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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Зміни, що відбуваються внаслідок судової реформи як 

однієї з найбільш комплексних реформ в Україні, характеризуються потужною 
динамікою перетворень. У Стратегії реформування судоустрою, судочинства і 
суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки, затвердженій Указом 
Президента України, передбачені фундаментальні зміни стосовно правил 
здійснення правосуддя й діяльності головних інститутів судової влади, 
оновлення суддівського корпусу, процедур призначення, звільнення й 
переведення суддів. Крім того, ухвалені нові процесуальні кодекси.  

Унаслідок реформування виникло багато суперечностей у таких питаннях, 
як межі перегляду судових рішень, суб’єкти оскарження останніх, моделі 
апеляції й модернізація апеляційного провадження. Зазначене якраз і зумовлює 
актуальність нашого дослідження. 

Процес здійснення адміністративного судочинства України в апеляційному 
провадженні вимагає комплексного його вивчення на засадах системного 
аналізу, що передбачає поглиблене з’ясування його значення не тільки як 
самостійного об’єкта дослідження, а й у процесі взаємодії його з іншими 
правовими явищами, що підпорядковуються єдиній загальній меті – належному 
функціонуванню системи органів правосуддя, внаслідок чого в повному обсязі 
реалізується охорона прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних 
осіб. 

Деякі важливі проблемні питання або взагалі ще не були предметом 
всебічного правового аналізу, або ж вивчалися фрагментарно. Явний брак 
ґрунтовних, всебічних і вичерпних наукових напрацювань, присвячених нашій 
тематиці, а також необхідність і значимість системного вивчення вказаної 
проблематики для ухвалення законних та обґрунтованих рішень свідчать про 
актуальність вибраної теми дисертації. Безумовним є й той факт, що 
застосування новел Кодексу адміністративного судочинства України й законів 
про здійснення судочинства й надалі породжують низку невирішених питань. 

Спрямованість і характер оновленого законодавства з питань апеляційного 
провадження у сфері адміністративного судочинства повинні перш за все 
визначатися людиноцентристськими пріоритетами. Саме з урахуванням такого 
чинника повинна функціонувати судова система України. 

Удосконалення й підвищення ефективності апеляційних інститутів потребує 
ґрунтовних наукових досліджень, що мають включати сучасні розробки в цій 
сфері як теорії, так і практики Отже, комплексне вивчення проблемних питань 
апеляційного провадження в адміністративному судочинстві України є вкрай 
необхідним і своєчасним. 

Вирішити поставлене завдання можливо шляхом визначення теоретичних 
положень щодо покращення правових механізмів забезпечення ефективного 
адміністративного судочинства в апеляційному порядку й формування на цій 
підставі пропозицій щодо вдосконалення законодавства.  

Теоретичним підґрунтям цього дослідження в частині загальних питань 
правового регулювання адміністративного судочинства в апеляційному порядку 
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послужили праці вітчизняних учених, зокрема: В.М. Бевзенка, Ю.П. Битяка, 
Г.І. Бребана, Л.В. Бринцевої, К.В. Гусарова, А.Т. Комзюка, О.В. Константного, 
О.В. Кузьменка, Д.В. Лученка, Р.С. Мельника, В.С. Стефанюка, Р.В. Шаповала, 
Ю.С. Шемшученка та ін. 

Окремі аспекти вивчення питання перегляду судових рішень розглянуто в 
працях таких дослідників, як Ю.В. Білоусов, М.Ю. Віхляєв, Ю.М. Грошевий, 
Л.Є. Гузь, К.В. Гусаров, І.І. Ємельянова, С.Ю. Кац, В.В. Комаров, 
О.Ю. Кожемякін, В.М. Коссак, В.А. Кройтор, Ю.Х. Куразов, Д.Д. Луспеник, 
Г.О. Світлична, В.В. Сердюк, О.М. Трач, О.І. Угриновська, Ю.М. Чуйков, 
П.І. Шевчук, М.Й. Штефан, С.Я. Фурса, І.М. Зайцев, В.С. Калмацький, 
К.І. Комісаров, В.К. Пучинський, П.Я. Трубніков, Д.М. Чечот та ін. 

У наукових працях вищезазначених науковців питанням адміністративного 
судочинства приділяється значна увага. Незважаючи на їх наявність, наразі 
питання оптимізації перегляду рішень апеляційним адміністративним судом 
достатньою мірою не вивчено, оскільки окремі її аспекти розкриті 
фрагментарно й вимагають більшої конкретизації та вироблення 
концептуального підходу на рівні наукової праці з урахуванням сучасних реалій 
та оновленого законодавства з питань судоустрою. 

Отже, проведення дослідження з визначення теоретико-методологічних 
положень щодо перегляду рішень апеляційним адміністративним судом, а також 
удосконалення відповідного законодавства для створення більш ефективних 
умов апеляційного провадження в адміністративному судочинстві сприятиме 
оперативному вирішенню сучасних завдань адміністративного судочинства. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано в рамках Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–
2020 роки, затверджених Національною академією правових наук України 
03.03.2016, № 14–10. Основні напрями дослідження є складовими елементами 
комплексної теми «Конституційно-правові проблеми забезпечення верховенства 
права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні», яка 
розробляється науковцями Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого (номер державної реєстрації 0111U000966). 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертації полягає в комплексному 
вивченні теоретико-правової характеристики перегляду рішень окружних 
адміністративних судів в апеляційному провадженні, а також у вдосконаленні 
відповідного законодавства з метою створення умов для ефективного 
апеляційного провадження, що дозволить належним чином вирішувати 
завдання адміністративного судочинства з метою здійснення прав, свобод та 
інтересів громадян у контексті людиноцентристської спрямованості.  

Для досягнення зазначеної мети поставлено й вирішено такі задачі: 
– розглянути в історико-правовому аспекті передумови виникнення 

апеляційного провадження в адміністративному судочинстві й окреслити етапи 
його становлення у вітчизняному законодавстві; 

– визначити поняття «апеляційне провадження» й назвати його завдання в 
адміністративному судочинстві; 
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– розглянути вплив норм міжнародного права на регулювання апеляційного 

провадження в адміністративному судочинстві; 
– систематизувати структуру перегляду рішень окружних адміністративних 

судів в апеляційному адміністративному суді; 
– з’ясувати особливості повноважень адміністративного суду апеляційної 

інстанції;  
– розкрити специфіку порядку перегляду рішень адміністративного суду в 

апеляційному провадженні; 
– установити основні заходи з підвищення ефективності перегляду рішень в 

апеляційних адміністративних судах у контексті захисту прав людини та 
громадянина; 

– окреслити оптимізацію перегляду рішень в апеляційних адміністративних 
судах шляхом удосконалення правового статусу судді адміністративного 
апеляційного суду. 

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, які виникають у 
процесі перегляду рішень окружних адміністративних судів в апеляційному 
провадженні. 

Предметом дослідження є перегляд рішень окружних адміністративних 
судів в апеляційному провадженні. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети і вирішення 
завдань, з огляду на специфіку об’єкта і предмета дисертації, за методологічну 
основу взято положення діалектики як загального способу пізнання процесів та 
явищ, а також сукупність загальнонаукових і спеціальних методів дослідження. 

Отже, у процесі дослідження застосування діалектичного методу дозволило 
дослідити сутність, зміст і місце апеляційного провадження в 
адміністративному процесі (підрозділ 1.2), а також допомогло з’ясувати 
сутність перегляду рішень окружних адміністративних судів в апеляційному 
провадженні (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3); формально-логічний метод 
використовувався як універсальний спосіб аргументування (підрозділи 1.2, 1.3, 
2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2); історико-порівняльний метод дозволив визначити 
передумови виникнення апеляційного провадження в адміністративному 
судочинстві (підрозділ 1.1), а порівняно-правовий використовувався для 
зіставлення вітчизняного законодавства щодо організаційно-правового 
забезпечення апеляційного провадження в адміністративному судочинстві із 
законодавством зарубіжних країн (наводиться відповідна практика, яка має 
місце у Сполучених Штатах Америки, Японській державі, Західній Європі) 
(підрозділ 1.3); формально-юридичний аналіз норм чинного адміністративного 
законодавства дозволив виявити властиві процесу перегляду рішень окружних 
адміністративних судів в апеляційному провадженні переваги та недоліки, а 
також сформулювати пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання 
основних елементів структури апеляційного провадження в адміністративному 
судочинстві (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3; 3.1. 3.2); статистичний метод 
використовувався для дослідження, аналізу та узагальнення офіційної 
статистичної інформації, а також іншої інформації, яка становить предмет 
дослідження (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3). Вимоги формальної логіки стосовно 
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послідовності, несуперечності та обґрунтованості були враховані під час 
формулювання висновків та пропозицій відповідно до мети цього 
дисертаційного дослідження.  

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 
Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 
формалізовані акти центральних органів виконавчої влади, рішення 
Конституційного Суду України, міжнародні нормативно-правові акти тощо. 

Емпіричну базу дослідження склали матеріали, які були застосовані в 
практиці адміністративного судочинства в апеляційному порядку в Харківській 
області за особистою участю здобувача в цій діяльності.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що ця робота є 
одним із перших у сучасній вітчизняній правовій доктрині комплексним 
дослідженням, в якому вирішується важливе наукове завдання формування 
теоретико-методологічних положень щодо перегляду рішень окружних 
адміністративних судів апеляційним адміністративним судом і вдосконалення 
відповідного законодавства з метою створення умов для ефективного 
апеляційного провадження в адміністративному судочинстві. Це сприятиме 
ефективному вирішенню проблем у зазначеній сфері та дозволить визначити й 
методологічно обґрунтувати низку теоретичних положень з адміністративного 
процесу в контексті адміністративного судочинства, а також допоможе 
сформулювати науково обґрунтовані пропозиції з удосконалення законодавства 
з питань апеляційного провадження в адміністративному судочинстві в частині 
як його структури, так і змісту окремих його складників, стосовно правового 
регулювання адміністративних правовідносин. Найбільш важливі результати 
дисертації відображають її наукову новизну, а саме: 

уперше: 
– надано авторське визначення правової конструкції «адміністративно-

правовий режим перегляду рішень окружних адміністративних судів в 
апеляційному провадженні», що являє собою встановлений порядок здійснення 
суддями апеляційних судів адміністративно-деліктної діяльності, який є 
нормативно сформульованим у вигляді дозволів, заборон і детальних 
розпоряджень у правилах позовного провадження, провадження у справах, що 
випливають з адміністративних та інших публічних правовідносин в 
апеляційно-процесуальному законодавстві, і правилах провадження у справах 
про адміністративні правопорушення; 

– запропоновано структуру адміністративно-правового режиму перегляду 
рішень окружних адміністративних судів в апеляційному провадженні, до якої 
входять такі елементи, як: а) сукупність норм права, що визначають статус 
суддів апеляційних судів, які розглядають справи про адміністративні 
правопорушення, і регламентують порядок здійснення суддею адміністративно-
процесуальної діяльності; б) сукупність відносин, які виникають у результаті 
реалізації норм права, в тому числі норм, що передбачають можливість 
вживання заходів адміністративного та іншого державного примусу, 
призначення покарання, порядок розгляду справи про адміністративне 
правопорушення, дії апеляційного судді, порядок оскарження; в) цільова 
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установка, тобто завдання, для забезпечення якого вводиться відповідний 
адміністративно-правовий режим; 

– розроблено рекомендації щодо ухвалення закону про дисциплінарну 
відповідальність суддів, у тому числі і про порядок припинення повноважень 
тих із них, які займаються діяльністю, несумісною з їхньою посадою, вчиняють 
протиправні дії, котрі посягають на честь і гідність представника суддівської 
влади або знижують її авторитет, що дозволить конкретизувати й 
систематизувати відповідальність суддів; 

удосконалено: 
– підхід до унормування вітчизняного законодавства в контексті 

організаційно-правового забезпечення апеляційного провадження в 
адміністративному судочинстві шляхом імплементації окремих рекомендацій 
Комітету міністрів Ради Європи; 

– модель розширення правових меж суб’єктів адміністративно-правових 
відносин, пов’язаних з апеляційним оскарженням рішень адміністративного 
суду, які не вступили в законну силу, щодо питань, що стосуються: 
а) затвердження мирової угоди; б) відмови в допуску заінтересованої особи до 
участі у справі; в) розпорядження речовими доказами; г) відмови у припиненні 
провадження у справі; д) відмови в задоволенні клопотання позивача про зміну 
предмета або підстави позову; е) залишення без руху позовної заяви; 

дістали подальшого розвитку: 
– наукові погляди на підвищення ефективності апеляційного провадження в 

адміністративному судочинстві в контексті захисту прав та свобод людини і 
громадянина з урахуванням норм сучасного міжнародного права людино-
центристської спрямованості; 

– правові заходи щодо усунення недоліків і суперечностей сучасного 
вітчизняного законодавства в таких питаннях, як-то: а) правовий статус 
українських суддів; б) відсутність установленої законом дефініції поняття 
«статус суддів»; в) невизнання наявності різноманіття їхніх статусів; 
г) недостатність регламентації гарантій правового статусу й відповідальності 
суддів – шляхом унормування правового статусу судді адміністративного 
апеляційного суду; 

– з’ясування змісту процесуальної діяльності адміністративного суду 
апеляційної інстанції й висвітлення структури апеляційного провадження в 
адміністративному судочинстві України. 

Практичне значення одержаних результатів проведеного дослідження 
полягає в тому, що автор сформулював та методологічно обґрунтував висновки, 
які за результатами дослідження можуть бути використані в: 

– науково-дослідній діяльності – для подальшого вирішення питань 
адміністративного процесу, правових проблем регулювання апеляційного 
провадження в адміністративному судочинстві; для проведення подальших 
наукових досліджень за напрямами захисту прав та свобод громадян в 
адміністративному суді в апеляційному провадженні; 
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– правотворчій діяльності – для удосконалення сучасного вітчизняного 

законодавства у контексті унормування правового статусу судді 
адміністративного апеляційного суду;  

– правозастосовній діяльності – для оптимізації форм і методів діяльності 
адміністративного апеляційного суду з метою ефективного забезпечення 
апеляційного провадження в адміністративному судочинстві; 

– навчальному процесі – під час підготовки відповідних розділів 
підручників і навчальних посібників із циклу публічно-правових дисциплін, у 
викладанні курсу Адміністративного права України, у науково-дослідній роботі 
студентів, магістрів та аспірантів. 

Апробація матеріалів дисертації. Результати дослідження були 
оприлюднені на п’ятьох міжнародних і науково-практичних конференціях, на 
круглих столах і семінарах, а саме: «Правові засади діяльності правоохоронних 
органів» (м. Харків, 2015р.); «Сектор безпеки України: виклики сьогодення» 
(м. Харків, 2016 р.); «Innovative research of legal regulation of public 
administration» (м. Люблін, Республіка Польща, 2017 р.); «Світ без корупції: міф 
чи реальність?» (м. Харків, 2017 р.); «Підвищення ефективності перегляду 
рішень в апеляційних адміністративних судах у контексті захисту прав людини 
та громадянина» (м. Харків, 2018 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено в 
7 наукових статтях, з них 6 опубліковано у виданнях, що визнані як фахові з 
юридичних наук, 1  стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 5 тезах 
доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 
розділів, які містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел 
та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 194 сторінки, у тому числі 
основного тексту – 169 сторінок. Список використаних джерел налічує 
266 найменувань. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

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

науковими програмами, планами, темами, мету й завдання, об’єкт, предмет і 
методи дослідження, розкрито наукову новизну і практичне значення одержаних 
результатів, наведено відомості про апробацію матеріалів дисертації, її 
структуру й обсяг. 

Розділ 1 «Теоретико-правова характеристика перегляду рішень 
окружних адміністративних судів в апеляційному провадженні» складається 
з трьох підрозділів.  

У підрозділі 1.1 «Історико-соціальні передумови виникнення апеляційного 
провадження в адміністративному судочинстві» визначаються історико-
соціальні передумови, окреслюються періоди становлення вітчизняного 
апеляційного провадження в адміністративному судочинстві. За допомогою 
історичного методу дослідження зроблено висновки щодо основних ознак 
сучасної апеляції. Окреслено такі її особливості, як-то: а) перегляд рішень суду 
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першої інстанції поряд із виконанням ним функцій «квазісуду» першої інстанції 
з мотивів дотримання вимог законності й обґрунтованості; б) розгляд справ в 
колегіальному складі судом апеляційної інстанції; в) особлива процедура 
набрання рішенням апеляційного суду законної сили; г) незмінність і 
виключність суду апеляційної інстанції. 

У підрозділі 1.2 «Поняття й завдання апеляційного провадження в 
адміністративному судочинстві» закладається загальне розуміння й 
визначення моделей апеляції, які характеризуються як теоретичні конструкції, 
що окреслюють межі втручання суду апеляційної інстанції в перегляд рішення 
(ухвали) суду першої інстанції. Обґрунтовується положення про недоцільність 
виходу за межі доводів апеляційної скарги під час її розгляду.  

Наголошується, що під час дослідження процедури доказової діяльності в 
апеляційному провадженні наявність можливості надавати нові докази в 
апеляційному розгляді адміністративної справи може призвести до, так би 
мовити, повороту на гірше для особи, незадоволеної рішенням окружного 
адміністративного суду. Такий висновок зроблено з огляду на об’єктивні докази 
та аналітичне оцінювання судової практики в рамках проведеного дослідження.  

Доведено необхідність розширити право організацій і громадян на 
апеляційне оскарження постанов адміністративного суду, які не вступили в 
законну силу. Таке право має бути надано організаціям і громадянам на 
оскарження постанов: а) про затвердження мирової угоди; б) про відмову в 
допуску заінтересованої особи до участі у справі; в) про розпорядження 
речовими доказами; г) про відмову у припиненні провадження у справі, коли 
адміністративний суд зобов’язаний це зробити; д) про відмову в задоволенні 
клопотання позивача про зміну предмета або підстави позову; е) про залишення 
позовної заяви без руху. 

У підрозділі 1.3 «Норми міжнародного права в апеляційному провадженні 
адміністративного судочинства» було здійснено критичний аналіз 
організаційно-правового забезпечення апеляційного провадження в 
адміністративному судочинстві в зарубіжних країнах, що дозволило встановити, 
яким чином і якою мірою норми міжнародного права задають напрямок руху 
процесу регулювання вітчизняного апеляційного провадження в 
адміністративному судочинстві. Окреслено також теоретичні концепти щодо 
вдосконалення українського законодавства у сфері апеляційного провадження.  

Зазначено й обґрунтовано думку, яка розкриває критичне ставлення 
дисертанта до допуску справ оскарження з боку судових органів і до 
імплементації окремих рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи, яка не 
може бути ефективною з огляду на особливості національного законодавства і 
сталості судової практики в Україні. 

Розділ 2 «Нормативне забезпечення апеляційного провадження в 
адміністративному судочинстві» містить три підрозділи. 

У підрозділі 2.1 «Структура перегляду рішень апеляційним 
адміністративним судом» здійснено комплексне вивчення і системний аналіз 
структури перегляду рішень окружних адміністративних судів в апеляційному 
провадженні в адміністративно-правовому режимі, внаслідок чого встановлено, 
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що її основними елементами виступають: а) норми права, що визначають статус 
суддів апеляційних судів, які розглядають справи про адміністративні 
правопорушення, й регламентують порядок здійснення суддею 
адміністративно-процесуальної діяльності; б) відносини, що складаються у 
зв’язку з реалізацією норм права, в тому числі тих, що передбачають 
можливість застосування заходів адміністративного та іншого державного 
примусу, призначення покарання, порядок розгляду справи про адміністративне 
правопорушення, дії судді апеляційного суду, порядок оскарження; цільовою 
установкою відповідного адміністративно-правового режиму є завдання, для 
забезпечення якого він і вводиться.  

У підрозділі 2.2 «Повноваження адміністративного суду апеляційної 
інстанції» з’ясовується, що апеляційному провадженню в адміністративному 
судочинстві притаманні всі ознаки самостійної факультативної стадії. Позначен-
ня назви останньої в такий спосіб, тобто присвоєння їй найменування 
«провадження», не означає, що ця стадія є здійсненням адміністративного 
судового процесу у класичному розумінні поняття «провадження» як 
сукупності певних стадій. Пояснюється, що в такому випадку хоча й має місце 
один і той самий термін – «провадження», однак у контексті характеристики 
апеляційного провадження як факультативної стадії зміст сукупності правил 
розгляду й вирішення апеляційної скарги, на відміну від вирішення 
адміністративної справи, по суті є різним за своїм процесуальним змістом. 
Обґрунтовано, що належне відправлення правосуддя, метою якого є захист 
прав, свобод, законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також 
досягнення абсолютної законності судового рішення, є певним провідним 
чинником, унаслідок якого виникають, змінюються і припиняються 
процесуальні відносини щодо перегляду рішень апеляційним адміністративним 
судом. 

Наводиться авторське бачення й розгорнуте пояснення думки стосовно 
цілком логічної доцільності й необхідності існування неповної апеляції. Такий 
висновок ґрунтується на змагальних засадах останньої й на підставі її 
процесуальної природи як однієї з контрольних стадій адміністративного 
процесу. 

У підрозділі 2.3 «Порядок перегляду рішень окружних адміністративних 
судів в апеляційному провадженні» стверджується, що перегляд рішень 
окружних адміністративних судів першої інстанції в апеляційному провадженні 
становить собою комплексний адміністративно-правовий режим, який полягає у 
встановленні порядку здійснення суддями апеляційних судів адміністративно-
деліктної діяльності і є нормативно-сформульованим у вигляді дозволів, 
заборон і детальних розпоряджень у правилах: а) позовного провадження; 
б) провадженнях у справах, що випливають з адміністративних та інших 
публічних правовідносин в апеляційно-процесуальному законодавстві; 
в) провадження у справах про адміністративні правопорушення в 
адміністративному законодавстві. Зазначається, що адміністративно-
процесуальні норми, які регламентують порядок перегляду судових рішень у 
справах в апеляційному провадженні, встановлюють для кожного суб’єкта й 
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учасника адміністративних відносин процесуальні права й обов’язки, тобто 
окреслюють межі можливої й належної їхньої правової поведінки. Перегляд 
судових рішень в апеляційному провадженні виконує правозабезпечувальну і 
правозахисну роль (діяльність) і є невід’ємним складником системи 
адміністративного судочинства України в цілому. 

Розділ 3 «Перспективи функціонування та розвитку апеляційного 
провадження в адміністративному судочинстві» складається з двох 
підрозділів.  

У підрозділі 3.1 «Підвищення ефективності перегляду рішень в апеляційних 
адміністративних судах» аргументується важливість і необхідність реалізації 
перегляду рішень судів першої інстанції апеляційними судами. Викладено 
пропозицію щодо розширення кола судових ухвал як об’єктів апеляційного 
оскарження з метою забезпечення реалізації конституційних прав на 
оскарження зазначених судових рішень суб’єктами адміністративних 
процесуальних правовідносин. Наявні законодавчі обмеження щодо оскарження 
рішення апеляційного суду щодо окремих категорій адміністративних справ 
зазнали авторської критики.  

Здійснено аналітичне дослідження, що стосується підвищення ефективності 
апеляційного провадження і продуктивності інструменту оптимальної 
юридичної протекції в контексті захисту прав людини і громадянина, з 
урахуванням положення ст. 13 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод.  

Особлива увага акцентується на тому, що ефективність апеляційного 
провадження визначається рухом розглядуваної адміністративної справи в суді 
апеляційної інстанції й функцією апеляційного суду щодо дотримання 
принципів верховенства права й законності під час відправлення правосуддя. У 
межах проблем ефективності апеляційного розгляду судового рішення 
підкреслюється потреба вдосконалення реалізації учасниками апеляційного 
провадження своїх диспозитивних прав. Запропоновано вдосконалити 
процедуру підготовки справи до судового розгляду й сам розгляд апеляційної 
скарги в суді апеляційної інстанції з урахуванням позицій Європейського суду з 
прав людини. Наголошується на тому, що оптимізація ефективності перегляду 
рішень окружних адміністративних судів в апеляційному провадженні є 
важливим засобом, який допомагає належним чином здійснювати виконання 
завдань адміністративного судочинства. Вирішення цих процедурних питань 
нині є вкрай необхідним, оскільки від правильної реалізації апеляційним судом 
механізму розгляду адміністративної справи за апеляційною скаргою залежить 
ефективність поновлення прав, свобод чи інтересів учасників адміністративних 
правовідносин.  

У підрозділі 3.2 «Шляхи оптимізації перегляду рішень в апеляційних 
адміністративних судах через вдосконалення правового статусу судді 
адміністративного апеляційного суду» в результаті здійснення системного 
аналізу автор зазначає, що порядок перегляду апеляційним судом рішень судів 
першої інстанції питання про притягнення судді до дисциплінарної 
відповідальності наразі законодавчо не врегульовано, підстави накладення на 
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нього дисциплінарного стягнення не закріплені, а критерії кваліфікації 
дисциплінарної провини судді чітко не визначені. Внаслідок цього викладена 
аргументована і розгорнута пропозиція оптимізувати цей процес, насамперед 
розробити й ухвалити закон про дисциплінарну відповідальність суддів, у тому 
числі і про порядок припинення повноважень тих із них, які займаються 
діяльністю, несумісною з посадою судді, які вчинили протиправні дії, чим 
ганьблять честь і гідність представників судової влади або знижують її 
авторитет. Наведене дозволить конкретизувати й систематизувати 
відповідальність суддів. 

 
ВИСНОВКИ 

 
Дисертація є кваліфікаційною науковою працею, містить доктринальні 

положення й обґрунтовані вченими-процесуалістами результати в галузі 
адміністративного процесуального права. Вона вирішує важливе наукове 
завдання правового забезпечення перегляду в апеляційному порядку судових 
рішень в адміністративному судочинстві. За наслідками дослідження 
сформульовані нижченаведені висновки. 

1. Визначено етапи історико-соціальних передумов виникнення 
апеляційного провадження в адміністративному судочинстві й окреслено 
періоди становлення вітчизняного апеляційного провадження в 
адміністративному судочинстві. 

2. Виокремлено відповідні ознаки сучасного вітчизняного інституту 
апеляції, а саме:  

– апеляційне провадження являє собою процедуру перегляду апеляційним 
судом рішення суду першої інстанції, яке не набрало законної сили, щодо 
правильності встановлення фактів і застосування права. Винятком може бути 
перегляд рішення, яке набрало законної сили, якщо суд апеляційної інстанції 
поновив строк апеляційного оскарження;  

– перегляд рішення суду першої інстанції здійснюється колегією 
апеляційного суду у складі трьох суддів, які мають спеціальну освіту й 
позитивний досвід відправлення правосуддя;  

– подання апеляційної скарги та її розгляд в апеляційному суді зупиняє 
набрання чинності рішенням суду першої інстанції та його виконання, крім 
випадків вимоги негайного виконання цього рішення;  

– з моменту оголошення судом апеляційної інстанції власного рішення 
останнє набирає чинності і вступає в законну силу рішення суду першої 
інстанції. 

3. Встановлено, що перегляд рішень окружних адміністративних судів в 
апеляційному провадженні – це комплексний адміністративно-правовий режим, 
що полягає: а) в установленому порядку здійснення суддями апеляційних судів 
адміністративно-деліктної діяльності; б) нормативно-сформульованих правилах 
позовного провадження у вигляді дозволів, заборон і детальних розпоряджень; 
в) провадженні у справах, що випливають з адміністративних та інших 
публічних правовідносин в апеляційно-процесуальному законодавстві; 
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г) правилах провадження у справах про адміністративні правопорушення в 
адміністративному законодавстві.  

4. Визначено, що структура адміністративно-правового режиму перегляду 
рішень окружних адміністративних судів в апеляційному провадженні 
становить комплекс таких основних елементів:  

– норми права, що визначають статус суддів апеляційних судів, які 
розглядають справи про адміністративні правопорушення, і що регламентують 
порядок виконання цими суддями адміністративно-процесуальної діяльності;  

– відносини, що виникають у зв’язку з реалізацією норм права, в тому числі 
норм, що передбачають можливість застосування заходів адміністративного чи 
іншого державного примусу, призначення покарання, порядок розгляду справи 
про адміністративне правопорушення, дії апеляційного судді, порядок 
оскарження;  

– цільовою установкою відповідного адміністративно-правового режиму є 
завдання, для забезпечення якого він і вводиться. 

5. З’ясовано, що норми міжнародного права щодо організаційно-правового 
забезпечення апеляційного провадження в адміністративному судочинстві в 
зарубіжних країнах мають певний вплив на регулювання українського 
апеляційного провадження. Сформульовано теоретичні концепти з 
удосконалення вітчизняного законодавства в цій сфері. Деякі науковці критично 
ставляться до імплементації окремих рекомендацій Комітету міністрів Ради 
Європи. Беззастережне їх дотримання не може бути ефективним з огляду на 
специфіку національного законодавства і сталість вітчизняної судової практики.  

6. Обґрунтовано потребу зміни строків і порядку апеляційного оскарження 
на законодавчому рівні. Право на апеляційне оскарження рішення суду першої 
інстанції виступає невід’ємним елементом права на судовий захист. Апеляційне 
оскарження й порядок його реалізації вимагають відповідного обмеження 
прокурора та інших осіб, які захищають у процесі, так би мовити, «чужий» 
інтерес, у реалізації ними права такого оскарження. Законодавство України не 
містить переліку ознак, які б характеризували процесуально-правову 
заінтересованість суб’єктів адміністративних правовідносин в оскарженні 
судових рішень, тобто осіб, які подають апеляційну скаргу.  

7. Наголошено на необхідності розширення правових меж суб’єктів 
адміністративних правовідносин щодо апеляційного оскарження рішень 
адміністративного суду першої інстанції, які не вступили в законну силу. 
Зокрема, це стосується питань: а) затвердження мирової угоди; б) відмови в 
допуску заінтересованої особи до участі у справі; в) розпорядження наявними 
речовими доказами; г) відмови у припиненні провадження у справі; д) відмови 
в задоволенні клопотання позивача про зміну предмета або підстави позову; 
е) залишення позовної заяви без руху. 

8. Надано аргументацію стосовно того, що необхідно підвищити рівень 
ефективності апеляційного провадження, до об’єктів якого не належить 
бездіяльність суду першої інстанції. Важливо розширити коло підстав для 
перегляду судових рішень як об’єктів апеляційного оскарження з метою більш 
повного забезпечення реалізації конституційних прав суб’єктами 
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адміністративних процесуальних правовідносин. Зазнали критики наявні 
законодавчі обмеження щодо оскарження рішень апеляційного суду щодо 
окремих категорій адміністративних справ. 

9. Встановлено, що оптимізація ефективності перегляду рішень окружних 
адміністративних судів в апеляційному провадженні є одним із засобів 
виконання апеляційним судом завдань адміністративного судочинства. Від 
належної реалізації цим судом механізму розгляду адміністративної справи за 
апеляційною скаргою залежить ефективність поновлення прав, свобод чи 
інтересів учасників адміністративних правовідносин.  

10. Визначено, що є потреба в розробленні й ухваленні закону про 
дисциплінарну відповідальність суддів з огляду на проблемні питання щодо 
порядку припинення повноважень тих суддів, які займаються діяльністю, 
несумісною з їхньою посадою, або які вчинили протиправні дії, що ганьблять 
честь і гідність судді або знижують авторитет судової влади взагалі. Усе це 
дозволить систематизувати й конкретизувати відповідальність цих служителів 
закону. 

11. Наголошено на тому, що такі проблемні питання, як: відсутність 
установленої законом дефініції поняття «статус суддів», невизнання наявності 
різноманіття їхніх статусів; недостатня регламентація гарантій правового 
статусу й відповідальності суддів, є основними недоліками сучасного 
законодавства в аспекті правового статусу представників судової влади. Однією 
з причин виникнення цих прогалин є неповне, фрагментарне дослідження у 
вітчизняній правовій доктрині такої категорії, як «статус суддів». 

12. З’ясовано, що підтримка стабільного правового порядку в державі 
передбачає активні, такі, що відповідають законодавству, чіткі й несуперечливі 
дії суддів у тому числі й апеляційних адміністративних судів щодо 
попередження правопорушень, з одного боку, і щодо захисту порушених прав та 
свобод фізичних і юридичних осіб від незаконного притягнення їх до 
адміністративної відповідальності – з іншого. 

13. Встановлено, що одним із найефективніших і найбільш дієвих засобів у 
сфері захисту прав і свобод учасників адміністративних правовідносин слід 
вважати належним чином підготовлений і проведений з дотриманням усіх 
вимог законодавства судовий розгляд суперечностей в апеляційному 
провадженні, а також винесення адміністративним апеляційним судом на 
підставі цього законного й обґрунтованого рішення. 
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спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2019. 

У роботі здійснено теоретичне узагальнення питання щодо перегляду рішень 
окружних адміністративних судів в апеляційному провадженні й вирішено 
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наукове завдання з удосконалення цього процесу. Це розв’язує важливу науково-
прикладну проблему в галузі адміністративного права загалом та 
адміністративного процесу зокрема, а також може бути використано для 
забезпечення гуманного і справедливого адміністративного судочинства.  

Виявлено проблемні питання, що стосуються здійснення адміністративного 
судочинства в апеляційних інстанціях, наведено конкретні пропозиції щодо 
можливого вирішення наявних правових проблем.  

Удосконалено наукове розуміння перегляду рішень окружних 
адміністративних судів в апеляційному провадженні як комплексного 
адміністративно-правового режиму, що являє собою встановлений 
законодавством порядок здійснення суддями апеляційних судів 
адміністративно-деліктної діяльності.  

Всебічно досліджено структуру й порядок перегляду рішень окружних 
адміністративних судів в апеляційному провадженні, проаналізовано 
повноваження адміністративного суду апеляційної інстанції та його суддів. 

Окреслено особливості адміністративно-правового статусу судді 
адміністративного апеляційного суду. Провідним чинником специфічності цього 
статусу є недоторканність судді, а також незалежність судової гілки влади від 
законодавчої й виконавчої. 

Аргументується, що оптимізація ефективності перегляду рішень окружних 
адміністративних судів в апеляційному провадженні є одним із засобів 
реалізації завдань адміністративного судочинства. Отже, від належного 
застосування апеляційним судом механізму розгляду адміністративної справи 
залежить ефективність поновлення прав, свобод та інтересів суб’єктів 
адміністративних правовідносин.  

Ключові слова: адміністративне судочинство, адміністративний суд, 
адміністративно-правовий режим, адміністративно-правовий статус судді, 
апеляційна інстанція, апеляційне провадження, суддя апеляційного 
адміністративного суду. 

 
Поляков И.С. Пересмотр решений окружных административных судов 

в апелляционном производстве. – 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, 2019. 

В работе осуществлено теоретическое обобщение вопроса о пересмотре 
решений окружных административных судов в апелляционной инстанции, 
предложны варианты решения научной задачи по совершенствованию этого 
процесса. Данное исследование решает важную научно-прикладную проблему в 
области административного права в целом и административного процесса в 
частности, а также может быть использовано для обеспечения гуманного и 
справедливого административного судопроизводства. 
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Выявлены проблемные вопросы осуществления административного 

судопроизводства в апелляционных инстанциях, даны конкретные предложения 
относительно возможного разрешения определенных правовых проблем. 

Усовершенствовано научное представление, касающееся пересмотра 
решений окружных административных судов в апелляционном производстве 
как комплексного административно-правового режима, который представляет 
собой законодательно установленный порядок осуществления судьями 
апелляционных судов административно-деликтной деятельности. 

Всесторонне исследованы структура и порядок пересмотра решений 
окружных административных судов в апелляционном производстве, 
проанализированы полномочия административного суда апелляционной 
инстанции. 

Определены особенности административно-правового статуса судьи 
административного апелляционного суда. Ведущим фактором специфичности 
этого статуса является неприкосновенность судьи, а также независимость 
судебной ветви власти от законодательной и исполнительной.  

Отмечено, что поддержание стабильного правового порядка в государстве 
предполагает активные, отвечающие законодательству, четкие и 
непротиворечивые действия судей различных судов, в том числе и 
апелляционных административных, по предупреждению правонарушений, с 
одной стороны, и защите нарушенных прав и свобод физических и 
юридических лиц от незаконного привлечения к административной 
ответственности - с другой. 

Обоснована необходимость расширения правовых границ субъектов 
административных правоотношений относительно апелляционного 
обжалования решений административного суда первой инстанции, не 
вступивших в законную силу. В частности, это касается таких вопросов: а) 
утверждения мирового соглашения; б) отказа в допуске заинтересованного лица 
к участию в деле; в) распоряжения имеющимися вещественными 
доказательствами; г) отказа в прекращении производства по делу; д) отказа в 
удовлетворении ходатайства истца об изменении предмета либо основания 
иска; е) оставления искового заявления без движения. 

Аргументируется, что оптимизация эффективности пересмотра решений 
окружных административных судов в апелляционной инстанции является 
одним из средств реализации задач административного судопроизводства. 
Установлено, что эффективность восстановления прав, свобод и интересов 
субъектов административных правоотношений напрямую зависит от 
надлежащего применения апелляционным судом механизма рассмотрения 
административных дел. 

Ключевые слова: административное судопроизводство, 
административный суд, административно-правовой режим, 
административно-правовой статус судьи, апелляционная инстанция, 
апелляционное производство, судья апелляционного административного суда. 
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Polyakov I.S. Revision of the decisions of the district administrative courts in 

the appeal proceedings. – 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, 2019. 

In the dissertation the theoretical generalization of the issue of reviewing the 
decisions of the district administrative courts in the appellate instance and solving the 
scientific task of improving this process was made. It solves an important scientific 
and applied problem in the field of administrative law in general and the 
administrative process in particular, and can also be used to ensure humane and fair 
administrative justice. 

Problematic issues related to the implementation of administrative legal 
proceedings in appellate instances were revealed, as well as specific suggestions as to 
the possible solution of the identified legal gaps. 

The scientific understanding of the revision of the decisions of the district 
administrative courts in the appellate instance as a complex administrative-legal 
regime, which is the established procedure for the implementation of administrative 
and tort activity by the judges of appellate courts is improved. 

The structure and procedure for reviewing the decisions of the district 
administrative courts in the appellate instance, as well as the powers of the 
administrative court of appellate instance are analyzed. 

The features of the administrative and legal status of a judge of the Administrative 
Court of Appeal are outlined, the main leading factor of its specificity is the 
institution of immunity of the judge, as well as the independence of the judicial 
branch from the legislative and executive. 

It is argued that optimizing the effectiveness of reviewing decisions of district 
administrative courts in the appellate instance is one of the means of realizing the 
tasks of administrative legal proceedings. Consequently, the proper application of the 
mechanism of consideration by the appellate court of an administrative case depends 
on the efficiency of the renewal of rights, freedoms and interests of the subjects of 
administrative legal relations. 

Key words: administrative court, administrative proceeding, administrative-legal 
regime, administrative-legal status, appeal proceedings, appellate instance, judge of 
appellate administrative court. 
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