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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. У до п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод встановлено право кожного на справедливий і публічний 
розгляд його справи з урахуванням принципів розумності строків вирішення 
існуючого спору на засадах незалежності та неупередженості суддів національної 
судової системи.  

Система судів адміністративного судочинства є унікальною гарантією 
реалізації захисту суб’єктивних публічних прав та інтересів фізичних осіб та 
юридичних осіб приватного та публічного права у їхніх взаємовідносинах та 
взаємодії з органами державної влади і місцевого самоврядування, а також з 
іншими публічно-владними інституціями. Саме тому забезпечення ефективності 
функціонування системи адміністративних судів в Україні є одним із 
першорядних завдань адміністративної реформи публічного управління, що 
визначають критерії успішності реалізації євроінтеграційних процесів, 
активізованих у 2014 році у зв’язку з підписанням Угоди про асоційоване 
членство України у Європейському Союзі. Під час триваючої судової реформи в 
Україні були запроваджені докорінні зміни у розумінні системи судоустрою, 
визначенні складників правосуб’єктності суддів та порядку розгляду і вирішення 
публічно-правових спорів у порядку адміністративного судочинства. Зміни 
відбулися у правовому регулюванні принципів судоустрою держави, 
встановленні складників системи адміністративних судів та їхніх повноважень, 
порядку звернення до суду і процедур судового розгляду адміністративних справ, 
механізмі добору суддів, підставах і порядку застосування до них заходів 
дисциплінарної відповідальності, системі забезпечення діяльності судів і засад 
суддівського самоврядування. 

Однак результати численних соціологічних опитувань громадськості та 
висновки незалежних міжнародних експертних організацій підтверджують 
низьку правову ефективність триваючої судової реформи в Україні. Зокрема, 
відповідно до результатів загальнонаціонального соціологічного дослідження 
щодо визначення рівня довіри населення до владних інституцій, проведеного 
Центром Разумкова у червні 2019 року в усіх регіонах України, за винятком Криму та 
окупованих територій Донецької та Луганської областей, 70 % респондентів не 
довіряють судовій системі загалом; зокрема, негативно оцінили результати діяльності 
Верховного Суду – 59  % опитаних осіб, Конституційного Суду України – 57 %. 
Вищезазначене є одним із аргументів на користь пошуку оптимальної моделі 
функціонування системи адміністративних судів в Україні. Вирішення такої 
науково-практичної проблеми можливе лише за умови забезпечення досконалого 
адміністративно-правового підґрунтя щодо впровадження гарантій розгляду та 
вирішення публічно-правових спорів на засадах незалежності, неупередженості, 
об’єктивності та прозорості. Розв’язання такої концептуальної проблеми, як 
забезпечення ефективності реформування системи адміністративної юстиції в 
Україні, можливе лише за умови дотримання у процесі відповідної 
нормотворчості принципу науковості, тобто формування належного наукового 
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базису, що узгоджується з пріоритетними напрямами розвитку вітчизняних 
адміністративно-правових та адміністративно-процесуальних досліджень, задля 
чого й актуалізується аналіз функціональної характеристики діяльності 
адміністративного суду в умовах імплементації європейських принципів 
судочинства на національному правовому рівні. 

Дослідження діяльності адміністративного суду, встановлення 
функціональних характеристик здійснення судочинства щодо розгляду та 
вирішення публічно-правових спорів постійно є предметом уваги представників 
науки адміністративного права та процесу.  

З моменту запровадження інституту адміністративного судочинства в Україні 
з’явилися наукові розробки таких вчених, як Ю. В. Георгієвський, В. А. Сьоміна, 
А. В. Руденко, О. В. Кузьменко, та інших, де основна увага була зосереджена на 
визначенні сутності та змісту адміністративної юстиції як однієї з основних рис 
правової держави, дослідженні суспільних відносин, що виникають у процесі 
розгляду і вирішення у судовій процесуальній формі спорів у сфері державного 
управління й місцевого самоврядування між фізичними чи юридичними особами, 
з одного боку, та органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, 
посадовими особами – з другого.  

У наукових розробках таких вчених, як В. Б. Аверʼянов, В. М. Бевзенко, 
Я. О. Берназюк, С. О. Бондар, А. Л. Борко, П. В. Вовк, В. К. Колпаков, 
Т. О. Коломоєць, І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда,  Р. О. Кукурудз, Д. В. Лученко, 
Р. С. Мельник, О. Є. Міщенко, О. В. Муза, М. М. Тищенко, А. О. Селіванов, 
М. І. Смокович, О. Л. Соколенко, В. Ю. Стеценко, В. І. Шишкін, І. В. Шруб, 
встановлюються окремі проблемні питання процесуальної діяльності 
адміністративних судів в Україні та визначаються напрями їх вирішення.  

Крім того, у роботі досліджувалось також чимало праць, які стосуються тих 
чи інших питань, пов’язаних із регламентацією діяльності адміністративного 
суду в сучасних умовах, зокрема праці: А. Б. Агапова, В. М. Александрова, 
С. М. Алфьорова, І. Ю. Андрієвського, О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяка, Л. Р. Біла-
Тіунової, В. В. Богуцького, І. В. Болокан, М. Ю. Віхляєва, В. М. Гаращука, 
Є. А. Гетьмана, І. П. Голосніченка, Н. Л. Губерської, В. Ф. Дерюжинського, 
П. В. Діхтієвського, В. В. Доненка, А. І. Єлістратова, В. В. Зуй, С. В. Ківалова, 
Л. П. Коваленко, Н. В. Коваленко, Л. В. Коваля, А. Т. Комзюка, Є. В. Курінного, 
Ю. О. Легези, Б. О. Логвиненко, Д. М. Лук’янця, П. В. Макушева, 
В. В. Мартиновського, Н. М. Матюхіної, Т. П. Мінки, В. Я. Настюка, 
Н. Б. Писаренко, А. А. Пухтецької, Н. Г. Саліщевої, А. О. Селіванова, 
І. О. Сквірського, І. Т. Тарасова, М. М. Тищенка, М. О. Якуби та ін.  

Проте, попри багатоманітність наукових джерел, питання підвищення 
ефективності системи адміністративної юстиції в умовах імплементації 
європейських принципів судочинства в Україні, оптимізації вітчизняного 
законодавства з питань розгляду та вирішення публічно-правових спорів 
досліджуються вченими лише фрагментарно, в аспекті розгляду окремих спорів, 
що належать до предметної юрисдикції адміністративних судів. Жодної роботи, в 
якій би комплексно досліджувався цей блок питань, до цього часу немає, що 
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підкреслює важливість вибраної тематики дослідження, оскільки розроблений 
надійний науковий базис має спростити довготривалий шлях адаптації, закласти 
науковий фундамент для імплементації норм європейського законодавства. 

Таким чином, недостатність розробок на теоретичному рівні, наявність 
практичних правових питань, а також необхідність проведення комплексного 
дослідження діяльності адміністративного суду в умовах імплементації 
європейських принципів судочинства в Україні зумовили актуальність теми 
дисертації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано в межах Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–
2020 роки, затверджених Національною академією правових наук України 
03 березня 2016 р., планів наукових досліджень Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара на 2015–2020 рр., теми науково-дослідної 
роботи юридичного факультету Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара  (номер державної реєстрації 0114U001291).   

Дисертація виконана в межах реалізації Указу Президента України «Про 
затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» від 25 серпня 2015 
р. № 501/2015, Стратегії реформування державного управління України на 2016–
2020 рр., затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 
червня 2016 р. № 474, та Стратегії реформування судоустрою, судочинства та 
суміжних правових інститутів на 2015–2020 рр., схваленої Указом Президента 
України від 20 травня 2015 р. № 276/2015.  

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому, щоб 
на підставі комплексного  аналізу наявних наукових та нормативних джерел 
обґрунтувати концептуальну модель регламентації діяльності адміністративного 
суду в умовах реалізації євроінтеграційних процесів в України, виокремити 
проблеми її нормативного закріплення та практичної реалізації, а також 
сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в цій 
сфері і практики його застосування.  

Досягненню поставленої мети в дисертації слугувало вирішення таких 
основних задач: 

– охарактеризувати стан наукового опрацювання проблеми 
характеристики адміністративного суду як суб’єкта права, розуміння реальної 
його ролі та значення у забезпеченні належної реалізації права особи на судовий 
захист;  

– визначити поняття та здійснити характеристику правового статусу 
суддів та працівників апарату адміністративних судів; 

− встановити сутність категорії «європейський адміністративний простір» 
та визначити напрями впровадження дії його принципів на території України; 

− охарактеризувати принципи здійснення судочинства у європейському 
адміністративному просторі; 

http://zakon.rada.gov.ua/go/501/2015
http://zakon.rada.gov.ua/go/501/2015


4 
 

− розглянути принципи адміністративного судочинства в Україні і 
запропонувати конкретні рекомендації щодо їх закріплення в чинному 
законодавстві; 

− визначити теоретичні та практичні аспекти провадження в суді першої 
інстанції, а також встановити критерії процесуальної діяльності з апеляційного та 
касаційного перегляду рішень; 

− охарактеризувати категорії адміністративних справ та види судових 
рішень; 

− встановити проблемні питання виконання рішення судів в Україні та 
визначити напрями їх вирішення; 

− визначити критерії правової оцінки діяльності публічної адміністрації в 
країнах ЄС та України як завдання функціонування адміністративної юстиції; 

− з’ясувати специфіку реалізації незалежності судової влади як гарантії 
правової держави; 

− узагальнити зарубіжний досвід діяльності адміністративного суду в 
умовах імплементації європейських принципів судочинства в Україні та надати 
рекомендації щодо їх упровадження. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що визначають сутність 
діяльності адміністративного суду в умовах імплементації європейських 
принципів судочинства в Україні. 

Предмет дослідження – діяльність адміністративного суду в умовах 
імплементації європейських принципів судочинства в Україні. 

Методи дослідження. Методологічну основу становить сукупність загальних 
і спеціальних методів наукового пізнання, використання яких у взаємозв’язку 
дало змогу досягти поставленої мети та забезпечити повноту, всебічність 
вивчення й осмислення предмета дослідження, а також наукову достовірність і 
переконливість отриманих результатів. Діалектичний метод був основним 
методологічним засобом пізнання сутності та правової природи принципів 
діяльності адміністративних судів (підрозділи 2.2, 2.3). Застосування історико-
правового методу дало змогу з’ясувати еволюцію юридичної думки щодо 
сутності й значення діяльності адміністративних судів у механізмі забезпечення 
права на судовий захист  (підрозділи 1.1, 1.2). Логіко-семантичний метод дав 
можливість побудувати, поглибити й конкретизувати категоріальний апарат 
(розділ 1, підрозділи 2.1, 3.1, 3.2., 3.3). За допомогою логіко-юридичного методу 
сформульовано базові для дисертаційної роботи дефініції: «принципи 
адміністративного судочинства» (підрозділи 2.2, 2.3), «рішення суду» (підрозділ 
3.2), «незалежність судів» (підрозділ 4.1, 4.2), «європейський адміністративний 
простір» (підрозділ 2.1, 2.2).  

Метод групування та системно-структурний підхід використано для 
класифікаційного розподілу, з’ясування внутрішньої структури та аналізу 
взаємозв’язків критеріїв функціонування адміністративного суду в умовах 
імплементації європейських принципів судочинства в Україні (підрозділи 2.2, 2.3, 
3.2, 4.2), а методи моделювання, аналізу й синтезу – для розроблення пропозицій 
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щодо вдосконалення законодавства (підрозділи 2.3, 3.3, 4.2). За допомогою 
порівняльно-правового методу проаналізовано особливості зарубіжного досвіду 
правового регулювання діяльності адміністративних судів (підрозділи 2.1, 2.2). 
Спеціально-юридичний метод сприяв детальному аналізу сучасного стану 
законодавчих положень, завдяки чому розроблено пропозиції щодо усунення 
наявних теоретико-правових суперечностей, а також колізій у законодавчих актах 
(підрозділи 3.3, 4.2). Комплексне застосування цих методів забезпечило повноту 
й об’єктивність положень, наведених у дисертації. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти Верховної 
Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, окремі 
міжнародно-правові акти, рішення Конституційного Суду України, постанови 
пленумів Вищого адміністративному суду України (нині ліквідований), Великої 
Палати Верховного Суду України, рішення органів конституційного контролю 
зарубіжних країн та рішення Європейського суду з прав людини. 

Емпіричну базу дослідження становлять соціологічне опитування 
представників юридичної професії щодо встановлення критеріїв оцінки 
ефективності адміністративних судів в України у період 2016–2019 рр. (133 
особи), узагальнення практичної діяльності судових і правоохоронних органів, 
органів публічної адміністрації, а також політико-правова публіцистика, 
довідкові видання, статистичні матеріали.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 
одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці цілісним 
комплексним дослідженням, що присвячене формуванню концепції оптимізації 
діяльності адміністративних судів в Україні в умовах імплементації європейських 
стандартів судочинства та вдосконаленню положень чинного законодавства на 
цій підставі. У результаті проведеного дослідження сформульовано нові наукові 
положення й висновки, запропоновані особисто здобувачем, зокрема:  

уперше: 
 − розроблено концептуальна модель діяльності системи адміністративних судів в 

Україні в умовах імплементації права Європейського Союзу, складовими 
елементами якої визначено мету та задачі системи адміністративної юстиції; 
правосуб’єктність суддів адміністративних судів; принципи та порядок розгляду та 
вирішення публічно-правових спорів у порядку адміністративного судочинства; 
забезпечення виконання рішень адміністративних судів в Україні; систему гарантій 
забезпечення їхньої незалежності; 

– з метою розвантаження окружних адміністративних судів обґрунтовано 
доцільність запровадження в Україні спеціалізованих комісій з урегулювання 
адміністративних скарг як складників системи адміністративної юстиції, 
уповноважених на розгляд та вирішення малозначних публічно-правових спорів, 
які у своїй діяльності мають бути підзвітні відповідним адміністративним судам з 
урахуванням принципів територіальності та інстанційності;  

– обґрунтовано доцільність запровадження в Україні інституту 
загальнодержавного обов’язкового механізму страхування відповідальності 
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приватних виконавців, що має бути включено до системи гарантій ефективності 
реалізації права на судовий захист у публічно-владних правовідносинах; 

– визначено необхідність посилення заходів адміністративної 
відповідальності за вчинення дій, що свідчать про прояв неповаги до суду, як 
складника системи гарантій незалежності судової гілки публічної влади; 

– аргументовано доцільність розуміння правосуб’єктності судді 
адміністративного суду як спеціального правового статусу публічних службовців, 
що визначається встановленими чинним законодавством України унікальною 
процедурою добору на відповідні посади, регламентацією етапів службової 
кар’єри, їхніми повноваженнями та підставами застосування до них 
правообмежувальних заходів, у тому числі заходів дисциплінарної 
відповідальності; 

– задля досягнення економії часу, що витрачається на забезпечення судового 
врегулювання адміністративного спору у порядку апеляційного та касаційного 
оскарження, обґрунтовано доцільність запровадження процедури розгляду 
окремих категорій адміністративних справ за правилами спрощеного 
провадження одноособово із застосування методів та засобів судової медіації; 

удосконалено: 
– визначення підходів до розуміння змісту реалізації права на 

адміністративне оскарження у порядку адміністративного судочинства, що 
складається із сукупності обставин суб’єктивного, об’єктивного та формального 
характеру; 

– наукові підходи до розуміння категорії «Європейський адміністративний 
простір» як системи стандартів та принципів визначення ефективності 
функціонування органів публічного управління, що спрямовується на реалізацію 
завдань із забезпечення та захисту прав і свобод людини, побудови сервісної 
моделі держави, досягнення балансу приватних та публічних інтересів; 

– положення щодо забезпечення механізмів відповідальності держави перед 
людиною шляхом встановлення як імперативних елементів змісту резолютивної 
частини рішення адміністративного суду органу публічного управління, 
зобов’язаного виконати рішення суду, в тому числі у разі реалізації 
адміністративної процедури публічного правонаступництва; 

– розуміння порядку реалізації права на адміністративне оскарження, яке 
розглянуто як чітку варіативну послідовність процесуальних дій 
адміністративного суду будь-якої інстанції та інших осіб, які беруть участь у 
справі, що врегульовані окремою групою адміністративно-процесуальних норм 
та спрямовані на вирішення завдання  адміністративного провадження залежно 
від рівня судової інстанції; 

– визначення принципу незалежності судової гілки публічної влади як однієї 
з ознак правової держави, що є фундаментальною гарантією реального її 
існування та впровадження європейських стандартів публічного управління, 
реалізація якого (принципу) вимагає формалізації інституту дисциплінарної 
відповідальності суддів адміністративних судів та створення спеціального 
органу, уповноваженого здійснювати перевірку матеріалів, що свідчать про 
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ймовірне порушення суддею присяги чи вчинення іншого дисциплінарного 
правопорушення;  

– наукові положення щодо визначення категорії «зміст рішення 
адміністративного суду», успішність виконання якого залежить від забезпечення 
реалізації принципу його зрозумілості, що є основою для досягнення належного 
рівня ефективності забезпечення єдності судової практики; 

набули подальшого розвитку: 
– характеристика правового статусу адміністративного суду як 

узагальнюючої сукупності складників, де ключовою категорією є 
правосуб’єктність, що містить у собі поєднання адміністративної процесуальної 
правоздатності та дієздатності;  

– тези про визначення складників принципу верховенства права як 
принципу здійснення адміністративного судочинства, реалізація якого має 
відповідати критеріям якості закону та правової визначеності, встановлення яких 
є підставою для ухвалення рішення суду про безспірність акту, прийнятого 
органом публічної адміністрації; 

− ідеї щодо активізації процесів упровадження системи електронного 
адміністративного судочинства, що дозволить вирішити стратегічне завдання із 
забезпечення динамічного розгляду та вирішення публічно-правових спорів і 
створить умови для підвищення рівня правової активності осіб, які беруть участь 
у справі, позитивно впливаючи на підвищення рівня довіри населення України до 
судової гілки публічної влади в цілому;  

− положення щодо визначення напрямів підвищення ефективності виконання 
рішень суду, реалізація яких залежить від ефективності процесів з впровадження 
децентралізованої системи виконавчого провадження, сутність якої полягає у 
поєднанні діяльності державних та приватних виконавців; 

− наукові підходи стосовно визначення пріоритетного напряму 
реформування чинного законодавства України з питань регламентації діяльності 
адміністративних судів шляхом обґрунтування необхідності його гармонізації із 
законодавством Європейського Союзу в частині запровадження дієвих механізмів 
забезпечення незалежного функціонування системи адміністративної юстиції; 

− пропозиції до чинного та перспективного законодавства України з питань 
правової регламентації діяльності адміністративного суду з метою його адаптації 
до норм Європейського Союзу. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 
становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 
використані в таких напрямах:  

− у науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових досліджень 
особливостей функціонування адміністративних судів України в умовах 
імплементації європейських стандартів судочинства (акти впровадження 
Університету митної справи та фінансів від 16.09.2019, Запорізького 
національного університету від 10.10.2019, Національного технічного 
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університету «Дніпровська політехніка» від 08.10.2019, Дніпровського 
гуманітарного університету від 11.10.2019);  

− у правотворчій діяльності  – для уточнення  чинних та перспективних 
законодавчих актів, зокрема Кодексу адміністративного судочинства України, 
Кодексу України про адміністративні правопорушення тощо, що сприятиме 
вдосконаленню правового регулювання діяльності адміністративних судів в 
Україні;  

− у правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності практичного 
застосування заходів оптимізації діяльності адміністративних судів в Україні в 
умовах імплементації європейських принципів здійснення судочинства;  

− у навчальному процесі – у викладанні студентам закладів вищої освіти 
дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративно-процесуальне право», а 
також для підготовки підрозділів підручників і навчальних посібників із 
відповідного навчального курсу (акти впровадження Університету митної справи 
та фінансів від 16.09.2019, Запорізького національного університету від 
10.10.2019, Дніпровського гуманітарного університету від 11.10.2019).  

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його основні 
висновки й рекомендації оприлюднені на 10 всеукраїнських і міжнародних 
науково-практичних конференціях: «Тенденції розвитку юридичної науки в 
інформаційному суспільстві» (м. Одеса, 2017 р.); «Сучасні наукові дослідження 
представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього» 
(м. Дніпро, 2019 р.); «Правова наука і державотворення в Україні в контексті 
правової інтеграції» (м. Суми, 2019 р.); «Правова держава: історія, сучасність та 
перспективи формування» (м. Дніпро, 2019 р.); «Актуальні питання 
реформування правової системи України» (м. Дніпро, 2019 р.); «Інтеграція 
юридичної науки і практики в сучасних умовах» (м. Запоріжжя, 2019 р.); 
«Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в 
Україні » (м. Одеса, 2019 р.); «Правова система України: сучасні тенденції та 
фактори розвитку» (м. Запоріжжя, 2019 р.); «Міжнародні та національні правові 
виміри забезпечення стабільності » (м. Львів, 2019 р.); «Розвиток правової 
системи України в умовах сьогодення» (м. Харків, 2019 р.).  

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено в 31 
науковій праці, у тому числі 1 одноосібній монографії та 20 наукових статтях, що 
опубліковані у виданнях, які визнані як фахові з юридичних дисциплін, з них 4 
статті – у зарубіжних наукових виданнях, що визнані як фахові з юридичних 
наук, а також у 10 тезах доповідей на науково-практичних конференціях.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 
розділів, які містять 11 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 
додатків. Загальний обсяг дисертації становить 473 сторінки, у тому числі 
основного тексту – 359 сторінок. Список використаних джерел налічує 505 
найменувань. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, вказано на зв’язок 
роботи з науковими планами та програмами; визначено мету, завдання 
дослідження, його об’єкт і предмет, використані методи, нормативну основу та 
емпіричну базу; викладено основні теоретичні положення, що зумовлюють 
наукову новизну роботи; висвітлено практичне значення одержаних результатів 
та їх апробацію.  

Розділ 1 «Правові основи діяльності адміністративного суду в умовах 
євроінтеграції» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Адміністративний суд у системі захисту прав і свобод 
людини в Україні» встановлено позитивну тенденцію у законодавчому 
врегулюванні права на справедливий суд в Україні, що полягає в унормуванні 
більшості його складників майже на всіх стадіях розгляду справи 
адміністративним судом. Встановлено, що в умовах глобалізації та в контексті 
активізації євроінтеграційних процесів важливим є дослідження міжнародних та 
європейських критеріїв незалежності судової влади, що визначає ефективність її 
функціонування. Підкреслено, що досягти незалежності суду можливо шляхом 
забезпечення реального механізму поділу влади; неможливості довільної 
змінюваності суддів на посаді; недопущення контролю або втручання у 
здійснення правосуддя позасудових структур; гарантування належних умов 
оплати праці суддів. 

Наголошено, що у контексті посилення ролі суду як органу, який має змогу 
безпосередньо виявляти порушення прав осіб, позитивними слід визнати зміни, 
які відбулися у врегулюванні окремих ухвал, адже в оновленій редакції Кодексу 
адміністративного судочинства України враховано ті аспекти, на які зверталась 
увага правової спільноти, зокрема щодо посилення впливу Верховного Суду на 
інші гілки влади, надання можливості Верховному Суду подібно до 
Європейського суду з прав людини ініціювати вжиття заходів загального 
характеру для захисту прав людини, звернення до інших гілок влади як способу 
правомірного впливу, приводу для певних дій щодо демонстрації місії 
адміністративного суду у суспільстві як інструменту підвищення довіри та 
авторитету судової влади. 

У підрозділі 1.2 «Процесуальна правосуб’єктність суддів та працівників 
апарату адміністративних судів України як гарантія забезпечення їхньої 
незалежності» встановлено, що права, обов’язки  та відповідальність судді у 
своїй сукупності утворюють таку категорію, як предметні та функціональні 
повноваження судді, тобто сукупність нормативно визначених прав та обов’язків 
судді, які встановлюються для здійснення покладених на нього функцій. 
Гарантіями реалізації суддями встановлених чинним законодавством України 
повноважень є визначення механізму забезпечення недоторканності суддів, 
запровадження спеціальних підстав відповідальності за вчинення дій, що свідчать 
про неповагу до суду тощо. 
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Визначено, що одним із елементів правового статусу суддів є їхня юридична 
відповідальність як вид соціальної відповідальності, сутність якої полягає у 
застосуванні до осіб, які порушили вимоги законодавства та присягу, 
передбачених  законом санкцій, що забезпечуються в примусовому порядку 
державою.  

Встановлено специфічні ознаки застосування засобів спеціальної 
дисциплінарної відповідальності, що зумовлені їхнім професійним правовим 
статусом (спеціальний порядок ініціювання дисциплінарного провадження; 
визначення переліку дисциплінарних порушень тощо). Підкреслено, що 
скасування або зміна судового рішення не може визнаватися підставою для 
застосування до судді заходів дисциплінарної відповідальності, в тому числі 
звільнення його з посади чи відсторонення від здійснення правосуддя, крім 
випадків умисного порушення норм права чи неналежного ставлення до 
службових обов’язків з боку судді.   

Акцентовано увагу на дослідженні реалізації суддівського самоврядування як 
своєрідної корпоративної моделі, створеної для вирішення внутрішніх питань 
організації та діяльності судів.  

У підрозділі 1.3 «Організаційно-правове забезпечення функціонування 
системи адміністративних судів в Україні» визначено, що питання належного 
функціонування судової системи слід розглядати не лише з позиції правової 
регламентації її організації, а й через аналіз управлінських процесів, що 
протікають у ній і мають не менш важливе значення. Визначено, що 
організаційне забезпечення діяльності адміністративного суду – це заходи 
фінансового, матеріально-технічного, кадрового, інформаційного та 
організаційно-технічного характеру, спрямовані на створення умов для повного і 
належного здійснення правосуддя, ведення судової статистики, діловодства та 
архіву суду. 

Визначено, що управлінські функції у забезпеченні діяльності 
адміністративного суду виконує голова суду та апарат суду, при цьому 
безпосереднє керівництво апаратом суду здійснює керівник апарату, який 
забезпечує організацію роботи структурних підрозділів суду, працівників апарату 
суду, їх взаємодію у виконанні завдань, покладених на апарат суду, та несе 
персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів 
та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу 
суду.  

Охарактеризовано структуру апарату адміністративного суду, до якої входять 
відділ документального забезпечення; відділ з роботи зі зверненнями громадян та 
надання інформації; відділ реєстрації та обліку судових справ; відділ 
забезпечення контролю та руху адміністративних справ; відділ судової 
статистики та узагальнення судової практики; відділ планово-фінансової 
діяльності, бухгалтерського обліку та звітності; відділ управління персоналом; 
відділ інформаційно-технічного та матеріального забезпечення; сектор 
забезпечення діяльності керівництва суду. 
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Наголошено, що з метою імплементації європейських стандартів здійснення 
адміністративного судочинства необхідно активізувати діяльність з 
удосконалення норм матеріального та процесуального права, зокрема з питань 
гарантування ефективності механізмів реалізації права на справедливий суд; 
закріплення низки нормативних дефініцій, зокрема понять «принципи 
адміністративного судочинства», «пропорційність судових витрат», «публічне 
правонаступництво», «публічний інтерес»; запровадження дієвого механізму 
«Електронний суд». 

Розділ 2 «Європейські стандарти судочинства та можливість їх 
запровадження в Україні» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Європейський адміністративний простір та напрями 
реалізації його принципів на території України» встановлено відсутність єдиних 
підходів до розуміння категорії «Європейський адміністративний простір». 
Виділено наявні наукові підходи до розуміння категорії «Європейський 
адміністративний простір». Встановлено, що ряд вчених визначають 
«Європейський правовий простір» як певне середовище, формування якого 
відбувається під впливом політичних, економічних, правових та інших чинників, 
основою забезпечення належного функціонування якого є активна діяльність 
урядів, які повинні забезпечити стандарти розбудови публічно-сервісної держави 
(О. С. Дніпров, В. Р. Кротковський, О. О. Пилипчук та ін.). Інші науковці 
обґрунтовують доцільність розуміння європейського адміністративного простору 
як сукупності правових норм, що регулюють відносини, пов’язані з 
адміністративно-процедурною діяльністю публічних адміністрацій, реалізація 
яких гарантується визначенням механізмів персональної відповідальності 
суб’єктів владних повноважень (М. М. Гнатовський, А. Є. Санченко, Ю. В. Фомін 
та ін.).  

На підставі аналізу здійсненої характеристики наукових підходів до 
визначення сутності категорії «Європейський адміністративний простір» 
сформульовано її розуміння. Встановлено, що визначальними характеристиками 
реалізації стандартів європейського адміністративного простору є створення 
високоефективної системи публічного управління, що передбачає 
функціонування інституту публічної служби; забезпечення стандартів якості 
надання публічних послуг; дотримання обов’язкових процедур консультування із 
громадськістю; урахування прецедентної практики Європейського Суду з прав 
людини як джерела національного законодавства України тощо. 

У підрозділі 2.2 «Принципи здійснення судочинства у європейському 
адміністративному просторі» підкреслено, що ефективність національної 
системи забезпечення захисту прав і свобод людини залежить від успішності 
процесу імплементації та конвергенції законодавства Європейського Союзу з 
урахуванням не лише його змісту, але й форми. 

Здійснено характеристику систем захисту суб’єктивних публічних прав в 
країнах Європейського Союзу, що дозволило визначити такі форми, які 
реалізуються шляхом звернення: 1) до спеціально утвореного спеціального 
суб’єкта оскарження без відокремлення системи судів адміністративної юстиції 
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(Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії); 2) до суду загальної 
юрисдикції у порядку цивільного судочинства (Королівство Нідерланди, 
Королівство Бельгія, Королівство Данія); 3)  до спеціальних комісій (трибуналів), 
що функціонують як складники системи загальних судів (Сполучені Штати 
Америки, Великобританія та інші країни англо-саксонської правової системи); 
4) до відокремленої гілки судової системи – судів адміністративної юрисдикції 
(Федеративна Республіка Німеччина, Французька Республіка, Королівство 
Іспанії). 

Підкреслено, що пріоритетним міжнародним та європейським принципом 
здійснення судочинства є дотримання вимог верховенства права, детальна 
характеристика якого здійснена у Доповіді Європейської комісії за демократію 
через право (Венеціанської комісії) від 4 квітня 2011 року. 

Наголошено, що впровадження європейських стандартів здійснення 
правосуддя (верховенства права, законності, пропорційності застосування заходів 
стягнення, розумності строків здійснення відповідних процедур, допустимість 
визначення меж здійснення дискреційних повноважень) визначається як система 
гарантування захисту людини від необґрунтованого втручання з боку органів 
публічної адміністрації. 

Визначено високий рівень правової ефективності запровадження принципу 
здійснення судочинства у європейському адміністративному просторі, що 
полягає у скасуванні права на апеляційне оскарження в умовах часткового чи 
повного невиконання рішення суду, якщо негайність його виконання виходила зі 
змісту його сутності.  

Акцентовано увагу на ефективності впровадження в сучасних українських 
реаліях змішаної форми розгляду та вирішення публічно-правових спорів із 
запровадженням спеціалізованих комісій з урегулювання адміністративних скарг, 
до повноважень яких необхідно віднести розгляд малозначних справ. 
Підкреслено, що діяльність спеціалізованих комісій з урегулювання 
адміністративних скарг має бути підзвітна відповідним адміністративним судам з 
урахуванням принципів територіальності та інстанційності.  

У підрозділі 2.3 «Принципи адміністративного судочинства в Україні» 
наголошено, що система адміністративної юстиції є гарантією забезпечення 
належного функціонування системи публічного управління, реалізації його цілей 
та завдань, пріоритетним із яких є забезпечення прав і свобод людини. 

Підкреслено, що важливим у процесі реформування законодавства з питань 
здійснення адміністративного судочинства є визначення особливостей процедури 
виконання рішень суду, що забезпечили б належний рівень застосування заходів 
відповідальності держави перед людиною. Наголошено, що реалізації 
конституційного принципу відповідальності держави перед людиною сприятиме 
законодавче вирішення проблем реалізації інституту публічного 
правонаступництва, подолання проблем, пов’язаних з використанням публічного 
майна.  

З’ясовано, що завданням інституту адміністративної юстиції є гарантування 
реалізації механізму відповідальності держави перед людиною. Наголошено, що 
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функціонування адміністративної юстиції є гарантією забезпечення запобігання 
проявам бюрократичного свавілля та чиновницького зловживання визначеними 
законодавством повноваженнями.  

Встановлено значення та сутність принципів адміністративного судочинства 
України в сучасних умовах євроінтеграційного процесу, які необхідно розглядати 
шляхом їх співвідношення з категоріями «принципи права» та «принципи 
публічного управління». Відзначено, що до принципів публічного управління 
необхідно віднести принципи поділу влади, обов’язковості до виконання рішень 
суб’єктів владних повноважень, рівності доступу до публічної служби, 
пріоритету прав і свобод людини, доброчесність, сталість управління тощо. 
Підкреслено, що європейський адміністративний простір має свій прояв у 
забезпеченні реалізації таких принципів публічного управління, як принципи 
відкритості, участі громадськості у прийнятті та виконанні управлінських рішень, 
підзвітності, злагодженості. Наголошено, що судова система, як складова частина 
системи органів державної влади, має відповідати визначеним загальним засадам 
здійснення публічного управління.  

Розділ 3 «Характеристика розгляду та вирішення публічно-правових 
спорів у порядку адміністративного судочинства в Україні» складається з 
трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Стадії та принципи розгляду та вирішення публічно-
правових спорів у порядку адміністративного судочинства» підкреслено, що 
функціонування системи адміністративної юстиції має розглядатися як унікальна 
гарантія розбудови правової, демократичної, соціальної держави, сутність якої 
полягає у забезпеченні вирішення конфліктів, що виникають між приватними 
особами та суб’єктами публічного управління, предметом яких може бути як 
результат їхньої діяльності, так і ухилення від здійснення встановлених чинним 
законодавством дій, а також неналежне їх вчинення.  

Акцентовано, що лише функціонування системи адміністративного 
судочинства дозволяє забезпечити вирішення колізійних спірних питань, 
пов’язаних із нормотворчою та правозастосовчою управлінською діяльністю 
суб’єктів владних повноважень.  

Підкреслено, що реалізація функції здійснення адміністративного 
судочинства пов’язується з дотриманням вимог предметної та територіальної 
юрисдикції у розгляді та вирішенні адміністративного спору; досягненням 
повного, всебічного судового розгляду справи, що має базуватися на дослідженні 
доказів у справі; застосуванням заходів судового контролю, межі якого 
пов’язуються не лише з процедурою розгляду спору, а й з подальшим 
забезпеченням виконання рішення суду. 

З’ясовано, що змістовий аспект реалізації права на адміністративне 
оскарження передбачає наявність обставин суб’єктивного, об’єктивного та 
формального характеру, які дають можливість особі звернутися до 
адміністративного суду, розгляд та вирішення адміністративної справи, а також 
реалізацію права на перегляд судового рішення та реалізацію права на апеляційне 
та касаційне оскарження.  
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Порядок реалізації права на адміністративне оскарження розглянуто як чітку 
варіативну послідовність процесуальних дій адміністративного суду будь-якої 
інстанції та інших осіб, які беруть участь у справі, що врегульовані окремою 
групою адміністративно-процесуальних норм та спрямовані на вирішення 
завдання адміністративного провадження залежно від рівня судової інстанції 
(наприклад, для касаційного провадження – право на перевірку правильності 
застосування норм матеріального та процесуального права під час ухвалення 
рішення адміністративним судом нижчої інстанції).  

Серед основних новел законодавства, що покликані посилити продуктивність 
діяльності адміністративного суду, названо структурну перебудову системи 
судочинства, легалізацію касаційних фільтрів – визначення категорії справ, що не 
можуть слугувати предметом касаційного перегляду, введення інституту типових 
та зразкових справ, удосконалення порядку письмового провадження, 
впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. У 
процесі аналізу новел особливу увагу приділено наявності в нормах оціночних 
понять та їхньому можливому корупціогенному потенціалу. 

Касаційне оскарження рішення суду у адміністративній справі визначено як 
особливий інститут адміністративного процесуального права, що об’єднує 
адміністративно-процесуальні норми, які регулюють касаційне провадження в 
адміністративному судочинстві.  

Доведено доцільність розуміння адміністративного касаційного провадження 
як сукупності послідовно здійснюваних дій, спрямованих на виявлення 
правильності і законності застосування норм матеріального та процесуального 
права під час ухвалення рішення адміністративними судами нижчих інстанцій; 
його зв’язок з адміністративним процесом виявляється у тому, що касаційне 
провадження є факультативною стадією адміністративного судового процесу, яка 
становить собою сукупність адміністративно-процесуальних норм, які регулюють 
процесуальні відносини, що пов’язані зі здійсненням перевірки законності 
судових рішень суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, 
а також судових рішень суду апеляційної інстанції повністю або частково. 

У підрозділі 3.2 «Категорії адміністративних справ та види судових рішень у 
публічно-правових спорах» до обов’язкових ознак судового рішення віднесено 
необхідність дотримання відповідної процедури його прийняття та відповідність 
досягненню цілі встановлення безспірності у юридичному конфлікті. 
Підкреслено, що лише судовий орган, на відміну від адміністративного органу, 
уповноважений таким чином вирішити юридичний конфлікт і прийняти рішення, 
яке має бути виконано учасниками спору, безспірно. 

Обґрунтовано, що вирішення завдання забезпечення безспірності вирішення 
публічно-правового конфлікту у порядку адміністративного судочинства 
пов’язується з реалізацією принципу єдності судової практики. Акцентовано 
увагу на доцільності встановлення законодавчого розуміння такої категорії, як 
«судове рішення», з урахуванням її змістових та формальних характеристик.  

Встановлено, що за предметом захисту рішення суду поділяються на рішення 
з приводу захисту порушеного права; рішення з приводу захисту охоронюваного 
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законом інтересу; рішення з приводу захисту порушеного права та 
охоронюваного законом інтересу. Підкреслено, що розгляд та вирішення 
адміністративних спорів, у тому числі з встановлення предметної юрисдикції 
адміністративних судів, пов’язується не лише з вирішенням завдання 
забезпечення та захисту прав людини, а й із забезпеченням реалізації публічних 
інтересів. 

За предметною юрисдикцією адміністративних судів встановлено особливості 
розгляду та вирішення окремих категорій адміністративних справ. Встановлено, 
що за процесуальною формою суд приймає під час розгляду та вирішення 
публічно-правових спорів у порядку адміністративного судочинства ухвали, 
постанови, рішення, які мають характер індивідуальної дії і спрямовані на 
вирішення конкретних правових конфліктів. 

Обґрунтовано, що вироблення єдиних підходів до форми та змісту судового 
рішення в адміністративній справі сприятиме уніфікації правозастосовчої 
практики та забезпеченню належного рівня його виконання.  

Підкреслено, що досягнення належного рівня ефективності виконання рішень 
суду в адміністративних спорах залежить від впровадження інституту публічного 
правонаступництва в Україні, основою реалізації якого має слугувати така 
спеціальна категорія адміністративного права, як «публічне майно». 

У підрозділі 3.3 «Забезпечення виконання рішення адміністративних судів в 
Україні» з’ясовано, що ефективність здійснення правосуддя залежить не лише від 
належного нормативно-правового врегулювання такої діяльності, оперативного 
розгляду та вирішення спору у судовому порядку, а й від забезпечення реалізації 
механізмів виконання судових рішень. Підкреслено, що невиконання судового 
рішення у встановлені або розумні строки відповідно до судової практики 
Європейського Союзу визнається нівелюванням права людини на судовий захист, 
встановленого статтею 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод. 
Обґрунтовано, що виконання судового рішення, прийнятого будь-яким судом, 
варто розглядати як складник «судового розгляду», що відповідає змісту статті 6 
Конвенції про захист прав людини та основних свобод (зокрема, у Рішенні 
Європейського Суду з прав людини у справі «Хорнсбі проти Греції») (Hornsby v. 
Greece) від 19 березня 1997 р. наголошено, що право на справедливий судовий 
розгляд, гарантоване § 1 ст. 6 Конвенції, доцільно тлумачити крізь призму 
преамбули Конвенції, яка у відповідній частині проголошує верховенство права 
частиною загального спадку Договірних Держав, при цьому забезпечення 
верховенства права пов’язується з реалізацією вимоги про впровадження 
принципу правової визначеності, сутність якого зводиться до виконання кінцевих 
судових  рішень). 

Зроблено висновок про функціонування таких систем забезпечення виконання 
рішень судів, як централізована та децентралізована. Визначено, що сутність 
централізованої системи виконавчого провадження полягає у функціонуванні 
єдиного органу державної виконавчої влади з відповідними територіальними 
управліннями, до компетенції якого належить забезпечення виконання рішень 
суду. Обґрунтовано, що децентралізована система виконання рішень суду 
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допускає делегування ряду владних повноважень органів державної виконавчої 
влади іншим суб’єктам адміністративно-правового механізму публічного 
управління, в тому числі і приватним особам.  

З’ясовано, що світова практика свідчить про загальну тенденцію делегування 
повноважень з виконання рішень судів від держави до приватних осіб, що 
зумовлено прагненням підвищення ефективності здійснення зазначеної стадії 
судового розгляду та вирішення спорів, у тому числі й адміністративних. 
Зроблено висновок, що обґрунтування належного рівня правової ефективності 
децентралізованої системи виконавчого провадження базується на позитивному 
досвіді функціонування систем виконавчого провадження у таких  зарубіжних 
країнах, як Литовська Республіка, Республіка Польща, Федеративна Республіка 
Німеччина, який підтверджує ефективність діяльності приватних виконавців у 
системі реалізації рішень адміністративних судів. 

Встановлено, що близько 80 % звернень до Європейського Суду з прав 
людини, що подаються проти України, стосуються неналежного виконання 
рішень судів чи їх невиконання. Так, у 2016 році до Європейського Суду з прав 
людини було подано проти України близько 9 000 скарг, з них майже 55 % було 
визнано придатними до розгляду, при цьому кожна друга справа була пов’язана з 
неналежним виконанням судового рішення чи з його невиконанням. У 2017 році 
цей показник дещо змінився і склав понад 4 000 скарг (майже 90 % визнані 
придатними до розгляду). У 2018 році зберіглася тенденція до зменшення 
кількості скарг (3 207 скарг, з них придатними до розгляду визнано 2 753 скарги). 
Україна посідає «почесне» третє місце серед інших європейських країн за 
кількістю звернень до Європейського Суду з прав людини, і в тому числі за 
кількістю звернень у зв’язку з невиконанням рішень суду, що набули юридичної 
сили. При цьому висловлено припущення, що зменшення кількості скарг може 
більше свідчити не про успішність судової реформи в Україні в цілому, а про 
остаточну зневіру людей у її ефективність, що і підтверджується результатами 
власного соціологічного опитування. Так, понад 75 % опитаних респондентів 
визначили, що не звернулися б до Європейського Суду з прав людини за 
захистом свого порушеного права через відсутність в Україні національних 
дієвих механізмів виконання рішень суду загалом, і зокрема в адміністративних 
справах. 

Обґрунтовано доцільність запровадження в Україні інституту 
загальнодержавного обов’язкового страхування відповідальності приватних 
виконавців, що має бути включено до системи гарантій ефективності реалізації 
права на судовий захист у публічно-владних правовідносинах. 

Розділ 4 «Напрями оптимізації функціонування системи 
адміністративних судів України як складової частини системи 
врегулювання публічно-правових спорів» складається з двох підрозділів.  

У підрозділі 4.1 «Надання правової оцінки діяльності суб’єктів владних 
повноважень у країнах Європейського Союзу та України як завдання 
функціонування адміністративної юстиції» зазначено, що основними 
принципами адміністративного права щодо діяльності публічної адміністрації в 
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країнах Європейського Союзу є засновані на верховенстві права принципи 
«належного врядування» («good governance») та «належної адміністрації» («good 
administration»), які у свою чергу включають цілий ряд похідних принципів 
діяльності публічної адміністрації: участі, відкритості, прозорості прийняття 
рішень, відповідальності (перед законом, суспільством та людиною за результати 
своєї діяльності), законності, ефективності, результативності, узгодженості, 
надійності, передбачуваності, правової визначеності (стабільності), підзвітності, 
субсидіарності, пропорційності, децентралізації, деконцентрації, процедурної 
справедливості, належного законодавства, публічного правонаступництва, 
доступності інформації, належної організації, належного персоналу, належного 
фінансового та бюджетного менеджменту, належного нагляду, орієнтації на 
консенсус, стратегічного бачення. Вказаний перелік не є вичерпним, враховуючи 
постійний динамічний розвиток європейської правової доктрини, регулярне 
узагальнення політичної та юридичної практики, удосконалення механізмів 
публічної адміністрації та засобів управління, продовження інтеграційних 
процесів у Європейському Союзі. 

Підкреслено, що досягнення персональної відповідальності суб’єктів владних 
повноважень у межах їхньої компетенції як одного із принципів забезпечення 
ефективності системи публічного управління в Україні гарантується 
функціонуванням незалежної системи адміністративної юстиції.   

Встановлено доцільність визначення таких складників принципу 
верховенства права, як: верховенство прав і свобод людини над іншими 
правовими цінностями, верховенство міжнародного права над національним, 
верховенство Конституції України над іншими нормативно-правовими актами, 
верховенство принципів права над його нормами. Наголошено, що під час 
прийняття рішень, надання адміністративних послуг, прийому громадян суб’єкт 
владних повноважень повинен чітко дотримуватися всіх вимог, які випливають із 
зазначеної структури принципу верховенства права: по-перше, усвідомлювати, 
що нормативно-правовий акт або акт застосування права, який порушує 
фундаментальні права і свободи людини, є не правовим і не підлягає 
застосуванню (має бути оскаржений та скасований або визнаний нечинним за 
рішенням суду); по-друге, в процесі нормотворчої діяльності, застосування норм 
права суб’єкт владних повноважень повинен враховувати практику 
Європейського суду з прав людини, посилатися на його конкретні рішення; по-
третє, пам’ятати, що норми Конституції України є нормами прямої дії і суб’єкт 
нормотворчості або правозастосування має право посилатися прямо на них; по-
четверте, у разі відсутності норм права, які регулюють певні правовідносини, 
суб’єкт владних повноважень використовує аналогію права (якщо в профільному 
законі немає прямої заборони на це) і посилається на принципи права; в процесі 
нормотворчості неприпустимим є прийняття норм права, які порушують 
принципи права (наприклад, принципи правової визначеності, презумпції 
невинуватості тощо). 

Визначено, що адміністративні суди фактично перевіряють дотримання 
суб’єктами владних повноважень (публічною адміністрацією) принципів 
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законності, доцільності, обґрунтованості, безсторонності (неупередженості), 
добросовісності, розсудливості, рівності всіх перед законом, пропорційності, 
відкритості та субсидіарності, своєчасності. Адміністративний суд виступає 
незалежним, об’єктивним суб’єктом правової оцінки дотримання всіх названих 
принципів у комплексі, розглядаючи справи щодо оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності суб’єктів владних повноважень. 

Обґрунтовано доцільність запровадження такого принципу адміністративного 
права, як принцип публічного правонаступництва у розумінні переходу функцій, 
повноважень та зобов’язань до новоствореного суб’єкта владних повноважень, 
що є надзвичайно важливим для забезпечення гармонії між суспільством та 
публічною адміністрацією, реалізації та захисту у повному обсязі прав і свобод 
людини, задоволення як публічних, так і приватних інтересів учасників 
правовідносин. Підкреслено, що впровадження принципу публічного 
правонаступництва є гарантією забезпечення ефективності механізму виконання 
рішень у публічно-правових спорах, що є результатом їх розгляду у порядку 
адміністративного судочинства. 

У підрозділі 4.2 «Напрями забезпечення незалежності системи 
адміністративних судів як гарантії розбудови правової держави в Україні» 
підкреслено, що прагнення України набути повноправне членство в 
Європейському Союзі потребує імплементації принципів адміністративного 
права щодо діяльності публічної адміністрації в країнах Європейського Союзу в 
національну юридичну практику, їх закріплення в чинних та перспективних 
нормативно-правових актах.  

Встановлено, що імплементація європейських принципів діяльності публічної 
адміністрації є частиною адміністративної та адміністративно-територіальної 
реформи в Україні, завданням яких є кардинальна трансформація системи 
адміністративного права, приведення його у відповідність до європейських 
стандартів. Визначено, що основною метою таких трансформаційних процесів є 
гармонізація публічних правовідносин між державою та суспільством, 
максимальне забезпечення реалізації та захисту прав і свобод громадян, 
створення умов для розвитку української держави як невід’ємної частини 
об’єднаної Європи. 

Наголошено, що в умовах реформування в Україні системи органів публічної 
влади  надзвичайно важливим є забезпечення гармонійного балансу між її 
гілками. При цьому підкреслено, що функціонування незалежної судової влади є 
однією з ознак правової держави, адже саме на судові органи покладено 
обов’язок розв’язання правових конфліктів (спорів), захист прав і свобод 
громадян від можливих порушень з боку органів публічної адміністрації. 
Акцентовано, що незалежність судової влади є фундаментальною гарантією 
реального існування правової держави.  

Гарантія забезпечення незалежності адміністративного суду від зовнішнього 
впливу дозволяє вирішити завдання із прийняття неупередженого, об’єктивного 
та справедливого рішення, яке буде ґрунтуватися на принципі верховенства 
права. 
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Встановлено, що правові гарантії незалежності суддів досить змістовно 
визначені чинним національним законодавством, проте на практиці механізм 
захисту суддів потребує удосконалення, запровадження нових гарантій 
незалежності суду та відповідного бюджетного фінансування.  

У зв’язку з цим обґрунтовано доцільність внесення змін до чинного Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» щодо надання суддям права носити та у 
передбачених законом випадках застосовувати нарізну вогнепальну зброю (для 
відвернення злочинних нападів на суддю та членів його родини). Підкреслено, 
що незалежність та недоторканість судді повинні бути не декларативними 
положеннями закону, а дієвими нормами, які забезпечуються системою 
ефективних правових засобів їх реалізації. 

Обґрунтовано необхідність посилення системи гарантій незалежності суддів 
шляхом підвищення ефективності застосування засобів адміністративної 
відповідальності за прояв неповаги до суду з боку посадових осіб органів 
публічної адміністрації та юридичних осіб приватного права за допомогою 
внесення змін до ч. 2 ст. 185-3 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення.  

Посилення засобів адміністративної відповідальності у вигляді підвищення 
мінімального розміру штрафних санкцій, передбачених ч. 1 ст. 185-3 КУпАП, 
віднесено до системи стримуючих факторів для вчинення відповідного 
правопорушення посадовими особами органів публічної адміністрації та 
юридичних осіб приватного права. Наголошено на необхідності запровадження 
як кваліфікуючої ознаки прояву неповаги до суду вчинення таких дій посадовими 
особами суб’єктів публічного управління як особами, які наділені спеціальним 
статусом і мають нести посилену адміністративну відповідальність, що 
компенсується наданням їм гарантій незалежності та влади. 

 
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 
проблеми, що полягає у визначенні напрямів гармонізації законодавства України 
з питань регламентації системи адміністративного судочинства із законодавством 
Європейського Союзу, а також окреслити проблеми її нормативного визначення 
та практичної реалізації, сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного 
законодавства в цій сфері і практики його застосування. За результатами 
дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки:  

1. Встановлено, що розгляд публічно-правового спору у порядку 
адміністративного судочинства має відбуватися з урахуванням вимог доступності 
адміністративного судочинства; розумних строків розгляду справ; забезпечення 
змагальності процесу; рівності у процесуальних правах учасників справи; вимоги 
про неупереджений суд; забезпечення апеляційного оскарження. 

Виявлено проблемні питання законодавчого врегулювання діяльності 
адміністративного суду в умовах євроінтеграційних процесів в Україні, що 
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пов’язані з превалюванням оціночних категорій у розгляді та вирішенні 
публічно-правових спорів; необхідністю приведення у відповідність положень ст. 
125 Конституції України, ст. 2, ч. 5 ст. 19 Кодексу адміністративного судочинства 
України щодо узгодження суб’єктної характеристики адміністративно-
процесуальних відносин; низькою ефективністю запровадження концепції 
електронного судочинства та реалізації автономії системи адміністративних 
судів, що виявляється у встановленні повноважень загальних судів першої ланки 
національної судової системи щодо  розгляду та вирішення окремих категорій 
адміністративних справ, що при цьому не вирішує стратегічну задачу із 
розвантаження судів першої інстанції та негативно відображується на якості 
відповідних судових рішень. 

Підкреслено, що категорія правового статусу адміністративного суду є 
узагальнюючою сукупністю декількох складників, ключовим серед яких є 
правосуб’єктність, що поєднує у собі адміністративну процесуальну 
правоздатність та адміністративну процесуальну дієздатність. 

2. Доведено, що суддя є центральним суб’єктом судової влади, діяльність 
якого безпосередньо пов’язана з реалізацією функції здійснення правосуддя. 
Констатовано, що в Законі України «Про судоустрій та статус суддів» не 
висвітлено адміністративно-правовий статус працівників апарату саме 
адміністративних судів, а містяться лише загальні відомості щодо апарату всіх 
судів.  

Встановлено, що, попри встановлену постановою Пленуму Верховного Суду 
від 30 листопада 2017 року структуру апарату Касаційного адміністративного 
суду, що містить у собі десять організаційних підрозділів, невизначеними є зміст 
їхніх повноважень та функціональна спрямованість їхньої діяльності. 

Акцентовано увагу на недосконалості забезпечення реалізації принципів 
незалежності суддів адміністративних судів, що позбавлені права подання 
апеляції стосовно прийнятого в їхніх інтересах рішення такого «квазісудового 
органу» публічного управління, як Вища рада правосуддя. 

3. З метою забезпечення прозорості, відкритості діяльності суду, покращення 
розуміння місії та завдань суду, задоволення потреб суспільства в одержанні 
об’єктивної інформації про роботу суду, підвищення рівня довіри до суду та 
покращення іміджу судової влади, а також для відновлення рівня довіри до 
правосуддя необхідно активізувати діяльність із переходу до електронного 
судочинства. 

Обґрунтовано доцільність віднесення до напрямів удосконалення організації 
адміністративного судочинства: подальшу діяльність з приведення чинного та 
(проектного) новаційного законодавства України відповідно до європейських 
міжнародно-правових стандартів; зменшення оціночних понять у вітчизняному 
законодавстві; запровадження критеріїв чіткого розмежування предметних 
юрисдикцій між адміністративним, цивільним та господарським судочинством; 
покращення матеріального забезпечення суду тощо. 

4. На підставі аналізу зазначених наукових підходів, вироблених міжнародних 
стандартів здійснення публічного управління обґрунтовано  розуміння категорії 
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«Європейський адміністративний простір» як системи стандартів та принципів 
визначення ефективності функціонування органів публічного управління, що 
спрямовується на реалізацію завдань із забезпечення та захисту прав і свобод 
людини, побудови сервісної моделі держави, досягнення балансу приватних та 
публічних інтересів.  

5. Охарактеризовано чотири форми захисту порушених суб’єктивних 
публічних прав у країнах Європейського Союзу та країнах Північної Америки. 
З’ясовано, що першою формою захисту порушеного права є звернення до 
спеціально створеного суб’єкта оскарження, що не передбачає функціонування 
відокремленої системи адміністративної юстиції (Великобританія).  

Визначено, що друга форма захисту порушеного суб’єктивного публічного 
права реалізується шляхом звернення до суду загальної юрисдикції – у порядку 
цивільного судочинства (Королівство Нідерланди, Королівство Бельгія, 
Королівство Данія). Сутність третьої форми реалізації розгляду та вирішення 
публічно-правових спорів полягає у зверненні до спеціальних комісій 
(трибуналів), що функціонують як складники системи загальних судів (Сполучені 
Штати Америки, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та 
інші країни англо-саксонської системи адміністративної юстиції).  

Наголошено, що реалізація четвертої форми захисту порушеного 
суб’єктивного публічного права відбувається шляхом подання позову на розгляд 
відокремленої гілки судів адміністративної юрисдикції (Федеративна Республіка 
Німеччина, Французька Республіка, Королівство Іспанії). 

Наголошено на необхідності імплементації у чинне адміністративно-
процесуальне законодавство України таких стандартів європейського 
адміністративного судочинства, як вимога скасування права на апеляційне 
оскарження у разі, якщо особа не виконала частину рішення суду, яка 
передбачала негайне виконання; визначення процедури досудового та 
позасудового врегулювання адміністративних спорів. 

Обґрунтовано доцільність поступового переходу в Україні до змішаної форми 
розгляду та вирішення публічно-правових спорів із запровадженням 
спеціалізованих комісій з урегулювання адміністративних скарг, які були би 
підзвітні відповідним адміністративним судам.  

Акцентовано увагу на доцільності віднесення до юрисдикції таких комісій 
розгляду та вирішення малозначних адміністративних справ, що видається одним 
із можливих шляхів вирішення проблеми значного навантаження на систему 
адміністративних судів України.  

6. Доведено, що принципами адміністративного судочинства є норми прямої 
дії, які є своєрідним законодавчо визначеним орієнтиром у розгляді та вирішенні 
публічно-правових спорів. Принципи адміністративного судочинства 
класифіковано на загальні, галузеві та міжгалузеві.  

Підкреслено, що реалізація принципів адміністративного судочинства 
дозволяє вирішити такі завдання, як: забезпечення повноти та всебічності 
розгляду адміністративної справи; реалізація матеріальних норм 
адміністративного права; сприяння захисту прав та інтересів учасників спору; 
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усунення можливих прогалин актів адміністративного та адміністративно-
процесуального законодавства. 

Наголошено, що, незважаючи на реформу законодавства з питань здійснення 
адміністративного судочинства, залишається невирішеним питанням 
пріоритетності гарантування механізмів відповідальності держави перед 
людиною, зокрема, щодо визначення шляхів реалізації рішень суду у разі 
ліквідації органу публічної адміністрації. Обґрунтовано доцільність вирішення 
такого завдання шляхом визначення серед принципів адміністративного 
судочинства такого галузевого принципу, як «принцип невідворотності 
відповідальності держави перед людиною», що на практиці має бути 
застосований шляхом визначення у резолютивній частині судового рішення 
органу публічного управління, зобов’язаного виконати рішення суду, в тому 
числі у порядку публічного правонаступництва.  

7. Встановлено, що розгляд та вирішення публічно-правового спору у порядку 
адміністративного судочинства відбувається з дотриманням вимог інстанційності 
та стадійності адміністративного провадження. Наголошено, що реалізація 
наданого особі права на здійснення адміністративного оскарження пов’язується з 
функціонуванням розгалуженої системи адміністративних судів, функціональні 
повноваження яких визначаються чинним законодавством, їх предметною та 
територіальною юрисдикцією.  

Визначено, що прийняття справедливого та об’єктивного рішення в 
адміністративному спорі забезпечується застосуванням інстанційного підходу до 
розбудови системи адміністративних судів, з виділенням розгляду та вирішення 
справи у суді першої інстанції, апеляційній та касаційній інстанціях. 

8. Наголошено, що така мета, як безспірність вирішення правового конфлікту, 
реалізується в тому числі шляхом дотримання процедури прийняття судового 
рішення, що пов’язується з прийняттям значної кількості супроводжувальних 
процесуальних документів, відсутність яких є формальною підставою для 
оскарження правомірності прийнятого судового рішення. Визначено, що 
гарантією безспірності виконання судових рішень, що набули законної сили, є 
реалізація принципу єдності судової практики, який розуміється як дотримання 
відсутності положень, які б суперечили або виключали одне одного, 
ускладнювали чи унеможливлювали його виконання.  

З’ясовано, що у сфері адміністративного судочинства розмежовуються дві 
категорії – «судове рішення» та «рішення суду», при цьому сутність цих двох 
категорій визначається через розуміння їхньої форми, однак у таких дефініціях не 
відображається їхнє змістове наповнення.  

У зв’язку з необхідністю визначення поняття «рішення суду» через його 
змістове наповнення запропоновано його розуміння як законного та 
обґрунтованого акту здійснення правосуддя, що в результаті повного, 
об’єктивного, всебічного й неупередженого аналізу всіх фактичних обставин 
адміністративної справи відповідно до норм чинного законодавства визначає 
безспірне вирішення юридичного конфлікту з моменту набуття ним законної 
сили.  
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Визначено, що задля оптимізації роботи адміністративних судів необхідно 
уникати виникнення спорів щодо розмежування предметної юрисдикції, що 
досягається шляхом виключення з пункту 1 частини першої статті 19 Кодексу 
адміністративного судочинства України такого: “крім випадків, коли для розгляду 
таких спорів законом установлено інший порядок судового провадження”. 

9. На підставі здійсненої порівняльно-правової характеристики досвіду 
зарубіжних країн щодо систем виконавчого провадження зроблено висновок про 
вибір Україною шляху до розбудови децентралізованої системи виконавчого 
провадження, що засновується на поєднанні діяльності державних та приватних 
виконавців.  

Доцільність подальшого реформування виконавчого провадження шляхом 
оптимізації функціонування приватних виконавців обґрунтовано встановленими 
статистичними показниками успішності їхньої діяльності у зарубіжних країнах 
(Литовська Республіка, Республіка Польща, Федеративна Республіка Німеччина 
та ін.).  

Обґрунтовано, що ефективність здійснення процедури виконання рішень суду 
залежить від вирішення нагальних проблем за допомогою запровадження дієвого 
інституту відповідальності державних та приватних виконавців у тому числі 
шляхом встановлення загальнодержавного обов’язкового механізму страхування 
їхньої відповідальності; активізації судового контролю за виконанням рішень 
суду; узагальнення судової практики з метою ініціювання розгляду та вирішення 
зразкових справ у земельній, податковій, екологічній та інших сферах предметної 
юрисдикції адміністративних спорів. 

10. Встановлено, що основними принципами функціонування системи 
публічного управління у країнах Європейського Союзу є принципи «належного 
врядування» («good governance») та «належної адміністрації» («good 
administration»), реалізація яких базується на створенні реальних умов для 
створення механізмів забезпечення участі громадськості, відкритості та 
прозорості прийняття адміністративних актів; гарантуванні невідворотності 
відповідальності суб’єктів владних повноважень, що своїм результатом має 
забезпечення законності та верховенства права, позитивно впливає на правову 
ефективність та результативність здійснення функцій та завдань публічного 
управління, є запорукою узгодженості, надійності, передбачуваності, правової 
визначеності (стабільності), підзвітності, субсидіарності, пропорційності, 
децентралізації, деконцентрації реалізації державної та регіональної політики.  

Обґрунтовано, що досягнення ефективності публічного управління і, як його 
складника, системи адміністративної юстиції пов’язано з подальшою 
активізацією здійснення адміністративної та адміністративно-територіальної 
реформ і їх тісному взаємозв’язку, що передбачає створення умов для досягнення 
процедурної справедливості, впровадження принципу пропорційності 
адміністративного судочинства, визначення правового базису для 
функціонування механізмів публічного правонаступництва.  

11. Враховуючи необхідність удосконалення наявних гарантій незалежності 
судової влади обґрунтовано доцільність посилення адміністративної 
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відповідальності за прояв неповаги до суду з боку посадових осіб органів 
публічної адміністрації та юридичних осіб приватного права, у зв’язку з чим 
необхідно внести зміни до ч. 2 ст. 185-3 КУпАП «Прояв неповаги до суду або 
Конституційного Суду України» та викласти її у такій редакції:  

«ті самі діяння, вчинені повторно протягом року після накладення 
адміністративного стягнення або вчинені посадовою особою юридичної особи 
публічного чи приватного права,  

- тягнуть за собою накладення штрафу від ста п’ятдесяти до двохсот 
п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи 
на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів 
заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб».  

Внесення вказаних змін обґрунтовується тим, що розмір штрафних санкцій, 
передбачений ч. 1 ст. 185-3 КУпАП, не є суттєвою перешкодою (стримуючим 
фактором) для вчинення відповідного правопорушення посадовими особами 
органів публічної адміністрації та юридичних осіб приватного права. Прояв 
неповаги до суду, вчинений зазначеними особами, має бути кваліфікуючою 
ознакою даного адміністративного правопорушення.  

Визначено, що така пропозиція не повинна розглядатися як порушення 
принципу рівності всіх перед законом, адже посадова особа органу публічної 
адміністрації або юридичної особи приватного права усвідомлює свій статус, 
наділена відповідними повноваженнями та зобов’язана діяти лише на підставі, в 
межах повноважень та у спосіб, що передбачені чинним законодавством. Згідно  
зі своїм статусом посадова особа повинна нести посилену відповідальність за 
прояв неповаги до суду. 
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АНОТАЦІЇ 
 

Бояринцева М. А. Діяльність адміністративного суду в умовах 
імплементації європейських принципів судочинства в Україні. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2019. 

У роботі на підставі комплексного  аналізу наявних наукових та нормативних 
джерел обґрунтовано концептуальну модель регламентації діяльності 
адміністративного суду в умовах реалізації євроінтеграційних процесів в України, 
виокремлено проблеми її нормативного закріплення та практичної реалізації, а також 
сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в цій сфері і 
практики його застосування. 

Визначено методологічні засади дослідження діяльності адміністративного суду в 
умовах імплементації європейських принципів судочинства в Україні. 
Охарактеризовано нормативно-правові засади забезпечення процесуальної та 
організаційної діяльності адміністративних судів в Україні. Охарактеризовано 
принципи здійснення судочинства у європейському адміністративному просторі. 
Розглянуто принципи адміністративного судочинства в Україні і запропоновано 
конкретні рекомендації щодо їх закріплення в чинному законодавстві.  

Охарактеризовано теоретичні та практичні аспекти провадження в суді 
першої інстанції, а також встановлено критерії процесуальної діяльності 
апеляційного та касаційного перегляду рішень. Визначено категорії 
адміністративних справ та види судових рішень, здійснено їх змістовну 
характеристику. Встановлено проблемні питання, що стосуються виконання 
рішення судів в Україні, та визначено напрями їх вирішення.  

Визначено критерії надання правової оцінки діяльності публічної 
адміністрації в країнах ЄС та України як завдання функціонування 
адміністративної юстиції. З’ясовано специфіку реалізації незалежності судової 
влади як гарантії правової держави.  
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На підставі узагальнення зарубіжного досвіду діяльності адміністративного 
суду в умовах імплементації європейських принципів судочинства в Україні 
надано рекомендації щодо їх упровадження. 

Ключові слова: адміністративний суд, європейський правовий простір, 
імплементація, інстанційність, предметна та територіальна юрисдикція,  
принципи, публічне правонаступництво, публічно-правові спори. 

 
Бояринцева М. А. Деятельность административного суда в условиях 

имплементации европейских принципов судопроизводства в Украине. – 
Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право, 
информационное право. – Запорожский национальный университет, Запорожье, 2019. 

В работе на основании комплексного анализа имеющихся научных и 
нормативных источников обоснована концептуальная модель регламентации 
деятельности административного суда в условиях реализации евроинтеграционных 
процессов в Украине, выделены проблемы ее нормативного закрепления и 
практической реализации, а также сформулированы предложения по 
совершенствованию действующего законодательства в этой сфере и практики его 
применения. 

Определены методологические основы исследования деятельности 
административного суда в условиях имплементации европейских принципов 
судопроизводства в Украине. Охарактеризованы нормативно-правовые основы 
обеспечения процессуальной и организационной деятельности административных 
судов в Украине. Выделены принципы осуществления судопроизводства в 
европейском административном пространстве. Рассмотрены принципы 
административного судопроизводства в Украине, предложены конкретные 
рекомендации по их закреплению в действующем законодательстве. 

Охарактеризованы теоретические и практические аспекты производства в суде 
первой инстанции, а также установлены критерии процессуальной деятельности 
апелляционного и кассационного пересмотра решений. Определены категории 
административных дел и виды судебных решений, и дана их характеристика. 
Установлено, что рассмотрение и решение публично-правового спора в порядке 
административного судопроизводства происходит с соблюдением требований 
инстанционности и стадийности административного производства. Отмечено, что 
реализация предоставленного лицу права на осуществление административного 
обжалования связывается с функционированием разветвленной системы 
административных судов, функциональные полномочия которых определяются 
действующим законодательством, их предметной и территориальной юрисдикцией. 

Определено, что принятие справедливого и объективного решения в 
административном споре обеспечивается установлением инстанционного подхода к 
развитию системы административных судов с выделением рассмотрения и решения 
дела в суде первой инстанции, апелляционной и кассационной инстанциях. 
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Отмечено, что такая цель, как бесспорность решения правового конфликта, 
достигается в том числе путем соблюдения процедуры принятия судебного решения, 
что связано с принятием значительного количества сопроводительных 
процессуальных документов, отсутствие которых является формальным основанием 
для обжалования правомерности принятого судебного решения. Определено, что 
гарантией бесспорности исполнения судебных решений, вступивших в законную 
силу, является реализация принципа единства судебной практики, который 
понимается как соблюдение отсутствия положений, которые бы противоречили или 
исключали друг друга, усложняли или делали невозможным его исполнение. 
Установлены проблемные вопросы относительно исполнения решения судов в 
Украине и определены направления их решения. Обосновано, что эффективность 
процедуры исполнения решений суда зависит от решения насущных проблем с 
помощью таких мер, как внедрение действенного института ответственности 
государственных и частных исполнителей в том числе путем установления 
общегосударственного обязательного механизма страхования их ответственности; 
активизация судебного контроля за исполнением решений суда; обобщение судебной 
практики с целью инициирования рассмотрения и решения образцовых дел в 
земельной, налоговой, экологической и других сферах предметной юрисдикции 
административных споров. 

Определены критерии предоставления правовой оценки деятельности публичной 
администрации в странах ЕС и Украиной как задача функционирования 
административной юстиции. Выяснена специфика реализации независимости 
судебной власти как гарантии правового государства. 

На основании обобщения зарубежного опыта деятельности административного 
суда в условиях имплементации европейских принципов судопроизводства в 
Украине даны рекомендации по их внедрению. 

Ключевые слова: административный суд, европейское правовое пространство, 
имплементация, инстанционность, предметная и территориальная юрисдикция, 
принципы, публичная правопреемственность, публично-правовые споры. 

 
Boyaryntseva M.A. Administrative Court Activity in the Conditions of 

Implementation of  European Judicial Principles in Ukraine. - Manuscript. 
Thesis for obtaining a doctor’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 work on the basis of complex analysis of available scientific and normative 
sources conceptual model of regulation of administrative court activity in terms of 
implementation of European integration processes in Ukraine is substantiated, the problems 
of its normative consolidation and practical implementation are highlighted, as well as 
propositions for improvement of current legislation and its application in this sphere are 
formulated. 

The methodological bases of the study of the activity of the administrative court in the 
conditions of implementation of the European principles of justice in Ukraine are 
determined. The normative and legal bases of providing of procedural and organizational 
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activity of administrative courts in Ukraine are characterized. The principles of judicial 
administration in the European administrative space are described. The principles of 
administrative justice in Ukraine are considered and specific recommendations are proposed 
for their consolidation in the current legislation. 

The theoretical and practical aspects of the proceedings at the court of first instance are 
described, as well as the criteria of the procedural activity of the appeal and cassation review 
of decisions. The categories of administrative cases and types of court decisions are 
determined and their substantive characteristics are made. The problematic issues of the 
enforcement of the decision of the courts in Ukraine are determined and the directions of 
their decision are determined. 

The criteria for providing a legal assessment of the activities of public administration in 
the EU and Ukraine have been defined as the task of functioning of administrative justice. 
The specifics of realization of the independence of the judiciary as a guarantee of the rule of 
law were clarified. 

On the basis of generalization of foreign experience of administrative court activity in 
the conditions of implementation of the European principles of justice in Ukraine, 
recommendations on their implementation were given. 

Key words: administrative court, European legal space, implementation, instance, 
principles, public law disputes, public succession, substantive and territorial jurisdiction. 
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