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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Проблеми державного фінансування судової системи 

України виникають щороку. Так, у 2020 р. потреби судової системи були 

профінансовані на 64%, і ця обставина підвищує значення судових витрат як 

засобу забезпечення здійснення правосуддя. Упродовж 2020 р. було сплачено 

622 950 107 грн судового збору за поданими 321 946 позовами до 

адміністративних судів України. Водночас відсутній статистичний облік 

витрат, пов’язаних із розглядом справ адміністративними судами. Оскільки 

Кодекс адміністративного судочинства України (КАС України) у ст. 132 

визначає п’ять основних видів витрат, пов’язаних із розглядом справи 

адміністративними судами, то можна стверджувати, що їх загальний обсяг за 

2020 р. не менший, ніж розмір сплаченого судового збору. 

Зниження рівня доходів громадян та суб’єктів господарювання зумовлені 

об’єктивними економічними процесами, запровадженням карантинних 

обмежень, збільшенням інфляції, безробіттям, що спричиняє дисбаланс між 

фінансовими можливостями та обсягом витрат, необхідних для захисту їхніх 

прав в адміністративних судах. Це порушує міжнародні засади доступу до 

правосуддя через неспівмірність судових витрат із доходами громадян, які 

перебувають в економічно несприятливому становищі. Актуальним є 

розроблення дієвих механізмів здешевлення та компенсації витрат, пов’язаних 

із розглядом справи в адміністративних судах, для такої категорії осіб. 

На практиці спостерігаються проблеми із застосуванням правил 

нарахування, доведення, зменшення суми, сплати та відшкодування витрат, 

пов’язаних із розглядом справ адміністративними судами, які, на відміну від 

судового збору, не мають такої детальної нормативно-правової регламентації. 

Дискреційні повноваження суддів формують неузгоджену судову практику з 

нарахування та відшкодування витрат, пов’язаних із розглядом справ 

адміністративними судами. Ці негативні тенденції зумовлені недостатньою 

теоретичною розробленістю, відсутністю узагальненої судової практики та 

прогалинами в нормативному механізмі нарахування і сплати судових витрат, 

пов’язаних із розглядом справ адміністративними судами в Україні. 

З огляду на потребу практики в розробленні науково обґрунтованих 

рекомендацій із застосування норм КАС України щодо порядку нарахування, 

доведення, зменшення, сплати та відшкодування витрат, пов’язаних із 

розглядом справи адміністративними судами, тема роботи набуває вагомої 

актуальності та потребує ґрунтовного аналізу. 

Теоретико-правову основу дослідження змісту інституту витрат, пов’язаних 

із розглядом справ судами, порядку їх нарахування, доведення, розподілу, 

зменшення, виплати й відшкодування становили праці таких учених, як 

В.Б. Авер’янов, Н.О. Армаш, Г.В. Атаманчук, М.І. Балюк, І.О. Барсуков, 

В.М. Бевзенко, Ю.П. Битяк, С.С. Богля, М.А. Бояринцева, Г.О. Блінова, 

Л.В. Бринцева, М.Ю. Віхляєв, О.Б. Гнатів, І.В. Головань, І.П. Голосніченко, 

С.Т. Гончарук, С.М. Гушилик, Р.А. Калюжний, Н.В. Коваленко, 

Т.О. Коломоєць,  В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, Є.В. Курінний, Д.Д. Луспеник, 
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Р.С. Мельник, Р.В. Миронюк, Н.С. Мороз, О.М. Овчаренко, А.А. Павлишин, 

С.В. Пєтков, Н.Б. Писаренко, Н.І. Поліщак, Н.Ю. Сакара, С.Г. Стеценко, 

В.В. Тильчик, О.В. Тильчик, К.О. Тимошенко, С.Е. Устюшенко, К.С. Шмотін та 

інші. 

Особливу роль у формуванні авторської концепції витрат, пов’язаних із 

розглядом справ адміністративними судами, відіграли результати 

дисертаційних робіт Л.Г. Глущенко, яка вивчала судові витрати в 

адміністративному судочинстві (2011 р.), Р.І. Шевейко, у дослідженні якого 

увагу приділено питанням теорії та практики витрат в адміністративному 

процесі за законодавством України (2011 р.), та К.С. Пащенко, який здійснив 

характеристику правового регулювання судових витрат в адміністративному 

судочинстві України (2012 р.). Вказані дослідження, здійснювались десять 

років тому. Новий механізм визначення, доведення, зменшення розміру, сплати 

та відшкодування витрат, пов’язаних із розглядом справ адміністративними 

судами, був закріплений у КАС України Законом України від 3 жовтня 2017 р. 

№ 2147-VIII. Це зумовлює актуальність проведення в межах дисертації 

дослідження сучасного стану вітчизняної концепції судових витрат, пов’язаних 

із розглядом справи адміністративними судами, правового регулювання та 

практики реалізації порядку їх визначення, доведення, зменшення розміру, 

сплати й відшкодування, проблем, що виникають на практиці, а також  шляхів 

їх вирішення. 

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

виконано з урахуванням положень Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII, указів Президента України «Про 

Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в 

Україні відповідно до європейських стандартів» від 10 травня 2006 р. 

№ 361/2006 та «Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки» від 20 травня 2015 р. 

№ 276/2015, а також відповідно до Стратегії розвитку наукових досліджень 

Національної академії правових наук України на 2016–2020 рр., затвердженої 

Постановою загальних зборів Національної академії правових наук України 

від 3 березня 2016 р., та комплексних наукових проєктів кафедри 

адміністративного та господарського права Запорізького національного 

університету «Основні напрямки удосконалення законодавства України в 

умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) і 

«Дослідження проблем теорії адміністративного права в умовах 

глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00711). 

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому, 

щоб на підставі системного аналізу наукових і нормативних джерел, матеріалів 

судової практики обґрунтувати концептуальну модель витрат, пов’язаних із 

розглядом справи адміністративними судами, та механізм їх нарахування, 

доведення, розподілу, виплати й відшкодування, виокремити проблеми 

нормативного закріплення та практичної реалізації, а також сформулювати 

пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в зазначеній сфері та 

практики його застосування. 
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Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі необхідно було 

вирішити такі основні задачі: 

 здійснити огляд наукових концепцій інституту судових витрат в 

адміністративному судочинстві та з’ясувати місце витрат, пов’язаних із 

розглядом справи; 

 визначити правову природу та поняття витрат, пов’язаних із розглядом 

справ адміністративними судами в Україні; 

 конкретизувати правові засади та механізм нарахування, відшкодування, 

компенсації, розподілу, зменшення розміру, сплати й відшкодування витрат, 

пов’язаних із розглядом справ в адміністративному судочинстві; 

 встановити особливості механізму визначення, доведення, розподілу та 

відшкодування витрат на правничу допомогу в адміністративному судочинстві; 

 охарактеризувати порядок визначення та відшкодування витрат сторін, 

їхніх представників, що пов’язані з прибуттям до суду, залученням свідків, 

спеціалістів, перекладачів, проведенням судових експертиз в 

адміністративному судочинстві; 

 уточнити сутність витрат, пов’язаних із витребуванням, забезпеченням, 

оглядом доказів, іншими процесуальними діями та підготовкою до розгляду 

справи в адміністративних судах, а також окреслити порядок їх нарахування та 

сплати; 

 узагальнити іноземний досвід визначення, доведення, розподілу, сплати 

та відшкодування витрат, пов’язаних із розглядом справи адміністративними 

судами; 

 обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення організаційно-правових 

засад механізму нарахування та сплати витрат, пов’язаних із розглядом справ в 

адміністративному судочинстві. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають між 

учасниками розгляду публічних спорів адміністративними судами під час 

визначення та сплати судових витрат. 

Предметом дослідження є витрати, пов’язані з розглядом справ 

адміністративними судами в Україні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стали сучасні 

загальні та спеціальні методи наукового пізнання, системне застосування яких 

забезпечило вирішення сформульованих завдань і досягнення мети 

дисертаційної роботи. Діалектичний метод став основним загальнонауковим 

методом у роботі, за допомогою нього досліджено стан наукової думки щодо 

визначення ознак та формулювання таких категорій, як «витрати, пов’язані з 

розглядом справ адміністративними судами», «механізм встановлення, 

нарахування та сплати судових витрат, пов’язаних із розглядом справ 

адміністративними судами» (підрозділи 1.2, 1.3, розділ 2). Для розкриття ґенези 

концепції судових витрат в адміністративному судочинстві, визначення етапів 

становлення відповідного вітчизняного законодавств використано історико-

правовий метод (підрозділи 1.1, 1.2, 3.2). Логіко-юридичний метод застосовано 

для формулювання базових дефініцій дисертації (підрозділи 1.2, 1.3, розділ 2). 

Із застосуванням статистичного методу виявлені основні тенденції та недоліки 
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практики застосування норм КАС України у цій сфері (розділ 2). Метод 

системного аналізу використано для дослідження досвіду правового 

регулювання, практики сплати судових витрат при розгляді публічних спорів 

судами країн Європи та СНД, визначення перспективних напрямів запозичення 

відповідних ефективних алгоритмів у вітчизняне законодавство та 

правозастосовну діяльність (розділ 3). Методи моделювання, аналізу й синтезу 

застосовано для розроблення перспективних напрямів подальшого 

вдосконалення організаційно-правових засад механізму нарахування та сплати 

витрат, пов’язаних із розглядом справ адміністративними судами в Україні 

(підрозділ 3.2). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, КАС України, 

інші закони України, міжнародно-правові акти, ратифіковані Україною, які 

визначають особливості вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин 

у порядку адміністративного судочинства, нормативно-правові акти Верховної 

Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, 

рішення Європейського суду з прав людини тощо. 

Емпіричну базу дослідження становлять результати вивчення судових 

рішень щодо встановлення і сплати судових витрат, які містяться в Єдиному 

реєстрі судових рішень України за 2018–2020 рр., матеріали узагальнення 

судової практики, офіційні статистичні дані щодо розгляду й вирішення спорів 

у сфері публічно-правових відносин, а також правова публіцистика, довідкові 

видання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексних 

наукових досліджень інституту витрат, пов’язаних із розглядом справ 

адміністративними судами в Україні, та механізму його застосування. У 

результаті дослідження сформульовано низку нових наукових положень, 

рекомендацій і висновків, зокрема: 

уперше: 

 визначено витрати, пов’язані з розглядом справи в адміністративному 

судочинстві, як кошти, які на підставі та у спосіб, передбачений законом, мають 

сплатити особи, які беруть участь у справі, з метою сприяння розгляду й 

вирішенню конкретного публічно-правового спору в межах адміністративного 

судочинства для сплати компенсації за професійну правничу допомогу, 

прибуття до суду сторін і їхніх представників, оплати залучення свідків, 

спеціалістів, перекладачів, експертів і їх роботи, проведення експертиз, оплати 

діяльності щодо витребування доказів, проведення огляду доказів за їх 

місцезнаходженням, забезпечення доказів, а також інших процесуальних дій 

або підготовки до розгляду справи; 

 запропоновано під механізмом визначення, доведення та розподілу 

витрат, пов’язаних із розглядом справи адміністративними судами, розуміти 

сукупність правил діяльності учасників судового процесу, визначених КАС 

України, щодо з’ясування обсягів сум коштів, що були витрачені (або які 

планується витратити) сторонами, іншими учасниками в разі отримання послуг 

чи виконання робіт із проведення необхідних процесуальних дій з урахуванням 
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визначених законодавством показників, встановлення співвідношення 

заявлених учасниками процесу складу й розміру витрат із доказами у справі за 

принципами реальності, необхідності, розумності та призначення до виплати 

сторонами відповідних сум на засадах співмірності, обґрунтованості, 

розумності й добросовісності; 

 виокремлено такі принципи механізму визначення, розподілу та 

відшкодування витрат на правничу допомогу в адміністративному судочинстві, 

як реальність, необхідність, розумність, співмірність, обґрунтованість, 

пов’язаність, добросовісність; 

 конкретизовано зміст поняття «визначення розміру витрат на правничу 

допомогу», під яким запропоновано розуміти діяльність учасників судового 

процесу, спрямовану на з’ясування обсягів сум коштів, що були витрачені (або 

які планується витратити) сторонами в разі отримання послуг чи виконання 

робіт адвокатом (іншим фахівцем у галузі права) з урахуванням витраченого 

ним часу, складності справи, кількості епізодів спірних правовідносин, обсягів 

фактичних даних, складності процесуальних документів, ціни позову, значення 

справи для сторони, рівня впливу рішення на репутацію, публічного інтересу до 

справи та результатів її розгляду; 

удосконалено: 

 наукові підходи до визначення ознак витрат, пов’язаних із розглядом 

справи в адміністративному судочинстві, як інституту адміністративно-

процесуального права. Зокрема, цей інститут характеризується такими 

ознаками: 1) зумовлений здійсненням провадження в адміністративній справі; 

2) містить елементи публічно-правового та приватноправового регулювання; 

3) передбачає стягнення зі сторін; 4) його норми регулюють такі основні етапи, 

як несення, забезпечення та розподіл витрат, пов’язаних із розглядом справи в 

адміністративному судочинстві; 5) його норми застосовуються на всіх стадіях і 

належать до всіх видів судочинства; 6) його норми виконують компенсаційну 

функцію; 7) у ньому наявні правові можливості для зміни розміру виплат; 

 класифікацію витрат, пов’язаних із розглядом адміністративної справи, 

шляхом їх об’єднання в такі три групи: 1) відшкодування державі понесених 

судом витрат, що пов’язані з проведенням огляду доказів на місці та вчиненням 

інших дій, необхідних для розгляду справи; 2) відшкодування особам, які 

сприяють здійсненню правосуддя в адміністративних справах, витрат, 

пов’язаних із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням 

судових експертиз, витрат на правову допомогу; 3) відшкодування витрат 

сторін і їхніх представників, що пов’язані з отриманням правничої допомоги та 

прибуттям до суду сторін; 

 теоретичні положення щодо конкретизації змісту поняття «доведення 

витрат на правничу допомогу в адміністративному судочинстві» через його 

визначення як діяльності учасників судового процесу, що проводиться з 

дотриманням принципів реальності, необхідності, розумності та спрямована на 

встановлення співвідношення заявлених учасниками процесу складу й розміру 

витрат на отримані послуги чи виконані адвокатом (іншим фахівцем у галузі 

права) роботи з доказами у справі; 
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набули подальшого розвитку: 

 наукові підходи до систематизації процесу становлення норм КАС 

України, що визначають порядок нарахування, доведення, розподілу та 

відшкодування витрат, пов’язаних із розглядом справ адміністративним судом, 

шляхом виокремлення трьох історичних етапів у період незалежності України, 

зокрема: 1) з 1991 р. по червень 2005 р.; 2) з липня 2005 р. по вересень 2017 р.; 

3) із жовтня 2017 р. й дотепер (сучасний); 

 конкретизація переліку доказів у справі, на яких ґрунтується визначення, 

доведення та розподіл витрат на правничу допомогу, зокрема: а) договори про 

надання правової допомоги, про надання юридичних послуг; б) доручення, 

документи, що свідчать про оплату гонорару та інших витрат, пов’язаних із 

наданням правової допомоги, акти приймання робіт; в) квитанції до 

прибуткового касового ордера, платіжні доручення з відміткою банку або інші 

банківські документи, касові чеки, посвідчення про відрядження тощо; 

 поглиблення розуміння змісту розподілу витрат, що пов’язані з розглядом 

справ адміністративними судами, шляхом його визначення як діяльності суду, 

яка спрямована на призначення до виплати сторонам сум витрат на професійну 

правничу допомогу, прибуття до суду сторін і їхніх представників, на 

залучення свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів, проведення експертиз, 

на витребування доказів, проведення їх огляду за їх місцезнаходженням, 

забезпечення доказів, на інші процесуальні дії з коригуванням розмірів цих сум 

залежно від їх співмірності, обґрунтованості, розумності, а також 

добросовісності сторін; 

 наукове обґрунтування змін до ст. ст. 4, 132–143 КАС України щодо 

конкретизації понять «встановлення», «доведення», «розподіл», «сплата», 

«відшкодування», «гонорар адвоката», гарантій сплати та відшкодування 

витрат, понесених свідками, експертами, спеціалістами, перекладачами, 

конкретизації переліку витрат, пов’язаних із вчиненням інших процесуальних 

дій, підготовкою до розгляду справи в адміністративних судах. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

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

використані в таких напрямах: 

 науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових досліджень 

проблемних питань правового регулювання та застосування інституту витрат, 

пов’язаних із розглядом справи адміністративними судами; 

 правотворчості – для підготовки пропозицій щодо вдосконалення 

законодавства, яким визначено порядок встановлення, доведення, розподілу 

сплати та відшкодування витрат, пов’язаних із розглядом справи 

адміністративними судами; 

 правозастосуванні – для вдосконалення діяльності учасників судового 

процесу щодо встановлення, доведення, розподілу сплати та відшкодування 

витрат, пов’язаних із розглядом справи адміністративними судами; 

 навчальному процесі – під час викладання студентам закладів вищої 

освіти дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний процес», 

«Адміністративне процесуальне право», для підготовки підрозділів підручників 
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і навчальних посібників із відповідних навчальних курсів, а також статей та 

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. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 3 науково-практичних 

конференціях, зокрема: «Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та 

національного законодавства» (м. Харків, 2020 р.); «Правове життя: сучасний 

стан та перспективи розвитку» (м. Запоріжжя, 2020 р.); «Правове забезпечення 

політики держави на сучасному етапі її розвитку» (м. Харків, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення в 5 наукових 

статтях, з яких 4 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з юридичних 

наук, та 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 3 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять 8 підрозділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 205 сторінок, у тому числі 

основного тексту – 175 сторінок. Список використаних джерел налічує 

208 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

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

науковими програмами, планами й темами, мету та завдання, об’єкт і предмет, 

методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів, наведено відомості про апробацію результатів і 

публікації, структуру роботи. 

Розділ 1 «Теоретико-правові засади інституту витрат, пов’язаних із 

розглядом справ адміністративними судами» складається з трьох 

підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Стан наукової розробленості інституту витрат, 

пов’язаних із розглядом справ судами» на підставі узагальнених наукових 

позицій, практичного досвіду та аналізу вітчизняного законодавства розкрито 

причини й умови та визначено етапи становлення концепції судових витрат і їх 

складника – витрат, пов’язаних із розглядом справ судами. 

Виокремлено три історичні етапи становлення інституту витрат, пов’язаних 

із розглядом справи адміністративними судами, у період незалежності України, 

зокрема: 1) з 1991 р. по червень 2005 р., що характеризується розвитком 

наукової думки щодо змісту судових витрат, розробленням проєкту КАС 

України; 2) з липня 2005 р. по вересень 2017 р. – дія редакції КАС України 

2005 р. в частині регламентації порядку нарахування та сплати судових витрат, 

основні положення правового регулювання якого розміщені у ст. ст. 87–98 КАС 
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України; 3) із жовтня 2017 р. й дотепер (сучасний), що пов’язаний із 

прийняттям Закону України від 3 жовтня 2017 р. № 2147-VIII та закріпленням у 

ст. ст. 132–143 КАС України правових норм, які визначають механізм 

нарахування, доведення, розподілу, зменшення, сплати та відшкодування 

судових витрат, пов’язаних із розглядом справи адміністративними судами. 

Наукові дослідження, у яких аналізу було піддано інститут судових витрат, 

класифіковано за критеріями галузі процесуального права, періоду проведення 

та предмета дослідження. Встановлено, що в наявних наукових роботах не 

приділялося досить уваги визначенню співвідношення ознак і понять судових 

витрат, судового збору та витрат, пов’язаних із розглядом справ 

адміністративними судами, а також що на сучасному етапі розвитку 

адміністративного процесуального законодавства немає комплексних 

монографічних досліджень цих витрат. 

У підрозділі 1.2 «Правова природа витрат, пов’язаних із розглядом справ 

адміністративними судами в Україні» на основі аналізу нормативно-правових 

актів і наукових концепцій досліджено на науково-теоретичному рівні ознаки, 

сутність, поняття та юридичну природу судових витрат, судового збору та 

витрат, що пов’язані з розглядом справ. 

Виокремлено ознаки судових витрат в адміністративному судочинстві, 

зокрема: а) за змістом це сукупність усіх грошових коштів, які зобов’язані 

сплатити сторони; б) метою є забезпечення розгляду й вирішення публічно-

правового спору, переданого на розгляд адміністративного суду; в) підстава та 

спосіб сплати цих коштів передбачені законом; г) вносяться на розрахунковий 

рахунок суду особами, зацікавленими в розгляді й вирішенні їх публічно-

правового спору; д) виконують компенсаційну, забезпечувальну, превентивну 

функції.  

Визначено ознаки судового збору, що відрізняють його від витрат, 

пов’язаних із розглядом справи адміністративними судами : 1) за своїм змістом 

це збір; 2) законом визначені розміри його ставок; 3) справляється на всій 

території України; 4) платниками судового збору є громадяни України, 

іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші 

юридичні особи  та фізичні особи – підприємці, які звертаються до суду чи 

стосовно яких ухвалене судове рішення; 5) об’єктом справляння є подання заяв, 

скарг до суду за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих 

судових рішень; 6)  сплачується за місцем розгляду справи та зараховується до 

спеціального фонду Державного бюджету України. Виокремлено додаткові 

ознаки судового збору. 

З’ясовано, що важливими відмінностями між судовим збором та витратами, 

пов’язаними з розглядом справи, є цілі правового регулювання та характер 

відносин, які виникають із приводу цих судових витрат, а також методи 

правового регулювання. Визначено сутність поняття витрат, пов’язаних із 

розглядом справ адміністративними судами в Україні, як інституту 

адміністративного процесуального права та як складника судових витрат. 

У підрозділі 1.3 «Правові засади механізму нарахування, розподілу та 

відшкодування витрат, пов’язаних із розглядом справ в адміністративному 
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судочинстві» систематизовано нормативно-правові акти, які регулюють 

порядок нарахування, доведення, розподілу, зменшення, сплати та 

відшкодування витрат, пов’язаних із розглядом справ в адміністративному 

судочинстві. 

Розглянуто зміст понять, що характеризують дії учасників судового процесу 

з витратами, пов’язаними з розглядом справи адміністративним судом, та 

утворюють механізм нарахування, доведення, розподілу, зменшення, сплати й 

відшкодування цього складника судових витрат. Запропоновано шляхи 

нормативного закріплення сформульованих понять у чинному законодавстві. 

З’ясовано, що основною засадою, яка лежить в основі механізму 

нарахування, розподілу та відшкодування витрат, пов’язаних із розглядом 

справ адміністративними судами, є принцип відшкодування судових витрат 

фізичних і юридичних осіб, на користь яких ухвалене судове рішення, що 

закріплений у ст. 2 КАС України. Розкрито проблеми забезпечення реалізації 

цього принципу, його зв’язок із принципами обов’язковості судового рішення, 

процесуальної економії та доступності судового захисту. 

Доведено, що міжнародні акти як одну з умов доступності правосуддя 

визначають співмірність судових витрат із доходами громадян. Виявлено, що у 

чинному законодавстві відсутні критерії визначення майнового стану особи, що 

дає їй право на зменшення витрат, пов’язаних із розглядом справи 

адміністративним судом, як і критерії вибору суддею одного з можливих 

рішень, передбачених ст. 133 КАС України. Запропоновані шляхи вирішення 

цих проблем. 

Розділ 2 «Механізм нарахування, розподілу та відшкодування витрат, 

пов’язаних із розглядом справ адміністративними судами» складається із 

чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Механізм визначення, доведення, розподілу та 

відшкодування витрат на правничу допомогу в адміністративному 

судочинстві» проаналізовано наукові концепції витрат на правничу допомогу в 

судочинстві, розглянуто вітчизняні й міжнародні правові акти, які регулюють 

порядок нарахування, доведення, розподілу та відшкодування цього виду 

судових витрат. 

З’ясовано етапи становлення та засади реалізації монополії адвокатури на 

представлення інтересів юридичних і фізичних осіб в адміністративних судах 

під час розгляду публічних спорів. Виявлено, що в адміністративному 

судочинстві, згідно з положеннями чинних норм КАС України, основними 

суб’єктами надання правничої допомоги встановлені адвокати, проте у справах, 

визначених у ч. 6 ст. 12 КАС України як незначні, здійснювати професійну 

правничу допомогу можуть також інші фахівці в галузі права. 

Аргументовано, що Європейський суд з прав людини у разі вирішення 

питання відшкодування витрат на правничу допомогу керується принципами їх 

реальності, необхідності та розумності. Аналогічні принципи з 2017 р. були 

реалізовані в положеннях КАС України. Конкретизовано проблеми, виявлені на 

практиці при їх застосуванні. 
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Визначено ознаки витрат на правничу допомогу в адміністративному 

судочинстві: а) це сума коштів, витрачених сторонами або таких, які планується 

витратити, на оплату роботи й послуг, здійснюваних адвокатом чи іншим 

фахівцем у галузі права (у малозначних справах); б) їх види й обсяги 

визначаються з урахуванням витраченого адвокатом часу на представництво в 

суді та іншу правничу допомогу, пов’язану зі справою, у тому числі підготовку 

до її розгляду, збір доказів, а також з урахуванням складності справи, кількості 

епізодів спірних правовідносин, обсягів фактичних даних, складності 

процесуальних документів, ціни позову, значення справи для сторони, впливу 

рішення на репутацію, публічного інтересу до справи та результату її розгляду; 

в) не мають законодавчого обмеження розмірів відшкодування; г) основними 

засадами визначення розміру, доведення та розподілу цих витрат є принципи 

реальності, необхідності, розумності, співмірності, обґрунтованості, 

пов’язаності, добросовісності; д) інститут витрат на правничу допомогу має на 

меті гарантувати право на доступ до правосуддя незалежно від майнового стану 

сторін судового розгляду; е) гарантіями добросовісного визначення розміру 

судових витрат є законодавча вимога подання детального опису робіт, наданих 

адвокатом послуг та здійснених ним витрат. 

У підрозділі 2.2 «Порядок визначення та відшкодування витрат сторін, 

їхніх представників, що пов’язані з прибуттям до суду, залученням свідків, 

спеціалістів, перекладачів, проведенням судових експертиз в 

адміністративному судочинстві» досліджено нормативно-правові основи 

встановлення та відшкодування цих категорій витрат. 

Виявлено, що серед найпоширеніших категорій адміністративних справ, у 

яких викликаються свідки для надання показань, є справи про спори стосовно 

відносин публічної служби, зокрема щодо звільнення чи поновлення на ній, та 

справи про спори фізичних осіб – підприємців чи юридичних осіб з органами 

Державної фіскальної служби України щодо оскарження податкових 

повідомлень-рішень. 

З’ясовано, що в Україні відсутній одностайний погляд на компенсацію 

витрат сторін і їхніх представників, що пов’язані з прибуттям до суду, 

залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових 

експертиз. Виявлено дві групи науковців, які досліджували питання 

компенсації витрат учасників процесу, пов’язаних із прибуттям до суду:  

представники першої є прихильниками обов’язкової компенсації всіх видів 

витрат, пов’язаних із прибуттям до суду, а представники другої вважають, що 

право на компенсацію таких витрат виникає в особи лише тоді, коли суд, у 

якому розглядається справа, розташований в іншому населеному пункті. 

Запропоновано передбачити в КАС України можливість суду в разі, коли 

оплата участі зазначених вище суб’єктів не проводиться, зобов’язати експерта 

передати на зберігання експертній установі свій висновок та в судовому 

засіданні виступити з доповіддю про вжиті заходи в межах проведення 

експертизи з компенсацією його послуг із бюджету. 

Обґрунтовано, що перспективним для українського адміністративного 

процесуального законодавства є запровадження інституту винагороди свідка.  
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У підрозділі 2.3 «Витрати, пов'язані із витребуванням, забезпеченням, 

оглядом доказів, іншими процесуальними діями та підготовкою до розгляду 

справи в адміністративних судах: порядок їх нарахування та сплати» 

проаналізовано наукові концепції понять «доказ», «витрати, пов’язані з 

витребуванням доказів, проведенням огляду за їх місцезнаходженням, 

забезпеченням доказів», практику визначення інших витрат, пов’язаних із 

вчиненням процесуальних дій, а також норми адміністративного 

процесуального законодавства, що визначають порядок встановлення, 

розподілу й компенсації цих видів витрат. 

Виявлено недоліки регулювання порядку встановлення, розподілу та 

компенсації витрат, пов’язаних із витребуванням доказів, проведенням огляду 

за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів, та запропоновано напрями їх 

усунення. Обґрунтовано внесення змін до процесуального законодавства з 

метою перейняття зарубіжного досвіду щодо віднесення до судових витрат 

також витрат, пов’язаних зі зберіганням речових доказів та інших предметів, а 

не лише їх оглядом та забезпеченням. 

Конкретизовано складники категорії «інші витрати, пов’язані з розглядом 

справи». Запропоновано віднести до витрат, що пов’язані з вчиненням інших 

процесуальних дій, необхідних для розгляду справи адміністративним судом 

або підготовки до її розгляду, такі розходи: 1) пов’язані з отриманням висновку 

спеціаліста до подання позову; 2) пов’язані з явкою до суду, переїздом до 

іншого населеного пункту; 3) у вигляді втраченого заробітку чи прибутку; 

4) обумовлені направленням інформаційних запитів, у тому числі адвокатських; 

5) пов’язані з копіюванням та друком документів; 6) для розшуку відповідача; 

7) для залучення експертних організацій тощо. 

Розділ 3 «Іноземний досвід та напрями вдосконалення механізму 

відшкодування витрат, пов’язаних із розглядом справ адміністративними 

судами» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Іноземний досвід регулювання витрат, пов’язаних із 

розглядом судами публічно-правових спорів» проаналізовано законодавство та 

досвід інших держав, де здійснюється судовий розгляд публічних спорів щодо 

порядку нарахування, доведення, виплати та компенсації судових витрат, 

зокрема й витрат, пов’язаних із розглядом справ за участю органів публічної 

адміністрації. 

З’ясовано особливість термінологічного апарату процесуального 

законодавства більшості іноземних країн щодо витрат, пов’язаних зі 

здійсненням того чи іншого юрисдикційного процесу, – вживання терміна 

«процесуальні витрати», що включає в себе судові витрати та позасудові 

витрати. 

У результаті дослідження досвіду реалізації інституту витрат, пов’язаних із 

розглядом публічних спорів у судах, таких країн, як Королівство Бельгія, 

Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Австрія, Республіка Польща, 

Естонська Республіка, Латвійська Республіка, Французька Республіка, 

Італійська Республіка, Литовська Республіка, Республіка Молдова, Республіка 

Казахстан, Болгарія, Республіка Білорусь та інші, було встановлено напрями 
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вдосконалення вітчизняного адміністративного процесуального законодавства 

щодо витрат, пов’язаних із розглядом справ адміністративними судами. 

Виявлено, що перспективним і зумовленим сучасними потребами 

суспільства є такий напрям запозичення іноземного досвіду, як створення на 

рівні держави спеціальної організації, яка надаватиме допомогу в покритті 

витрат на правосуддя малозабезпеченим особам, а також розроблення 

Державної програми надання грошової допомоги з компенсації судових витрат. 

Запропоновано запровадити систему авансових (завчасних) виплат свідкам, 

експертам та спеціалістам для компенсації їхніх добових витрат і витрат на 

дорогу, тобто перед їх явкою до суду або відразу після їх прибуття. 

У підрозділі 3.2 «Напрями вдосконалення механізму нарахування та сплати 

витрат, пов’язаних із розглядом справ адміністративними судами» під час 

аналізу норм чинного законодавства, показників судової статистики та 

вивчення рішень адміністративних судів у справах, у яких вирішувалися 

питання встановлення, нарахування, розподілу й відшкодування витрат, що 

пов’язані з розглядом справи, виявлено нормативну невизначеність: а) понять 

«встановлення», «доведення», «зменшення», «розподіл», «сплата», 

«відшкодування» щодо витрат, пов’язаних із розглядом справи 

адміністративним судом; б) критеріїв реальності, необхідності, розумності, 

співмірності, обґрунтованості, пов’язаності, добросовісності встановлення, 

доведення, розподілу та відшкодування витрат, пов’язаних із розглядом справи 

адміністративним судом; в) механізму звільнення від сплати витрат, пов’язаних 

із розглядом справ адміністративним судом, у зв’язку зі скрутним матеріальним 

становищем учасників; г) гарантій авансових виплат свідкам, експертам, 

спеціалістам, перекладачам для забезпечення їх присутності на судовому 

засіданні; д) переліку витрат, пов’язаних із вчиненням інших процесуальних дій 

або підготовкою до розгляду справи, та порядку їх встановлення, доведення й 

виплати; е) критеріїв справ, за якими суди за власної ініціативи можуть 

зменшити розмір витрат, пов’язаних із розглядом справи адміністративним 

судом, або застосувати механізми їх компенсації зі спеціальних фондів на 

правову допомогу. Для усунення цих недоліків обґрунтовано внесення 

відповідних змін до КАС України. 

Доведено необхідність ведення статистичної звітності щодо нарахування та 

компенсації витрат, пов’язаних з розглядом справ адміністративними судами. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що полягає в дослідженні на підставі системного аналізу 

положень теорії адміністративного процесуального права, національного 

законодавства й судової практики змісту інституту витрат, пов’язаних із 

розглядом справ адміністративними судами в Україні, та особливостей 

механізму їх визначення, розподілу, сплати й відшкодування. 

За результатами дисертаційної роботи сформульовано такі основні 

висновки: 
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1. Виокремлено три етапи становлення наукового бачення інституту витрат, 

пов’язаних із розглядом справи адміністративними судами, у період 

незалежності України: 1) з 1991 р. по червень 2005 р., що характеризується 

розвитком наукової думки щодо змісту судових витрат у межах цивільно-

процесуальної, господарсько-процесуальної та кримінально-процесуальної 

науки, формуванням концепції судових витрат в адміністративному 

судочинстві та її закріпленням у проєкті КАС України; 2) з липня 2005 р. по 

вересень 2017 р., який характеризується становленням наукової думки щодо 

змісту й реалізації інституту судових витрат, у тому числі витрат, пов’язаних із 

розглядом справ адміністративними судами (роботи Л.Г. Глущенко, 

Р.І. Шевейко та К.С. Пащенко, які аналізують зміст і дію норм, розміщених у 

ст. ст. 87–98 КАС України 2005 р., щодо порядку нарахування та сплати 

судових витрат); 3) із жовтня 2017 р. й дотепер (сучасний), що пов’язаний із 

прийняттям Закону України від 3 жовтня 2017 р. № 2147-VIII та закріпленням у 

ст. ст. 132–143 КАС України правових норм, які визначають механізм 

нарахування, доведення, розподілу, зменшення, сплати та відшкодування 

судових витрат, пов’язаних із розглядом справи адміністративними судами (не 

представлений монографічними дослідженнями). 

2. З’ясовано ознаки витрат, пов’язаних із розглядом справи в 

адміністративному судочинстві, а саме: 1) матеріальний характер і грошове 

вираження витрат; 2) об’єктом є майнові відносини, грошові затрати, пов’язані 

з розглядом та вирішенням публічного спору; 3) суб’єктами відносин є суд, 

сторони, треті особи із самостійними вимогами, інші суб’єкти 

адміністративного судочинства (представник, свідки, експерт та інші), які 

мають взаємні права й обов’язки та несуть відповідальність за їх недотримання; 

4) платниками є сторони у справі; 5) визначена законодавством форма та спосіб 

понесення таких витрат; 6) пов’язаність із розглядом і вирішенням публічно-

правового спору; 7) мають компенсаційний характер; 8) мета – сприяння 

розгляду та вирішенню конкретного публічно-правового спору в межах 

адміністративного судочинства; 9) пов’язані з оплатою таких дій: 

а) професійної правничої допомоги; б) прибуття до суду сторін і їхніх 

представників; в) залучення свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів і їх 

роботи, проведення експертиз; г) діяльності щодо витребування доказів, 

проведення огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпечення доказів; 

д) інших процесуальних дій або підготовки до розгляду справи. 

3. Під витратами, пов’язаними з розглядом справи в адміністративному 

судочинстві, як інститутом адміністративно-процесуального права, 

запропоновано розуміти сукупність правових норм, які регулюють відносини 

між адміністративним судом та особами, які беруть участь у справі, з приводу 

несення, забезпечення й розподілу коштів, які на підставі та у спосіб, 

передбачений законом, мають сплатити особи, що беруть участь у справі, з 

метою сприяння розгляду та вирішенню конкретного публічно-правового спору 

в межах адміністративного судочинства для компенсації професійної правничої 

допомоги, прибуття до суду сторін і їхніх представників, залучення свідків, 

спеціалістів, перекладачів, експертів і їх роботи, проведення експертиз, 
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діяльності щодо витребування доказів, проведення огляду доказів за їх 

місцезнаходженням, забезпечення доказів, а також інших процесуальних дій 

або підготовки до розгляду справи. 

4. Визначено витрати на правничу допомогу в адміністративному 

судочинстві як встановлені за принципами реальності, необхідності, 

розумності, співмірності, обґрунтованості, пов’язаності, добросовісності суми 

коштів, витрачені сторонами на оплату роботи та послуг адвоката (або іншого 

фахівця в галузі права). Виокремлено ознаки витрат на правничу допомогу в 

адміністративному судочинстві.  

5. Запропоновано розуміти концепцію механізму визначення, доведення та 

розподілу витрат на правничу допомогу в адміністративному судочинстві як 

сукупність правил діяльності учасників судового процесу, визначених КАС 

України, щодо з’ясування обсягів сум коштів, що були витрачені (або які 

планується витратити) сторонами в разі отримання послуг чи виконання робіт 

адвокатом (іншим фахівцем у галузі права) з урахуванням визначених 

законодавством показників, встановлення співвідношення заявлених 

учасниками процесу складу й розміру витрат на правничу допомогу з доказами 

у справі за принципами реальності, необхідності, розумності, а також 

призначення до виплати сторонами відповідних сум на засадах співмірності, 

обґрунтованості, розумності й добросовісності. 

6. З’ясовано за результатами вивчення досвіду таких країн, як Королівство 

Бельгія, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Австрія, Республіка 

Польща, Естонська Республіка, Латвійська Республіка, Французька Республіка, 

Італійська Республіка, Литовська Республіка, Республіка Молдова, Республіка 

Казахстан, Болгарія, Республіка Білорусь та інших, що для забезпечення 

принципу доступності судового захисту прав громадян в Україні судам під час 

визначення розміру витрат, пов’язаних із розглядом справи, необхідно 

враховувати такі критерії: а) вид звернення, вид позову; б) характеристики 

суб’єкта звернення або категорію громадян (особи з обмеженими фізичними 

можливостями, соціально незахищені верстви населення, особи, засуджені до 

позбавлені волі, та інші); в) перспективи успішності справи та вид спору; 

г) співвідношення між реальними витратами на організацію належного 

здійснення правосуддя та мінімальною заробітною платою у країні.  

7. Обґрунтовано доцільність внесення наступних змін до глави 8 «Судові 

витрати» розділу І КАС  України:  

7.1) а) закріпити інститут винагороди свідка, що є компенсацією за 

неотримані заробітну плату або інший постійний дохід, та розробити алгоритм 

визначення відповідних сум; б) передбачити гарантії виплати винагороди 

свідку, експерту, спеціалісту, перекладачеві навіть у разі подання ними 

письмових доказів або участі у справі через відеоконференцію; в) передбачити 

механізм внесення сум, що підлягають виплаті свідкам, експертам, 

спеціалістам, перекладачам, попереднього внесення стороною, яка заявила 

прохання, на депозитний рахунок суду; г) передбачити в законодавстві норму 

про те, що невнесення у встановлений судовою інстанцією термін сум, 

перелічених у пункті «в», тягне за собою позбавлення права на виклик у суд 
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свідка, фахівця, перекладача або на проведення експертизи; д) встановити 

загальне правило, що суми, які належать свідкам, виплачуються судовою 

інстанцією з її депозитного рахунку після виконання ними своїх обов’язків, а у 

виключних випадках передбачити можливість авансових виплат, необхідних 

для забезпечення його безпосередньої присутності або участі через 

відеоконференцію; е) запровадити інститут винагороди свідка. 

7.2) доповнити главу  новою статтею 138-1 «Витрати, пов’язані з вчиненням 

інших процесуальних дій або підготовкою до розгляду справи», у якій варто 

закріпити такі види витрат: 1) канцелярські витрати на копіювання та друк 

документів; 2) вартість оголошень; 3) добові й дорожні витрати, які несуть 

судді та співробітники суду внаслідок виконання судових дій поза будівлею 

суду; 4) платежі за зв’язок; 5) затрати, пов’язані з виготовленням додаткових 

офіційних копій; 6) затрати, пов’язані з перекладами за клопотанням сторін; 

7) затрати, що виникають у разі публічного оголошення того чи іншого рішення 

адміністративного суду; 8) витрати на пересилання документів поштою; 

9) затрати, пов’язані зі зберіганням речових доказів і самих адміністративних 

справ; 10) компенсації свідку, спеціалісту, які були залучені стороною; 

11) витрати на повідомлення й виклик сторін до суду; 12) витрати на розшук 

відповідача; 13) витрати на виконання судових актів; 14) відшкодування за 

втрату робочого часу. 

8. У частині організаційного вдосконалення запропоновано : 1) внести зміни 

до Наказу Державної судової адміністрації України «Про затвердження форми 

звітності № 10» для запровадження статистичної звітності щодо кількості 

адміністративних позовів, за якими компенсуються витрати, пов’язані з 

розглядом справ адміністративними судами, та розміру таких витрат; 

2) Касаційному адміністративному суду у складі Верховного Суду здійснити 

узагальнення судової практики за рішеннями про відшкодування витрат, 

пов’язаних із розглядом справ адміністративними судами; 3) розробити 

методичні рекомендації для позивачів, відповідачів, суддів та інших учасників 

адміністративного судочинства щодо встановлення, нарахування, розподілу, 

зниження суми, сплати й відшкодування витрат, пов’язаних із розглядом 

справи. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Колісник С.А. Витрати, пов’язані із розглядом справ 

адміністративними судами 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. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню змісту витрат, 

пов’язаних із розглядом справ адміністративними судами, та механізму їх 

встановлення, розподілу й відшкодування. 

Досліджено наявні у процесуальній науці підходи до визначення поняття, 

сутності, ознак і юридичної природи судових витрат, судового збору та витрат, 

пов’язаних із розглядом справ. Окреслено основні ознаки й функції судових 

витрат, судового збору та витрат, пов’язаних із розглядом справ. На цій основі 

розмежовано судовий збір та витрати, пов’язані з розглядом справ, в 

адміністративному судочинстві. 

Виявлено основні й додаткові ознаки витрат, що пов’язані з розглядом 

справ в адміністративних судах. Розглянуто правову природу витрат, 

пов’язаних із розглядом справ в адміністративних судах, як судових витрат та 

як інституту адміністративного процесуального права. Розкрито зміст ознак і 

функції зазначеної категорії. 

Запропоновано під витратами, пов’язаними з розглядом справи в 

адміністративному судочинстві (як судовими витратами), розуміти кошти, які 



17 

на підставі та у спосіб, передбачений законом, повинні сплатити особи, які 

беруть участь у справі, з метою сприяння розгляду й вирішенню конкретного 

публічно-правового спору в межах адміністративного судочинства для 

компенсації професійної правничої допомоги, прибуття до суду сторін і їхніх 

представників, залучення свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та їх 

роботи, проведення експертиз, діяльності щодо витребування доказів, 

проведення огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпечення доказів, а 

також інших процесуальних дій чи підготовки до розгляду справи. 

Узагальнено нормативні положення та судову практику щодо визначення 

змісту витрат, пов’язаних із розглядом справи в адміністративному 

судочинстві, і механізму їх нарахування, доведення, розподілу й 

відшкодування. Запропоновано зміни до адміністративного процесуального 

законодавства України щодо удосконалення механізму визначення, доведення, 

розподілу й відшкодування витрат, пов’язаних із розглядом справи. 

Ключові слова: адміністративна справа, адміністративне процесуальне 

право, адміністративне судочинство, адміністративний суд, витрати на 

правничу допомогу, витрати, пов’язані з розглядом справ, процесуальні 

витрати, публічно-правовий спір, судовий збір, судові витрати. 

 

Колесник С.А. Расходы, связанные с рассмотрением дел 

административными судами 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. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию содержания расходов, 

связанных с рассмотрением дел административными судами, и механизма их 

установления, распределения и возмещения. 

Исследованы имеющиеся в процессуальной науке подходы к определению 

понятия, сущности, признаков и юридической природы судебных расходов, 

судебного сбора и расходов, связанных с рассмотрением дел. Определены 

основные признаки и функции судебных расходов, судебного сбора и расходов, 

связанных с рассмотрением дел. На этой основе разграничены судебный сбор и 

расходы, связанные с рассмотрением дел, в административном 

судопроизводстве. 

Выявлены основные и дополнительные признаки расходов, связанных с 

рассмотрением дел в административных судах. Рассмотрена правовая природа 

расходов, связанных с рассмотрением дел в административных судах, в 

качестве судебных издержек и в качестве института административного 

процессуального права. Раскрыто содержание признаков и функции указанной 

категории. 

Предложено под расходами, связанными с рассмотрением дела в 

административном судопроизводстве (в качестве судебных издержек), 

понимать средства, которые на основании и в способ, предусмотренный 

законом, должны уплатить лица, участвующие в деле, с целью содействия 
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рассмотрению и решению конкретного публично-правового спора в рамках 

административного судопроизводства для компенсации профессиональной 

юридической помощи, прибытия в суд сторон и их представителей, 

привлечения свидетелей, специалистов, переводчиков, экспертов и их работы, 

проведения экспертиз, деятельности по истребованию доказательств, 

проведению осмотра доказательств по их местонахождению, обеспечению 

доказательств, а также других процессуальных действий или подготовки к 

рассмотрению дела. 

Сформулировано авторское определение понятия расходов, связанных с 

рассмотрением дел в административном суде, в качестве института 

административно-процессуального права. Предложено под расходами, 

связанными с рассмотрением дела в административном судопроизводстве, в 

качестве института административно-процессуального права понимать 

совокупность правовых норм, регулирующих отношения между 

административным судом и лицами, участвующими в деле, по поводу внесения, 

обеспечения и распределения средств, которые на основании и в способ, 

предусмотренный законом, должны уплатить лица, участвующие в деле, с 

целью содействия рассмотрению и решению конкретного публично-правового 

спора в рамках административного судопроизводства для компенсации 

профессиональной юридической помощи, прибытия в суд сторон и их 

представителей, привлечения свидетелей, специалистов, переводчиков, 

экспертов и их работы, проведения экспертиз, деятельности по истребованию 

доказательств, проведению осмотра доказательств по их местонахождению, 

обеспечению доказательств, а также других процессуальных действий или 

подготовки к рассмотрению дела. 

Выделены три группы расходов, связанных с рассмотрением 

административного дела, которые подлежат возмещению: а) расходы 

государства, понесенные судом и связанные с проведением осмотра 

доказательств на месте и совершением других действий, необходимых для 

рассмотрения дела; б) расходы лиц, содействующих осуществлению 

правосудия по административным делам, которые связаны с привлечением 

свидетелей, специалистов, переводчиков и проведением судебных экспертиз, а 

также расходы адвокатов; в) расходы сторон и их представителей, связанные с 

получением правовой помощи и прибытием в суд сторон. Предложено 

авторское понятие механизма определения, доказательства, распределения и 

возмещения расходов, связанных с рассмотрением дела.  

Проведен обзор нормативных положений и судебной практики по 

определению содержания расходов, связанных с рассмотрением дела в 

административном судопроизводстве, и механизма их начисления, 

доказывания, распределения и возмещения. Выяснены проблемные вопросы, 

которые возникают при применении института расходов, связанных с 

рассмотрением дела. Предложены изменения в административное 

процессуальное законодательство Украины относительно усовершенствования 

механизма определения, доказывания, распределения и возмещения расходов, 

связанных с рассмотрением дела. 
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Kolisnyk S.A. Costs related to the consideration of cases by administrative 

courts of 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 dissertation is devoted to a comprehensive study of the content of costs 

associated with the consideration of cases by administrative courts, and the 

mechanism of their establishment, distribution and reimbursement. 

The approaches available in procedural science to the definition of the concept, 

nature, features and legal nature of court costs, court fees and costs associated with 

the proceedings are studied. The main features and functions of court costs, court fees 

and costs related to the proceedings are outlined. On this basis, a distinction is made 

between court fees and costs related to the consideration of cases in administrative 

proceedings. 

The main and additional features of the costs associated with the proceedings in 

administrative courts have been identified. The legal nature of the costs associated 

with the consideration of cases in administrative courts, as court costs and as an 

institution of administrative procedural law. The content of the given signs and 

functions of the specified category is revealed. 

It is proposed that the costs associated with the proceedings in administrative 

proceedings (as court costs), understand the funds that on the basis and in the manner 

prescribed by law, must be paid by persons involved in the case, in order to facilitate 

the consideration and resolution of a particular public-legal dispute within the 

administrative proceedings to compensate for professional legal assistance, the arrival 

in court of the parties and their representatives, the involvement of witnesses, 

specialists, translators, experts and their work, examinations, activities to obtain 

evidence, review of evidence at their location, providing evidence , as well as other 

procedural actions or preparation for the case. 

The normative provisions and court practice on determining the content of costs 

related to the consideration of the case in administrative proceedings and the 

mechanism of their accrual, proof, distribution and reimbursement are summarized. 

Amendments to the administrative procedural legislation of Ukraine have been 

proposed to improve the mechanism for determining, proving, allocating and 

reimbursing the costs associated with the case. 

Key words: administrative case, administrative court, administrative procedural 

law, administrative proceedings, costs related to consideration of case, court costs, 

court fees, legal aid costs, procedural costs, public law dispute.  
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	 встановити особливості механізму визначення, доведення, розподілу та відшкодування витрат на правничу допомогу в адміністративному судочинстві;
	 охарактеризувати порядок визначення та відшкодування витрат сторін, їхніх представників, що пов’язані з прибуттям до суду, залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, проведенням судових експертиз в адміністративному судочинстві;
	 уточнити сутність витрат, пов’язаних із витребуванням, забезпеченням, оглядом доказів, іншими процесуальними діями та підготовкою до розгляду справи в адміністративних судах, а також окреслити порядок їх нарахування та сплати;
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