можна говорити про те, що судовий прецедент є важливим 

елементом правової системи України, а вивчення й аналіз прецедентної бази – 
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невід’ємною частиною повсякденної роботи судових юристів. 

Визначено, що, відповідно до положень Концепції реформування судової 

системи України, затвердженої рішенням Правничої Асамблеї Асоціації 

правників України від 19 вересня 2014 року, одним із найважливіших критеріїв 

правової держави є створення чесної, прозорої та ефективної судової влади. 

Метою проведення судово-правової реформи в Україні має стати створення 

законодавчих та організаційних умов для утвердження в Україні незалежної, 

ефективної та відповідальної судової влади, якій довірятиме суспільство. 

Одним із положень цієї Концепції є вдосконалення процесуального 

законодавства, яке має відбуватися шляхом його максимального спрощення та 

пришвидшення процедур розгляду спорів у тих категоріях справ, де це 

можливо, забезпечення юридичної визначеності, однаковості судової практики. 

Розділ 3 «Судовий прецедент у діяльності адміністративних судів 

України» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Касаційний адміністративний суд як суб’єкт 
нормотворення» досліджуються юридичні механізми використання практики 

суду касаційної інстанції як джерела (форми) права. Визначено роль та 

повноваження Касаційного адміністративного суду в рамках судової реформи 

2015–2020 років, яка відбувається нині в Україні, і завдяки якій з 

упровадженням трирівневої судової влади права Касаційного 

адміністративного суду розширюються, у тому числі в частині надання 

найвищого значення його судовому рішенню. Розглянуто наслідки розширення 

повноважень Касаційного адміністративного суду у зв’язку з входженням до 

складу Верховного Суду, які будуть сприяти створенню однакової судової 

практики та фактично закріплюють за судом функції суб’єкта нормотворення. 

Досліджено питання створення судових прецедентів вищими судовими 

інстанціями із забезпеченням загальнообов’язкового характеру для судів та для 

державних органів і посадових осіб, а також відносною зв’язаністю вищих 

судових інстанцій своїми власними рішеннями. Визначено повноваження 

Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду у системі 

суб’єктів адміністративно-процесуальних правовідносин через законодавчо 

закріплені завдання та функції. 

У підрозділі 3.2 «Судові рішення та судова практика в адміністративному 
судочинстві як джерела прецедентного права» встановлено, що наявні 

механізми забезпечення ВАС України єдності судової практики в 

адміністративних справах умовно можна поділити на процесуальні 

(передбачений КАС України порядок перегляду адміністративних справ у 

апеляційному, касаційному порядку та у зв’язку з нововиявленими 

обставинами) та позапроцесуальні (право ВАС України надавати методичну 

допомогу судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм 

Конституції та законів України у судовій практиці на основі її узагальнення та 

аналізу судової статистики; давати судам нижчого рівня рекомендаційні 

роз’яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ 

адміністративної юрисдикції). 

Задля поліпшення стану правового регулювання здійснення судочинства, 
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враховуючи неможливість законодавства, попри всю його систематизацію, 

деталізувати правове регулювання та динамічно реагувати на розвиток 

соціальних та економічних інститутів, констатовано доцільність упровадження 

та використання в системі джерел права України інших, субсидіарних щодо 

закону, джерел права, зокрема судового прецеденту. Зазначено, що судові 

рішення мають імперативну природу і можуть розглядатись як акт 

адміністративного правосуддя, або як акт застосування права, або як 

процесуальний документ. Визначено суть судового рішення адміністративного 

суду, яке полягає у вирішенні публічно-правового спору, а також супутніх 

процесуальних питань і спрямоване на захист прав, свобод та законних 

інтересів громадян, організацій, державних і суспільних інтересів у відносинах 

із суб’єктами владних повноважень задля зміцнення законності і правопорядку, 

на запобігання правопорушенням, виховання у громадян і посадових та 

службових осіб поваги до Конституції України та законів України, честі і 

гідності людини. 

Проаналізовано положення ст. 237 КАС України, що встановлює як підставу 

для скасування рішень вищих спеціалізованих судів неоднакове застосування 

судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що 

потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних 

правовідносинах. 

На практиці це означає, що, приймаючи рішення, що суперечить уже 

наявному, вищий спеціалізований суд тим самим створює правову підставу для 

скасування такого рішення у майбутньому. Фактично існування зазначеної 

вище норми закону дає додаткові підстави для ретельного вивчення практики 

відповідного вищого спеціалізованого суду задля обґрунтування позовних 

вимог чи вибудовування стратегії захисту в тій чи іншій справі. Крім того, у 

разі винесення вищим спеціалізованим судом рішення, протилежного 

винесеному ним раніше в схожій правовій ситуації, існує висока ймовірність 

того, що Верховний Суд скасує оспорюване рішення і відправить справу на 

новий розгляд до суду першої інстанції. При цьому рішення вищого 

спеціалізованого суду є обов’язковим для всіх судів України, і під час нового 

розгляду справи суд першої інстанції зобов’язаний буде дотримуватися 

висновків ВС України. 

Констатовано, що судово-правова й адміністративна реформи, які 

відбуваються в Україні, насамперед мають бути спрямовані на підвищення 

ефективності механізму судового захисту законних прав та інтересів фізичних 

та юридичних осіб; при цьому мають гарантуватися доступ до правосуддя, 

прийняття судом законного та обґрунтованого рішення та його виконання. На 

цьому неодноразово наголошував ЄСПЛ, зокрема у: рішенні ЄСПЛ у справі 

«Михайлюк та Петров проти України» (Mikhaylyuk and Petrov v. Ukraine) 

від 10 грудня 2009 року (заява № 11932/02), рішенні ЄСПЛ у справі 

«Полторацький проти України» (Poltoratskiy v. Ukraine) від 29 квітня 2003 року 

(заява № 38812/97), рішенні ЄСПЛ у справі «Христов проти України» (Khristov 

v. Ukraine) від 19 лютого 2009 року (заява № 24465/04). 
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Визначено, що, окрім судових ухвал та постанов, які виносять суди під час 

розгляду адміністративних справ, ВАС України в рамках чинного 

законодавства та своїх повноважень виносив постанови, що мали на меті 

узагальнення судової практики за одним напрямом (наприклад, у сфері 

нарахування субсидій, пільг тощо), та постанови, що мали на меті огляд судової 

практики за визначеним напрямом з метою визначення проблем судочинства у 

встановленні певних фактів чи застосуванні нормативно-правових актів у 

процесі вирішення спірних відносин із суб’єктами державного управління. У 

таких оглядах, як правило, окреслювались загальні позиції, дотримуватись яких 

пропонувалось адміністративним судам усіх інстанцій у разі розгляду 

аналогічних справ. 

Аналізуючи судову практику ВАС України та нормативно-правові акти, 

можна помітити характерні ознаки актів ВАС України, які притаманні 

нормативно-правовим актам. Так, акти ВАС України: здатні встановлювати, 

змінювати, скасовувати норми права; є документами, прийнятими на виконання 

повноважень зі здійснення судочинства; можуть поширюватись на невизначене 

коло осіб (у разі вирішення публічно-правового інтересу); завжди мають форму 

конкретного документа (постанова, рішення); мають визначену структуру, 

містять реквізити, дату і місце прийняття, підпис судді, який прийняв рішення 

тощо; виносяться іменем України, що підтверджує дотримання принципів 

верховенства права, законності, обґрунтованості; мають визначене місце серед 

інших нормативно-правових актів; є обов’язковими до виконання, яке 

гарантується державою; оприлюднюються за допомогою єдиного державного 

реєстру судових рішень і є загальнодоступними. 

У підрозділі 3.3 «Законодавчі ініціативи щодо запровадження 

прецедентного права в адміністративному судочинстві» наведено конкретні 

пропозиції щодо вдосконалення адміністративного процесуального 

законодавства, за умови введення в дію яких в Україні де-юре буде 

запроваджено прецедент як джерело права і визначено правила його 

застосування. Запропоновано зміни до КАС України, Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів», Порядку ведення Єдиного державного реєстру 

судових рішень. Серед наданих пропозицій – включення до КАС України таких 

статей, як: ст. 16-1 «Судовий прецедент», ст. 244-3 «Відступлення від 

обов’язковості застосовування судових рішень як прецеденту», ст. 244-4 

«Визнання судового рішення прецедентом» та ін. Викладено зміст статей 

законів, які пропонується включити та змінити. 

Аргументовано доцільність внесення змін до чинного адміністративного 

процесуального законодавства щодо механізму запровадження та подальшого 

існування й застосування прецедентів, а саме: 

1) застосування прецеденту за самостійною ініціативою суду, коли суддя 

сам вивчає судову практику щодо конкретної справи та знаходить прецедентне 

рішення з аналогічної справи з певними обставинами, які мають суттєве 

значення для вирішення поточної справи, та/або 

2) застосування прецеденту через подачу однією зі сторін адміністративного 

процесу обґрунтованого клопотання з вимогою застосувати конкретне судове 
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рішення касаційної інстанції з аналогічної справи адміністративного 

судочинства як прецедент. 

Проаналізовано низку дискусійних питань щодо: доцільності запровадження 

прецедентів в адміністративному судочинстві; можливості визнання 

прецедентом того чи іншого судового рішення касаційного адміністративного 

суду; повноваження судів першої інстанції з визначення втрати чинності 

прецеденту; встановлення прецеденту як підстави для внесення змін у чинне 

законодавство та ін. 

Доведено, що запровадження прецедентного права може стати підготовчим 

(попереднім) кроком щодо формування та запровадження так званого 

«Електронного судочинства», метою якого стане впровадження 

автоматизованого аналізу норм процесуального та матеріального права, а також 

судової практики, що дасть можливість за допомогою електронної системи 

оперативно формувати судові рішення у конкретних справах. У підрозділі 

представлена розроблена модель та інтерфейс вказаного «Електронного 

судочинства». 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що виявляється у розкритті правової сутності судового прецеденту в 

адміністративному судочинстві України, визначенні особливостей його 

формування та функціонування, з’ясуванні його значення та ролі в 

адміністративному процесі, а також специфіки застосування національними 

адміністративними судами. За результатами дисертаційної роботи 

сформульовано такі основні висновки: 

1. Встановлено, що відповідно до ст. 8 Конституції в Україні визнається та 

діє принцип верховенства права. У Рішенні Конституційного Суду України 

від 02 листопада 2004 року у справі за конституційним поданням ВС України 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ст. 69 КК 

України (справа про призначення судом більш м’якого покарання) 

зазначається: «Одним з проявів верховенства права є те, що право не 

обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші 

соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які 

легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним 

рівнем суспільства. Всі ці елементи права об’єднуються якістю, що відповідає 

ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображення в 

Конституції України». За таких обставин безперечним є те, що судові 

прецеденти мають стати одним із джерел права, позаяк фактично належать до 

соціальних регуляторів та/або елементів права. 

2. Доведено вплив правової глобалізації на трансформацію національних 

правових систем. Так, з-поміж таких істотних перетворень виділяють: 

1) трансформацію правотворення і правотворчості; 2) посилення ролі права в 

суспільному житті; 3) зміну концепції джерел права; 4) істотну зміну концепції 
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прав і свобод людини і громадянина та її правових основ; 5) формування нового 

підходу до проблеми суверенітету національних держав. 

3. Доведено, що запровадження судових прецедентів в адміністративному 

судочинстві може стати важливим фактором удосконалення здійснення 

правосуддя в адміністративних справах. Переосмислення ролі та значення 

судового прецеденту і визнання його важливим джерелом права буде 

відображати багатогранність і мінливість реального життя, балансуючи між 

належним і наявним, абстрактним і конкретним, загальним і окремим, 

динамічним і статичним, духом і дійсністю. 

4. Визначено поняття «судовий прецедент» як рішення суду у конкретній 

юридичній справі, що створює нову норму права і є обов’язковим для судів у 

розгляді аналогічних справ. Судовий прецедент як джерело права має такі 

ознаки: а) індивідуальність (виноситься за результатами розгляду конкретної 

справи); б) нормативність (включає в себе правову норму, внаслідок чого нижчі 

суди посилаються на нього у своїх наступних рішеннях); 

в) загальнообов’язковість (є обов’язковим для застосування усіма судовими 

інстанціями). 

5. Доведена відсутність в Україні законодавчих приписів, котрі б дозволяли 

говорити про обов’язковість судових прецедентів у їх класичному значенні. 

Нині правові позиції ВС України є необов’язковими для нижчих судових 

інстанцій і скоріше мають характер переконливого доказу, оскільки закон 

дозволяє останнім відступати від них. Інші суди взагалі не розглядаються 

законодавцем як органи, рішення котрих є обов’язковими як прецеденти. 

6. Встановлено, що місце Касаційного адміністративного суду в системі 

суб’єктів адміністративно-процесуальних правовідносин визначається колом 

передбачених законом завдань та функцій, способи реалізації яких відображено 

у його повноваженнях: 1) є вищим органом судової влади в системі 

адміністративних судів, діяльність якого зі здійснення правосуддя 

характеризується інстанційністю (розглядає справи як суд першої, апеляційної 

та касаційної інстанцій); 2) наділений виключною підсудністю щодо окремих 

категорій справ; 3) судові рішення ВАС України за наслідками розгляду 

окремих категорій справ є остаточними і не можуть бути оскаржені; 4) ВАС 

України наділений винятковими повноваженнями щодо забезпечення єдності 

судової практики (вивчення, узагальнення, аналіз судової статистики, 

методична допомога та надання рекомендаційних роз’яснень судам нижчого 

рівня з питань застосування законодавства). 

7. Доведено, що внутрішні процедури підготовки справ адвокатами 

передбачають підбір і використання судових актів, що містять нормоутворюючі 

правові позиції. Формування досьє судової практики у судовій справі і подача 

його до суду з відповідними письмовими поясненнями стали повсякденною 

нормою і важливою складовою частиною роботи адвокатів з кожної справи. 

Звичайно, не є поодинокими випадки, коли суддя не зважає на такі матеріали, 

вважаючи, що формально не пов’язаний правовими позиціями вищих судів. 

Однак наявність у матеріалах справи такого досьє може стати корисним у разі 

перегляду справи в апеляційній і касаційній інстанціях, а також у разі 
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прийняття рішення про допуск справи до перевірки судового акта касаційного 

суду Верховним Судом (до початку його роботи – касаційного 

адміністративного суду у складі ВС України). 

8. Визначено, що судовий прецедент як джерело права в адміністративному 

судочинстві має як позитивні характеристики (вказані вище), так і негативні. До 

останніх належить таке: 

– процедура формування прецеденту не є ані демократичною, ані 

деталізованою (детально регламентованою); 

– поєднання двох завдань – вирішувати справи і створювати прецеденти – 

тягар відповідальності, часто суддям непосильний; 

– у силу доктрини «примусового прецеденту» на суддю покладається 

обов’язок дотримуватися нормативного рішення суду, хоча сам він може бути 

переконаний у необхідності застосувати інші норми; 

– процес створення та дії законодавства спирається на інститути соціального 

контролю та соціального коригування, а щодо прецедентного права про таку 

систему говорити не доводиться (створення прецедентної норми обмежене 

діяльністю незалежного суду, яка до того ж зачіпає особисті інтереси учасників 

процесу, а, отже, виключає широке громадське втручання); 

– перегляд прецедентної норми здійснюється всередині суддівської 

корпорації; 

– заінтересована особа перебуває в ситуації невизначеності, бо заздалегідь 

не знає, які норми застосує суд; 

– у «прецедентних» країнах судова влада активно змагається з парламентом. 
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АНОТАЦІЇ 

 
Журавльов А. В. Судові прецеденти в адміністративному судочинстві 

України. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2017. 

Дисертацію присвячено теоретичним і практичним проблемам існування 
прецеденту в адміністративному судочинстві, що є елементом еволюційного 
розвитку правової системи країни загалом; аналізу здатності прецеденту як 
джерела права оперативно реагувати на зміну соціально-політичної 
кон’юнктури в Україні та на міжнародній арені. 

Висвітлено стан наукового розроблення питань можливості застосування 
прецеденту як джерела права в адміністративному процесі. Розкрито поняття, 
характерні ознаки прецедентів, якими для України є Рішення ЄСПЛ, а також 
прирівнювані сьогодні до джерела права рішення суду касаційної інстанції у 
вирішенні адміністративних справ. Визначено особливості нормативно-
правового регулювання процесуальної діяльності судів у разі застосування 
прецедентів. Охарактеризовано наукові погляди на факт та доцільність 
існування прецедентів у правовій системі. Визначено підстави для застосування 
практики ЄСПЛ в адміністративному судочинстві України. Встановлено 
особливості застосування практики ЄСПЛ для визначення вимоги до «якості» 
закону. Проаналізовано статус та повноваження касаційного адміністративного 
суду як суб’єкта нормотворення. Визначено окремі судові рішення в 
адміністративному судочинстві, які є джерелами норм прецедентного права. 
Наведені конкретні пропозиції до адміністративного процесуального 
законодавства, за умови введення в дію яких в Україні де-юре буде 
запроваджено прецедент як джерело права і визначено правила його 
застосування. 

Ключові слова: адміністративне судочинство, адміністративний суд, 
джерело права, нормотворення, судовий прецедент. 
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Журавлев А. В. Судебные прецеденты в административном 

судопроизводстве Украины. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2017. 

Диссертация посвящена теоретическим и практическим проблемам 

существования прецедента в административном судопроизводстве, который 

является элементом эволюционного развития правовой системы страны в 

целом; анализу способности прецедента как источника права оперативно 

реагировать на изменения социально-политической конъюнктуры в Украине и 

на международной арене. В диссертации приведено теоретическое обобщение и 

новое решение научной задачи, состоящей в раскрытии правовой сущности 

судебного прецедента в административном судопроизводстве Украины, 

определении особенностей его формирования и функционирования, выяснении 

его значения и роли в административном процессе, а также специфики 

применения национальными административными судами. 

Отражено состояние научной разработки вопросов возможности 

применения прецедента как источника права в административном процессе. 

Раскрыты понятие и характерные признаки прецедентов, которыми для 

Украины являются решения ЕСПЧ, а также приравниваемые сегодня к 

источнику права решения суда кассационной инстанции при разрешении 

административных дел. В частности, определено понятие судебного прецедента 

как решения суда по конкретному юридическому делу, создающее новую 

норму права и являющееся обязательным для судов при рассмотрении 

аналогичных дел. При этом установлено, что судебный прецедент 

характеризуется следующими признаками: а) индивидуальность (выносится по 

результатам рассмотрения конкретного дела; б) нормативность (включает в 

себя правовую норму, вследствие чего нижестоящие суды ссылаются на него в 

своих последующих решениях); в) общеобязательность (является обязательным 

для применения всеми судебными инстанциями). 

Определены особенности нормативно-правового регулирования 

процессуальной деятельности судов при применении прецедентов. 

Охарактеризованы научные взгляды на факт и целесообразность существования 

прецедентов в правовой системе. Определены основания для применения 

практики ЕСПЧ в административном судопроизводстве Украины. Установлены 

особенности применения практики ЕСПЧ при определении требований к 

«качеству» закона. Проанализированы статус и полномочия кассационного 

административного суда как субъекта нормотворчества. Определены отдельные 

судебные решения в административном судопроизводстве, которые являются 

источниками норм прецедентного права.  

Исследована правовая природа судебных решений, даны их специфические 

признаки по сравнению с другими актами правоприменения и актами 

правотворчества. Проанализировано значение судебных решений, 

принимаемых административными судами. Определены критерии, которым 
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должны соответствовать судебные решения с учетом практики ЕСПЧ и 

национального законодательства. Проведен анализ судебной практики, 

имеющей место при принятии судами решений, которые не отвечают 

требованиям закона. Изложены соображения о целесообразности внедрения и 

использования в системе источников права Украины других, субсидиарных по 

отношению к закону, источников права, которые благодаря своим признакам, в 

частности большей четкости, динамичности изменения, детализированности 

предписаний, смогут улучшить состояние правового регулирования порядка 

осуществления судопроизводства в стране. 

Проанализирован вопрос создания судебных прецедентов высшими 

судебными инстанциями с обеспечением их общеобязательного характера для 

судов и для государственных органов, должностных лиц, а также 

относительной связанности высших судебных инстанций своими собственными 

решениями. Проанализированы полномочия Кассационного 

административного суда в системе субъектов административно-

процессуальных правоотношений через законодательно закрепленные задачи и 

функции. При этом делается вывод о закреплении за практикой Кассационного 

административного суда в составе ВС Украины статуса нормативно-правового 

акта, который имеет непосредственное регулятивное воздействие на 

разнообразные общественные отношения, содержит правовые нормы, 

конкретизирует, дополняет, а иногда и корректирует или отменяет предписания 

законодательства и является средством его усовершенствования. 

Приведены конкретные предложения по изменению административного 

процессуального законодательства, при условии введения в действие которых в 

Украине де-юре будет внедрен прецедент как источник права и определены 

правила его применения. 

Ключевые слова: административное судопроизводство, 
административный суд, источник права, нормотворчество, судебный 

прецедент. 
 
Zhuravlev A. V. Judicial precedents in administrative proceedings of 

Ukraine. – Manuscript. 

Thesis for earning a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

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

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2017. 

The thesis is devoted to theoretical and practical issues of precedent existence in 

administrative proceedings, which are a part of the evolutionary development of the 

legal system in general; to analysis of the ability of precedent as a source of law to 

respond the changes of socio-political situation in Ukraine and in the international 

arena quickly. 

The condition of the scientific development of the possibility of precedent as a 

source of law in the administrative process is covered. The concept and characteristic 

features of precedents (for Ukraine they include the European Court of Human Rights 

decisions, as well as decisions of the court of cassation made when adjudicating 

administrative cases). The features of legal regulation of procedural activities of 
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courts when applying precedents are defined. The scientific views of the fact and 

reasonability of precedent existence in the legal system are characterized. The 

grounds for the application of the European Court of Human Rights practice in 

administrative proceedings of Ukraine are defined. The peculiarities of application of 

the European Court of Human Rights practice when determining the requirements for 

the «quality» of the law are ascertained. The status and powers of Cassation 

Administrative Court as the subject of rule-making are analyzed. Certain court 

decisions in administrative proceedings are considered as the sources of case law 

rules. These concrete proposals to the administrative procedure law, subject to the 

introduction in Ukraine are de jure precedent will be introduced as a source of law, 

rules, and its use. 

Key words: administrative proceedings, administrative court, source of law, rule-
making, judicial precedent. 
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