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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Забезпечення захисту прав, свобод та охоронюваних 

законом інтересів приватних осіб, серед яких особливе місце належить людині, 

покладається на суди, зокрема адміністративні, які й реалізують обов’язок 

держави щодо захисту людини як найвищої її цінності та юридичних осіб як 

суб’єктів, які є запорукою її економічного розвитку. Адміністративному 

судочинству як унікальному різновиду судового захисту у спорах, де однією із 

сторін є суб’єкт владних повноважень, який, з одного боку, є більш потужним 

суб’єктом у своїх можливостях, а з іншого – дії, бездіяльність або рішення 

якого замість того, щоб сприяти реалізації, надавати гарантії та допомогу у 

здійсненні прав та обов’язків, можуть порушувати права та свободи людини, 

права та охоронювані законом інтереси юридичних осіб, чим можуть 

дискредитувати саму публічну і зокрема державну владу, належить особлива 

роль у відновлені порушених прав, свобод та охоронюваних інтересів 

приватних осіб. Саме у цьому різновиді судочинства особливої актуальності 

набуває наявність належного нормативного врегулювання, а також практичне 

забезпечення реалізації права на справедливий адміністративний суд. 

Статистичні показники стану здійснення судочинства в Україні свідчать про 

значну кількість звернень приватних осіб за захистом своїх прав, свобод та 

охоронюваних законом інтересів до адміністративних судів. Так, у 2015 році 

кількість адміністративних справ, адміністративних позовних заяв, заяв та 

клопотань, що надійшли до розгляду місцевих загальних судів, складала 77215, 

у 2016 році – 89882, за дев’ять місяців 2017 року – 96719 справ; до окружних 

адміністративних судів, відповідно, надійшло: у 2015 році – 177530, у 2016 році 

– 125457, за дев’ять місяців 2017 року – 87528 адміністративних справ, 

адміністративних позовних заяв, заяв та клопотань. При цьому кількість 

звернень фізичних осіб порівняно із зверненнями юридичних осіб та суб’єктів 

владних повноважень значно переважає, адже, наприклад, за дев’ять місяців 

2017 року місцевими загальними судами розглядались адміністративні справи 

за зверненнями 87438 фізичних осіб, 9281 юридичних осіб, і серед останніх 

лише 355 звернень суб’єктів владних повноважень. Наведені статистичні 

показники свідчать про масштаби забезпечення реалізації права на 

справедливий суд із усіма його складниками – забезпечення доступності 

адміністративного судочинства, рівності у процесуальних правах, змагальності, 

додержання розумних строків розгляду та вирішення адміністративних справ 

та, у кінцевому рахунку, забезпечення справедливого результату судового 

розгляду в порядку адміністративного судочинства. 

У роботі використовувались праці вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі 

теорії держави та права (праці С. С. Алексєєва, С. І. Архипова, О. Т. Боннера, 

О. М. Васильєва, К. Г. Волинки, І. М. Жаровської, М. С. Кельмана, 

В. С. Ковальського, М. І. Козюбри, А. М. Колодія, В. М. Корельського, 

Л. А. Луць, Є. М. Мануйлова, В. С. Нерсесянца, Н. М. Онищенко, 

В. О. Панкратової, Т. С. Подорожної, П. М. Рабіновича, О. Ф. Скакун, 

Ф. Н. Фаткулліна, Т. І. Фулей, Л. С. Явича та ін.); конституційного права (праці 
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М. Л. Ентіна, А. М. Колодія, А. Ю. Олійника та ін.); цивільного права і процесу 

(праці В. В. Бонтлаба, Х. А. Джавадова, І. О. Ізарової, О. С. Захарової, 

В. Д. Примака та ін.); кримінального права та процесу (праці В. В. Іванищука, 

О. А. Кучинської, Л. М. Лобойка, М. І. Хавронюка та ін.); трудового права та 

права соціального забезпечення (праці К. В. Бережної, С. О. Короєд); фахівців у 

галузі судоустрою, прокуратури та адвокатури (праці О. В. Бурак, С. В. Луніна, 

О. М. Овчаренко, В. В. Сердюка, О. З. Хотинської); фахівців з міжнародного 

права (праці У. З. Коруц) тощо. 

У роботі досліджувалось також чимало праць вітчизняних та зарубіжних 

вчених-адміністративістів, які стосуються тих чи інших питань, пов’язаних із 

адміністративним судочинством, адміністративним процесом, із принципами 

адміністративного права тощо, зокрема праці В. Б. Аверʼянова, 

Н. В. Александрової, Л. С. Анохіної, О. М. Бандурки, В. М. Бевзенка, 

Ю. П. Битяка, Л. Р. Білої-Тіунової, В. В. Богуцького, Н. П. Бортник, В. О. Галай, 

Д. Дж. Галлігана, В. В. Галунька, В. М. Гаращука, В. В. Гаркуши, Є. А. Гетьмана, 

В. А. Глуховері, І. П. Голосніченка, С. Т. Гончарука, І. С. Гриценка, 

Е. Ф. Демського, В. В. Зуй, А. А. Іванищука, Н. Г. Кануннікової, С. В. Ківалова, 

І. Б. Коліушка, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, О. П. Коренева, 

О. В. Кузьменко, Р. О. Куйбіди, М. П. Курила, Є. В. Курінного, Є. О. Легези, 

Н. В. Лесько, П. С. Лютікова, Т. О. Мацелик, Р. С. Мельника, Р. В. Миронюка, 

Т. П. Мінки, С. О. Мосьондза, О. І. Остапенка, У. М. Парпан, О. М. Пасенюка, 

В. Г. Перепелюка, С. В. Пєткова, Н. Б. Писаренко, В. В. Полянського, 

А. А. Пухтецької, Ю. І. Руснака, О. Г. Свіди, А. О. Селіванова, О. В. Скочиляс-

Павлів, І. М. Соловйова, Ю. М. Старилова, М. Ф. Стахурського, 

В. С. Стефанюка, Ю. О. Тихомирова, М. М. Тищенка, М. І. Трипольської, 

Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, В. І. Шишкіна, А. М. Школика, 

В. А. Юсупова та ін. Аналізувались також праці юристів-практиків, зокрема 

суддів В. В. Городовенка, Н. М. Грень, М. А. Маркуш, О. Б. Прокопенка, 

М. І. Смоковича, Ю. В. Цюкала та ін. Проте попри розмаїття наукових праць та 

вагомі здобутки наукової спільноти, особливості реалізації права на 

справедливий суд в адміністративному судочинстві майже не висвітлені. 

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

виконано в межах планів наукових досліджень Запорізького національного 

університету на 2014–2018 рр., комплексних наукових проектів «Основні 

напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних 

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

теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер 

державної реєстрації 0115U00711). Тема роботи пов’язана з низкою програмних 

документів, починаючи від затвердженої постановою Верховної Ради України 

від 28.04.1992 р. № 2296-XII Концепції судово-правової реформи, 

продовжуючи схваленою Указом Президента України від 10.05.2006 р. 

№ 361/2006 Концепції вдосконалення судівництва для утвердження 

справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів, та 

закінчуючи схваленою Указом Президента України від 20.05.2015 р. 

№ 276/2015 Стратегією реформування судоустрою, судочинства та суміжних 
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правових інститутів на 2015–2020 рр. Тема дисертації відповідає Основним 

науковим напрямам та найважливішим проблемам фундаментальних 

досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на  

2014–2018 рр., затвердженим Постановою Президії НАН України від 

20.12.2013 р. № 179 (п. 3.4.2.5; п. 3.4.2.15). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є з’ясування на 

підставі узагальнення положень раніше чинного та діючого вітчизняного 

законодавства та практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) сутності 

права на справедливий суд, виокремлення особливостей нормативного 

врегулювання та забезпечення реалізації права на справедливий 

адміністративний суд. 

Досягнення цієї мети потребує вирішення в дисертаційній роботі таких 

основних задач: 

– охарактеризувати ґенезу уявлень про справедливість та суд як базових 

складових «права на справедливий адміністративний суд» в історії філософії, 

філософії права, інших правових джерелах; встановити зміст понять 

«справедливість», «правосуддя», «суд», «судочинство»; 

– визначити співвідношення понять «право на справедливий суд» та 

«принцип справедливості»; обґрунтувати місце принципу справедливості 

адміністративного судочинства в системі відповідних принципів; 

– встановити особливості забезпечення реалізації права на справедливий 

адміністративний суд з аналізом специфіки кожного його складника при 

розгляді адміністративних справ у суді першої інстанції; 

– виділити специфіку врегулювання нормами адміністративного 

судочинського законодавства складників права на справедливий 

адміністративний суд в апеляційному провадженні; 

– розкрити особливості нормативного врегулювання питань реалізації права 

на справедливий суд в касаційному провадженні; 

– обґрунтувати пропозиції теоретичного та практичного характеру, 

спрямовані на вдосконалення тлумачення змісту права на справедливий суд з 

усіма його складниками та нормативного врегулювання цього права. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері адміністративного 

судочинства, пов’язані із реалізацією права на справедливий суд. 

Предметом дослідження є реалізація права на справедливий суд в 

адміністративному судочинстві України. 

Методи дослідження. У роботі використовується комплекс 

загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання, завдяки яким 

наявні у дисертації теоретичні положення, рекомендації з подальшої наукової 

розробки теми отримали обґрунтування. Основним загальнонауковим методом 

наукового пізнання у роботі є діалектичний, за допомогою якого досліджувався 

розвиток уявлень про «справедливість», «правосуддя», «судочинство», якісні 

зміни, що відбувалися у розумінні цих понять, змісту складників права на 

справедливий суд (підрозділи 1.1, 2.1, 2.2, 2.3). Для виявлення змісту суміжних 

із правом на справедливий суд понять («принцип», «право», «справедливість», 

«судочинство», правосуддя», «неупередженість суду» та ін.), для розкриття 
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ґенези уявлень про справедливість та право на справедливий суд та тих змін, 

які відбувались у нормативному його врегулюванні, а також для виявлення 

впливу минулого на уявлення про право на справедливий суд сьогодення, 

характеристики перспектив вдосконалення нормативного врегулювання та 

захисту цього права використовувався історично-правовий метод (підрозділ 1.1, 

розділ 3). Логіко-юридичний метод використовувався для формулювання 

базових дефініцій дисертації (розділ 3). Метод системного аналізу 

застосовувався для дослідження права на справедливий суд як комплексного 

поняття, яке включає сукупність взаємопов’язаних та взаємообумовлених 

елементів (доступність адміністративного судочинства, рівність сторін, 

дотримання розумних строків розгляду справи та виконання судових рішень 

адміністративного суду та ін.) (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, розділ 3). Методи 

моделювання, аналізу та синтезу використовувались для розробки пропозицій з 

удосконалення законодавства, для розробки перспективних напрямів 

подальшого вдосконалення нормативного врегулювання та забезпечення 

реалізації права на справедливий адміністративний суд (розділ 3). Для 

з’ясування особливостей нормативного врегулювання права на справедливий 

суд адміністративним судочинським законодавством порівняно з іншими 

процесуальними законами, а також для порівняння врегулювання змісту різних 

складників права на справедливий адміністративний суд у раніше чинному та 

оновленому Кодексі адміністративного судочинства України (КАС України) 

використовувався метод порівняльного аналізу (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 

розділ 3). Комплексне застосування вказаних методів забезпечило повноту та 

об’єктивність положень, наведених у дисертаційній роботі. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

міжнародні нормативно-правові акти. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практики ЄСПЛ, 

постанов та рішень вищих судових органів України, правова публіцистика, 

довідкові видання, статистичні матеріали тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці цілісним 

комплексним дослідженням, присвяченим з’ясуванню сутності права на 

справедливий суд, виокремленню особливостей нормативного врегулювання та 

забезпечення реалізації права на справедливий адміністративний суд. У 

результаті проведеного дослідження сформульовано нові наукові положення і 

висновки, зокрема: 

уперше: 
– запропоновано розглядати право на справедливий адміністративний суд як 

різновид загального права на справедливий суд з урахуванням специфіки 

нормативного врегулювання цього права та всіх його складників у КАС 

України, специфічності адміністративного судочинства, що пов’язана зі 

сторонами та предметом адміністративних справ; 

– право на справедливий адміністративний суд розглянуто не лише з позиції 

забезпечення його реалізації щодо фізичних осіб, але й щодо можливості його 
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захисту юридичними особами, а також іншими суб’єктами, у т. ч. суб’єктами 

владних повноважень; 

– здійснено розмежування між поняттями «право на справедливий 

адміністративний суд» та «принцип справедливості адміністративного 

судочинства», охарактеризовано співвідношення цих понять; 

удосконалено: 
– доктринальні положення про правосуддя, яке запропоновано визначати як 

«діяльність держави через судову гілку влади, що полягає у справедливому 

розгляді та вирішенні справ, які виникають у різних сферах суспільного та 

державного життя у зв’язку з невизнанням, оспорюванням, порушенням прав, 

свобод, інтересів приватних осіб та держави, яка здійснюється у визначеній 

законодавчими актами процесуальній формі з дотриманням принципу 

верховенства права та інших принципів правової держави»; 

– теоретичні положення про поняття «судочинство», яке запропоновано 

визначати як «діяльність судових органів, пов’язана зі справедливим розглядом 

та вирішенням конкретних справ, які виникають у різних сферах суспільного та 

державного життя у зв’язку з невизнанням, оспорюванням, порушенням прав, 

свобод, інтересів приватних осіб та держави, з чітким дотриманням 

встановлених відповідним кодифікованим процесуальним актом положень 

щодо її змісту та процедури», із пропозицією подальшого закріплення цього 

поняття у Законі України «Про судоустрій і статус суддів»; 

– наукові положення про принципи адміністративного процесу, 

характеристику змісту та особливостей з пропозицією авторської дефініції – 

«визначальні засади адміністративного процесуального права та 

адміністративного процесуального законодавства, з якими мають 

узгоджуватись всі норми відповідного галузевого законодавства»; 

дістали подальшого розвитку: 
– теоретичні положення щодо тлумачення права на справедливий суд в 

об’єктивному розумінні як сукупності норм адміністративного судочинського 

законодавства, якими регулюються та забезпечується реалізація всіх складників 

права на справедливий суд, у т. ч. незалежність суду, безсторонність та 

неупередженість суддів, змагальність та доступність адміністративного 

судочинства, розгляд адміністративної справи у розумні строки, право на 

оскарження рішень адміністративного суду, обов’язковість його рішень тощо; 

– положення щодо тлумачення права на справедливий суд в суб’єктивному 

розумінні як закріплених нормами адміністративного судочинського 

законодавства потенційних можливостей забезпечення реалізації права на 

справедливий суд усіх потенційних суб’єктів цього права шляхом 

врегулювання та надання гарантій у реалізації всіх його складників; сприяння 

реалізації всіх складників права на справедливий суд та захист прав сторін у 

разі створення перешкод з боку будь-яких суб’єктів у реалізації цього права; 

– наукові положення про принцип обов’язковості виконання рішень 

адміністративних судів з пропозицією авторської дефініції – «визначальна 

щодо забезпечення поваги до судових рішень засада адміністративного 

судочинства, відповідно до якої нормами адміністративного судочинського 
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законодавства забезпечується обов’язкове виконання таких рішень, у т. ч. 

шляхом закріплення прав адміністративного суду контрольного характеру та 

надання інших засобів впливу»; 

– визначення пріоритетних напрямків подальшого вдосконалення розуміння 

права на справедливий суд у доктринальному, нормативному, практичному, 

організаційному та просвітницькому аспектах. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

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

використані у: 

– науково-дослідній сфері – при проведенні наукових семінарів, досліджень, 

у роботі науково-пошукових товариств з дослідження актуальних проблем 

адміністративного права; при написанні конкурсних, кваліфікаційних наукових 

робіт (акти впровадження Університету митної справи та фінансів від 

27.11.2017, Запорізького національного університету від 20.12.2017); 

– правотворчості – для підготовки наукових висновків щодо норм права з 

питань забезпечення реалізації права на справедливий суд в адміністративному 

судочинстві; при попередньому розгляді проектів висновків щодо проектів 

законодавчих актів, які стосуються питань, пов’язаних з цим правом 

(акт впровадження Касаційного адміністративного суду у складі Верхового 

Суду від 21.03.2018); 

– правозастосовчій діяльності – для підготовки наукових висновків з 

питань забезпечення реалізації права на справедливий суд, для подальшого 

однакового застосування норм права адміністративними судами 

(акт впровадження Касаційного адміністративного суду у складі Верхового 

Суду від 21.03.2018); 

– навчальному процесі – при підготовці навчально-методичних комплексів з 

дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний процес», 

«Адміністративне судочинство», «Проблеми правового захисту прав людини у 

діяльності державних органів», при розробці навчальних посібників, 

підручників (акти впровадження Університету митної справи та фінансів від 

27.11.2017, Запорізького національного університету від 20.12.2017). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на трьох науково-практичних 

конференціях: «Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми 

та вимоги сьогодення» (м. Запоріжжя, 2016 р.); «Інтеграція юридичної науки і 

практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства» (м. Дніпро, 

2017 р.); «Тенденції та пріоритети реформування законодавства України» 

(м. Херсон, 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображені у 

п’яти наукових статтях, одна з яких – у зарубіжному науковому виданні, а 

також у трьох тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять 6 підрозділів, додатків, висновків та списку використаних 

джерел. Загальний обсяг дисертації становить 233 сторінки, у т. ч. основного 

тексту – 178 сторінок. Список використаних джерел налічує 327 найменувань. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, окреслено зв’язок 

роботи з науковими програмами та планами, визначено мету і задачі, об’єкт і 

предмет дослідження, його методи, обґрунтовано наукову новизну та практичне 

значення результатів роботи, наведено відомості про апробацію результатів 

роботи, публікації та структуру дисертації. 

Розділ 1 «Ґенеза уявлень про справедливість та право на справедливий 

суд та зміни у його нормативному врегулюванні» складається з двох 

підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Базові категорії «права на справедливий 

адміністративний суд» досліджено поняття «справедливість», «суд». 

Зазначено, що поняття «справедливість» є комплексним, має свій відбиток 

майже в кожній сфері суспільного життя, де присутня людина. На підставі 

проведеного ретроспективного аналізу змісту вчень про справедливість, 

починаючи з часів Античності і до сьогодення, виявлено вплив цих вчень на 

формування змісту сучасного «права на справедливий суд» (напр., вчення про 

«формальну рівність» у сучасній інтерпретації щодо права на справедливий суд 

може тлумачитись як певна рівна міра процесуальних прав та обов’язків; 

вчення про розподільчу та зрівняльну справедливість – як розподіл прав та 

обов’язків учасників судочинства; поновлення порушених прав). Констатовано, 

що зв'язок поняття «справедливість» із правовою сферою, судочинством чітко 

простежується з моменту надання нормам писаної форми, яка сприяє 

встановленню справедливості у сенсі відновлення стану, встановленого 

нормами (того, як має бути – у приватноправовій сфері; покарання за 

заборонені діянні – у публічній сфері). Сприймання справедливості як критерію 

оцінки закону та сутності права загалом спостерігається починаючи з ХХ ст. 

Виокремлено три рівні характеристики права на справедливий суд: перший 

пов'язаний з певною абстракцією, якою є категорія «справедливість», що є 

спільною для багатьох суспільних наук; другий – із відправленням правосуддя 

загалом (тлумачення справедливості як процесу та кінцевого результату з 

вирішення конкретної категорії справ у межах різновидів судочинства є 

найбільш висвітленим, оскільки пов'язаний із ратифікацією значною кількістю 

країн Європейської конвенції з прав людини визнання практики ЄСПЛ 

частиною національного законодавства); третій – з особливостями галузевих 

процесуальних норм, якими врегульовано право на справедливий суд та його 

складники, де має враховуватись цільова спрямованість правового регулювання 

конкретної сфери суспільних відносин, обставини, що впливають на специфіку 

їх закріплення та реалізацію відповідного права. 

У підрозділі 1.2 «Право на справедливий суд та принцип справедливості: 

компаритивістсько-правовий аналіз» обґрунтовано співвідношення принципу 

справедливості та права на справедливий суд як загального та похідного. 

Зазначено, що принцип справедливості є базовою категорією, на якій має 

ґрунтуватись право на справедливий суд в об’єктивному та суб’єктивному його 

розумінні. Вказано на такий недолік законодавчого врегулювання як принципу 
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справедливості адміністративного судочинства, так і права на справедливий 

адміністративний суд, як відсутність законодавчих дефініцій цих понять. 

Дисертантом обґрунтовано потребу закріплення принципу справедливості 

адміністративного судочинства у КАС України та пропонується авторська 

дефініція цього принципу – «комплексний принцип адміністративного 

судочинства як підгалузі адміністративного процесуального права, з яким 

мають погоджуватись інституційні та організаційні складові підгалузі, а також 

норми адміністративного судочинського законодавства в частині реалізації 

процесуальних прав та обов’язків учасників справи та здійснення окремих 

судових процедур як учасниками справи, так і судом». 

Розділ 2 «Зміст права на справедливий судовий розгляд на різних 

стадіях проходження справ в адміністративному суді» складається з трьох 

підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Забезпечення реалізації права на справедливий суд та його 
складників при розгляді адміністративної справи у першій інстанції» 

відзначено, що можливість реалізації цього права пов’язана з низкою норм КАС 

України, в яких відображено окремі його складники (через реалізацію норм про 

рівність у праві на судовий захист, безсторонність суду, розумні строки захисту 

прав, змагальність, доступність та ін.). Вказано на два способи формулювання 

норм щодо забезпечення гарантій реалізації права на справедливий суд: 

1) імперативний (напр., обов’язкова фіксація звернення); 2) диспозитивний 

(напр., в частині забезпечення реалізації сторонами принципу змагальності). 

Виокремлено негативні («звуження» певних можливостей; збільшення окремих 

процесуальних строків) та позитивні (напр., встановлення чітких зобов’язань 

суду з полегшення сприйняття сторонами своїх обов’язків) аспекти. З’ясовано, 

що найбільша кількість гарантій реалізації права на справедливий суд 

стосується забезпечення розумних строків розгляду адміністративної справи, 

зокрема через: а) встановлення граничних строків здійснення процесуальних 

дій у вигляді імперативних положень щодо різних суб’єктів; б) встановлення 

мінімальних строків вчинення таких дій для сторін справи; в) закріплення 

низки норм, реалізація яких сприяє економії процесуального часу. Для 

оптимізації тривалості розгляду справи у КАС України використовуються такі 

конструкції: 1) обмеження окремих прав, які надаються сторонам, часом їх 

реалізації; 2) надання суду права залишати без розгляду ті заяви або клопотання 

учасників, які без поважних причин не були заявлені у відповідній стадії; 

3) можливість розгляду справи без окремих учасників справи; 

4) «згладжування» оціночних щодо строків понять встановленням певної 

граничної межі. Доступність адміністративного судочинства пов’язана з 

об’єктивними (дієздатність, повноваження представників, юрисдикція, 

підсудність окремих категорій справ) та формальними (напр., вимоги, які 

пред’являються КАС України до форми та змісту відповідних документів) 

чинниками. Зазначено, що норми оновленої редакції КАС України вміщують 

певні обмеження прав сторін, серед яких є цілком виправдані (напр., обмеження 

права на звернення до адміністративного суду, які пов’язані з попередньою 
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поведінкою заявників) та дискусійні (напр., необхідність підтвердження 

позивачем факту зарахування суми судового збору). 

У підрозділі 2.2 «Особливості прояву права на справедливий судовий розгляд 
адміністративної справи та його складників в апеляційному провадженні» 

виокремлено декілька груп норм КАС України, що стосуються нормативного 

врегулювання питань реалізації права на справедливий суд, зокрема норми, 

якими врегульовано питання: 1) «рівності» статусу суб’єктів, яким надається 

право на апеляційне оскарження, «рівності» у процесуальних правах в 

апеляційному провадженні (напр., чч. 1, 4 ст. 293); 2) «доступності» 

апеляційного провадження (напр., п. 3 ч. 5 ст. 296; чч. 1, 5 ст. 296); 

3) «розумних строків» вирішення справи в апеляційній інстанції (напр., 

чч. 1, 2, 3 ст. 295; ч. 1 ст. 326), щодо яких встановлено такі особливості: 

а) збільшення порівняно із раніше чинною редакцією КАС України строків на 

реалізацію права на апеляційний перегляд; б) збільшення максимальної 

тривалості апеляційного перегляду; в) закріплення двох варіацій вирахування 

строків для подання апеляційної скарги – за звичайних та за особливих (напр., у 

випадку проголошення у судовому засіданні лише вступної та резолютивної 

частин рішення, ухвали) обставин; г) надання можливості поновлення 

пропущеного строку (вичерпний перелік випадків); 4) «змагальності» (напр., 

чч. 3, 4 ст. 296; ч. 1 ст. 317); 5) реалізації принципу диспозитивності (напр., 

чч. 1, 3, 5 ст. 303, пп. 2, 3, 6 ч. 1 ст. 306); 6) належної оцінки судом доказової 

бази у справі (напр., пп. 4, 5 ч. 1 ст. 306, чч. 3, 4 ст. 308); 7) забезпечення 

реалізації права на подальше оскарження судових рішень апеляційної інстанції 

(напр., ч. 6 ст. 298, ч. 5 ст. 321, п. «г» ч. 1 ст. 322); 8) забезпечення належного 

виконання судових рішень (напр., п. «ґ» ч. 1 ст. 322). 

Зазначено, що надання можливості апеляційного перегляду є показником 

прагнення держави в особі судової гілки своєї влади забезпечити справедливий 

результат вирішення конкретної адміністративної справи, надавши можливість 

апеляційним судам усувати помилки, якщо такі мали місце при розгляді справи 

у суді першої інстанції. Вказано на такі позитивні аспекти нормативного 

врегулювання: окремі випадки уніфікації термінології (напр., «суб’єкт владних 

повноважень» заміть відкритого переліку таких суб’єктів); виправлення 

окремих невірних (з точки зору викладення) формулювань (напр., «порушення 

норм матеріального права» на «неправильне застосування норм матеріального 

права» як підстави для скасування постанови або ухвали суду першої інстанції). 

Зазначено на такі недоліки нормативного врегулювання: закріплення 

презумпції «небажання особи брати участь у судовому засіданні» при 

апеляційному перегляді справи; звуження прав учасників справи у контексті 

обмеження порівняно із раніше чинною редакцією КАС України часового 

проміжку, на протязі якого вони можуть реалізувати певні права (напр., ч. 1 

ст. 302, ч. 3 ст. 303). 

У підрозділі 2.3 «Забезпечення реалізації права на справедливий суд та його 
складників у касаційному провадженні» вказано, що норми КАС України в 

частині врегулювання касаційного провадження закріплюють чимало 

положень, якими забезпечується реалізація права на справедливий 
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адміністративний суд через врегулювання окремих його складників. 

Встановлено такі особливості побудови норм щодо забезпечення вимоги 

дотримання розумних строків: 1) норми із конкретними строками (у т. ч. у 

формі граничних максимальних); 2) норми із формулюванням «у розумний 

строк, але не пізніше…»; 3) норми із вказівкою на стадію як певну часову межу 

для здійснення окремих процесуальних дій або з посиланням на інший 

процесуальний строк. Вказано на такі недоліки законодавчого врегулювання 

питань, пов’язаних із забезпеченням реалізації права на справедливий суд: 

1) щодо строків перегляду справ у касаційному проваджені – нечітке 

формулювання норм (напр., ч. 6 ст. 332 КАС України); 2) щодо забезпечення 

доступності касаційного оскарження – закріплення презумпції «небажання 

особи брати участь у судовому засіданні» (ч. 3 ст. 330 КАС України). 

Зазначено, що недостатнє обґрунтування мотивів поновлення строків на 

оскарження може мати наслідком порушення принципу правової визначеності, 

щодо якого обґрунтовано такі особливості його врегулювання у КАС України: 

а) забезпечується шляхом закріплення норм, якими забороняється зловживання 

процесуальними правами, встановлюються наслідки такого зловживання; 

б) гарантується шляхом закріплення заборони відмовляти в розгляді та 

вирішенні адміністративної справи з мотивів неповноти, неясності, 

суперечливості, відсутності відповідного законодавства; в) унормовується 

шляхом закріплення правил застосування нормативних актів у разі наявності 

колізій між нормами тощо. Недоліком у формулюванні відповідних норм є: 

а) не завжди лаконічні їх формулювання; б) нормативне закріплення 

невирішених у законодавстві суперечностей; в) дублювання окремих положень. 

У Розділі 3 «Розвиток та перспективи вдосконалення права на 

справедливий адміністративний суд: доктринальний та законодавчий 

аспекти» зазначено, що сучасний стан нормативного врегулювання права на 

справедливий суд в адміністративному судочинському законодавстві є 

результатом постійних змін, які відбувались у законодавстві, нормами якого 

регулювались відносини судоустрою та статусу суддів. Вказано, що всі раніше 

чинні закони про судоустрій та статус суддів, не проголошуючи безпосередньо 

право на справедливий суд, все ж таки врегульовували окремі його складники. 

На підставі аналізу змін, які відбулися у нормативному врегулюванні права на 

справедливий суд, зроблено висновок про: 1) відсутність безпосереднього 

закріплення цього права у КАС України, відтак, необхідність його тлумачення 

виходячи з положень загального щодо будь-яких видів судочинства 

законодавства (ст. 7 Закону України від 02.06.2016 р. «Про судоустрій і статус 

суддів»); 2) виокремлення у складі права на справедливий адміністративний суд 

таких його складників, як: незалежність, безсторонність адміністративних 

судів; доступність правосуддя в адміністративних справах; розумні строки 

захисту прав у порядку адміністративного судочинства; 3) певну 

неузгодженість положень загального щодо судоустрою і статусу суддів 

законодавства та положень КАС України відносно врегулювання окремих із 

цих складників. Проведено детальний аналіз відмінностей у нормативному 

врегулюванні права на справедливий суд та окремих його складників у 
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господарському процесуальному, цивільному процесуальному та 

адміністративному судочинському законодавстві. На підставі проведеного 

аналізу вказано на недоліки нормативного врегулювання та виокремлено 

напрямки вдосконалення законодавства та перспективи подальших 

доктринальних розробок з питань забезпечення реалізації права на 

справедливий суд. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання щодо з’ясування сутності права на справедливий суд, 

виокремлення особливостей нормативного врегулювання та забезпечення 

реалізації права на справедливий адміністративний суд. За результатами 

дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Обґрунтовано, що справедливість як базова категорія права на 

справедливий суд має багатоаспектне тлумачення, зокрема, як: покарання за 

зло та нагорода за добро, як «правильний» порядок у відносинах, «правильне» 

співвідношення прав та обов’язків; морально-правова категорія, яка виражає 

імперативність, необхідність правових засад. Особливістю адміністративного 

судочинства у сенсі пов’язаності з категорією «справедливість» є «подвійне 

навантаження», адже, з одного боку, справедливе вирішення судом спорів є 

завданням адміністративного судочинства, а з іншого – у справах про 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень 

адміністративні суди, зокрема, мають перевіряти, чи прийняті (вчинені) вони з 

дотриманням вимог справедливості та окремих її складників (безсторонньо, 

неупереджено, з дотриманням принципу рівності, протягом розумного строку 

тощо). 

2. Встановлено, що принцип справедливості адміністративного 

судочинства є первісним, базовим по відношенню до права на справедливий 

адміністративний суд, відтак потребує свого законодавчого закріплення. Серед 

складників права на справедливий суд принципами адміністративного 

судочинства є: рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 

змагальність сторін; обов’язковість судового рішення; забезпечення права на 

апеляційний перегляд справи; забезпечення права на касаційне оскарження; 

розумність строків розгляду справи; неприпустимість зловживання 

процесуальними правами; відшкодування судових витрат фізичних та 

юридичних осіб, на користь яких ухвалене рішення. У законодавчому 

закріплені принципів є певна непослідовність, адже закріплення в якості 

основної базової ідеї принципу доступності адміністративного судочинства є 

більш логічним, аніж закріплення лише одного з її складників – фінансового 

(відшкодування судових витрат). 

3. Виявлено позитивну тенденцію у законодавчому врегулюванні права на 

справедливий суд у КАС України – унормування більшості його складників 

майже на всіх стадіях розгляду справи адміністративним судом. У нормах, які 

стосуються розгляду адміністративної справи у суді першої інстанції, 
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врегульовано такі складники цього права: доступність адміністративного 

судочинства (може обмежуватись окремими формальними вимогами); розумні 

строки розгляду; забезпечення змагальності процесу (пов’язане з принципами 

диспозитивності, офіційного з’ясуванням всіх обставин справи, об’єктивності 

та ін.); рівність у процесуальних правах учасників справи; вимога про 

неупереджений суд; забезпечення апеляційного оскарження. Потребують 

вирішення такі недоліки законодавчого врегулювання: а) зменшення кількості 

оціночних категорій; б) приведення у відповідність положень ст. 125 

Конституції України, ст. 2, ч. 5 ст. 19 КАС України щодо узгодження 

суб’єктного складника як в частині суб’єктів звернення, так і в частині того, чиї 

права, свободи та охоронювані законом інтереси має захищати адміністративний 

суд (суб’єктами, чиї право на справедливий суд може бути порушено, є будь-які 

учасники адміністративної справи: фізичні, юридичні особи, суб’єкти владних 

повноважень тощо); в) остаточне вирішення проблеми автономії системи 

адміністративних судів (покладення на загальні суди першої ланки обов’язку 

розгляду адміністративних справ, кількість яких є значною, не сприяє 

розвантаженню місцевих загальних судів, що впливає на якість судових рішень). 

4. Встановлено, що більшість складників права на справедливий суд 

урегульовано у нормах КАС України щодо апеляційного провадження, зокрема: 

рівність (крім сторін справи у праві на повне або часткове оскарження в 

апеляційному порядку рішення суду першої інстанції «зрівнюються» також 

особи, які не брали участі в справі, але суд вирішив питання про їхні права чи 

обов’язки); вимога про дотримання розумних строків (в цій частині 

спостерігається, здебільшого, збільшення їх тривалості); забезпечення 

змагальності (має найбільшу специфіку своєї реалізації в апеляційній інстанції, 

натомість в цій частині положення КАС України не суперечать висновкам з 

цього питання, які надаються у рішеннях ЄСПЛ). Необхідним є закріплення 

дефініції принципу змагальності, наприклад, у такій варіації: «визначальна 

щодо можливості рівноправних учасників справи мати інформацію про докази 

у справі, реагувати на отриману інформацію, приймати рішення про реалізацію 

чи нереалізацію своїх прав, у т. ч. щодо своєї участі у розгляді справи, засада 

адміністративного судочинства, з якою мають узгоджуватись всі норми 

адміністративного судочинського законодавства, якими конкретизується цей 

принцип». Виявлено суттєві відмінності у врегулюванні права на справедливий 

суд у попередньо чинній та оновленій редакціях КАС України щодо 

врегулювання окремих складників цього права, не всі з яких є вдалими. 

Доцільним вбачається повернення до попереднього врегулювання в частині 

закріплення положення про можливість розгляду справи в апеляційній інстанції 

без участі особи лише у разі наявності відповідного прохання в апеляційній 

скарзі. 

5. З’ясовано відсутність уніфікованого підходу законодавця до дво- чи 

триланкової моделі адміністративного судочинства, адже із загальної 

«триланкової» моделі (розгляд у першій інстанції, апеляційний перегляд, 

касаційне оскарження) у КАС України встановлено виняток – дволанкова 

модель (перша інстанція та апеляція) щодо справ, де ВС розглядає справу як 
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суд першої інстанції, а його Велика палата – як суд апеляційної інстанції. 

Враховуючи відсутність законодавчої дефініції «принцип забезпечення 

реалізації права перегляду та оскарження судових рішень адміністративних 

судів», та зважаючи на її важливість, запропоновано таку її авторську варіацію: 

«визначальна щодо можливості виправлення потенційних судових помилок 

засада адміністративного судочинства, відповідно до якої нормами 

адміністративного судочинського законодавства регулюється процесуальний 

порядок його реалізації». 

6. Обґрунтовано такі напрямки вдосконалення права на справедливий 

адміністративний суд: а) доктринальний: вдосконалення інституту «принципів» 

самостійної (у перспективі) галузі вітчизняного права – адміністративного 

процесу та його підгалузі – адміністративного судочинства (в частині 

розроблення уніфікаційного термінологічного ряду, подальшого нормативного 

закріплення термінів «принципи адміністративного судочинства», «принцип 

справедливості», «принцип рівності», «принцип неупередженості», «принцип 

доступності» тощо); визначення місця принципів адміністративного 

судочинства у системі принципів адміністративного права та процесу; 

визначення місця принципу справедливості у системі принципів 

адміністративного судочинства; остаточне вирішення питання щодо 

співвідношення понять «принцип справедливості», «право на справедливий 

суд», «право на справедливий судовий розгляд»; активізація у доктринальних 

джерелах при розгляді змісту права на справедливий суд розширювального 

тлумачення суб’єктного складу щодо цього права, акцентування не лише на 

фізичних особах (людині), але і на юридичних, і на суб’єктах владних 

повноважень, яким також має забезпечуватись право на справедливий суд); 

б) нормативний: удосконалення норм матеріального та процесуального права 

(більш чітке та детальне врегулювання права на справедливий суд у КАС 

України); закріплення нормативних дефініцій базового поняття «принципи 

адміністративного судочинства» та тих принципів (а не лише їх змісту), які вже 

закріплені у КАС України; вдосконалення інституту відводів із закріпленням 

положення про розгляд питання про задоволення чи відмову у задоволенні 

клопотання про відводи іншим, аніж тим, що розглядає справу, суддею; 

в) практичний: активне розповсюдження інформації про зміст рішень ЄСПЛ; 

підвищення кваліфікації шляхом участі суддів у відповідних тренінгах, 

поступове розширення можливостей стажування на базі ЄСПЛ якомога більшої 

кількості суддів; мотивування суддівського корпусу до вивчення англійської та 

французької мов задля можливості сприйняття рішень ЄСПЛ з першоджерел; 

г) просвітницький: розробка навчальних програм для органів виконавчої та 

законодавчої гілок влади щодо важливості незалежності та неупередженості 

судової влади; забезпечення балансу у поданні ЗМІ як негативної, так і 

позитивної інформації про здійснення адміністративного судочинства; заборона 

впливу громадськості на кінцевий результат вирішення справи шляхом 

проведення мітингів під час судових слухань конкретної справи та переведення 

його у «правове русло» – оскарження рішення суду; д) організаційний: 

подальше впровадження електронного судочинства. 
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Дисертацію присвячено комплексному дослідженню проблемних питань 

реалізації права на справедливий адміністративний суд, особливостям 

нормативного врегулювання таких складників права на справедливий суд, як 

доступність адміністративного судочинства, рівність у реалізації 

процесуальних прав та обов’язків сторін адміністративного судочинства, 

змагальності як запоруці ухвалення справедливого за змістом рішення суду за 

результатами розгляду конкретної адміністративної справи, дотримання 

розумних строків як розгляду справи, так і виконання ухваленого за її 

результатами судового рішення адміністративного суду. Поглиблено сучасні 

наукові підходи до розуміння права на справедливий суд, його співвідношення 

із категорією «принцип справедливості», охарактеризовано зміст понять «право 

на справедливий суд», «принцип справедливості», «судочинство», 

«правосуддя», «суд». 

Розкрито особливості нормативного врегулювання як права на справедливе 

адміністративне судочинство загалом, так і складових права на справедливий 

суд зокрема. Досліджено особливості прояву доступності, рівності, 

змагальності, розумних строків розгляду, можливості оскарження результатів 

справи, виконання судових рішень у нормах КАС України, якими регулюється 

розгляд адміністративної справи у суді першої інстанції, апеляційному та 

касаційному провадженнях. 

Здійснено ретроспективний аналіз підходів до розуміння категорій 

«справедливість» та «суд» як базових у «праві на справедливий суд» змін, які 

відбувались у нормативному закріпленні цього права та його складників у 

Конституції, законодавстві про судоустрій та статус суддів, у КАС України. 

Ключові слова: право на справедливий адміністративний суд, принцип 

справедливості, доступність адміністративного судочинства, рівність сторін 
адміністративного судочинства, розумні строки адміністративного 
судочинства, виконання рішень адміністративного суду. 

 

Гимон Н. М. Реализация права на справедливый суд 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, 2018. 

Диссертация является одним из первых комплексных исследований, в 

котором на основе современных методов научного познания, принимия во 

внимание новейшие разработки правовой науки, учитывая имеющееся 

регулирование права на справедливый суд отечественными нормативно-

правовыми актами, нормами международных правовых документов, практику 

Европейского Суда по правам человека, изучается специфика реализации права 

на справедливый административный суд. 

На основе научных, доктринальных, нормативных, публицистических 

источников исследуется сущность и содержание права на справедливый суд и 

отдельных его составляющих, характеризуется специфика их нормативного 



16 

урегулирования в Кодексе административного судопроизводства Украины, 

детально анализируется проявления таких составляющих права на 

справедливый суд, как доступность административного судопроизводства; 

равенство сторон административного судопроизводства и, в том числе, 

равенство в возможности реализации процессуальных прав и выполнении 

процессуальных обязанностей сторонами административного 

судопроизводства; состязательность административного судопроизводства как 

основа вынесения справедливого по содержанию судебного решения по 

результатам рассмотрения конкретного административного дела; возможность 

обжалования такого решения; рассмотрение административного дела в 

разумные сроки и разумные сроки выполнения судебных решений 

административного суда. 

На основании проведенного анализа содержания составляющих права на 

справедливый суд предлагаются авторские дефиниции: а) закрепление которых 

является целесообразным в общем для всех судебных процессов законе 

Украины «О судоустройстве и статусе судей» («правосудие», 

«судопроизводство»); б) закрепление которых является целесообразным в 

перспективном процедурном кодифицированном акте, в котором должны 

регулироваться вопросы административного процесса в широком понимании 

этого понятия («принципы административного процесса»); в) закрепление 

которых является целесообразным в Кодексе административного 

судопроизводства («принципы административного судопроизводства», 

«принцип справедливости административного судопроизводства», «принцип 

доступности административного судопроизводства», «принцип 

состязательности административного судопроизводства», «принцип равенства 

участников административного судопроизводства», «принцип обеспечения 

реализации права пересмотра и обжалования судебных решений 

административных судов», «принцип обязательности исполнения решений 

административных судов»); г) доктринальные («право на справедливый суд в 

объективном понимании», «право на справедливый суд в субъективном 

понимании»). 

Детально раскрыты особенности проявления составляющих права на 

справедливый суд в нормах Кодекса административного судопроизводства 

Украины, регулирующих рассмотрение административного дела в суде первой 

инстанции, апелляционном и кассационном производствах. 

Сформулирован ряд конкретных предложений по усовершенствованию 

законодательства о судоустройстве и статусе судей и норм Кодекса 

административного судопроизводства Украины. 

Ключевые слова: право на справедливый административный суд, принцип 
справедливости, доступность административного судопроизводства, 

равенство сторон административного судопроизводства, разумные сроки 
административного судопроизводства, исполнение решений 
административного суда. 
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Gimon М. M. Realization of the right to a fair trial in the administrative 

legal proceedings of Ukraine. – Manuscript. 

Thesis for obtaining a Candidate Degree in Law Sciences in specialty 12.00.07 – 

administrative law and process; financial law; information technology law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2018. 

The thesis is one of the first comprehensive studies, based on the modern methods 

of scientific knowledge, taking into account the latest developments in legal science 

as well as the existing regulation of the right to a fair trial by domestic normative 

legal acts, the norms of international legal documents, the practice of the European 

Court of Human Rights, the specificity of the implementation of the right to a fair 

administrative court is being studied. 

The essence and content of the right to a fair trial and its separate components is 

examined on the basis of scientific, doctrinal, normative, publicistic sources, with the 

specifics of their statutory regulation in the Code of Administrative Proceedings of 

Ukraine, the manifestations of such components of the right to a fair trial as 

accessibility of administrative legal proceedings are analyzed in detail; equality of 

parties of administrative legal proceedings and, in particular, equality in the ability to 

implement due-process rights and perform procedural duties by the parties of 

administrative legal proceedings; the adversary nature of administrative legal 

proceedings as the basis for a fair judicial decision based on the results of a specific 

administrative case; the possibility of appealing against such a decision; 

administrative case investigation within a reasonable time and reasonable terms for 

the execution of judicial decisions of an administrative court. 

The author proposes own authentic definitions based on the analysis of the 

contents of the components of the right to a fair trial: a) the consolidation of which is 

advisable in general for all lawsuits of Ukraine “On the Judicial System and Status of 

Judges” (“justice”, “legal proceedings”); b) the consolidation of which is expedient in 

the prospective procedural codifying statutes, which should regulate the issues of 

administrative process in the broadest sense of this concept (“principles of the 

administrative legal process”); c) the consolidation of which is expedient in the Code 

of Administrative Proceedings (“the principles of administrative legal proceedings”, 

the principle of justice of administrative legal proceedings, “the principle of 

accessibility of administrative legal proceedings”, “the principle of adversary nature 

of administrative legal proceedings”, “the principle of equality of parties in 

administrative legal proceedings”, “the principle of ensuring of the implementation of 

the right to review and appeal against judicial decisions of administrative courts”, 

“the principle of binding performance decisions of administrative courts”); d) 

doctrinal (“the right to a fair trial in an objective sense”, “the right to a fair trial in a 

subjective sense”). 

The peculiarities of the manifestation of the components of the right to a fair trial 

in the norms of the Code of Administrative Proceedings that regulate the 

consideration of the administrative case in the first-instance court, the appellate and 

cassation proceedings are disclosed in detail. 
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A number of concrete proposals have been formulated to improve the legislation 

on the judicial system and the status of judges and the norms of the Code of 

Administrative Proceedings of Ukraine. 

Key words: the right to a fair administrative court, justice concept, accessibility 

of administrative legal proceedings, equality of parties of administrative legal 
proceedings, reasonable periods of administrative proceedings, enforcement of 
decisions of the administrative court. 
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