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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Останніми роками в нашій країні активно 

розробляються питання вдосконалення теоретико-правових та організаційних 

аспектів функціонування адміністративного судочинства. Прагнення побудови 

істинно демократичної судової влади знайшло закріплення в Конституції 

України, Кодексі адміністративного судочинства України, Законі України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII та інших актах. На 

думку більшості вчених, одним з основних елементів правової держави є 

інститут судового контролю за діяльністю органів виконавчої влади. Саме 

специфіка цієї діяльності, що має підзаконний характер, породжує необхідність 

контролю з боку представницьких, вищих у порядку підпорядкованості, а 

також судових органів. Цим і пояснюється посилення уваги до проблеми 

адміністративного судочинства, яка має багатоаспектний характер як 

матеріального, так і процесуального плану. Однак слід зазначити, що досі не 

розроблено єдиного концептуального підходу до її вирішення.  

Забезпечення в Україні повноцінної системи здійснення адміністративного 

судочинства не може бути зведено до разових заходів. Це велика реформа, в 

межах якої потрібно сформулювати загальну концепцію, визначити обсяг 

адміністративної юрисдикції, розробити і прийняти комплекс законів, увести 

нові процедури, сформувати систему кваліфікованих судових кадрів. Інститут 

адміністративного судочинства повинен стати повноцінним судовим контролем 

за діями і рішеннями виконавчої влади (органів державного управління, 

посадових осіб, державних службовців) і ефективно забезпечувати права і 

свободи людини і громадянина, засновуючись на провідній європейській 

практиці. А отже, постає необхідність у розробці дієвих шляхів оптимізації 

засад функціонування адміністративного судочинства в Україні. 

Науково-теоретичною основою дослідження теоретико-правових засад 

функціонування адміністративного судочинства та напрямів їх удосконалення, 

стали наукові праці таких вчених-адміністративістів, як: В. Авер’янов, 

Л. Анохіна, А. Апаров, О. Бандурка, В. Бевзенко, С. Безпалько, Л. Берднікова, 

Ю. Битяк, Т. Біличенко, І. Богомазова, С. Бондарчук, І. Бородін, В. Бринцев, 

І. Винокурова, М. Віхляєв, Н. Галіцина, Д. Гнап, Н. Губерська, С. Гусаров, 

О. Джафарова, В. Дорош, О. Дубенко, О. Дубинський, О. Дудка, О. Епель, 

О. Єресько, М. Жернаков, А. Журавльов, І. Завальнюк, О. Закаленко, 

І. Ієрусалімова, В. Ільков, О. Іщук, О. Капля, М. Карпа, Е. Катаєва, І. Качур, 

Х. Кіт, К. Клименко, К. Кобилянський, Н. Коваленко, В. Коваль, Д. Козачук, 

Т. Коломоєць, В. Колпаков, А. Комзюк, В. Кондратенко, А. Коновалова, 

О. Константий, І. Корецький, С. Короєд, В. Котенко, Т. Кравчук, О. Кротюк, 

О. Кузьменко, Є. Курінний, М. Курко, Н. Кучерук, М. Кучерявенко, Є. Лазнюк, 

С. Лаптєв, Р. Лемеха, Н. Литвин, Д. Лук’янець, Л. Луць, О. Марченко, 

Р. Мельник, О. Миколенко, Г. Мойсеєнко, Н. Мостова, О. Муза, І. Назаров, 

А. Осадчий, Л. Павлова, О. Пасенюк, М. Пипяк, Н. Писаренко, В. Пчелін, 

Я. Рябченко, Л. Савранчук, В. Сажина, О. Сидєльніков, О. Скочиляс-Павлів, 
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В. Стефанюк, В. Сьоміна, В. Тильчик, О. Тильчик, Г. Ткач, Е. Трегубов, 

Т. Фулей, В. Шишкін, Г. Шмідт, М. Штайнкюлер. 

Разом із тим, не применшуючи здобутків зазначених нами науковців, варто 

визнати, що більшість наукових праць із даної тематики, з огляду на стрімкі 

темпи розвитку сучасного українського законодавства в досліджуваній сфері, у 

певній частині втратили свою актуальність. Отже, можна з упевненістю 

стверджувати, що нині постає необхідність у системному і фундаментальному 

дослідженні теоретико-правових засад функціонування адміністративного 

судочинства з опертям на новітнє законодавство сучасної України та 

Європейського Союзу. 

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

виконано відповідно до положень Указів Президента України від 10 травня 

2006 р. № 361/2006 «Про Концепцію вдосконалення судівництва для 

утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських 

стандартів»; від 20 травня 2015 р. № 276/2015 «Про Стратегію реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 рр.», 

Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії правових наук 

України на 2016–2020 рр., затвердженій постановою загальних зборів 

Національної академії правових наук України від 03 березня 2016 р., 

комплексних наукових проєктів кафедри адміністративного та господарського 

права Запорізького національного університету «Основні напрямки 

удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних процесів» 

(номер державної реєстрації 0115U00710) та «Дослідження проблем теорії 

адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер державної 

реєстрації 0115U00711). 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у вивченні 

теоретико-правових засад функціонування адміністративного судочинства 

України в контексті правового захисту прав і свобод людини і громадянина та 

здійснення ефективного судового контролю на сучасному етапі розвитку 

правової держави з використанням провідного європейського досвіду, а також у 

виробленні напрямів удосконалення функціонування досліджуваного правового 

інституту.  

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й 

вирішено такі основні задачі:  

 визначити місце та значення адміністративного судочинства у системі 

сучасної правової держави; 

 з’ясувати ґенезу герменевтики адміністративного судочинства;  

 охарактеризувати правовий інститут адміністративного судочинства, 

шляхом визначення його змісту, моделей, особливостей; 

 з’ясувати сутність та особливості правовідносин у сфері 

адміністративного судочинства як основи його предмета; 

 визначити систему принципів адміністративного судочинства та 

особливості їх реалізації; 

 охарактеризувати правові джерела, функції та методи адміністративного 

судочинства; 



3 

 узагальнити зарубіжний досвід функціонування адміністративного 

судочинства та виявити можливості його використання в Україні; 

 встановити види судового контролю в адміністративному судочинстві та 

шляхи їх оптимізації у контексті євроінтеграційних процесів України; 

 обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення правових та організаційних 

засад функціонування адміністративного судочинства в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються у сфері 

адміністративного судочинства. 

Предметом дослідження є теоретико-правові засади функціонування 

адміністративного судочинства в Україні. 

Методи дослідження. Методологічною основою роботи є сукупність як 

загальних, так і спеціальних методів наукового пізнання. Зокрема, в роботі за 

допомогою історико-правового методу здійснено історико-правовий аналіз 

ґенези розвитку адміністративного судочинства (підрозділ 1.2); досліджено 

історичні аспекти формування зарубіжного досвіду функціонування 

адміністративного судочинства (підрозділ 3.1). Системно-структурний метод 

допоміг дослідити сутність та особливості правовідносин у сфері 

адміністративного судочинства як основи його предмета (підрозділ 2.1), систему 

принципів адміністративного судочинства та особливості їх реалізації 

(підрозділ 2.2), а також правові джерела, функції та методи адміністративного 

судочинства (підрозділ 2.3). Порівняльно-правовий метод застосовано з метою 

дослідження нормативно-правової бази та механізмів функціонування 

адміністративного судочинства України і зарубіжних держав (підрозділи 2.1, 

2.2., 2.3, 3.1, 3.2). Метод системного аналізу використано задля з’ясування мети, 

завдань, принципів, форм, методів, особливостей адміністративного судочинства 

України (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3), обґрунтування стан та шляхи 

вдосконалення правових та організаційних засад функціонування 

адміністративного судочинства в Україні (підрозділ 3.3). Формально-логічний 

метод застосовувався з метою формулювання висновків, завдань і напрямів 

удосконалення адміністративного судочинства в Україні (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3). Застосування герменевтичного методу під час 

дослідження дало змогу належним чином інтерпретувати нормативні положення 

та наукові тексти (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3). Для 

вирішення інших завдань дослідження було застосовано соціологічні методи, 

зокрема спостереження, аналіз документів, узагальнення. Крім того, протягом 

усього дослідження використовувалися методи категоріально-термінологічного 

аналізу, логічний аналіз, синтез, узагальнення, дедукція, індукція, аналогія тощо. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, Кодекс 

адміністративного судочинства України, Закон України «Про судоустрій і 

статус суддів», інші закони України, міжнародно-правові акти, ратифіковані 

Україною, що визначають правові засади функціонування адміністративного 

судочинства, нормативно-правові акти Президента України та Кабінету 

Міністрів України, рішення, постанови, рекомендації Верховного Суду 

України, Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини 

тощо.  
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Емпіричну базу дослідження склали узагальнення судової практики у сфері 

адміністративного судочинства України та Європейського Союзу, а також 

довідкові видання, статистичні матеріали, філософська, соціологічна, 

юридична, управлінська та інша література, наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних авторів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що робота є 

однією із перших спроб комплексно, використовуючи сучасні наукові праці та 

методи наукового пізнання, визначити особливості теоретико-правових засад 

функціонування адміністративного судочинства України в контексті сучасних 

євроінтеграційних процесів. У результаті проведеної роботи сформульовано 

нові наукові положення, рекомендації та висновки, які запропоновано 

здобувачем особисто. Основні з них такі:  

уперше:  

– розкрито зміст, встановлено співвідношення структури та подальшого 

розвитку в контексті формування правової держави спірних з боку їх 

тлумачення таких базових для юридичної науки інститутів, як 

«адміністративний процес», «адміністративна юстиція» та «адміністративне 

судочинство», яке визначено як процесуальну форму діяльності 

адміністративних судів з розгляду публічно-правових спорів, що виникають 

між громадянами, іншими суб’єктами владних відносин та органами публічної 

влади або їх посадовими особами, щодо законності прийнятих ними правових 

актів, рішень, дій (бездіяльності) та вирішення таких спорів на основі 

забезпечення захисту прав і свобод людини, законних інтересів організацій за 

допомогою використання інститутів судового контролю та правосуддя; 

– визначено, що у системі сучасної правової держави адміністративне 

судочинство: має бути змодельоване як юридичний процес, що забезпечує його 

ефективну реалізацію; виходячи з різноманіття видів юридичного процесу, має 

розглядатися тільки як судовий процес з вирішення публічно-правових спорів; 

повинне володіти власною структурою, а не бути складовою частиною масиву 

адміністративної процесуальної діяльності, яка наразі необґрунтовано 

позначається збірним терміном «адміністративний процес в широкому 

розумінні»; 

– з огляду на виявлені проблеми правових та організаційних засад 

функціонування адміністративного судочинства в Україні, запропоновано 

відповідні напрями його удосконалення, зокрема: вдосконалення процедур 

призначення суддів адміністративних судів; збільшення корпусу суддів та 

апарату суду адміністративних судів України; реформування системи 

адміністративних судів шляхом їх максимального територіального наближення 

до населення; встановлення системи прийнятних строків та ґнучких 

формальних вимог для подання до органів правосуддя адміністративних 

позовів; шляхом внесення відповідних змін до Кодексу адміністративного 

судочинства України збільшення строків оскарження судових ухвал і постанов 

та усунення можливості зловживання сторонами власними процесуальними 

правами; надання вищими органами адміністративного правосуддя детальних 

роз’яснень з питань підвідомчості, а також узагальнень відповідної судової 
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практики шляхом розробки та прийняття відповідної постанови; перегляд 

ставок судового збору в адміністративних справах у бік їх відповідності 

реальним можливостям громадян України, ліквідація перешкод матеріального 

характеру для звернення до адміністративних судів; ефективна реалізація 

процедур порядку призначення і звільнення суддів, права суддів на відставку, 

процедур здійснення судочинства, відповідальності за неповагу до суду, 

недоторканості суддів, наявності органів суддівського самоврядування, 

створення необхідних умов для судової діяльності, належного матеріального та 

соціального суддівського забезпечення; побудова системи адміністративного 

судочинства України на засадах повного невтручання органів виконавчої влади 

у діяльність зі здійснення правосуддя; здійснення контролю дискреційних 

повноважень судів в адміністративному судочинстві шляхом зобов’язання 

належним чином обґрунтовувати прийняті судові рішення, засновуючись на 

принципах захисту основоположних громадянських прав і свобод, серед яких 

особливе місце належить принципу пропорційності, що встановлює 

проактивний судовий підхід із незмінним урахуванням гуманістичної 

європейської концепції та гарантуванням недопустимості судового свавілля; 

закріплення в Кодексі адміністративного судочинства України розширеного 

законодавчого тлумачення процедур примирення та медіації; 

удосконалено:  

– теоретичні положення щодо сутності та особливостей правовідносин у 

сфері адміністративного судочинства як основи його предмета, які згруповано 

на основі їх виникнення: 1) порушення прав, свобод і охоронюваних законом 

інтересів заявника або створення загрози їх порушення; 2) створення перешкод 

для здійснення заявником його прав, свобод і охоронюваних законом інтересів; 

3) невжиття необхідних заходів щодо реалізації прав, свобод та охоронюваних 

законом інтересів заявника; 4) незаконне покладання на заявника будь-якого 

обов’язку; 5) необхідність встановлення наявності або відсутності певного 

права або юридично значущої обставини; їх основними характеристиками 

визначено: 1) сутність порушеного права публічно-правового характеру; 

2) суб’єктний склад правовідносин (одним із суб’єктів завжди є владна 

сторона); 3) свобода волевиявлення (вимоги) шодо відновлення порушеного 

права (інтересу) в судовому порядку;  

– розуміння системи принципів адміністративного судочинства, перелік 

яких запропоновано закріпити у Кодексі адміністративного судочинства 

України в рамках відповідної статті – «Принципи адміністративного 

судочинства», зміст якої викласти в такій редакції: «Принципами здійснення 

правосуддя в адміністративних судах є: 1) доступність адміністративного 

судочинства; 2) верховенство права; 3) законність; 4) рівність усіх учасників 

адміністративного процесу перед законом і судом; 5) змагальність сторін, 

диспозитивність та офіційне з’ясування всіх обставин у справі; 6) гласність і 

відкритість адміністративного процесу; 7) забезпечення апеляційного та 

касаційного оскарження рішень адміністративного суду, крім випадків, 

установлених цим Кодексом; 8) обов’язковість судових рішень; 9) національна 

мова судочинства; 10) досудове врегулювання спорів; 11) правнича допомога у 
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вирішенні справ в адміністративному суді; 12) незалежність суддів і 

підпорядкування їх тільки закону; 13) незмінність суддів; 14) здійснення 

правосуддя тільки судом; 15) безпосередність; 16) безперервність судового 

розгляду; 17) об’єктивна істина; 18) формальне і матеріальне керівництво суду; 

19) усна і письмова форма судового розгляду; 20) процесуальна економія»; 

– напрацювання щодо удосконалення судово-контрольних функцій 

адміністративних судів: 1) приведення у відповідність ст. 2 та ст. 13 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VIII 

шляхом законодавчого відокремлення контрольних функцій суду від функції 

правосуддя в адміністративному судочинстві; 2) викладення ч. 1 ст. 382 

Кодексу адміністративного судочинства України таким чином: «Суд, який 

ухвалив судове рішення в адміністративній справі, в обов’язковому порядку 

має зобов’язати суб’єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене 

судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання 

судового рішення»; 3) встановлення у ст. 382 Кодексу адміністративного 

судочинства України чітких процесуальних вимог до позовної заяви; 

4) включення результатів практичного застосування адміністративними судами 

ст. 382 Кодексу адміністративного судочинства України до судової 

статистичної документації; 5) закріплення положень ст. ст. 264, 265, 266, 266-1 

Кодексу адміністративного судочинства України стосовно можливості судового 

контролю нормативно-правових актів у рамках окремої статті Кодексу – 

«Судовий контроль нормативно-правових актів»; 6) закріплення в Кодексі 

адміністративного судочинства повноважень судів стосовно проведення 

попереджувального судового контролю за завершеними проєктами 

нормативно-правових актів, а також за актами, прийнятими, але ще не 

введеними в дію; 

дістали подальшого розвитку:  

– пропозиції щодо імплементації зарубіжного досвіду розвинутих країн 

світу в системі адміністративного судочинства України: 1) запровадження 

системи судових органів зі спеціальною компетенцією; 2) розширення переліку 

функцій адміністративних судів функцією нормоконтролю за відповідністю 

нормативних актів законодавству та Конституції України і доцільністю їх 

прийняття; 3) запровадження механізмів адміністративного судового контроль-

максимуму; 4) запровадження детального регулювання альтернативних форм 

вирішення публічно-правових спорів; 5) запровадження законодавчих змін 

щодо альтернативного викладення рішень суду, які мають зобов’язальний 

характер; 6) запровадження «монетизації» судових рішень у разі 

неспроможності такі рішення виконати; 7) запровадження астрентної 

процедури у разі, коли боржник не виконує встановлені рішенням суду 

зобов’язання; 8) підсилення засобів контролю за адміністративними судами; 

9) впровадження у вітчизняну систему законодавства міжнародних стандартів 

адміністративного судочинства зарубіжних країн та дієва їх реалізація; 

10) розвиток адміністративного судочинства України у векторі єдиного 

європейського судового простору; 
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– положення адміністративно-правової доктрини стосовно визначення: 

методу адміністративного судочинства як специфічної частини єдиного методу 

правового регулювання, що поєднує три типи регулювання (дозвіл, припис, 

заборона) одночасно, здійснює пріоритетне використання будь-якого з них 

залежно від якісно-змістових характеристик адміністративно-процесуальних 

відносин та їх учасників (сторін) і застосовується у формі імперативно-

диспозитивного методу та методу автономності і рівності сторін;  

– конкретизація джерел адміністративного судочинства, серед яких 

виділено основні (нормативно-правові акти України, аналогія права, аналогія 

закону, міжнародно-правові акти) та факультативні джерела права, виражені у 

формі: юридичних висновків, які регламентують особливості 

нормозастосування в адміністративному судочинстві; резолютивних частин 

рішень Конституційного Суду України про визнання неконституційними 

законодавчих норм, окремих їх положень, міжнародних договорів, 

ратифікованих Україною; рекомендаційних правових актів адміністративного 

судочинства, зокрема нератифікованих міжнародно-правових документів 

дорадчого характеру;  

– наукове обґрунтування функцій адміністративного судочинства: 

здійснення правосуддя; контрольно-наглядової функції, здійснення 

адміністративної нормотворчості; здійснення нормоконтролю; забезпечення 

режиму законності в галузі формування та здійснення державного управління 

та місцевого самоврядування; застосування правових норм, що встановлюють 

право людини і громадянина на судовий захист; тлумачення адміністративно-

правових норм; формування органів адміністративної юстиції у державі. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

викладені в роботі висновки і пропозиції можуть бути використані у:  

– науково-дослідній сфері – як підґрунтя для подальшого розроблення 

наукових питань щодо теоретико-правових засад функціонування 

адміністративного судочинства;  

– правотворчості – для підготовки пропозицій з удосконалення 

вітчизняного законодавства під час підготовки й уточнення низки законодавчих 

та підзаконних актів у сфері здійснення адміністративного судочинства; 

– правозастосуванні – з метою підвищення рівня ефективності реалізації 

організаційних засад адміністративного судочинства, удосконалення прав та 

обов’язків сторін судового процесу, розвитку адміністративного судочинства 

України у векторі єдиного європейського судового простору; 

– навчальному процесі – під час викладання студентам закладів вищої освіти 

дисциплін «Адміністративний процес», «Адміністративне процесуальне 

право», під час підготовки підрозділів підручників і навчальних посібників із 

відповідних навчальних курсів, а також статей і наукових повідомлень.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, 

що відображає результати проведеного дослідження. Сформульовані 

теоретичні положення, висновки та пропозиції були одержані дисертантом у 

результаті аналізу й безпосереднього використання в роботі науково-

інформаційних, нормативно-правових джерел і матеріалів судової практики. 
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Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 3 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Правове забезпечення політики держави на сучасному 

етапі її розвитку» (м. Харків, 2020 р.); «Сучасний стан і перспективи розвитку 

держави і права» (м. Львів, 2020 р.); «Стан та перспективи розвитку юридичної 

науки» (м. Дніпро, 2020 р.).  

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 5 наукових 

статтях, з яких 4 опубліковані у фахових виданнях України, 1 стаття – у 

закордонному виданні, а також у 3 тезах доповідей на науково-практичних 

конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять 9 підрозділів, додатків, висновків та списку використаних 

джерел. Загальний обсяг дисертації становить 312 сторінок, у т. ч. основного 

тексту – 257 сторінок.  Список використаних джерел налічує 390 найменувань і 

розташований на 39 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується вибір теми дисертації‚ окреслюється її зв’язок з 

науковими програмами, планами, темами, визначаються мета і завдання‚ об’єкт 

і предмет‚ методи дослідження‚ розкривається наукова новизна та практичне 

значення отриманих результатів‚ наводяться відомості щодо публікацій та 

структури дисертації. 

Розділ 1 «Місце та значення адміністративного судочинства у системі 

сучасної правової держави» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Місце та значення адміністративного судочинства у 

системі сучасної правової держави» в результаті дослідження місця та 

значення адміністративного судочинства у системі сучасної правової держави 

визначено, що характерними основними базисами ефективного 

адміністративного судочинства правової держави повинні бути: гарантія прав і 

свобод особистості, дотримання і захист прав і свобод людини; обмеження 

правом меж державної влади; визнання загальнолюдських цінностей в 

діяльності органів суверенної влади, поділ влади, верховенство права. 

Обґрунтовано, що адміністративне судочинство як засіб забезпечення 

функціонування правової держави виражається у двох формах: 1) в умовах 

функціонування сучасної правової держави – як інститут судового контролю 

над управлінням, у рамках якого судом перевіряється законність вчинених 

адміністративних дій і прийнятих органами управління адміністративних актів, 

вживаються заходи щодо відновлення порушених прав і законних інтересів; 

2) будучи засобом забезпечення функціонування правової держави – як 

комплекс правових заходів, процедур, спрямованих на захист у спеціалізованих 

адміністративних судах прав і свобод особи шляхом розгляду і вирішення 

адміністративних спорів, що виникають між органами публічної влади або їх 

посадовими особами і громадянами, іншими суб’єктами владних відносин, про 

законність прийнятих правових актів, рішень, дій (бездіяльності). 
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У підрозділі 1.2 «Ґенеза адміністративного судочинства» на науково-

теоретичному рівні здійснено правове розмежування понять «адміністративне 

судочинство», «адміністративний процес» та «адміністративна юстиція». 

Виділено специфічні ознаки адміністративного процесу, обґрунтовано основні 

риси адміністративної юстиції, визначено ключові ознаки адміністративного 

судочинства. Досліджено історичні аспекти розвитку та становлення сучасного 

праворозуміння категорії «адміністративне судочинство». Зроблено висновки 

про неоднозначність герменевтики адміністративного судочинства в сучасній 

науці адміністративного права.  

У підрозділі 1.3 «Правовий інститут адміністративного судочинства: 

зміст, моделі, особливості» у результаті дослідження правового інституту 

адміністративного судочинства запропоновано розуміти його як правовий 

інститут, який регулює організацію і діяльність судів з вирішення публічно-

правових спорів про законність правових актів, дій (бездіяльності) суб’єктів 

публічного управління, здійснювану відповідно до спеціальних процесуальних 

правил. Визначено три аспекти розкриття сутності правового інституту 

адміністративного судочинства: матеріальний, пов’язаний з природою спору; 

організаційний, зумовлений наявністю спеціальних органів з розгляду спорів; 

формальний, що відповідає процесуальному поряду розгляду спорів. Виділено 

моделі адміністративного судочинства: німецьку, французьку та англо-

американську. Зазначено, що виділення моделей організації адміністративного 

судочинства є досить умовним і є спробою впорядкувати різноманіття форм 

адміністративної юстиції. Визначено, що процесуальна форма вирішення 

публічно-правових спорів залежить від національних особливостей державного 

механізму та правової системи.  

Розділ 2 «Зміст та елементи системи адміністративного судочинства в 

Україні» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Сутність та особливості правовідносин у сфері 

адміністративного судочинства як основа його предмета» встановлено сферу 

дії адміністративного судочинства – суспільні відносини, що складаються у 

сфері публічного управління, відмінні за своєю матеріально-правовою 

природою від приватних правовідносин. Обґрунтовано, що за юридичним 

характером взаємодії їх учасників управлінські спори можуть бути поділені на 

два види: спори, що виникають на основі вертикальних адміністративних 

правовідносин, і спори, засновані на горизонтальних адміністративних 

правовідносинах. Зазначено, що предмет адміністративного судочинства 

становлять не тільки відносини, пов’язані із захистом порушеного права, а й 

відносини, пов’язані з бажанням забезпечити свої права в разі загрози їх 

порушення або припущення про можливе порушення. У результаті дослідження 

сутності та особливостей правовідносин у сфері адміністративного судочинства 

запропоновано концептуальну дефініцію відповідного предмета досліджуваної 

сфери.  

У підрозділі 2.2 «Система принципів адміністративного судочинства та 

особливості їх реалізації» визначено та на основі провідного європейського 

досвіду розширено систему принципів адміністративного судочинства України. 
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 Наголошено, що у принципах адміністративного судочинства повинні бути 

зосереджені погляди на характер і зміст судочинства з розгляду і вирішення 

адміністративно-правових спорів; ці принципи мають бути тісно 

взаємопов’язані, утворюючи єдину логічну систему: порушення одного 

принципу має призводити до порушення іншого або всього ланцюга принципів, 

а в поєднанні принципи найкращим чином забезпечують ретельний розгляд 

справи, встановлення судової істини і винесення обґрунтованого рішення. 

Запропоновано повернути до Кодексу адміністративного судочинства України 

статтю «Принципи адміністративного судочинства» із відповідним 

законодавчим закріпленням розширеного переліку принципів 

адміністративного судочинства. Проаналізовано логіку адміністративного 

судочинства та визначено, що саме воно покликано в кінцевому підсумку 

здійснювати контроль за законністю дій органів виконавчої влади. Зроблено 

висновок, що логіка адміністративного судочинства є логікою судового 

контролю. 

У підрозділі 2.3 «Правові джерела, функції та методи адміністративного 

судочинства» визначено, що методом адміністративного судочинства є 

специфічна частина єдиного методу правового регулювання, що поєднує три 

типи регулювання (дозвіл, припис, заборона) одночасно і здійснює пріоритетне 

використання будь-якого з них залежно від якісно-змістових характеристик 

адміністративно-процесуальних відносин та їх учасників (сторін). Виділено 

види методу адміністративного судочинства: імперативно-диспозитивний 

метод; метод автономності та рівності сторін. У результаті дослідження джерел 

адміністративного судочинства визначено основні (нормативно-правові акти 

України, аналогія права, аналогія закону, міжнародно-правові акти) та 

факультативні джерела права, виражені у формі: юридичних висновків, які 

регламентують особливості нормозастосування в адміністративному 

судочинстві (постанови Верховного Суду України, рішення, висновки, ухвали 

Конституційного Суду України, рішення Європейського суду з прав людини); 

резолютивних частин рішень Конституційного Суду України про визнання 

неконституційними законодавчих норм, окремих їх положень, міжнародних 

договорів, ратифікованих Україною; рекомендаційних правових актів 

адміністративного судочинства, зокрема нератифікованих міжнародно-

правових документів дорадчого характеру. Обґрунтовано основні функції 

адміністративного судочинства. 

Розділ 3 «Напрями удосконалення теоретико-правових засад 

функціонування адміністративного судочинства в Україні» складається з 

трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Зарубіжний досвід функціонування адміністративного 

судочинства та можливості його використання в Україні» аналізується 

зарубіжний досвід організації адміністративного судочинства та визначаються 

можливості його застосування в Україні. Визначено особливості механізму 

функціонування адміністративного судочинства у Сполучених Штатах 

Америки, Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, 

Французькій Республіці, Федеративній Республіці Німеччина, Республіці 
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Польща та Республіці Угорщина. Наголошено, що в українських умовах з 

урахуванням певних кроків, зроблених на шляху створення системи 

адміністративного судочинства, найбільш прийнятною є німецька модель 

адміністративного судочинства, що дозволяє здійснювати найбільш 

компетентне, спеціалізоване правосуддя у справах адміністративної юрисдикції 

і володіє всіма перевагами судового розгляду, зі значним запозиченням досвіду 

Французької Республіки та певним запозиченням досвіду Сполученого 

Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучених Штатів 

Америки, Республіки Польща та Республіки Угорщина. У підсумку визначено 

шляхи імплементації позитивного зарубіжного досвіду в українську модель 

адміністративного судочинства. 

У підрозділі 3.2 «Оптимізація судового контролю адміністративних судів 

України у контексті євроінтеграції» шляхом аналізу закріплених 

законодавством контрольних функцій адміністративних судів в Україні та 

європейських тенденцій адміністративного судочинства обґрунтовано два 

напрями здійснення судового контролю: забезпечення належного виконання 

рішень суду та контроль нормативно-правових актів. Зазначено, що сьогодні, 

зважаючи на прагнення європейської інтеграції, значним чином впливають на 

встановлення меж судового контролю в українських судах базові європейські 

принцип: принцип поділу влади та принцип існування системи стримувань і 

противаг.  

З’ясовано важливість правових основ установлення контрольних меж у 

діяльності судів, до яких віднесено: нормативно-правові акти, якими 

визначаються основоположні гарантії та система принципів; підтримка балансу 

між індивідуальними правами та публічними інтересами; реалізація права на 

справедливий суд, визначеного у ст. 6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, та судову практику Європейського суду з прав 

людини під час застосування даного права. У рамках удосконалення судово-

контрольних функцій адміністративних судів України запропоновано комплекс 

відповідних правових та організаційних заходів. 

У підрозділі 3.3 «Удосконалення правових та організаційних засад 

функціонування адміністративного судочинства в Україні» визначено, що 

забезпечення в нашій країні повноцінної системи здійснення адміністративного 

судочинства не може бути зведено до разових заходів, адже це ґрунтовна 

реформа, в межах якої потрібно сформулювати загальну концепцію, визначити 

обсяг адміністративної юрисдикції, розробити і прийняти комплекс законів, 

увести нові процедури, сформувати систему кваліфікованих судових кадрів. 

Наголошено, що інститут адміністративного судочинства повинен стати 

повноцінним судовим контролем за діями і рішеннями виконавчої влади 

(органів державного управління, посадових осіб, державних службовців) та 

ефективно забезпечувати права і свободи людини і громадянина, засновуючись 

на провідній європейській практиці. На основі аналізу статистичних даних, 

звітів судових органів та рішень Європейського суду з прав людини визначено 

сучасну проблематику діяльності адміністративних судів, у результаті чого 
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запропоновано напрями вдосконалення правових та організаційних засад 

функціонування адміністративного судочинства в Україні. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, яке полягає у визначенні теоретико-правових засад 

адміністративного судочинства з подальшим формуванням пропозицій щодо 

удосконалення відповідного законодавства. У результаті дослідження 

сформульовано низку нових наукових висновків, основними з яких є такі: 

1. З метою відповідності адміністративного судочинства України 

стандартам і масштабам правової держави запропоновано: 1) доповнити ст. 125 

Конституції України нормативними положеннями про здійснення судової влади 

за допомогою адміністративного судочинства, що має стати конституційно-

правовим базисом, на якому відбуватиметься розбудова українського 

адміністративного судочинства як організаційно-правової форми 

адміністративного процесу; 2) завершити реформу судової системи, яка може 

значно підвищити роль органів адміністративного судочинства в державному 

механізмі й одночасно створити надійні гарантії підпорядкування цих структур 

закону; 3) забезпечити ефективне здійснення судового контролю за публічним 

управлінням, який має бути швидким, результативним і доступним фізичним і 

юридичним особам; 4) сформувати дієве адміністративно-процедурне 

законодавство шляхом прийняття Кодексу України про адміністративні 

процедури. 

2. Встановлено, що дослідження ґенези герменевтики адміністративного 

судочинства в Україні дозволило визначити основні ознаки адміністративного 

судочинства: 1) виконує функцію (є формою) «зовнішнього» контролю за 

законністю дій у сфері управління, способом захисту суб’єктивних прав 

громадян по відношенню до діяльності виконавчих органів та їх посадових 

осіб; 2) наявність спору про право, причому про право адміністративне, що є 

основним змістовим аспектом відносин адміністративного судочинства; 

3) публічно-правовий характер спорів зумовлює можливість їх ефективного 

вирішення тільки спеціалізованими органами адміністративного судочинства, 

оскільки ці спори зачіпають сферу суспільно значимого інтересу; 

4) обов’язковою передумовою виникнення відносин адміністративного 

судочинства виступає неякісне (неправомірне) публічне (державне) управління, 

здійснене щодо заявника (скаржника); 5) тристоронній характер правовідносин, 

де сторонами є громадянин, посадова особа, дії (бездіяльність) або рішення якої 

оскаржуються, та особа, уповноважена вирішити питання за формою і по суті; 

6) головною метою адміністративного судочинства є правовий захист 

суб’єктивних прав громадян та юридичних осіб від порушення з боку органів 

державного управління та їх посадових осіб; 7) певною мірою незалежність 

органів адміністративного судочинства як від інших гілок влади, так і від судів 

загальної юрисдикції, що спрямована на посилення об’єктивності і свободи від 

впливу «зацікавлених» владних осіб процесу вирішення адміністративного 
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спору; 8) під час розгляду спору громадянину гарантується становище сторони 

в процесі, тобто нерівність у матеріальних правовідносинах має 

трансформуватися у рівність у процесуальних правовідносинах; 

9) адміністративному судочинству властива особлива процесуальна форма 

розгляду адміністративно-правового спору (судова); 10) юридичним 

результатом розгляду та вирішення публічно-правового спору, тобто 

результатом відносин адміністративного судочинства, є вирішення подальшої 

долі правового акта або дії (бездіяльності) суб’єкта публічної влади.  

3. Визначено, що ключовою особливістю адміністративного судочинства як 

правового інституту є сутність адміністративної справи, що полягає в 

конкретному адміністративно-правовому конфлікті, юридично 

структурованому, який отримує оформлення в офіційних правових документах 

і виступає як об’єкт процесуальних відносин, що пов’язують осіб, які мають 

юридичну зацікавленість і беруть участь у його вирішенні в процесі 

застосування відповідного закону до конкретної конфліктної ситуації. 

Наголошено, що, незважаючи на безліч наявних у науці уявлень, сучасне 

адміністративне судочинство: має бути змодельоване як юридичний процес, що 

забезпечує його ефективну реалізацію; виходячи з різноманіття видів 

юридичного процесу, має розглядатися тільки як судовий процес з вирішення 

публічно-правових спорів; повинне володіти власною структурою, а не бути 

складовою частиною масиву адміністративної процесуальної діяльності, яка 

наразі необґрунтовано позначається збірним терміном «адміністративний 

процес в широкому розумінні». 

4. Як предметну основу адміністративного судочинства виділено групи 

відносин, що виникають із приводу: 1) порушення прав, свобод і охоронюваних 

законом інтересів заявника або створення загрози їх порушення; 2) створення 

перешкод для здійснення заявником його прав, свобод і охоронюваних законом 

інтересів; 3) невжиття необхідних заходів щодо реалізації прав, свобод та 

охоронюваних законом інтересів заявника; 4) незаконне покладання на 

заявника будь-якого обов’язку; 5) необхідність встановлення наявності або 

відсутності певного права або юридично значущої обставини. Визначено 

основні характеристики відносин, які являють собою предмет 

адміністративного судочинства: 1) сутність права, що порушено, публічно-

правового характеру; 2) суб’єктний склад правовідносин (одним із суб’єктів 

завжди є владна сторона); 3) свобода волевиявлення (вимоги) про відновлення 

порушеного права (інтересу) в судовому порядку. Запропоновано під 

предметом адміністративного процесуального права розуміти систему 

суб’єктивних публічних прав, свобод і охоронюваних законом інтересів; 

сукупність правил, що нормують суб’єктивні публічні права, свободи та 

інтереси і саме адміністративне судочинство як спосіб охорони і захисту цих 

прав, свобод та інтересів, причому складові відносини характеризуються 

такими ознаками, як публічно-правовий характер, владні повноваження однієї 

зі сторін і виражене волевиявлення відновити або усунути передбачуване або 

фактичне порушення (утиск, загроза порушення) права, свободи або інтересу. 
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5. Визначено та на основі провідного європейського досвіду розширено 

систему принципів адміністративного судочинства України. Запропоновано 

повернути до Кодексу адміністративного судочинства України статтю 

«Принципи адміністративного судочинства» в такій редакції: «Принципами 

здійснення правосуддя в адміністративних судах є: 1) доступність 

адміністративного судочинства; 2) верховенство права; 3) законність; 

4) рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом; 

5) змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх обставин у 

справі; 6) гласність і відкритість адміністративного процесу; 7) забезпечення 

апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду, крім 

випадків, установлених цим Кодексом; 8) обов’язковість судових рішень; 

9) національна мова судочинства; 10) досудове врегулювання спорів; 

11) правнича допомога у вирішенні справ в адміністративному суді; 

12) незалежність суддів і підпорядкування їх тільки закону; 13) незмінність 

суддів; 14) здійснення правосуддя тільки судом; 15) безпосередність; 

16) безперервність судового розгляду; 17) об’єктивна істина; 18) формальне і 

матеріальне керівництво суду; 19) усна і письмова форма судового розгляду; 

20) процесуальна економія». 

6. Визначено, що методом адміністративного судочинства є специфічна 

частина єдиного методу правового регулювання, що поєднує три типи 

регулювання (дозвіл, припис, заборона) одночасно і здійснює пріоритетне 

використання будь-якого з них залежно від якісно-змістових характеристик 

адміністративно-процесуальних відносин та їх учасників (сторін). Виділено 

види методів адміністративного судочинства: імперативно-диспозитивний 

метод (поєднує у собі публічно-правові та приватно-правові методи); метод 

автономності та рівності сторін (являє собою забезпечення однакового 

процесуального статусу позивача та відповідача між собою та рівності обох 

перед законом та судом). У результаті дослідження джерел адміністративного 

судочинства визначено основні (нормативно-правові акти України, аналогія 

права, аналогія закону, міжнародно-правові акти) та факультативні джерела 

права, виражені у формі: юридичних висновків, які регламентують особливості 

нормозастосування в адміністративному судочинстві (постанови Верховного 

Суду України, рішення, висновки, ухвали Конституційного Суду України, 

рішення Європейського суду з прав людини); резолютивних частин рішень 

Конституційного Суду України про визнання неконституційними законодавчих 

норм, окремих їх положень, міжнародних договорів, ратифікованих Україною; 

рекомендаційних правових актів адміністративного судочинства, зокрема 

нератифікованих міжнародно-правових документів дорадчого характеру. 

Обґрунтовано основні функції адміністративного судочинства: 1) функцію 

здійснення правосуддя; 2) контрольно-наглядову функцію у сфері організації та 

дії органів публічної влади, посадових осіб, державних службовців; 3) функцію 

здійснення адміністративної нормотворчості; 4) функцію нормоконтролю; 

5) функцію забезпечення режиму законності в галузі формування та здійснення 

державного управління та місцевого самоврядування; 6) функцію застосування 

правових норм, що встановлюють право людини і громадянина на судовий 
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захист від дій (бездіяльності) і незаконних рішень органів публічної влади та їх 

посадових осіб; 7) функцію тлумачення адміністративно-правових норм; 

8) функцію формування органів адміністративної юстиції у державі. 

7. У результаті дослідження зарубіжного досвіду розвинутих країн світу 

визначено можливості його імплементації в систему адміністративного 

судочинства України. Запропоновано: 1) запровадження системи 

спеціалізованих судових органів з розгляду та вирішення публічно-правових 

спорів у сфері фінансів, бюджету та інших соціальних питань, тобто судових 

органів зі спеціальною компетенцією; 2) розширення переліку функцій 

адміністративних судів функцією нормоконтролю за відповідністю 

нормативних актів законодавству та Конституції України і доцільністю їх 

прийняття; 3) запровадження механізмів адміністративного судового контроль-

максимуму (зокрема, зобов’язання щодо обґрунтування, використання 

механізму очевидної помилки оцінки, аналізу директив, що застосовуються для 

внутрішнього адміністративного визначення дискреції, аналізу переваг, за 

допомогою якого адміністрація зобов’язана зважити переваги і недоліки 

прийнятого адміністративного заходу для безпосередньо постраждалих, а також 

для широкої громадськості; застосування принципу пропорційності); 

4) запровадження детального регулювання альтернативних форм вирішення 

публічно-правових спорів; 5) запровадження законодавчих змін щодо 

альтернативного викладення рішень суду, які мають зобов’язальний характер; 

6) запровадження «монетизації» судових рішень у разі неспроможності такі 

рішення виконати; 7) запровадження астрентної процедури у разі, коли 

боржник не виконує встановлені рішенням суду зобов’язання; 8) підсилення 

засобів контролю за адміністративними судами стосовно кадрової політики, 

стажування, підвищення кваліфікації, атестаційних процедур, матеріально-

технічного забезпечення; 9) впровадження у вітчизняну систему законодавства 

міжнародних стандартів адміністративного судочинства зарубіжних країн 

(особливо в аспектах незалежності судів від незаконного впливу органів 

законодавчої влади, публічного адміністрування, «силового блоку» та засобів 

масової інформації) та дієва їх реалізація; 10) розвиток адміністративного 

судочинства України у векторі єдиного європейського судового простору. 

 8. Шляхом аналізу закріплених законодавством контрольних функцій 

адміністративних судів обґрунтовано два напрями здійснення судового 

контролю: забезпечення належного виконання рішень суду та контроль 

нормативно-правових актів.  

У рамках удосконалення судово-контрольних функцій адміністративних 

судів запропоновано: 1) приведення у відповідність ст. 2 та ст. 13 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VIII 

шляхом законодавчого відокремлення контрольних функцій суду від функції 

правосуддя в адміністративному судочинстві; 2) прийняття доповнення до 

чинного законодавства стосовно чіткого визначення меж контрольної 

діяльності всіх суб’єктів адміністративного судочинства; 3) забезпечення 

повної незалежності адміністративних судів під час здійснення ними своїх 

контрольних функцій; 4) запровадження обов’язкового та безальтернативного 
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для адміністративних справ контролю за виконанням рішень суду в публічно-

правових спорах, а саме в контексті процедури подання звіту з виконання 

рішення суду суб’єктом владних повноважень; 5) викладення ч. 1 ст. 382 

Кодексу адміністративного судочинства України таким чином: «Суд, який 

ухвалив судове рішення в адміністративній справі, в обов’язковому порядку 

має зобов’язати суб’єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене 

судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання 

судового рішення»; 6) встановлення у ст. 382 Кодексу адміністративного 

судочинства України чітких процесуальних вимог до позовної заяви; 

7) врегулювання питання часу подання заяви до суду щодо застосування 

судового контролю шляхом закріплення єдиного тлумачення відповідної норми 

Кодексу адміністративного судочинства України в контексті застосування 

контрольних механізмів після відповідного прийняття судового рішення по суті 

справи; 8) включення результатів практичного застосування адміністративними 

судами ст. 382 Кодексу адміністративного судочинства України до судової 

статистичної документації; 9) закріплення положень ст. ст. 264, 265, 266, 266-1 

Кодексу адміністративного судочинства України стосовно можливості судового 

контролю нормативно-правових актів у рамках окремої статті Кодексу – 

«Судовий контроль нормативно-правових актів»; 10) закріплення в Кодексі 

адміністративного судочинства повноважень судів стосовно проведення 

попереджувального судового контролю за завершеними проєктами 

нормативно-правових актів, а також за актами, прийнятими, але ще не 

введеними в дію; 11) розробка дієвих процедур персональної відповідальності 

суддів за здійснення контрольних функцій; 12) реалізація принципів гласності й 

відкритості в рамках здійснення усіх видів судового контролю 

адміністративними судами. 

9. Запропоновано напрями вдосконалення засад функціонування 

адміністративного судочинства в Україні: 1) конституційне закріплення засад 

адміністративного судочинства України; 2) визнання на державному рівні 

реформування адміністративного судочинства одним із пріоритетних напрямів 

юридичної науки; 3) поглиблення доктринального супроводу найбільш 

важливих напрямів розвитку адміністративного судочинства; 4) оновлення 

дефініцій та системних елементів адміністративного судочинства на основі 

положень Конституції України та відповідних рішень Європейського суду з 

прав людини; 5) деталізація процесуальних законів положеннями, що 

встановлюють приналежність публічно-правового спору виключно до 

адміністративно-правової юрисдикції; 6) розробка та прийняття Кодексу 

України про адміністративні процедури; 7) вдосконалення процедур 

призначення суддів адміністративних судів з метою забезпечення необхідної 

судової укомплектованості; 8) збільшення корпусу суддів та апарату суду 

адміністративних судів України для запобігання перевищеному навантаженню 

на суддів; 9) реформування системи адміністративних судів шляхом їх 

максимального територіального наближення до населення; 10) встановлення 

системи прийнятних строків та ґнучких формальних вимог для подання до 

органів правосуддя адміністративних позовів; 11) шляхом внесення відповідних 
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змін до Кодексу адміністративного судочинства України збільшення строків 

оскарження судових ухвал і постанов та усунення можливості зловживання 

сторонами власними процесуальними правами; 12) надання вищими органами 

адміністративного правосуддя детальних роз’яснень у питаннях підвідомчості, 

а також узагальнень відповідної судової практики шляхом розробки та 

прийняття відповідної постанови; 13) перегляд ставок судового збору в 

адміністративних справах у бік їх відповідності реальним можливостям 

громадян України, ліквідація перешкод матеріального характеру для звернення 

до адміністративних судів (судові витрати, витрати на правову допомогу та 

послуг, які потребують оплати); 14) утвердження судових процедур розгляду 

адміністративних справ, які здатні забезпечити особі, що бере участь в 

адміністративній справі, можливості безпосередньо реалізовувати процесуальні 

права у судовій інстанції, зокрема створення умов для особистої участі особи, 

зокрема щодо мови її спілкування, надання послуг перекладача тощо; 

15) ефективна реалізація процедур порядку призначення і звільнення суддів, 

права суддів на відставку, процедур здійснення судочинства, відповідальності 

за неповагу до суду, недоторканості суддів, наявності органів суддівського 

самоврядування, створення необхідних умов для судової діяльності, належного 

матеріального та соціального суддівського забезпечення; 16) побудова системи 

адміністративного судочинства України на засадах повного невтручання 

органів виконавчої влади у діяльність зі здійснення правосуддя; 

17) встановлення зворотного зв’язку між судовою та законодавчою владою в 

аспектах адміністративного судочинства з метою подолання надмірної 

тривалості строків розгляду адміністративних справ, неоднакової судової 

практики, низької ефективності самого судочинства; 18) запровадження 

процедур добору правових позицій Європейського суду з прав людини 

стосовно питань адміністративного судочинства та встановлення для вищих 

судових органів України обов’язку доведення отриманих правових позицій до 

системи судів адміністративного судочинства; 19) організація Вищою 

кваліфікаційною комісією суддів України та Національною школою суддів 

дієвої кваліфікованої допомоги суддям адміністративних судів у питаннях 

забезпечення позовів та рівня кваліфікації застосування конкретним суддею 

способів захисту залежно від категорій справ, що розглядаються; 

20) здійснення контролю дискреційних повноважень судів в адміністративному 

судочинстві шляхом зобов’язання належним чином обґрунтовувати прийняті 

судові рішення, засновуючись на принципах захисту основоположних 

громадянських прав і свобод, серед яких особливе місце належить принципу 

пропорційності, що встановлює проактивний судовий підхід із незмінним 

урахуванням гуманістичної європейської концепції та гарантуванням 

недопустимості судового свавілля; 21) закріплення в Кодексі адміністративного 

судочинства України розширеного законодавчого тлумачення процедур 

примирення та медіації. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Капинос О.В. Теоретико-правові засади функціонування 

адміністративного судочинства в Україні. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2021. 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, яке полягає у визначенні теоретико-правових засад 

адміністративного судочинства з подальшим формуванням пропозицій щодо 

удосконалення відповідного законодавства. 

Розкрито зміст, встановлено співвідношення структури та подальшого 

розвитку в контексті формування правової держави спірних з боку їх 
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тлумачення таких базових для юридичної науки інститутів, як 

«адміністративний процес», «адміністративна юстиція» та «адміністративне 

судочинство», яке визначено як процесуальну форму діяльності 

адміністративних судів з розгляду публічно-правових спорів, що виникають 

між громадянами, іншими суб’єктами владних відносин та органами публічної 

влади або їх посадовими особами, щодо законності прийнятих ними правових 

актів, рішень, дій (бездіяльності) та вирішення таких спорів на основі 

забезпечення захисту прав і свобод людини, законних інтересів організацій за 

допомогою використання інститутів судового контролю та правосуддя. 

Визначено, що у системі сучасної правової держави адміністративне 

судочинство: має бути змодельоване як юридичний процес, що забезпечує його 

ефективну реалізацію; виходячи з різноманіття видів юридичного процесу, має 

розглядатися тільки як судовий процес із вирішення публічно-правових спорів; 

повинне володіти власною структурою, а не бути складовою частиною масиву 

адміністративної процесуальної діяльності, яка наразі необґрунтовано 

позначається збірним терміном «адміністративний процес в широкому 

розумінні».  

Досліджено ґенезу герменевтики адміністративного судочинства. 

Охарактеризовано правовий інститут адміністративного судочинства шляхом 

визначення його змісту, моделей, особливостей. З’ясовано сутність та 

особливості правовідносин у сфері адміністративного судочинства як основи 

його предмета. Визначено систему принципів адміністративного судочинства 

та особливості їх реалізації. Проаналізовано правові джерела, функції та методи 

адміністративного судочинства. Узагальнено зарубіжний досвід 

функціонування адміністративного судочинства та виявлено можливості його 

використання в Україні. Обґрунтовано види судового контролю в 

адміністративному судочинстві та шляхи їх оптимізації у контексті 

євроінтеграційних процесів України. 

З огляду на виявлені проблеми правових та організаційних засад 

функціонування адміністративного судочинства в Україні, запропоновано 

відповідні напрями його удосконалення. 

Ключові слова: адміністративна юрисдикція, адміністративна юстиція, 

адміністративне судочинство,адміністративний процес, адміністративний 

суд, європейський судовий простір, правовий інститут, правосуддя, судовий 

контроль, судовий процес. 

 

Капинос О.В. Теоретико-правовые основы функционирования 

административного судопроизводства в Украине. – 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, 2021. 

В диссертации приведено теоретическое обобщение и новое решение 

научной задачи, которое заключается в определении теоретико-правовых основ 
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административного судопроизводства с последующим формированием 

предложений по совершенствованию соответствующего законодательства. 

Раскрыто содержание, установлено соотношение структуры и дальнейшего 

развития в контексте формирования правового государства спорных со стороны 

их толкования таких базовых для юридической науки институтов, как 

«административный процесс», «административная юстиция» и 

«административное судопроизводство», которое определено как 

процессуальная форма деятельности административных судов по 

рассмотрению публично-правовых споров, возникающих между гражданами, 

другими субъектами властных отношений и органами публичной власти или их 

должностными лицами, относительно законности принятых ими правовых 

актов, решений, действий (бездействия) и решению таких споров на основе 

обеспечения защиты прав и свобод человека, законных интересов организаций 

посредством использования институтов судебного контроля и правосудия. 

Определено, что в системе современного правового государства 

административное судопроизводство должно быть смоделировано как 

юридический процесс, что обеспечивает его эффективную реализацию; исходя 

из многообразия видов юридического процесса, должно рассматриваться 

только как судебный процесс по разрешению публично-правовых споров; 

должно обладать собственной структурой, а не быть составной частью массива 

административной процессуальной деятельности, которая в настоящее время 

необоснованно обозначается собирательным термином «административный 

процесс в широком смысле».  

Исследован генезис герменевтики административного судопроизводства. 

Охарактеризован правовой институт административного судопроизводства 

путем определения его содержания, моделей, особенностей. Выяснены 

сущность и особенности правоотношений в сфере административного 

судопроизводства как основы его предмета. Определена система принципов 

административного судопроизводства и особенности их реализации. 

Проанализированы правовые источники, функции и методы 

административного судопроизводства. Обобщен зарубежный опыт 

функционирования административного судопроизводства и выявлены 

возможности его использования в Украине. Обоснованы виды судебного 

контроля в административном судопроизводстве и пути их оптимизации в 

контексте евроинтеграционных процессов Украины. 

Исходя из выявленных проблем правовых и организационных основ 

функционирования административного судопроизводства в Украине, 

предложены соответствующие направления его совершенствования. 

Ключевые слова: административная юрисдикция, административная 

юстиция, административное судопроизводство, административный процесс,  

административный суд, европейское судебное пространство, правовой 

институт, правосудие, судебный контроль, судебный процесс.  
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Kapynos O.V. Theoretical and legal foundations of the functioning of 

administrative legal proceedings in Ukraine. – Manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of legal 

sciences on a specialty 12.00.07 – administrative law and process; finance law; 

information law. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

The thesis presents a theoretical generalization and a new solution to the scientific 

problem, which consists in determining the theoretical and legal foundations of 

administrative legal proceedings with the subsequent formation of proposals for 

improving the relevant legislation. 

The content is revealed, the correlation of the structure and further development 

in the context of the formation of the rule of law is established, such basic institutions 

for legal science as “administrative process”, “administrative justice” and 

“administrative legal proceedings” are disputed from the side of their interpretation, 

the definition of which is defined as the procedural form of the activity of 

administrative courts for the consideration of public law disputes arising between 

citizens, other subjects of power relations and public authorities or their officials, 

regarding the legality of legal acts, decisions, actions (inaction) adopted by them, and 

the resolution of such disputes on the basis of ensuring the protection of human rights 

and freedoms, the legitimate interests of organizations through the use of judicial 

control and justice institutions. 

The genesis of the hermeneutics of administrative legal proceedings is 

investigated. The legal institute of administrative legal proceedings is characterized 

by determining its content, models, and features. The essence and features of legal 

relations in the field of administrative legal proceedings as the basis of its subject are 

clarified. The system of principles of administrative legal proceedings and features of 

their implementation are defined. Legal sources, functions and methods of 

administrative legal proceedings are analyzed. The article summarizes the foreign 

experience of the functioning of administrative legal proceedings and identifies the 

possibilities of its use in Ukraine. The types of judicial control in administrative 

proceedings and ways of their optimization in the context of the European integration 

processes of Ukraine are substantiated. 

Taking into account the identified problems of the legal and organizational 

foundations of the functioning of administrative legal proceedings in Ukraine, the 

corresponding directions of its improvement are proposed, in particular: improving 

the procedures for appointing judges of administrative courts; increasing the Corps of 

judges and the staff of the court of Administrative Courts of Ukraine; reforming the 

system of administrative courts by their maximum territorial approach to the 

population; establishing a system of acceptable terms and flexible formal 

requirements for filing administrative claims with the justice authorities; increasing 

the time frame for appealing court decisions and decisions and eliminating the 

possibility of abuse by the parties of their own procedural rights by making 

appropriate changes to the CAS of Ukraine; providing the highest administrative 

justice bodies with detailed explanations on issues of jurisdiction, as well as 

generalizations of relevant judicial practice by developing and adopting an 

appropriate resolution; reviewing the rate of court fees in administrative cases in the 
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direction of their compliance with the real capabilities of Ukrainian citizens, 

eliminating material obstacles to applying to administrative courts; effective 

implementation of procedures for the appointment and dismissal of judges, the right 

of judges to resign, procedures for conducting legal proceedings, responsibility for 

contempt of court, immunity of judges, availability of judicial self-government 

bodies, creation of necessary conditions for judicial activity, proper material and 

social judicial support; building a system of administrative judicial proceedings of 

Ukraine based on the principles of complete non-interference of executive authorities 

in the activities of Justice; exercise control over the discretionary powers of courts in 

administrative proceedings by undertaking to properly substantiate court decisions 

taken, based on the principles of protection of fundamental civil rights and freedoms, 

among which a special place belongs to the proportionality principle, which 

establishes a proactive judicial approach with constant consideration of the 

humanistic European concept and the guarantee of the inadmissibility of judicial 

arbitrariness; fixing in the code of Administrative Procedure of Ukraine an expanded 

legislative interpretation of reconciliation and mediation procedures. 

Key words: administrative court, administrative jurisdiction, administrative 

justice, administrative proceedings, administrative process, European judicial space, 

judicial control, judicial process, justice, legal institution. 
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