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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Розвиток ідей і поглядів на формування справедливого 

судочинства триває в Україні та світі вже понад два тисячоліття. Проте лише на 

початку ХХІ століття в законодавстві пострадянських держав почали отримувати 

закріплення конкретизовані елементи й компоненти, вимоги до системних зв’язків 

у сфері судочинства, зокрема, отримав нормативне закріплення принцип 

верховенства права. При цьому критерії його дотримання та захисту від 

неправомірних посягань досі не закріплені ні в законах, ні в підзаконних актах 

вітчизняного законодавства. 

Доступність адміністративного судочинства – один із найважливіших 

елементів дотримання принципу верховенства права, а його забезпечення 

потребує конституційного й законодавчого закріплення, деталізації у 

процесуальному законодавстві з метою формування комплексного 

адміністративно-правового механізму реалізації та захисту прав і свобод людини 

та громадянина в Україні. 

Доступність адміністративного судочинства є важливою цінністю суспільства, 

держави, громадян та загалом усіх учасників суспільних відносин, адже завдяки 

справедливому й пропорційному прийняттю судових рішень збільшується довіра 

до влади, держави, судової системи, а отже, зменшується корупційний тиск та 

вибір альтернативних (неправових) форм вирішення конфліктів у публічно-

правовій сфері. 

Як показує судова статистика, до адміністративних судів в Україні звертається 

значна кількість суб’єктів, які вважають, що їхні законні права й охоронювані 

законом інтереси були порушені, як правило, суб’єктами, які представляли 

державу (здебільшого суб’єктами владних повноважень у справах надзвичайної 

суспільної ваги), з приводу виплати пенсій, субсидій, соціальних допомог, 

проведення виборів, прийняття рішень в індивідуальних справах із порушенням 

закону, що становить особливий суспільний та індивідуальний інтерес зазначених 

суб’єктів. Проте дотепер залишається невирішеною більшість проблем 

забезпечення доступності адміністративних судів в Україні: від організаційно-

технічних і фінансових питань до безпосередньої взаємодії з громадянами, 

інформування й консультування їх про порядок вчинення тих чи інших 

процесуальних дій для уможливлення судового захисту їхніх прав та інтересів. 

З огляду на наведене вагомого значення набуває проведення комплексного 

аналізу сучасних проблем забезпечення доступності адміністративних судів в 

Україні та формулювання висновків і пропозицій, які могли би вказати 

законотворцям і політикам на пріоритетно важливі сфери, у яких має 

здійснюватися забезпечення доступності адміністративного судочинства та 

повинні створюватися належні умови для розвитку судочинства загалом. 

Актуальність обраної теми дослідження додатково обґрунтовується 

невирішеними системними проблемами вдосконалення організації судової влади в 
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Україні, перегляду засад її формування, підзвітності й підконтрольності, 

удосконалення процесуального законодавства, зокрема Кодексу 

адміністративного судочинства України, законів України «Про судоустрій та 

статус суддів» і «Про судовий збір» із метою спрощення численних 

адміністративних, фінансових, організаційних та комунікаційних бар’єрів, які 

унеможливлюють або значно обмежують реальні можливості судового захисту 

порушених суб’єктивних прав фізичних і юридичних осіб, що може призвести 

також до більш складних наслідків, зокрема відмови від використання судового 

механізму захисту порушеного права та обрання альтернативних (неправових) 

форм: корупційних зв’язків, телефонного права, кровної помсти тощо. 

Теоретико-методологічну основу дисертаційного дослідження становлять 

наукові праці таких відомих вітчизняних дослідників у сфері теорії та історії 

права, конституційного й адміністративного права, порівняльного правознавства, 

як В.Б. Авер’янов, Н.О. Армаш, Ю.П. Битяк, Н.В. Гнидюк, І.П. Голосніченко, 

П.В. Діхтієвський, Р.А. Калюжний, Л.Є. Кисіль, М.І. Козюбра, Т.О. Коломоєць, 

В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, О.В. Кузьменко, М.П. Кучерявенко, О.М. Мердова, 

Ю.С. Педько, В.П. Перепелюк, П.М. Рабінович, О.Ф. Скакун, О.Л. Соколенко, 

С.Г. Стеценко, В.В. Тильчик, О.В. Тильчик, Г.Й. Ткач, С.В. Шевчук, 

Ю.С. Шемшученко та інші. 

Серед зарубіжних праць стосовно розглядуваного питання варто зазначити 

науково-популярні публікації та звіти, рекомендації, висновки Організації 

Об’єднаних Націй, Світового банку, Організації з економічного співробітництва та 

розвитку, Ради Європи, Європейського Союзу, а також фахові дослідження 

К. Гофмана, Р. Давида, П. Дельволве, К. Демке, Ж. Зіллера, С. Кадельбаха, 

Р. Каранта, Ф. Кардона, С. Касіса, Р. Кеохейна, Б. Кінгсбері, Р. Клітгаарта, 

К. Ніццо, Е. Ноймайера, К. д’Орта, Й. Олсена, Ж. Раза, Ю. Шварце та інших 

учених, у роботах яких принцип верховенства права та його елементи 

розглядалися у взаємозв’язку із центральними концептуальними ідеями, 

цінностями європейської цивілізації, а саме з концепцією належної адміністрації, 

належного урядування, реформування судового порядку оскарження 

адміністративних актів, удосконалення адміністративного процесуального 

законодавства з урахуванням стандартів, вироблених судовою практикою 

Європейського суду з прав людини (зокрема, рівності процесуальних засобів 

захисту, права на справедливий суд, пропорційності, недискримінації тощо). 

Доступність адміністративного судочинства визнається в міжнародних і 

європейських актах як одна із центральних вимог принципу верховенства права. Її 

забезпечення не може ігноруватися або недооцінюватися політиками, 

законотворцями, державними діячами, хоча такі факти й трапляються в сучасній 

державотворчій практиці в Україні. З огляду на позитивістські засади 

праворозуміння вітчизняні вчені та дослідники попередньої формації трактували 

принцип верховенства права як суму обсягів двох окремих понять – верховенства і 

права, що призвело до хибних висновків та повторних досліджень уже вивченого 
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й упровадженого в законодавство європейських країн нового, самостійного 

терміна зі складним підпорядкуванням обсягів значень у межах однієї системи. 

Вищезазначений комплекс проблем зумовлює необхідність проведення 

спеціального комплексного дослідження, спрямованого на розв’язання 

суперечностей та формування сучасного розуміння доступності адміністративного 

судочинства як центрального елемента верховенства права. 

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

виконано відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку правової науки  

на 2016–2020 рр., затверджених Постановою загальних зборів Національної 

академії правових наук України від 3 березня 2016 р., Пріоритетних тематичних 

напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 р., 

затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. 

№ 942, Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011–2015 рр., 

затверджених Постановою загальних зборів Національної академії правових наук 

України від 24 вересня 2010 р. № 14-10, а також згідно зі Стратегією сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленою Указом Президента України від 12 січня 

2015 р. № 5/2015. 

Мета та задачі дослідження. Метою роботи є проведення комплексного 

дослідження змісту, правових форм та способів забезпечення реалізації 

доступності адміністративного судочинства як елемента принципу верховенства 

права в Україні в умовах проведення судової реформи, поглиблення європейської 

інтеграції, оновлення законодавства про судоустрій і статус суддів, процесуальних 

вимог та правил звернення до адміністративних судів зі зверненнями про захист 

порушених суб’єктивних прав осіб. 

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі необхідно було вирішити 

такі основні задачі: 

 окреслити сучасні проблеми забезпечення доступності адміністративного 

судочинства; 

 розглянути запровадження вимог верховенства права в Україні в контексті 

судової реформи; 

 охарактеризувати сучасні стандарти доступності адміністративного 

судочинства як елемент принципу верховенства права; 

 узагальнити закріплення критеріїв доступності судочинства в міжнародних 

документах; 

 охарактеризувати зміст і правові форми забезпечення доступності 

адміністративного судочинства у практиці діяльності судових установ; 

 узагальнити адміністративно-правові гарантії забезпечення доступності 

адміністративного судочинства як складової частини верховенства права; 

 сформулювати пропозиції щодо вдосконалення судоустрою в Україні та 

стосовно проведення адміністративно-правової реформи; 

 надати пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення адміністративних, 

організаційно-правових і фінансових аспектів доступності адміністративного 
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судочинства для різних суб’єктів, зокрема й для соціально вразливих категорій 

громадян. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у зв’язку з 

виконанням судовими органами вимог принципу верховенства права, 

забезпечення судового оскарження порушених суб’єктивних прав. 

Предмет дослідження є адміністративно-правове забезпечення доступності 

адміністративного судочинства як складової верховенства права. 

Методи дослідження. Дисертаційне дослідження виконане на основі 

комплексу філософсько-світоглядних, загальнонаукових принципів і підходів, а 

також спеціально-наукових методів наукового пізнання. 

Філософсько-світоглядною основою дослідження є ключові засади діалектики, 

на основі яких усебічно з’ясовано зміст, цінність, ідейно-цілепокладаючу основу 

дисертаційного дослідження, виокремлено ключові проблеми розвитку, 

формування досліджуваного предмета (підрозділ 1.1). Дисертаційне дослідження 

здійснювалося на основі принципів історизму, об’єктивності, обґрунтованості 

(підрозділ 1.3), що дало змогу розкрити підходи до забезпечення доступності 

адміністративного судочинства в зарубіжних країнах та сформулювати відповідні 

пропозиції для України. 

У дисертації використано діалектичний метод, системний підхід, структурно-

функціональний метод для дослідження сучасних проблем розвитку судової 

системи в України, організаційно-правового й організаційно-технічного 

забезпечення діяльності адміністративних судів (підрозділи 1.2, 2.1, 3.1); 

статистичний метод – для виявлення найважливіших проблем забезпечення 

доступності адміністративного судочинства (підрозділи 2.2, 3.1), а також метод 

сходження від абстрактного до конкретного, методи аналогії, індукції та дедукції. 

Окрім того, у роботі використано низку спеціальних наукових методів, зокрема: 

порівняльно-правовий – для з’ясування значення, правових форм дотримання 

вимог доступності адміністративного судочинства (підрозділи 1.2, 3.2); метод 

доктринального тлумачення правових норм – для з’ясування обсягів понять 

верховенства права, доступності й недоступності адміністративного судочинства 

(підрозділ 2.1); метод узагальнення судової та правозастосовної практики – для 

комплексного розкриття досліджуваної проблеми (підрозділи 3.1, 3.2). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти Верховної 

Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також 

міжнародні нормативно-правові акти, згоду на обов’язковість яких надано 

Верховною Радою України. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації та судових органів, практика Європейського суду 

з прав людини, політико-правова публіцистика, довідкові видання, статистичні 

матеріали тощо. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексним дослідженням 

доступності адміністративного судочинства як елемента принципу верховенства 

права. У результаті проведеного дослідження сформульовано нові наукові 

положення й висновки, запропоновані особисто здобувачем, зокрема: 

уперше: 

 обґрунтовано важливість забезпечення комплексного впровадження змісту 

та вимог принципу верховенства права в українському законодавстві про 

судоустрій і статус суддів та Кодексі адміністративного судочинства України, 

адже ратифіковані Україною міжнародні й регіональні європейські акти 

наголошують на визнанні доступності адміністративного судочинства однією із 

центральних вимог принципу верховенства права; 

 з’ясовано, що дотепер залишається невирішеною більшість проблем 

забезпечення доступності адміністративних судів в Україні, зокрема 

організаційно-правові, інформаційні, організаційно-технічні, фінансові та інші 

проблеми; 

 встановлено особливе значення забезпечення доступності адміністративного 

судочинства в Україні, що полягає в комплексі заходів матеріального та 

процесуального характеру, спрямованих на захист особливого суспільного чи 

індивідуального інтересу суб’єктів, які вважають, що їхні законні права й 

охоронювані законом інтереси були порушені, як правило, суб’єктами, які 

представляли державу (здебільшого суб’єктами владних повноважень у справах 

надзвичайної суспільної ваги), з приводу виплати пенсій, субсидій, соціальних 

допомог, проведення виборів, прийняття рішень в індивідуальних справах із 

порушенням закону; 

 обґрунтовано виокремлення основних груп проблем, що потребують 

вирішення для комплексного забезпечення доступності адміністративного 

судочинства в Україні, зокрема: 1) проблеми, пов’язані з нерозвиненістю судової 

системи України та потребами подальшого її розвитку; 2) проблеми, пов’язані з 

недосконалістю правового забезпечення доступності адміністративного 

судочинства; 3) проблеми, пов’язані з практичними питаннями організаційно-

технічного забезпечення діяльності адміністративних судів на сучасному рівні; 

4) проблеми, пов’язані з труднощами взаємодії з громадянами, а також із 

суб’єктивним фактором; 5) проблеми, пов’язані з труднощами взаємодії із 

суддями адміністративних судів; 6) проблеми, пов’язані з труднощами оскарження 

судових рішень; 7) проблеми, пов’язані з труднощами виконання судових рішень; 

8) проблеми, пов’язані з труднощами оскарження судових рішень у 

Європейському суді з прав людини, тощо; 

удосконалено: 

 розвиток підходів щодо нормативного закріплення вимог забезпечення 

доступності адміністративного судочинства в Україні на рівні законів і 

процесуального кодексу, а також запропоновано прийняти самостійний Закон 
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України «Про доступність адміністративного судочинства в Україні» з огляду на 

його специфіку та пріоритетне значення для захисту прав громадян; 

 підходи до захисту прав неповнолітніх осіб в адміністративному 

судочинстві, соціально незахищених груп населення, осіб, які за ознаками віку, 

статі, освіти, громадянства не можуть самостійно здійснювати захист порушених 

прав, шляхом встановлення на законодавчому рівні, наприклад у Законі України 

«Про доступність адміністративного судочинства», деталізованих правових 

механізмів консультування, інформування, фінансування, допомоги зазначеним 

представникам вразливих категорій населення з метою забезпечення повного, 

неупередженого та своєчасного вирішення конфліктних ситуацій за допомогою 

процесуальних засобів адміністративного судочинства; 

 засади організаційно-технічного забезпечення доступності 

адміністративного судочинства шляхом розвитку положень щодо організаційно-

правових засад забезпечення адміністративного судочинства, зокрема організації 

роботи зі зверненнями до адміністративного суду з урахуванням вимог 

інформування й консультування громадян, надання місця для сидіння, заповнення 

інформації, її тиражування, надсилання, зберігання у приміщенні суду, для чого 

необхідно передбачити окремі комп’ютеризовані та оснащені програмними 

комплексами захисту інформації кімнати для громадян, оскільки сьогодні лише 

окремі громадяни можуть із використанням портативної техніки оперативно 

внести певні зміни в судові документи; 

 підходи щодо забезпечення усунення фінансових та інформаційних бар’єрів 

у разі звернення до адміністративних судів шляхом забезпечення можливості 

сплати на місці судового збору та отримання оригіналу квитанції про сплату, що 

подається до канцелярії адміністративного суду, а також підходи стосовно 

забезпечення громадян дошками оголошень з актуальною інформацією та 

примірниками заповнених документів у різних категоріях спорів, зручними 

місцями для обробки інформації, ознайомлення з нею, а в окремому порядку – для 

комп’ютеризованої обробки даних, їх копіювання, надсилання та зберігання на 

знімних носіях (дисках, флеш-дисках, зовнішніх пристроях); 

 пропозиції щодо подальших кроків у проведенні судової реформи в Україні, 

зокрема стосовно дотримання прав громадян і вимог принципу верховенства 

права, для чого необхідно передбачити впровадження подальших кроків, 

спрямованих на створення окремих інституцій, які взаємодіяли би з громадянами з 

приводу захисту порушених прав осіб, наприклад інституту Судового омбудсмена, 

якого варто наділити повноваженнями із забезпечення судового захисту прав 

малолітніх, неповнолітніх осіб та осіб, що не мають законних представників або 

зловживають своїми обов’язками, а також надати йому право взаємодії з іншими 

правоохоронними й судовими органами для оперативного подання інформації до 

судового розгляду; 
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набули подальшого розвитку: 

 пропозиції щодо забезпечення розроблення низки законів і вдосконалення 

Кодексу адміністративного судочинства України з метою комплексного 

впровадження вимог доступності адміністративного судочинства в нашій державі; 

 пропозиції щодо створення при Президентові України спеціального 

уповноваженого органу із забезпечення доступності адміністративного 

судочинства у формі комісії, яка була би уповноважена координувати діяльність із 

забезпечення доступності адміністративного судочинства на всій території 

України, формувати уніфіковану практику, спрямовувати зусилля теоретиків і 

практиків на впровадження доступного судочинства. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані теоретичні положення, висновки та пропозиції можуть бути 

використані в таких напрямах: 

 науково-дослідній роботі – для розвитку доктринального розуміння поняття, 

змісту, значення, місця, вимог принципу верховенства права, вимог доступності 

адміністративного судочинства для цілей подальшого проведення судової 

реформи в Україні; 

 правотворчій роботі – для вдосконалення прийнятих та розроблення нових 

законів, удосконалення Кодексу адміністративного судочинства України з 

урахуванням вимог принципу верховенства права; 

 правозастосовній діяльності – для вдосконалення процесуального порядку 

звернення до адміністративних судів в Україні, спрощення процесуальних правил 

оформлення адміністративного позову; 

 навчальному процесі – у викладанні навчальних курсів «Адміністративне 

судочинство», «Порівняльне адміністративне право» в закладах вищої освіти, 

закладах підвищення кваліфікації державних службовців, а також під час 

написання підручників, навчальних посібників, довідкової й методичної 

літератури, монографій із проблем, що пов’язані з проведенням судової реформи в 

Україні. 

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. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження, його основні 

висновки та рекомендації оприлюднені на двох міжнародних науково-практичних 

конференціях: «Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання 

суспільних відносин» (м. Харків, 2020 р.); «Правове життя: сучасний стан та 

перспективи розвитку» (м. Запоріжжя, 2020 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації відображені у 5 наукових статтях, з 

яких 3 статті опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук, 
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1 стаття – у не фаховому виданні, та 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, 

а також у 2 тезах доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, що містять 8 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 180 сторінок, у тому числі 

основного тексту – 162 сторінки. Список використаних джерел налічує 

200 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі автором обґрунтовано актуальність теми дисертаційного 

дослідження, її зв’язок із сучасними кроками судової та адміністративно-правової 

реформи в Україні, а також із науковими програмами, планами й науково-

дослідними темами, сформульовано мету й завдання, об’єкт і предмет 

дослідження, розкрито застосовані методи наукових досліджень, описано 

положення наукової новизни, практичне значення одержаних результатів, 

особистий внесок здобувача, наведено відомості про апробацію результатів 

дисертації, публікації автора за темою, структуру роботи. 

Розділ 1 «Доступність адміністративного судочинства як складова 

частина судової реформи та вимог принципу верховенства права» складається 

з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Запровадження вимог верховенства права в Україні в 

контексті судової реформи» аналізуються вітчизняні підходи, актуальні проблеми 

запровадження вимог верховенства права в Україні в контексті проведення 

адміністративно-правової та судової реформ. Автором встановлено потреби 

подальшого розвитку праворозуміння та правозастосування з урахуванням 

сучасних вимог до тлумачення змісту принципу верховенства права з огляду на 

судову практику Європейського суду з прав людини. 

У підрозділі 1.2 «Сучасні стандарти доступності адміністративного 

судочинства як елемент принципу верховенства права» розглянуто актуальні 

проблеми формування сучасних стандартів доступності адміністративного 

судочинства, розкрито їх ознаки, особливості, проблеми дотримання, а також 

негативний аспект – недоступність адміністративного судочинства, негативні 

наслідки використання приватними особами корупційних зв’язків тощо. 

У підрозділі 1.3 «Закріплення критеріїв доступності судочинства в 

міжнародних документах» аналізуються акти як авторитетних міжнародних 

організацій (зокрема, Організації Об’єднаних Націй, Світового Банку), так і 

регіональних організацій (Ради Європи, Європейського Союзу) щодо формування 

концепцій належного урядування, належної адміністрації, за яких взаємодія з 

вимогами принципу верховенства права має пріоритетне значення. 

Розділ 2 «Адміністративно-правовий механізм забезпечення доступності 

адміністративного судочинства в Україні» складається з трьох підрозділів. 
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У підрозділі 2.1 «Нормативно-правове регулювання звернення до 

адміністративних судів індивідуальних та колективних суб’єктів» проаналізовано 

вимоги чинного законодавства України щодо встановлення вимог до звернення до 

адміністративних судів з адміністративним позовом. Встановлено, що чинне 

адміністративно-процесуальне законодавство переобтяжене формалізованими 

вимогами, які призводять до формування адміністративних, фінансових, 

організаційно-технічних бар’єрів (перепон) у разі подання особою на розгляд 

адміністративного суду документів, що потребують перегляду та спрощення з 

метою вдосконалення й підвищення ефективності судового механізму захисту 

прав осіб. 

У підрозділі 2.2 «Зміст та правові форми забезпечення доступності 

адміністративного судочинства у практиці діяльності судових установ» 

аналізуються підходи до встановлення правових форм доступу до 

адміністративного судочинства в Україні, їх позитивні та негативні ознаки. 

Наголошується на необхідності забезпечення координації зазначеної діяльності 

спеціально уповноваженим органом – Комісією із забезпечення доступності 

судочинства при Президентові України – для невідкладного реагування, 

координації діяльності із забезпечення права на звернення до адміністративного 

суду, зменшення кількості відмов, підвищення частки розглянутих 

адміністративних справ, сприяння оновленню та розвитку адміністративного 

процесуального законодавства України в цій царині. 

У підрозділі 2.3 «Адміністративно-правові гарантії забезпечення доступності 

адміністративного судочинства як складової частини верховенства права» 

розглянуто нормативне закріплення принципів, презумпцій, гарантій, що 

забезпечують право на звернення до адміністративного суду з адміністративним 

позовом, та сформульовано пропозиції щодо вдосконалення на практиці 

механізму подання адміністративних звернень до адміністративних судів. 

Розділ 3 «Удосконалення адміністративно-правового забезпечення 

доступності адміністративного судочинства в Україні» складається з двох 

підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Розвиток доктринальних уявлень та нормативно-правового 

забезпечення діяльності адміністративних судів у контексті судової реформи» 

аналізуються подальші кроки судової та адміністративно-правової реформи, 

необхідні для забезпечення впровадження вимог принципу верховенства права в 

адміністративно-процесуальне законодавство України. Запропоновано прийняти 

спеціальний Закон України «Про доступність адміністративного судочинства», у 

якому необхідно передбачити деталізований спрощений порядок звернення до 

адміністративного суду як для громадян загалом, так і для вразливих категорій 

громадян, що не можуть або частково здатні захищати свої порушені права, 

зокрема. Запропоновано запровадити інститут Судового омбудсмена для 

підвищення оперативності та ефективності розгляду адміністративних справ в 

адміністративних судах України. 
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У підрозділі 3.2 «Удосконалення адміністративних, організаційно-правових і 

фінансових аспектів доступності адміністративного судочинства для соціально 

вразливих категорій громадян» розглянуто основні групи проблем, що пов’язані із 

забезпеченням захисту порушених суб’єктивних прав осіб. Надано рекомендації 

щодо усунення сформованих сучасною практикою проблем подання 

адміністративних звернень, а також наголошено на необхідності зменшення 

формалізованих вимог до адміністративного позову, додатків до 

адміністративного позову, засвідчення копій документів та інших доказів. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового 

завдання, що полягає в забезпеченні доступності адміністративного судочинства в 

Україні як елемента принципу верховенства права. За результатами дисертаційної 

роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Встановлено, що внесення змін до Конституції України в контексті 

впровадження судової реформи дало змогу переглянути класичні засади 

судоустрою України. Однак невирішеними залишаються важливі аспекти 

забезпечення комплексного дотримання вимог принципу верховенства права, його 

конкретизації як у конституційних положеннях, так і в актах чинного 

законодавства України матеріального та процесуального спрямування. 

Аргументовано, що інтерпретацію поняття, ознак, критеріїв дотримання 

принципу верховенства права в українському законодавстві проведено поверхово, 

без належної конкретизації складників і властивостей та встановлення 

взаємозалежності цих вимог зі спорідненими концепціями належного урядування, 

належної адміністрації, які становлять серцевину вимог сучасних європейських 

актів законодавства та є орієнтиром для проведення державно-правових реформ. 

Визначено, що зміст принципу верховенства права отримав закріплення у 

2005 р. в розрізі ключових вимог у Кодексі адміністративного судочинства 

України. Проте запропонований підхід до тлумачення його змісту та суттєвих 

ознак, на переконання автора, залишається досить обмеженим, не містить пряме 

закріплення таких суттєвих елементів, як доступність судочинства, належне 

законодавство, якість закону, виконання судових рішень, ефективність прийняття 

рішень, відповідальність перед приватними особами органів державної влади.  З 

огляду на це подальшого вивчення потребують підходи до закріплення вимог 

принципу верховенства права в національному законодавстві про судоустрій і 

статус суддів, а також у процесуальних кодифікованих актах із метою формування 

пропозицій щодо оновлення й деталізації вимог принципу верховенства права, 

зокрема й у частині впровадження важливого елемента – доступності 

адміністративного судочинства як складової частини верховенства права. 

2. За результатами проведеного дослідження встановлено, що зміст принципу 

верховенства права дотепер не досить конкретизований як у ключових 
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функціональних зрізах компетенції центральних органів виконавчої влади, так і в 

підзаконних актах національного нормотворення, що залишає велику предметну 

сферу досліджень як позитивних, так і спірних адміністративних проваджень. 

На думку автора, аналіз вітчизняних актів законодавства більш доцільно 

проводити не тільки шляхом нормативної оцінки, перевірки формули закріплення 

принципу верховенства права в конкретних актах законодавства, а й за допомогою 

їх комплексного аналізу та встановлення взаємозв’язку з фундаментальними 

положеннями міжнародних і вітчизняних актів законодавства, які поступово 

впроваджують відповідні вимоги. 

Встановлено, що хоча запровадженню змісту принципу верховенства права у 

вітчизняному та російському законодавстві притаманні певні методологічні 

недоліки (зокрема, помилки тлумачення), проте аналіз таких викривлень сучасної 

європейської концепції та розуміння принципу верховенства права дає змогу 

з’ясувати сутність, зміст держави й права в певному суспільстві. Змістовні 

порушення, відмінності у тлумаченні ключових елементів верховенства права, 

зокрема й вимог щодо доступності адміністративного судочинства, можуть 

призвести до неправильного тлумачення спектру проблем стосовно захисту прав 

людини, практичних обмежень доступності адміністративного судочинства, 

породження специфічної корупційної практики тощо. 

3. Обґрунтовано, що зміст принципу верховенства права, закріплений у 

Конституції України та низці актів вітчизняного законодавства, не досить 

конкретизований стосовно істотних вимог, які забезпечують доступність 

адміністративного судочинства, порівняно із сучасними критеріями, утіленими в 

судовій практиці Європейського суду з прав людини, рішеннях адміністративних 

трибуналів європейських національних судів. Це зумовлено специфікою 

проведення судової реформи в Україні на основі нерадянського та здебільшого 

позитивістського підходу до праворозуміння. 

Визначено важливий зовнішній фактор, який, на переконання автора, не дає 

змогу запровадити сучасне розуміння принципу верховенства права в актах 

законодавства, що стосуються впровадження судової реформи та спрямовані на 

підвищення відкритості, об’єктивності правосуддя. Спостерігається нестача 

фінансування національних бюджетних програм у цій сфері, а закордонні гранти 

спрямовуються здебільшого на другорядні проблеми, вирішення яких дає змогу 

отримати короткостроковий результат для цілей грантодавців, і часто не 

вирішують проблеми по суті. 

4. Обґрунтовано доцільність комплексного впровадження вимог доступності 

адміністративного судочинства як необхідної складової частини принципу 

верховенства права на рівні актів, що регулюють судові адміністративні 

провадження, для забезпечення об’єктивного й неупередженого захисту прав 

людини від незаконних дій, рішень, бездіяльності суб’єктів владних повноважень. 

Аргументовано, що забезпечення доступності адміністративного судочинства є 

не тільки важливим елементом принципу верховенства права, його вимоги мають 
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вагоме значення для захисту прав і законних інтересів значної кількості громадян 

України, тому ці вимоги мають бути гарантовані на рівні Закону України «Про 

доступність адміністративного судочинства». У зазначеному акті особлива увага 

має бути приділена захисту інтересів малолітніх і неповнолітніх осіб, 

можливостям звернення до Судового омбудсмена, заміни законного представника 

в разі невиконання обов’язків за законом, призначення представника в суді для 

розгляду справи особи, що не досягла віку адміністративної процесуальної 

дієздатності. 

Визначено, що доступність судочинства – це базовий принцип верховенства 

права, дотримання якого необхідно забезпечити шляхом як нормативно-правового 

закріплення відповідних вимог на рівні законів і кодексів, що забезпечують 

реалізацію функцій правосуддя, так і сприяння формуванню правової культури, 

правової свідомості суддів та учасників розгляду справ у судах. Наведене в 

комплексі сприятиме виробленню нової судової практики щодо спрощеного й 

доступного судочинства, подоланню адміністративних бар’єрів і практики відмов 

у прийнятті позовних заяв за зверненням приватних осіб без відповідних 

спеціальних знань щодо письмового оформлення позовної заяви та порядку 

подання доказів завдяки впровадженню сучасних підходів до інформаційного та 

консультаційного забезпечення доступності судочинства, зокрема й 

адміністративного. За результатами проведеного аналізу встановлено, що 

доступність адміністративного судочинства є складовою частиною вимог 

дотримання принципу верховенства права, належного урядування, а також низки 

міжнародних актів, які забезпечують упровадження елементів верховенства права, 

демократичного урядування, захисту прав людини в демократичних правових 

системах сучасності. 

Обґрунтовано, що недоступність адміністративного судочинства – це 

протилежне (негативне) явище, такий стан об’єктивних можливостей приватних 

осіб у разі звернення до адміністративних судів, який унеможливлює подання 

позову через адміністративні, фінансові, соціальні бар’єри, технічні, інформаційні, 

консультаційні труднощі, що перешкоджають захисту порушених прав людини в 

порядку адміністративного судочинства. Отже, забезпечення доступності 

адміністративного судочинства – це комплекс вимог адміністративного, 

фінансового, організаційного, технічного, інформаційного забезпечення діяльності 

адміністративних судів, що сприяють підвищенню об’єктивних можливостей зі 

звернення до суду за захистом порушених прав усупереч корупційним практикам, 

неправовим формам взаємодії в суспільстві. 

5. Сучасні проблеми, що потребують вирішення для комплексного 

забезпечення доступності адміністративного судочинства в Україні, 

класифіковано на такі групи: а) проблеми, пов’язані з нерозвиненістю судової 

системи України та потребами подальшого її розвитку; б) проблеми, пов’язані з 

недосконалістю правового забезпечення доступності адміністративного 

судочинства; в) проблеми, пов’язані з практичними питаннями організаційно-
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технічного забезпечення діяльності адміністративних судів на сучасному рівні; 

г) проблеми, пов’язані з труднощами взаємодії з громадянами, а також із 

суб’єктивним фактором; д) проблеми, пов’язані з труднощами взаємодії із 

суддями адміністративних судів; е) проблеми, пов’язані з труднощами оскарження 

судових рішень; є) проблеми, пов’язані з труднощами виконання судових рішень; 

ж) проблеми, пов’язані з труднощами оскарження судових рішень у 

Європейському суді з прав людини. 

Встановлено важливість приділення значної уваги проблемам, що стосуються 

реалізації адміністративного судочинства в Україні, у взаємозв’язку з проблемами 

недоступності адміністративного судочинства окремим групам громадян, адже в 

цьому сегменті першочергового вирішення потребують проблеми соціально 

незахищених груп населення, які за ознаками віку, статі, освіти, громадянства не 

можуть самостійно здійснювати захист своїх порушених прав. 

З’ясовано, що розвиток положень щодо організаційно-правових засад 

забезпечення адміністративного судочинства в Україні необхідно забезпечити з 

урахуванням таких аспектів, як удосконалення організаційної структури 

адміністративного суду, організація простору з урахуванням вимог інформування 

й консультування громадян, надання місця для сидіння, заповнення інформації, її 

тиражування, надсилання, зберігання у приміщенні суду, для чого варто 

передбачити окремі комп’ютеризовані та оснащені програмними комплексами 

захисту інформації кімнати для громадян. 

6. Констатовано, що в сучасному адміністративному процесуальному 

законодавстві відбулися значні трансформації, пов’язані з проведенням судової 

реформи та уточненням низки процесуальних вимог стосовно порядку розгляду 

спорів адміністративними судами. Серед основних проблем, що пов’язані з 

розглядом звернень, які надходять до адміністративних судів, варто виокремити 

проблеми, пов’язані з оформленням судових документів, з виправленням 

технічних помилок, з нестачею оригіналу квитанції про сплату судового збору, з 

нестачею інших документів адміністративної справи, з браком аргументації, 

посилань на процесуальні засади захисту порушених прав, додатків до позову 

тощо. 

7. Встановлено, що сучасна практика прийняття звернень адміністративними 

судами потребує вдосконалення з позиції більш повного захисту порушених прав 

громадян та здійснення надійного процесуального представництва, особливо 

стосовно соціально вразливих груп громадян, малолітніх і неповнолітніх осіб. 

Процесуальне законодавство України потребує значного спрощення та скорочення 

обов’язкових вимог до процесуальних документів із метою більш ефективного 

реагування на проблеми захисту прав людини в публічно-правовій площині та їх 

вирішення. 

8. Визначено, що судовий збір та його сплата не можуть бути перешкодою для 

прийняття позову адміністративним судом (а отже, необхідний перегляд 

відповідних положень спеціального закону та Кодексу адміністративного 
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судочинства України), як і квитанція про його сплату не має бути надана 

виключно в паперовому вигляді, адже розвиток цифрових технологій пропонує 

низку альтернативних варіантів. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Іваненко Т.М. Адміністративно-правове забезпечення доступності 

адміністративного судочинства як складової верховенства права. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

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

Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, що присвячена 

комплексному дослідженню адміністративно-правового забезпечення доступності 

адміністративного судочинства як складової частини верховенства права. Автором 
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проведено аналіз підходів сучасних вітчизняних і зарубіжних дослідників до 

визначення змісту, стратегічних та програмних нормативно-правових засад 

запровадження доступності адміністративного судочинства в Україні з 

урахуванням зарубіжного досвіду проведення судових реформ у контексті 

трансформації правових систем і фундаментальних галузей права на засадах 

принципу верховенства права. 

Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена об’єктивними 

політичними, суспільними та правовими проблемами впровадження судової 

реформи в Україні, забезпечення доступності правосуддя, установлення 

адекватних критеріїв оплатності й безоплатності у процесі сплати судових зборів і 

судових витрат загалом, що сприятиме підвищенню ефективності й 

результативності належного урядування, реалізації та захисту прав і свобод 

людини і громадянина у сфері виконавчої влади. 

Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення адміністративно-правового 

забезпечення доступності адміністративного судочинства в Україні шляхом 

створення уповноваженого органу – Комісії із забезпечення доступності 

судочинства при Президентові України. 

Зроблено висновок про необхідність комплексного програмного та 

стратегічного адміністративно-правового забезпечення доступності 

адміністративного судочинства в Україні. 

Ключові слова: адміністративне судочинство, адміністративний процес, 

верховенство права, доступність адміністративного судочинства, права людини,  

судова реформа. 

 

Иваненко Т.Н. Административно-правовое обеспечение доступности 

административного судопроизводства как составляющей верховенства 

права. – 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. 

Диссертация является самостоятельной завершенной научной работой, 

посвященной комплексному изучению административно-правового обеспечения 

доступности административного судопроизводства как составляющей 

верховенства права. Автором проведен анализ подходов современных 

отечественных и зарубежных исследователей к определению понятия, 

стратегических и программных нормативно-правовых оснований внедрения 

доступности административного судопроизводства в Украине с учетом 

иностранного опыта проведения судебных реформ в контексте трансформации 

правовых систем и фундаментальных отраслей права на основе принципа 

верховенства права. 
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Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

объективными политическими, общественными и правовыми проблемами 

внедрения судебной реформы в Украине, обеспечения доступности правосудия, 

установления адекватных критериев платности и бесплатности при оплате 

судебных сборов и судебных издержек в целом, что будет способствовать 

повышению эффективности и результативности надлежащего управления, 

реализации и защите прав и свобод человека в сфере исполнительной власти. 

Сформулированы предложения относительно усовершенствования 

административно-правового обеспечения доступности административного 

судопроизводства в Украине путем создания уполномоченного органа – Комиссии 

по обеспечению доступности судопроизводства при Президенте Украины, к 

компетенции которой следует отнести разработку стратегий, программ, планов, 

положений и других документов, направленных на комплексное внедрение 

требований о доступности административного судопроизводства как 

составляющей верховенства права. В состав Комиссии по обеспечению 

доступности судопроизводства при Президенте Украины могут входить 

Президент Украины, Премьер-Министр Украины, члены Кабинета Министров 

Украины, государственные секретари, Глава Верховного Суда, Глава 

Конституционного суда Украины, ученые и другие субъекты в сфере права. 

Сделан вывод о необходимости комплексного программного и 

стратегического административно-правового обеспечения доступности 

административного судопроизводства в Украине, в частности, путем разработки и 

внедрения требований о доступности административного судопроизводства как 

составляющей Национальной стратегии реформирования судопроизводства, а 

также Плана реформирования судопроизводства, что обеспечит долго- и 

краткосрочное планирование, стратегическое целеполагание, программное и 

проектное административно-правовое обеспечение соблюдения существенных 

составляющих верховенства права в судебной ветви власти. 

С учетом того, что доступность судопроизводства является базовым 

принципом верховенства права, сделан вывод о необходимости обеспечения его 

соблюдения путем как нормативно-правового закрепления соответствующих 

требований на уровне законов и кодексов, обеспечивающих реализацию функций 

правосудия, так и содействия формированию правовой культуры, правосознания 

судей, участников рассмотрения дел в судах. Это в комплексе обеспечит 

формирование новой судебной практики относительно упрощенного и доступного 

судопроизводства, преодоления административных барьеров и практики отказов в 

принятии исковых заявлений по обращениям частных лиц без соответствующих 

специальных знаний о письменном оформлении исковых заявлений и порядке 

подачи доказательств благодаря внедрению современных подходов к 

информационному и консультационному обеспечению доступности 

судопроизводства в целом и административного судопроизводства в частности. 
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Доказано, что доступность административного судопроизводства – 

составляющая требований по соблюдению верховенства права, надлежащего 

управления, а также ряда международных актов, которыми внедряются элементы 

верховенства права, демократического правления, защиты прав человека в 

демократических правовых системах современности. Недоступность 

административного судопроизводства – противоположное (негативное) явление, 

это такое состояние объективных возможностей частных лиц при обращении в 

административные суды, при котором невозможной является подача иска из-за 

административных, финансовых, социальных барьеров, технических, 

информационных, консультационных сложностей, которые делают невозможной 

защиту нарушенных прав человека в порядке административного 

судопроизводства. То есть обеспечение доступности административного 

судопроизводства – это комплекс требований административного, финансового, 

организационного, технического, информационного обеспечения деятельности 

административных судов, которые способствуют повышению объективных 

возможностей по обращению в суд за защитой нарушенных прав вопреки 

коррупционным практикам и неправовым формам взаимодействия в обществе. 

Обосновано, что доступность административного судопроизводства положена 

в основу фундаментальных требований верховенства права наряду с другими 

важными правами, такими как право на мирные собрания, право на свободу слова, 

право на знание законов. Доступность административного судопроизводства по 

своему месту в пирамиде верховенства права (по аналогии с пирамидой Маслоу) 

занимает базовое место, а на иерархично более высоком уровне ей 

корреспондируют требования о соблюдении прав обвиняемых и задержанных лиц, 

о соблюдении презумпции невиновности, об обеспечении независимости судей; на 

наиболее высоком уровне упомянутой пирамиды верховенства права закреплены 

требования о соблюдении системы сдержек и противовесов, а также об 

обеспечении равенства всех перед законом. Соответственно, недоступность 

административного судопроизводства – это противоположное явление, не 

способствующее реализации и достижению обозначенных целей и задач в 

обществе, не обеспечивающее действенный правовой механизм защиты 

нарушенных прав, свобод и законных интересов лиц средствами 

административного судопроизводства. 

Ключевые слова: административное судопроизводство, административный 

процесс, верховенство права, доступность административного 

судопроизводства, права человека, судебная реформа. 

 

Ivanenko T.M. Administrative legal support to accessibility of administrative 

justice as an element of the rule of law. – Manuscript. 

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

sciences on a specialty 12.00.07 – administrative law and processes; financial law; 

information law. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 
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Thesis is an independent completed scientific work, devoted to complex research of 

administrative legal support to provide accessibility of administrative justice as an 

element of the rule of law. Author has performed analysis of modern domestic and 

foreign researchers attempts to define the essence, strategic and program, normative 

legal grounds of introduction of demands relating access to administrative justice in 

Ukraine with respect to foreign experience in performance of judicial sector reforms in 

the context of transformation of legal systems and fundamental branches of law on the 

ground of the rule of law principle demands. 

Actuality of the chosen theme is substantiated by objective political, social, legal 

problems of introduction of judicial reform in Ukraine and providing accessibility of 

justice, implementation of adequate criteria for payment and withdrawal from payment 

demands as to judicial payments, that would contribute to efficiency and resultativeness 

of good governance, realization and protection of human rights and freedoms in the 

sphere of executive authority activities. 

Author formulated proposals as to improvement of administrative legal support to 

accessibility of administrative justice in Ukraine via establishment of a special 

administrative body at President’s Office – Commission on support to accessibility of 

administrative justice. 

Here’ve been formulated the conclusions regarding complex program and strategic 

administrative legal support to providing accessibility of administrative justice in 

Ukraine, for example by means of development and implementation of the demands on 

granting accessibility of administrative justice in Ukraine. 

Key words: accessibility of administrative justice, administrative justice, 

administrative process, human rights, judicial reform, rule of law. 
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